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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
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Břetislav Gelnar blahopřeje ke zvolení novému starostovi Jaroslavu Dvořákovi

Nový Jičín má nového starostu

Na pozici první místostarostky byla zvolena radní Blanka Faluši.

Foto a text: Marie Machková

Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města

Březen 2012

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
své zvolení do funkce starosty považuji za velký závazek vůči
Vám všem. Přestože vnímám, že se opoziční zastupitelé volby
neúčastnili, rád bych tu nevraživost mezi koaličními a opozičními
zastupiteli prolomil. Jsem vstřícný a otevřený ke spolupráci. Za
výhodu považuji, že pocházím z jiného regionu a nejsem svázán
místními negativními a nestandardními vztahy.
Nový Jičín jsem si zamiloval a moc bych si přál, abych občany,
a třeba i opoziční politiky, svou prací přesvědčil, že chci pro toto
krásné město jen to nejlepší. Snažil jsem se o to už jako místostarosta a budu v tom pokračovat i nyní, kdy jsem na postu starosty
vystřídal Břetislava Gelnara, kterému bych rád poděkoval za vše,
co pro město vykonal. Zdravotní stav mu bohužel nedovolil pokračovat v započaté práci. Bylo od něj velmi statečné si to přiznat a
odejít. To zasluhuje uznání a velmi si toho vážím.
Úkolů je ale stále opravdu hodně. Pro mě jsou prioritou tři oblasti.
Předně je to absolutní transparentnost všech mých kroků. Občané
mají právo vědět, jak a na čem vedení města pracuje.
Také bych chtěl zastavit odliv obyvatel z města. Uvědomuji si, že
to souvisí s dostatkem pracovních příležitostí. Proto jsem se zajímal
o situaci v Autopalu. V příštích dnech proběhnou důležitá jednání
s investorem, který vlastní průmyslovou zónu. Musím vyřešit problém s bývalou Tabačkou, místo které je dnes jen hromada suti.
Protože jsem historik, tak třetím okruhem mého úsilí a zájmu jsou
historické domy v městské památkové rezervaci, zejména na náměstí. Některé jsou uvnitř ve velmi špatném stavu. Pokud by se je
povedlo opravit, byl bych spokojen.
Vážení spoluobčané, uvědomuji si, že jsem tu hlavně pro Vás.
Pokud se Vám bude v Novém Jičíně dobře žít a budete spokojeni,
bude to pro mě to největší ocenění.
Jaroslav Dvořák

Jaroslav Dvořák má 35 let. Pochází z východních Čech, ale
od studií žije na severní Moravě. Původní profesí je historik.
V Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku pracoval jako etnograf
a vedl společensko-vědní oddělení. Je ženatý, vlastní byt v panelovém domě v Novém Jičíně. Mezi jeho koníčky patří hlavně
sport. Cyklistika, plavání, posilování a v zimě snowboarding.
Letos bude kandidovat do krajského zastupitelstva jako lídr novojičínského okresu za ČSSD.

Nabídková řízení
Město Nový Jičín vyhlašuje nabídkové řízení na nájem nebytových prostor v budově č.p. 1028 na ulici Msgr. Šrámka 11, Nový
Jičín, na pozemku parcela č. st. 353 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí (stomatologická poliklinika - prostor v přízemí při vstupu vpravo o celkové výměře 15,60 m2 + chodbička před vstupem o výměře
4,40 m2 + poměrný podíl na spol. prostorách - dříve označena jako
ordinace D").
"
Město Nový Jičín vyhlašuje opakované nabídkové řízení
se sníženým nájemným na nájem nebytových prostor v přízemí
domu č.p. 2106, ul. Úzká 27, Nový Jičín, na pozemku parcela
č. st. 30/2 v k. ú. Nový JIčín - Město. Nabízené nebytové prostory
sestávající ze sedmi místností a příslušenství o celkové výměře
236,86 m2 (prostory bývalého informačního centra města Nový
Jičín).
Město Nový Jičín vyhlašuje nabídkové řízení na nájem částí
pozemku parcela č. 673/56 v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí.
Jedná se o parkovací místa B", C" a D" před cestovní kanceláří
"
"
"
Čedok na ul. Generála Hlaďo v Novém Jičíně za účelem provozování taxislužby.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí

Dvacátá sedmá schůze Rady města Nový Jičín dne 1. 2. 2012:

V úvodu jednání oznámil starosta Břetislav Glenar, že k 5. 2.
2012 odstoupí z funkce starosty i z rady města. Pak ředitel městské
policie René Škoda informoval o bezpečnostní situaci ve městě. Na
programu byla i další etapa majetkového vypořádání Nového Jičína
s Libhoští. Radní schválili nominace na vyhodnocení nejlepších
sportovců za rok 2011 a vzali na vědomí žádost oddílu volejbalu
o přezkoumání výše grantového příspěvku, který získali.
Byla schválena cena tepla na rok 2012 společností Dalkia. Rada
schválila prodloužení smlouvy s dodavatelem městského televizního vysílání do 30. 6. 2012. Vzala na vědomí vyhodnocení vánočního jarmarku, kterého se zúčastnilo 87 prodejců. Byl schválen plán
zahraničních vztahů na letošní rok. Radní doporučili zastupitelům
ke schválení rekonstrukci zimního stadionu, která by měla stát přibližně 20 milionů korun a zahrnovala by opravu ošetřovny, tělocvičny, vrátnice a sociálních zařízení.
V majetkoprávní problematice zazněla mj. informace o vyhlášení nového nabídkového řízení na pronájem prostor bývalého informačního centra, kdy nejnižší nabídková cena čistého nájemného za
metr čtvereční je 1000 Kč za rok. Rada města nesouhlasila s průjezdem Valašské rallye přes území městské části Žilina. Radní vzali
na vědomí, že 12. 3. proběhne v Beskydském divadle vyhlášení
nejlepších sportovců okresu.

Deváté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 6. 2. 2012:

Na začátku schůze informoval Břetislav Gelnar zastupitele, že
se k 5. 2. 2012 vzdal funkce starosty a přestává být i členem rady
města. S upraveným programem jednání, který byl doplněn mj. o
volbu nového starosty, nesouhlasili opoziční zastupitelé a na protest se volby nového vedení města neúčastnili. Novým starostou
byl šestnácti hlasy zvolen dosavadní 1. místostarosta Jaroslav
Dvořák, na jeho pozici byla zvolena radní Blanka Faluši, která se
vzdala předsednictví ve finančním výboru.
Zastupitelé odložili své rozhodnutí ve věci žádosti volejbalového
oddílu o přezkoumání výše grantového příspěvku, který oddíl obdržel. Kontrolní výbor žádost přezkoumá. Byly schváleny dotace
sociálním organizacím a byl dán souhlas s rekonstrukcí zimního
stadionu i s projektem skate parku a víceúčelového hřiště.

2

Vedení města jednalo
s představiteli společnosti
Visteon-Autopal
Marie Machková, tisková mluvčí
V minulém týdnu se setkali zástupci největšího zaměstnavatele
v Novém Jičíně, společnosti Visteon-Autopal, s vedením města.
„V době hospodářské krize je situace v průmyslu i na trhu práce
velmi nejistá. Musíme se zajímat, jak ji náš nejvýznamnější zaměstnavatel ve městě zvládá,“ řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
Ředitel společnosti Visteon-Autopal a výrobní ředitel divize klimatizace pro Evropu Walter Thomas a ředitel pro vnější vztahy
a legislativu společnosti Oldřich Rybnikář vedení radnice ujistili,
že situace v továrně je stabilizovaná. Vyvrátili tak fámy z loňského roku, že byl podnik prodán. „My jsme nejužšímu managementu
firmy zase nabídli, v případě, že by se chtěl podnik dále rozvíjet
a rozšiřovat, pozemky a budovy,“ doplnil starosta. Walter Thomas
pozval vedení města k další návštěvě a prohlídce provozů novojičínského závodu.

Novojičínský zpravodaj
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Generál dostal
maršálskou hůl a glejt

Azylovému domu požehnal
biskup Lobkowicz

Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín si 13. února 2012 připomněl 295. výročí narození generála Laudona. Akci uspořádal s přispěním města c. a k. řadový
pěší pluk č. 7 Harrach. Slavného vojevůdce ztvárnil Miloslav Leško,
vedoucí kopřivnické Charity, který z rukou vedoucí návštěvnického
centra Radky Bobkové převzal maršálskou hůl a glejt s poselstvím
občanů Nového Jičína.
„Gideon Ernst von Laudon se narodil v obci Tootzen v Livonsku,
což je nyní pravděpodobně obec Laudona v Lotyšsku, i když literatura někdy uvádí i obec Tootsi v Estonsku. Nejpravděpodobnější
datum jeho narození je 13. únor 1717. Prameny však uvádějí i jiná
data. V Novém Jičíně 14. července 1790, v někdejším zájezdním
hostinci, dnešním domě č. 45 na Masarykově náměstí, svou životní
pouť završil,“ připomněl základní data místostarosta Nového Jičína
Přemysl Kramoliš. Ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková uvedla, že v roce 1990 město odhalilo slavnému vojevůdci
bustu a pamětní desku, jejichž autorem je Saša Zahradník. V roce
2010 byla v muzeu otevřena expozice věnovaná Laudonovi. „Nyní
se pracuje na formě, jak připomenout osobnost generála Laudona
v objektu návštěvnického centra,“ dodal Kramoliš.
„Vzpomínková akce je pořádána každoročně, proto jsme ji chtěli
nějak oživit a pro generála jsme připravili překvapení. Dostal maršálskou hůl a glejt s poselstvím občanů města, ve kterém se zavazují, že si budou trvale připomínat památku této významné osobnosti,“ řekla vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková.
Kromě c. a k. řadového pěšího pluku č. 7 Harrach se akce účastnil i řadový pěší pluk č. 29 Laudon, 11.Szekelský husarský hraničářský jízdní pluk a jezdecký oddíl Bludička. Členové klubů vojenské historie v závěru vystřelili na počest generála čestnou salvu.

Marie Machková, tisková mluvčí
Ostravsko-opavský biskup Václav Lobkowicz 14. února 2012
požehnal Charitnímu domu blahoslavené Matky Terezy v Novém
Jičíně. Azylový dům pro matky s dětmi, rodiny a muže bez přístřeší od letošního roku spravuje Charita. Ta chce v azylovém domě,
kromě bydlení, které dnes zajišťuje 57 lidem, vybudovat i sociální
šatník, denní místnost a noclehárnu.
„Jsem velmi rád, že Charita vyhrála výběrové řízení na provozovatele azylového domu, a že máme tuto organizaci ve městě. Líbí
se mi její plány na rozšíření služeb pro občany, kteří se ocitnou
v těžké životní situaci. Charita už pomohla městu v třeskutých mrazech, kdy jsme společně řešili, jak zajistit pomoc lidem na ulici,“
řekl starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák.
Azylový dům není uzpůsoben pro nocování nebo celodenní pobyt
bezdomovců. „V rámci krizové pomoci jsme si od hasičů vypůjčili
deset lehátek a deset dek a převezli jsme je do azylového domu,“
řekl vedoucí odboru sociálních věcí Antonín Urban. Do Charitního
domu blahoslavené Matky Terezy tak mohou od 18. hodiny přijít
nocležníci a mohou zůstat až do rána do 9 hodin.
Vedoucí azylového domu Marcel Brož uvedl, že této možnosti
využívá v těch největších mrazech šest až sedm lidí denně. „Kvalita společnosti se pozná podle toho, jak je schopna se postarat o ty,
kteří se sami o sebe postarat neumějí. A já jsem rád za nabídnutou
ruku pana starosty ke spolupráci,“ řekl ostravsko-opavský biskup
František Václav Lobkowicz.

Vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková předává generálu Laudonovi v podání Miloslava Leška maršálskou hůl a glejt
Foto: Lenka Malinová

Ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz požehnal azylovému domu
Foto: Marie Machková

Hledá se znak Loučky
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitel města Petr Jaroň se obrací na občany Nového Jičína
s prosbou o pomoc při hledání znaku městské části Loučka. Pokud
máte doma jakékoli grafické ztvárnění znaku, kontaktujte, prosím,
pana Jaroně na této e-mailové adrese: jaron_petr@seznam.cz.

Opravné práce uzavřou lávku
pro pěší

Slavný vojevůdce čte poselství novojičínských občanů
Foto: Marie Machková

Novojičínský zpravodaj

Petr Bittner, odbor obecního podnikání
Odbor obecního podnikání upozorňuje občany, že od března
2012 se bude opravovat lávka pro pěší, která spojuje ulice Hřbitovní
a Luční s ulicí Slezskou v Novém Jičíně. Z důvodu celkové rekonstrukce, která potrvá dva měsíce, bude tato lávka zcela uzavřena.
Přesný termín zahájení stavebních prací bude na webových
stránkách města oznámen po ukončení výběrového řízení, které
právě probíhá formou elektronické aukce. Výběrové řízení a vybrání dodavatele stavby bylo ukončeno 28. 2. 2012.
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Zima, stávka a Rebelové

Educa dětem

Darina Horáková, 5. G
Za okny už pomalu začíná jaro, já bych si však ještě ráda zavzpomínala na dobu vánoční, protože prosinec na gymnáziu je,
stejně jako září, říjen, listopad a všechny měsíce od ledna do června, nezapomenutelný.
Letošní zima byla poměrně teplá, přesto se největší koncentrace
studentů nacházela u radiátorů. Nutno podotknout, že škola topila opravdu svědomitě. Bohužel naše již sto let nová okna nebyla
schopna udržet teplo uvnitř tříd. Ve středu 7. prosince však byla
naše pravidelná dávka informací v ohrožení. Učitelé po celé republice vyhlásili stávku kvůli udržení starého platového systému. Chtěli
nás tak připravit o první hodinu výuky. Naštěstí většina kantorů se
do stávky nezapojila a my jsme mohli bez přerušení pokračovat v
tvrdé přípravě na závěrečnou zkoušku dospělosti.
Rozsah našich znalostí jsme si mohli ověřit 14. prosince, kdy u
nás proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Titul vítězky
letos obhájila Petra Čechová z 6. G. Ve stejný den byla v městské knihovně pro studenty 5. G připravená přednáška o Ernestu
Hemingwayovi. Třída 3. C také nezahálela. V rámci hodin ZSV se
byla podívat na průběh soudního řízení. Jednalo se o vyšetřování
krádeže ve výši asi 4000 Kč.
Největší bombou měsíce, o které se na gymplu mluvilo už týdny dopředu, však bylo studentské představení známého muzikálu
Rebelové. Tento muzikál, v režii manželů Dostálových a provedení
tříd 2. B a 4. G, se začal připravovat už v červenci a celkem se
dočkal sedmi repríz. Profesionální divadelní scény se střídaly s perfektními filmovými klipy.
Tohle je však jen zlomeček všeho, co se na gymnáziu dělo. Pokud vás zajímá víc, nezapomeňte sledovat stránky gymnázia, nebo
stránky školního časopisu.

Lenka Ševčíková, učitelka
Žáci střední odborné školy Educa z Nového Jičína uspořádali první
maškarní karneval pro děti z mateřských škol Karla Čapka a Vančurova. Karneval probíhal 25. a 26. ledna 2012 v rámci školního projektového týdne v tělocvičně školy. Celou akci zorganizovali a provázeli
žáci 3. ročníku oboru cestovní ruch ve spolupráci s obory management
sportu a reklama a umění. Naši organizátoři „cesťáci“ měli skvělou
možnost předvést své praktické dovednosti a znalosti z oblasti animačních služeb, které se vyučují v předmětu praxe a cestovní ruch.
Pro děti jsme připravili během dopoledne bohatý program, ve kterém nechybělo tancování, hry a soutěže. Krásným překvapením pro
děti byl příchod opravdových šmoulů, kteří roztancovali celý sál. Na
závěr maškarního karnevalu vyhlásili šášulové 6 nejroztomilejších
dětských masek a předali všem dětem pamlsky a diplomy za účast.
Celý karneval moderovali šášulové Pepík a Danek, kteří vytvořili
dětem bezvadnou atmosféru. Významnou roli měli také žáci - animáčci, kteří předcvičovali tanečky, vedli hry a starali se o děti během celého karnevalového dne.
Maškarní karneval byl opravdu nádherný a líbil se jak dětem, tak i
učitelkám MŠ, které pochválily celou akci i výkon našich žáků. Největší pochvalou však byla prosba MŠ o zorganizování maškarního
karnevalu pro děti i v příštím roce.

Maškarní ples v Bludovicích
Naďa Seidlová
Plesovou sezonu u nás v Novém Jičíně Bludovicích jsme zahájili dětským maškarním plesem, pořádaným osadním výborem ve
spolupráci s městem Nový Jičín.
Děti se pomalu scházely a nedočkavě čekaly na příchod klaunů.
Konečně se otevřely dveře a do sálu přišli dva klauni, kteří s radostí
přivítali děti, pomalu je rozdováděli a hráli s nimi různé hry a soutěže, při kterých děti předvedly, jak jsou šikovné. Za odměnu dostaly
něco sladkého na zoubek a vyhodnocovaly se nejlepší masky. Každá
vyhodnocená maska si odnesla pěknou cenu. Děti odcházely šťastné
a s úsměvem domů, což bylo pro pořadatele nejlepším poděkováním.

Senioři jsou spokojeni
Jaroslav Kotas
25. ledna se sešlo v klubovně 35 seniorů z městské části Loučka.
Ze zprávy předsedkyně klubu p. Kotasové vyplynulo, že činnost klubu byla bohatá a různorodá. Kromě každotýdenní klubové činnosti,
třeba jen s posezením u kávy a čaje, hraním různých společenských
her, uskutečnil výbor klubu např. dva zájezdy do Ostravy do divadla. S osadním výborem připravil akce ke Dni matek, dva turnaje
v bowlingu, maškarní pohádkový rej, akce k MDŽ, tradiční „škračení“ vajec, hodové a mikulášské odpoledne i posezení na závěr. Za
zmínku stojí i velmi úspěšná vystoupení seniorek a členek Českého
svazu žen s country tanci na různých společenských akcích.

Kulturní život ve Straníku
Kateřina Redlová
V průběhu měsíců ledna a února se uskutečnilo v místní části
Straník několik kulturních akcí, které oslovily každou věkovou skupinu. Děti se pochlubily svými maskami na maškarním karnevalu
v sobotu 4. února. I v nepříznivém mrazivém počasí přišlo téměř 50
dětí s doprovodem. Kruté mrazy zapříčinily zamrznutí vodovodního
potrubí, ale organizátoři vynaložili veškeré úsilí, aby se akce nezrušila a děti nebyly zklamané.
Pro starší generaci byly připraveny dvě akce. V lednu sportovní
ples a v únoru tradiční končinový ples. Svoji činnost zhodnotily i
jednotlivé organizace. 27. ledna se konala valná hromada sboru
dobrovolných hasičů, 11. února výroční schůze mysliveckého sdružení a 15. února výroční schůze klubu seniorů.
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Středoškoláci z Educy zorganizovali pro děti z mateřských škol maškarní
karneval
Foto: Educa

Žádosti o přijetí dětí do MŠ
v Novém Jičíně
pro školní rok 2012/2013
Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Sady
Nový Jičín, Revoluční 52 a Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62 po
dohodě se zřizovatelem, městem Nový Jičín, budou přijímat
od 16. dubna do 19. dubna 2012 v době od 8.00 do 15.30 hodin
žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující
školní rok 2012/2013 (tj. od 1. 9. 2012). Rodiče přinesou s sebou
rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad o stanoveném pravidelném očkování
dítěte a odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví.
Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená
pracoviště na území města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, příspěvková organizace
odloučená pracoviště:
- Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 1
- Mateřská škola Nový Jičín, Vančurova 36
- Mateřská škola Nový Jičín-Loučka, Císařská 115
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52, příspěvková
organizace
odloučená pracoviště:
- Mateřská škola Nový Jičín, Smetanovy sady 6
- Mateřská škola Nový Jičín, Jiráskova 10
- Mateřská škola Nový Jičín-Žilina, Beskydská 143
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace
odloučená pracoviště:
- Mateřská škola Nový Jičín, Trlicova 8
- Mateřská škola Nový Jičín, Komenského 78
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Výstava a prodej
kompenzačních pomůcek
a hraček
17. 4. 2012, 9.00 – 16.00 h. v Základní škole speciální a Mateřské
škole speciální na Komenského ulici č. 64 v Novém Jičíně.
Vystavující firmy Vám poradí s výběrem a předvedou:
 kompenzační a rehabilitační pomůcky pro osoby se zdravotním
postižením
 polohovací pomůcky využitelné ve speciálních zařízeních i
v domácí péči
 rehabilitační kočárky a vozíky, autosedačky, chodítka, berle, antidekubitní program
 speciální hračky a didaktické pomůcky, dřevěné hračky
 velmi kvalitní výtvarný materiál vhodný i pro děti se zdravotním
postižením
 soubor kvalitních počítačových programů pro děti a žáky zdravé
i s handicapem vhodné pro výuku a diagnostiku ve všech typech
škol i pro práci doma
 kamerové lupy stacionární, přenosné a také digitální zvětšovací
televizní lupy s hlasovým výstupem ve stolní nebo v přenosné
verzi
 odborné knihy, publikace, dětská literatura
 řešení bezbariérového přístupu
 poradenský servis pro občany se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením
Výrobky a poradenství vystavujících firem využijí klienti s různým
typem zdravotního postižení všech věkových kategorií. Výstava je
určena široké veřejnosti (nejen občanům se zdravotním postižením).
Kontakt: Speciálně pedagogické centrum Nový Jičín –
556 706 262; spc.nj@specskolanj.cz; www.specskolanj.cz

Pozvánka na XIII. veletrh
Novojičínska
Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ
Vážení podnikatelé, dovolujeme si vás pozvat jako vystavovatele na XIII. veletrh Novojičínska, který se uskuteční ve
dnech 12. 5. – 13. 5. 2012 na zimním stadionu v Novém Jičíně. Jako tradičně se jedná o výstavní akci s možností prodeje,
představení a nabídky služeb, občerstvení, s tradiční veletržní
poutí. Přihlášky je možno podávat do 6. 4. 2012 na Městský
úřad Nový Jičín, odbor obecní živnostenský úřad. Jako každoročně je výstavní plocha poskytována bezplatně. Tel. informace Pavlína Hastíková 556 768 311. Přihlášku a bližší informace naleznete na stránkách města Nový Jičín www.novyjicin.cz
v části rozvoj města, podnikatel.

Velikonoční jarmark
Stanislav Bartoň, vedoucí OOŽÚ
Na Masarykově náměstí v Novém Jičíně proběhne od pondělí
2. 4. 2012 do soboty 7. 4. 2012 velikonoční jarmark. Akci pořádá
město Nový Jičín ve spolupráci s Novojičínským sdružením podnikatelů. Prodej bude probíhat v dřevěných stáncích, kde bude
dána přednost prodejcům nabízejícím především velikonoční zboží. Prodejci budou vybrání komisí obchodu služeb a cestovního
ruchu.
Podnikatelé požádají o prodej na jarmarku formou písemné
žádosti (možno i elektronicky na stoklasa@novyjicin-town.cz),
ve které uvedou své jméno a příjmení (popř. obchodní firmu),
identifikační číslo, telefonický kontakt, doručovací adresu, velikost
a typ stánku pro prodej a podrobně rozepsaný sortiment nabízeného zboží, kterou doručí na adresu Městský úřad Nový Jičín,
odbor obecní živnostenský úřad, Masarykovo nám. 1/1, 741 01,
Nový Jičín, v termínu do 16. 3. 2012. Případné další informace poskytnou pracovníci odboru obecní živnostenský úřad Bc. Pavlína
Hastíková a p. Marek Stoklasa na telefonním čísle 556 768 311.
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Informace pro imobilní
občany
Odbor vnitřních věcí
Městský úřad nabízí službu imobilním občanům, kteří si chtějí
vyřídit elektronický občanský průkaz (eOP). Výhodou u nově vydávaných eOP je skutečnost, že občan nepředkládá fotografii, ale
přímo na úřadě je vyfotografován v rámci procesu zpracování žádosti. I pro občany, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohou dostavit na úřad a potřebují si vyřídit občanský průkaz, máme
řešení. Pracoviště občanských průkazů odboru vnitřních věcí MěÚ
Nový Jičín je vybaveno digitálním fotoaparátem pro případ výjezdu
a navazující technologií, která umožňuje zpracovat žádost nabranou mimo koncové pracoviště. Úředník MěÚ Nový Jičín navštíví
žadatele přímo v místě pobytu (v obci v jeho správním obvodu), pořídí obraz jeho obličeje a podpisu na pracovní žádosti. Další zpracování žádosti je již prováděno v úřadě bez přítomnosti občana.
Vyhotovený občanský průkaz je občanovi stejnou cestou osobně
předán. I v těchto případech platí, že si občan musí před předáním
eOP zvolit tzv. BOK (bezpečnostní osobní kód složený ze 4-10 čísel sloužící k autentizaci držitele eOP při elektronické identifikaci
v případě komunikace s informačními systémy veřejné správy).
Obce správního obvodu MěÚ III (16 obcí):
Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Hladké Životice, Hodslavice,
Hostašovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Libhošť, Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Sedlnice, Starý Jičín, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Životice u Nového Jičína.
V případě potřeby volejte oddělení EO, OPaCD odboru vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín: tel.: 556 768 319, 556 768 321,
556 768 322.

Můj zápis do 1. třídy
Zapsala maminka Lenka Daňková
Barunka vyprávěla mamince….
Zápis byl lepší, než jsem si představovala. Hned u vchodu do
školy mě přivítalo rozesmáté barevné sluníčko ze samých ručiček.
To se mi moc líbilo! Paní učitelka mně řekla, že spolu půjdeme za
sluníčkem a budeme putovat po barevných, duhových stopách.
První zastávka byla ve třídě, kde jsem nakreslila obrázek. Pak
jsem s paní učitelkou šla poznávat ovoce a zeleninu do zahrádky,
na dvorečku jsme si povídaly o zvířátkách, počítala jsem a cvičila s plyšovými kostkami, stavěla jsem z geometrických tvarů loď
a s tou jsem plula k velikému moři. Moc jsem se smála tomu, že
v moři byla i zvířátka, která tam nepatřila. Třeba myška a beruška.
V moři byla spousta barevných rybiček a já jsem ty barvy všechny
poznala. Nakreslila jsem také velkou, balonkovou horu.
Měla jsem velkou radost, že jsem za všechny splněné úkoly dostávala paprsky ke svému namalovanému sluníčku a nakonec i
sluníčkovou medaili. Paní učitelka se mně moc líbila a hezky se mi
s ní povídalo. Taky mě pochválila, že jsem hodně šikovná.
Už se těším, až půjdu do školy a naučím se tam samé nové věci.

Barunka s paní učitelkou u počítadla

Foto: Martina Balová
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Sami to nedokážeme
Gabriela Lhotská
Je ráno 8 hodin a do sociálně terapeutických dílen EFFATHA
Nový Jičín, zřízených Slezskou diakonií, přichází první uživatelé. V 9 hodin už je jich tady 30. Pomalu se zařazují do pracovně
terapeutických aktivit. Pracují v košíkářské, textilní, keramické a
tkalcovské dílně. Všichni ale vědí, že mají práci, že mají své kamarády, že je zde místo, kde mnozí z nich poprvé prožívají věci,
které jsou „zdravým“ lidem tak běžné. Poprvé si mohou dokázat,
že něco umí. Navíc v rámci klubů a fakultativních akcí se mnozí
z nich poprvé dostanou třeba do restaurace. Poprvé si jdou zahrát bowling, poprvé vidí Štramberskou trúbu, rožnovský skanzen
nebo navštíví hasičskou, policejní stanici. Dovídají se, jak se bránit na ulici, jak pomoci sobě, ale i lidem v okolí při zdravotních problémech v rámci kurzu první pomoci. Někteří se učí hrát na flétnu,
společně zpívají, hrají společenské hry, cvičí, ale hlavně pracují!
Dokonce mohou díky lepšímu psychickému stavu přestat užívat
některé z léků.
Ale zkuste si představit toto:
Je ráno 8 hod. Vstanete, posnídáte a …… nic. Není kam jít,
co dělat. Není tady nikdo, kdo by o vás stál, není tady nikdo,
kdo by vám pomohl orientovat se ve venkovním světě, který
je pro vás už tak dost „velký“ a „složitý“. Je vám smutno,
nudíte se, tak se snažíte chovat tak, aby si vás druzí všimli.
A když to nejde v klidu, tak zkusíte křičet, bouchat, sebepoškozovat se. A výsledek? Nakonec přijde někdo, kdo řekne, že se
takto nemůžete chovat, přidá vám další léky, a když to nepomůže,
pošle vás na vyšetření či delší pobyt v léčebně. A tak jste zavření na místě, které jste si sami nevybrali, běží den za dnem a vy
to nechápete. Máte deprese, jste nešťastní a těšíte se, až přijde
konec.

práva, že pokud si chtějí stěžovat a sami to neumí, tak jsme tady
my. Chceme tedy bojovat za ně, za jejich právo na běžný život.
Nechceme, aby se náš národ vracel k praktikám dávných dob, kdy
byli lidé s mentálním postižením zavíráni do ústavů.
Prosíme všechny, pomozte nám zachránit důstojnost našich
klientů, pomozte nám provázet je tím „velkým a složitým světem“. Pomozte nám zachránit naše dvouleté úsilí a radost našich
klientů z nového života. Bohužel k tomu potřebujeme finance,
kterých se nám v tuto chvíli nedostává. Pokud nás chcete podpořit, kontaktujte nás, prosím, na adrese či tel. čísle: sociálně
terapeutické dílny EFFATHA, Dlouhá 54, 741 01 Nový Jičín, tel.
734 366 561.

Nová poradenská služba
Lenka Galiová, odbor sociálních věcí
Výchovný ústav v Novém Jičíně nabízí zcela novou a jedinečnou možnost pro rodiče, a to bezplatné poskytování základních
informací a poradenství v oblasti problémového chování adolescenční mládeže, jejího styku s alkoholem, návykovými látkami,
záškoláctvím, nežádoucím či protiprávním chováním. Dalším
okruhem může být problematika rodinných vztahů a dopady
těchto vztahů na chování nezletilých. V čem se tato služba liší
od jiných? Například pedagogicko-psychologická poradna se zabývá především diagnostikou potíží, zejména vývojových poruch
učení, ale také výchovných problémů. Dětský psychiatr či jiný
lékař řeší problém z medicínského pohledu, samozřejmě pokud
je to možné. Jedinou možností je využít dětského psychologa,
kterých je však málo. A právě činnost níže uvedených pracovníků výchovného ústavu může rodičům pomoci nalézt příčinu
výchovných potíží a zaměřit se na jejich odstranění či zmírnění.
K dispozici jsou zdarma v uvedený čas následující pracovníci Výchovného ústavu, střední školy a školní jídelny v Novém Jičíně
na ulici Divadelní 12:
- p. Mária Hlavinková (terapeut ústavu), pondělí 11 – 15 hod.,
tel. 604 997 027, 556 764 954,
- Bc. Petr Macíček (speciální pedagog), středa 13 – 17 hod.,
tel. 790 248 942, 556 764 934,
- Mgr. Pavla Veselková (speciální pedagog), čtvrtek 9 - 12 hod.,
tel. 608 782 087, 556 764 952,
- Mgr. Petr Bilský, (psycholog/ředitel), pátek 9 – 12 hod.,
tel. 732 279 215, 556 764 932.

Terénní program
na Novojičínsku informuje:

Klienti se v dílnách například učí košíkářskému umění

Foto: Effatha

Je čtvrtek 26. 1. 2012 a zrovna jsme se dozvěděli výsledky dotačního řízení ministerstva práce a sociálních věcí na tento rok.
Z požadované částky, která byla spočítána tak, aby kryla opravdu
nejnutnější výdaje, bylo našim dílnám přiznáno pouhých 9 %. Co
to znamená? Maximálně 1-2 měsíce provozu. Uživatelé si sami
hradí pouze obědy, služba dílen je pro ně ze zákona zdarma. Už
nyní jsme zvyklí spolupracovat s firmami a dárci. Nedokážeme si
ale představit, že takto pokryjeme celý provoz.
V první chvíli si začínáme klást otázky. Jak to někdo může myslet
vážně? Kam půjde všech těch 42 lidí, kteří do dílen pravidelně docházejí? Vždyť jsme jedinou podobnou službou v okrese. Nevznikli
jsme jen tak z rozmaru, ale byl to pečlivě plánovaný krok schválený
v komunitním plánu města. Navíc jsme tu zdarma pro ty, kteří to
nejvíce potřebují.
A proto jsme tady my, pracovníci dílen. Nechceme se s touto situací smířit, nebudeme mlčet. Naše uživatele učíme, že mají svá
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Alexandr Dresler, vedoucí terénního programu
Terénní program na Novojičínsku (pod Renarkon o.p.s.)
poskytuje na území města Nový Jičín sociální službu uživatelům nealkoholových drog. Pracovníci programu zaznamenávali nárůst poptávky po individuálním poradenství (co
dělat, když někdo blízký užívá drogy, jaké jsou možnosti
léčby, co můžu dělat já) zejména ze strany rodičů, příbuzných a jiných blízkých osob drogově závislých. Tuto situaci
chce TPN ve spolupráci s městem Nový Jičín řešit otevřením poradenské místnosti na ul. Sokolovská 9 (vedle autobusového nádraží).
Tímto Vám oznamujeme zahájení provozu poradenské
místnosti, která je určena všem lidem, kteří se potýkají s problémy spojenými s drogami, ať přímo (jako uživatel), nebo
nepřímo – rodiče, osoby blízké, sociální pracovníci či pedagogové. Služba je poskytována zaměstnanci Renarkonu,
a to pracovnicí terapeutické komunity v Čeladné Mgr. Janou
Rečkovou a terénním pracovníkem Bc. Vítem Svozilem.
Zájemci o službu se mohou osobně s pracovníky setkat
každou středu a pátek od 8 do 11 hodin na uvedené adrese
nebo po předchozí telefonické domluvě i v jinou dobu. Služba
je poskytována zdarma a anonymně. Tel.: 723 946 507,
602 492 871; E-mail: tpn@renarkon.cz
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Pomoc a podpora osobám se
zdravotním postižením
při hledání práce
Tereza Klevarová, sociální pracovnice
V Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.,
detašovaném pracovišti Nový Jičín, se sídlem Sokolovská 9, Nový
Jičín, se od 1. listopadu 2011 realizuje nový evropský projekt s názvem Vzájemnou podporou k integraci na trh práce. Cílem projektu
je zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením a pomoc s nalezením uplatnění na trhu práce. K tomu má napomoct
jednak soubor podpůrných, vzdělávacích a motivačních aktivit, ale
také aktivity na podporu vytváření nových pracovních míst a zaměstnávání účastníků projektu.
Základní stavební jednotkou projektu je individuální poradenství, které se soustředí na získání vědomostí a dovedností, které jsou potřeba
při hledání zaměstnání – jak napsat životopis a motivační dopis, kde
vyhledávat inzeráty, jak se připravit na pohovor apod. Další aktivitou,
kterou projekt nabízí, je výuka na počítači. Určena je jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří si chtějí již dříve získané znalosti procvičit. Podpůrné skupiny jsou pak aktivitou zaměřenou na předávání zkušeností
z trhu práce ve skupině účastníků, na sebepoznání a praktický nácvik
např. pohovoru či sebeprezentace. Dále nabízíme pracovní a bilanční
diagnostiku. Ta slouží k poznání motivačních, osobnostních a intelektových předpokladů zájemce o zaměstnání a je výchozím bodem pro
nalezení nejvhodnějšího pracovního uplatnění či zvolení rekvalifikačního kurzu. Plejádu aktivit pak doplňuje odborné psychologické poradenství, kurz základů mezilidské komunikace a rekvalifikace.
Všechny aktivity jsou pro účastníky bezplatné a doprovázené
dalšími podpůrnými finančními opatřeními, která ulehčují účastníkům vstup do projektu. Jedná se například o příspěvek na dopravu,
na hlídání dětí, na doprovod apod.
Projekt Podporou na trh práce je určen osobám se zdravotním
postižením nebo zdravotním znevýhodněním z Moravskoslezského kraje, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců. Není určen
osobám s úplnou ztrátou sluchu a zraku a osobám s těžším stupněm mentální retardace.
Neopomenutelnou součástí projektu jsou i aktivity směřované k zaměstnavatelům našeho regionu. V rámci projektu poskytneme příspěvek na mzdu po dobu 6 měsíců pro osobu zdravotně postiženou
zaměstnavateli, který vytvoří nové pracovní místo, a to v celém rozsahu nákladů. Při tom nemusí splňovat podmínku 50 % zaměstnanců
se zdravotním postižením. Podmínkou je udržitelnost místa po těchto
6 měsíců. Nově vytvořená pracovní místa mohou být různého charakteru - manuální práce (např. úklid, údržbářské práce), administrativní
i odborné (např. lektor), rozsah pracovního úvazku je také variabilní.
Navíc přijetí nového zaměstnance může být navázáno na další aktivity
projektu (např. rekvalifikaci), což zaručí připravenost uchazeče pro potřebné pracovní uplatnění. Rádi se setkáme s každým zájemcem z řad
zaměstnavatelů a představíme mu možnosti navázání spolupráce.
Jakékoliv bližší informace získáte na internetových stránkách
organizace www.czp-msk.cz, v Centru pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.s. (Sokolovská 9, Nový Jičín - na autobusovém nádraží naproti Lidlu) nebo na kontaktech Mgr. Tereza
Klevarová, tel: 556 709 403, email: klevarova@czp-msk.cz.

Prioritou organizace ADRA je nejen pomáhat, ale i motivovat lidi
tak, aby se dobrovolnictví stalo přirozenou součástí společnosti. Dobrovolníci pomáhají seniorům, zdravotně postiženým osobám, osamělým a nemocným nebo sociálně znevýhodněným dětem. Docházejí za
nimi do nemocnic, dětských domovů, ústavů sociální péče, hospice,
domovů pro seniory a věnují svůj čas potřebným klientům. „Usilujeme
o rozvoj dobrovolnictví ve Frýdku-Místku, Třinci, Havířově, Českém
Těšíně a Novém Jičíně. V roce 2011 jsme zapojili 500 dlouhodobých
dobrovolníků,“ popisuje svou práci zakladatel prvního Dobrovolnického centra ADRA pan Michal Čančík. Právě těchto aktivit se týká plánovaná sbírka, jejímž cílem je přiblížit lidem práci dobrovolníků.
V Novém Jičíně byl první dobrovolnický program zahájen v říjnu
2011 v Domově Duha, kde pravidelně dochází 13 dobrovolníků.
Program je velkým přínosem nejen pro klienty, ale i pro dobrovolníky samotné. Zaměstnanci Domova Duha přijali program od
počátku za vlastní a věnují se programu s velmi vstřícným nasazením. Na podporu dobrovolnictví v Novém Jičíně bylo od ledna 2012
otevřeno kontaktní pracoviště DC ADRA v Novém Jičíně, které je
k dispozici veřejnosti každou první středu v měsíci, a to od 15.00
do 17.00 hodin.
„Přáním DC ADRA je zapojit přibližně 50 dobrovolníků na území
města Nový Jičín, čímž se otevírá příležitost pro zájemce z řad dalších organizací a zařízení, ale také i vám, kteří třeba právě o službě
druhým přemýšlíte,“ uvádí Michal Čančík.
Kontakty: Martina Hölblingová, hlavní koordinátorka sbírky, tel.
743 350 031, Edita Jurečková, koordinátorka dobrovolníků Nový
Jičín, tel. 731 501 287, e-mail: dobrovolnik@adra.cz nebo www.
adranovyjicin.cz

ADRA nejen pomáhá, ale také motivuje další lidi k dobrovolnictví
Ilustrační foto: ADRA

Plesová atmosféra v DPS
Marie Machková, tisková mluvčí
Pečovatelská služba v Novém Jičíně uspořádala pro obyvatele domů s pečovatelskou službou posezení s hudbou a tancem.
„Nechceme, aby se tito občané potkávali jen na chodbách našeho
zařízení. Víme, že jsou společenští, rádi si popovídají. Protože je
doba plesů, připravili jsme jim několik bálů,“ uvedla vedoucí Pečovatelské služby Nový Jičín Alice Hynčicová. V DPS na Revoluční
ulici se každý host musel ozdobit mašličkou, v zařízení U Jičínky
byl bál květinkový a v DPS Pod Lipami maškarní.

Aby dobrovolníků bylo víc…
Lenka Hájková, ADRA
Dobrovolnické centrum ADRA pořádá sbírku na podporu a rozvoj
dobrovolnictví. Sbírka bude probíhat ve dnech 3. a 4. 4. 2012 pod
názvem, „Pomáhám, zn. rád“. Již tradičně se do této sbírky zapojují
mladí dobrovolníci z řad studentů. Jejich účast na sbírce vnímáme
jako chuť mladé generace aktivně se zapojit do pomáhání ve prospěch těch, kteří si v určitých životních situacích pomoci nedokážou.
ADRA je humanitární organizací s dlouholetou tradicí a v České
republice je řazena mezi tři nejvýznamnější. Mezi její hlavní témata
patří podpora dobrovolnictví. V České republice působí v současné
době deset Dobrovolnických center ADRA.

Novojičínský zpravodaj

Na mašličkovém bále měl každý z hostů stužku na šatech nebo ve
vlasech
Foto: Marie Machková
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Studenti představili svůj film
Loutkař
Marie Machková, tisková mluvčí
27. ledna měl ve Fokusu premiéru film Loutkař, který natočili
studenti z Nového Jičína. Parta bývalých spolužáků ze základní
školy Tyršova pracovala na celovečerním hraném snímku více než
rok. Přestože výsledek je dílem kolektivu, hlavním organizátorem,
který je spoluautorem námětu, stál u zrodu scénáře, měl na starosti
produkci, objevil se i v roli herce a celý film režíroval, byl Jan
David.
Jak vás napadlo udělat celovečerní film?
„K tomu nás vlastně dokopal pan učitel Hubík, který nás měl na
základce informatiku a byl naším třídním. A námět vznikl během
cesty vlakem z Brna. Spolu s Vaškem Kudělkou jsme chtěli napsat
téma pro film, na který bychom sami rádi šli do kina. Chtěli jsme
také překvapit, nechtěli jsme žádné lehké letní téma ani ohrané
téma drog a podobně.“
Jak dlouho jste na filmu pracovali?
„Zabralo to spoustu času. Jen příprava trvala rok a půl. Natáčeli
jsme 26 dní a dva dny se dělaly dotáčky. Chtěli jsme to stihnout
v období letních prázdnin, ale počasí nám nepřálo, a tak jsme letní
scény dotáčeli v listopadu. Byla strašná zima, ale diváci snad nic
nepoznali. Měli jsme natočených 21 hodin materiálu, který jsme
sestříhali na 74 minut.“
Proč se film jmenuje Loutkař?
„Film je o tom, jak člověk manipuluje s ostatními lidmi. A divák do
poslední chvíle neví, kdo to je. A protože čeština zná jen loutkáře
ve smyslu výrobce loutek, tak proto jsme tu čárku nad „a“ nedali
a vytvořili jsme nové slovo.“
Filmem jste si splnil svůj sen. Chcete pokračovat v kariéře
režiséra a jaké máte další sny?
„Filmu už se věnovat nechci. Mnozí začínali krátkými dokumenty,
my jsme se hned vrhli na celovečerní film. Dost mě to vyčerpalo.
Ale je pravda, že jsme si tím všichni splnili velký sen. Film je také
poděkováním panu učiteli Hubíkovi. Já už dnes mám jiné sny. Chci
být zdravý, mít rodinu, chci se stát učitelem. Nejsem kariérista. Ale
pokud bychom z Loutkařem uspěli třeba na nějaké přehlídce či
festivalu, byl bych rád. Také ještě chceme film vydat na DVD.“

se podle historika dr. Adolfa Turka někdy mezi léty 1302 – 1313
stal majitelem panství starojického, ať již koupí nebo darem. Podobně jako město Nový Jičín se toto panství stalo jednou z jeho
významných držav a zdrojem příjmů. A jak asi vypadal starojický
hrad? V té době to byla zcela jistě menší hradní pevnost s Kravařským palácem jako hlavním objektem, která co se týká velikosti
nemohla konkurovat mohutnému Helfštýnu nebo Hukvaldám. Jeho
vyobrazení z té doby je však dnes neznámé a to nejstarší, které
se nachází v díle Bartoloměje Paprockého z Hlahol nazvaném „Zrcadlo markrabství moravského“, je vytvořeno až k roku 1593. Ve
sbírkách novojičínského muzea se však nachází unikátní veduta
hradu od neznámého autora z roku 1671, kdy zde vládl rod pánů
Hoffmannů z Grünbüchlu. Tehdy se na hradě prováděly tesařské
a zednické práce, které odstraňovaly škody způsobené ohromnou
vichřicí 14. října 1669. Ta zničila všechny hradní střechy.
Exponáty z historie starojického a novojického panství si návštěvníci muzea v Žerotínském zámku mohou prohlédnout ve stálé
muzejní expozici „Ve znaku zavinuté střely“. Muzeum je veřejnosti
přístupné od úterý do pátku 8.00 – 12.00 hod., 13.00 – 16.00 hod.
a v neděli 9.00 – 15. 00 hod.
A na závěr otázka do příštího čísla. Víte, kdo byl starostou v Novém Jičíně právě před sto lety?

Veduta hradu Starý Jičín z roku 1671

Pozvánky
Neděle 11. března v 18.00 hodin
Koncert skupiny Oboroh
Modlitebna evangelické církve
(Janáčkovy sady 1, NJ)
Neděle 1. dubna v 17.00 hodin
Posledních sedm slov Vykupitele na kříži - J. Haydn
Komorní orchestr P. J. Vejvanovského
Modlitebna evangelické církve (Janáčkovy sady 1, NJ)

Hlavní protagonisté filmu Loutkař (režisér Jan David třetí zprava)
Foto: Lenka Malinová

Ze sbírek muzea
v Novém Jičíně
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Hrad a panství Starý Jičín slaví v tomto historickém období 700
let od počátku vlády pánů z Kravař. Vok (I.) z Kravaří, jako stoupenec českého krále Jana Lucemburského, získal za své působení u
dvora významné majetky. Roku 1312 obdržel od krále helfštýnské
panství, které bylo odňato vzbouřenému Fridušovi z Linavy, roku
1316 dostal Fulnek a s ním i bílovecké panství. V rámci těchto akcí

8

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína
ve spolupráci s Muzeem
Novojičínska, p.o. zve
všechny své členy a příznivce ve čtvrtek 22. března 2012 v 17 hod. na přednášku s dataprojekcí pracovníka muzea
pana Radka Polácha s názvem Tam, kde turisté ve Vídni nechodí (viz též program Muzea). Přednáška se uskuteční v klubových
místnostech na baště na ulici Gen. Hlaďo, stejně jako zde bude
ve středu 28. března 2012 v 16.30 hod. u příležitosti 420. výročí
narození J. A. Komenského promítnut televizní film Neustálá výzva, věnovaný právě evropskému mysliteli a pedagogovi. Zároveň
doporučujeme ve čtvrtek 15. 3. 2012 v rámci muzejních čtvrtků navštívit přednášku PhDr. Jiřího Juroka, CSc., a v sobotu 31. 3. 2012
tradiční velikonoční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku.

Novojičínský zpravodaj
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„Přijede k nám pan
arcivévoda a jeho princezna“
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Těmito slovy a jistě podobnými si právě před sto lety předávali
novojičínští občané čerstvou informaci, že do našeho města zavítá
vzácná návštěva – tehdy ještě druhý následník trůnu arcivévoda
Karel František Josef a jeho manželka arcivévodkyně Zita princezna Bourbonsko-Parmská. Vskutku se tak stalo. Již počátkem
března 1912 vyrazil arcivévoda Karel v čele páté eskadrony českého dragounského pluku č. 7 z posádkového města Brandýs nad
Labem k vojenskému přesunu „až na konec světa“ – do daleké
Kolomyje v Haliči. Na více než tisíc kilometrů dlouhé cestě jej doprovázela dvorním vlakem po železnici i jeho manželka, arcivévodkyně Zita. Společná cesta vedla přes mnoho obcí a měst Království českého a Markrabství moravského. Všude oslavně vítali tento
v celé monarchii oblíbený novomanželský pár. Oblíbenost arcivévody Karla vzrostla zvláště u česky mluvícího obyvatelstva, které
kvitovalo plynulou znalost českého jazyka budoucího císaře. Již při
zastavení eskadrony v Hranicích na Moravě přinesl zdejší denní
tisk všeobecnou výzvu novojičínského starosty ing. Jakoba Ullricha
k přivítání vzácné návštěvy. Hranice novojičínského okresu překročila eskadrona dragounů ve čtvrtek 14. března 1912 u dubského
kopce, odkud pokračovala po staré císařské silnici přes Starojickou
Lhotu na městečko Starý Jičín. Všude při císařské silnici byli dragouni vítáni špalíry jásajících obyvatel. Ve Starém Jičíně eskadrona s arcivévodou Karlem poobědvala a po poledni se vydala přes
Loučku a Bochetu k hranicím našeho města. Mezitím o půl jedné odpoledne dorazila dvorním vlakem na horní nádraží v Novém
Jičíně princezna Zita se svou dvorní dámou, bezprostředně byla
přivítána představiteli obecní rady v čele se starostou. Dvě mladé
dívky jí předaly květiny. Automobilem se arcivévodkyně Zita vydala
naproti svému manželovi. Ten zrovna vjížděl se svými dragouny na
bílém koni u Španělské kaple a Rudolfova špitálu do Nového Jičína. Již na tehdejší Hornobranské ulici byli vítáni nesčetnými davy
obyvatelstva. Po ubytování všech svých sto padesáti dragounů ve
Střední zemské zemědělské škole v Žilině se arcivévoda vydal na
oficiální uvítací ceremoniál na nádvoří Tereziánského zámku. Zde
jej osobně přivítal okresní hejtman Josef Zwierzina a představil
mu všechny významné představitele státní a městské samosprávy včetně duchovenstva. Přítomna byla rovněž četná novojičínská
společenstva v čele s vojenskými veterány a Mužským pěveckým
spolkem. Po ubytování v zámeckých apartmánech a krátkém odpočinku se arcivévoda projevil jako automobilový fanoušek a vyjel
si se svou chotí na objížďku okolí. Tuto zakončili kolem šesté hodiny podvečerní průjezdem slavnostně vyzdobeným a osvětleným
městem. Pod okny zámku jim poté zapěl několik skladeb Mužský
pěvecký spolek doprovázený kapelou Spolku vojenských veteránů. Jak příjemné to muselo být rozptýlení po únavné cestě a navíc
– po mnoha dlouhých dnech konečně ubytování na zámku. Na druhý den, v pátek 15. března 1912 v osm hodin ráno, vyrazila eskadrona v čele s arcivévodou Karlem na další trasu cesty přes Libhošť
kolem Příbora do Místku, kde je již čekala hranice Slezského vévodství. O půl desáté dopoledne město Nový Jičín po slavnostním
rozloučení opustila ve svém dvorním vlaku i arcivévodkyně Zita.
Novojičínské noviny následující dny přinášely spoustu informací
k jejich pobytu. Starosta ing. Jakob Ullrich pak předal osobní poděkování arcivévodského páru k příjemnému pobytu, majitel jesenického pramene Vinzenz Stefan informoval o souhlasu arcivévodkyně k pojmenování minerální vody „Pramen arcivévodkyně Zity“ a
restaurace Laudon přinesla zmínku o dvorní tabuli, včetně dodávky
speciálního piva Mnichovského Spätenbrau a Plzeňského ležáku.
Nelze taktéž opomenout telegram, který následně obdržela Vinárna Meier k dodávce dalších 25 litrů vynikajícího bílého vína, kterou
měla dopravit do zastávky v haličském Jasle. Arcivévoda Karel na
město Nový Jičín nezapomněl a zcela jistě si jej připomenul po
svém nástupu na císařský trůn, když do svého okolí přijal za osobního lékaře dr. Arthura Bielku rytíře von Karltreu. Jednalo se o syna
našeho slavného rodáka, mecenáše a zakladatele novojičínského
muzea dr. Augusta Bielky rytíře von Karltreu. V tomto případě to již
bylo druhé spojení města Nového Jičína s nejvyšší hlavou státu a
zároveň s českým králem.

Novojičínský zpravodaj

Návštěva Karla a Zity byla jednou z největších státních návštěv
v průběhu dvacátého století. Zanechala nám také historku či možná legendu o tom, že u nás byl na zámku počat nový následník a
korunní princ Otto Rakouský. Jestli je to pravda, se asi nedozvíme,
ale osudy našeho posledního českého krále a jeho návštěvu před
sto lety si připomeneme výstavou, kterou Muzeum Novojičínska
připravuje na 18. květen 2012 s názvem Karel I. – poslední český
král.

Arcivévoda Karel František Josef projíždí v čele své eskadrony kolem továrny na harmonia Karla Neussera na Hornobranské ulici v Novém Jičíně
roku 1912.
Foto: Muzeum Novojičínska

Arcivévoda Karel František Josef se zdraví s kanovníkem a novojičínským
děkanem Johannem Parschem. V otevřeném okně na vše shlíží arcivévodkyně Zita se svou dvorní dámou.
Foto: Muzeum Novojičínska

Alianční erb arcivévody Karla Františka Josefa a arcivévodkyně Zity princezny Bourbonsko-Parmské
kresba: Petr Tybitancl
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Hudba ji provází celý život aneb
Životní jubileum paní Anežky
Michálkové
Karel Chobot
Můj oblíbený básník František Gellner napsal: „Posloucháme-li
pěknou hudbu, cítíme, jak nám prsa naše, od bránice až do hrdla,
prostupují jakési vlny…“ Na jeho slova si vždy vzpomenu při výjimečných koncertech Klubu přátel hudby, kam nezbytně patří vystoupení Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského s první dámou – uměleckou vedoucí tělesa - paní Anežkou Michálkovou. Zesnulý Václav Ptáček o ní v listopadovém Zpravodaji v roce
2005 napsal: „Skromná, leč činorodá muzikantka“ a rozhodně se
nemýlil. Ač v těchto dnech slaví paní Anežka neuvěřitelné jubileum
sedmi desítek let, zůstává energická, plná plánů, nápadů, elánu
k další činnosti, zkrátka stále činorodá. Housle jí učarovaly v dětství
a taková láska vytrvává po celý život.
Paní Anežka Michálková nepatří k našim rodákům, neboť na
tento svět vezdejší přišla 4. března 1942 ve Zlíně v rodině berního úředníka Františka Komendy a jeho ženy Marie. Po roce 1945
se rodina přestěhovala do Nového Jičína a již zde zůstala. Malá
Anežka okouzlená houslemi začala navštěvovat novojičínskou hudební školu, a protože byla talentovaná, již na konci základní školy se stala členkou známého symfonického orchestru Okresního
domu osvěty v Novém Jičíně s legendárním Jaroslavem Štindlem
v roli uměleckého vedoucího. Vystudovala zdejší gymnázium a po
úspěšné maturitě se přihlásila na Vyšší hudebně pedagogickou
školu v Ostravě, jak se tenkrát jmenovala Ostravská konzervatoř.
Po absolutoriu se vrací do Nového Jičína jako učitelka na lidové
škole umění, byť umělecký návrat se konal o něco dříve. Kronika
Novojického kvarteta vydává svědectví: „16. října 1963 podařilo se
primáriovi (tj. Miroslavu Tyralovi, zakladateli kvarteta) cestou do
Ostravy zajistit hodnotnou náhradu k pultu 2. houslí (za onemocnělého Josefa Dvoroka, od roku 1960 ředitele novojičínské Lidové
školy umění), totiž posluchačku 5. ročníku Ostravské konzervatoře
a bývalou žákyní naší školy – Anežku Komendovou, která je ochotná pomocí nám až do návratu J. Dvoroka. .. A tak v pondělí 21.
října 1963 ve zkoušce zasedla u pultu 2. houslí. … První vystoupení veřejné s kvartetem se odehrálo v pátek 13. prosince 1963 ve
Stálé divadelní scéně.“ Nikdo tenkrát netušil, že se jedná o zástup
definitivní, že se již Josef Dvorok nevrátí. Osud tomu chtěl, zemřel
5. září 1964. Novým ředitelem školy se stal Miroslav Tyrala. Kronika opět zaznamenává: „Definitivní členkou u pultu 2. houslí se stala
Anežka Komendová, její první (rozuměj po úmrtí J. Dvoroka) veřejné vystoupení s kvartetem se uskutečnilo v neděli 13. září 1964
v 10 hod ráno v rytířském sále Novojičínského zámku při vernisáži
obrazů malířky Heleny Salichové.“
To byly začátky jejího uměleckého a pedagogického působení
v Novém Jičíně. Přiznejme, že v kvartetu poznala svou životní lásku a pozdějšího manžela Rostislava Michálka a že společně s ním
(violoncello), Miroslavem Tyralou (první housle) a MUDr. Karle
Pavlisem (viola) vytrvali v kvartetu až do ukončení činnosti tohoto
uměleckého tělesa v roce 1986. Když v roce 1970 vzniká komorní
orchestr, od roku 1974 nesoucí jméno mistra barokní hudby Pavla
Josefa Vejvanovského, stali se všichni čtyři jeho členy a Miroslav
Tyrala uměleckým vedoucím. A byla to právě Anežka Michálková,
která po odchodu Miroslava Tyraly v devadesátých létech převzala umělecké vedení orchestru, aby v této nelehké funkci hledající
cesty a cestičky uměleckých výbojů setrvala dodnes. O vynikajících kvalitách orchestru se mohli posluchači mimo jiná vystoupení
přesvědčit např. v loňské sezoně v sobotu 7. května 2011 na společném jarním koncertu s pěveckým sborem Ondráš, kdy si připomenul čtyřicet let (a Ondráš šedesát) uměleckého působení. A
nemůžeme v té souvislosti opomenout zmínku, že již drahný čas
si novojičínská veřejnost nedovede představit šťastné a spokojené Vánoce bez tradičního koncertu Vejvanovských v důstojných
a poetických prostorách Žerotínského zámku Muzea Novojičínska
p.o..
Anežka Michálková byla a je především pedagog, a jak konstatoval ve výše zmiňovaném článku Václav Ptáček, její odpovědný
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a pozitivní přístup a vztah k povolání učitelky Lidové školy umění
– dnes Základní umělecké školy – jí umožnil vychovat řadu výborných hudebníků, z nichž mnozí se svému koníčku věnují dodnes,
jiní ho dokonce povýšili na své zaměstnání. Ráda vytvářela a vytváří různá komorní seskupení (např. housle s kytarou či flétnou), a
pak s nimi příležitostně vystupovala a dodnes vystupuje. Záslužnou
činností byly i výchovné koncerty pro děti z mateřských škol, které
se svými kolegy připravovala a nakonec úspěšně realizovala.
Ještě jedno svědectví vydává Václav Ptáček ve svém článku. To
když se zmiňuje o druhé velké lásce Anežky, jímž se stal folklor.
Vzpomíná, že v mládí ji její maminka často zpívala lidové písně,
které posléze notovaly společně. Pak už to byl jen krůček k cimbálovce, v níž se stala primáškou. Je známá její spolupráce se souborem lidových písní a tanců „Javorník“, populárním v širokém okolí
i v zahraničí (dnes tento soubor vede známý učitel Základní umělecké školy v Novém Jičíně pan Svatoslav Válek). Zásluhou paní
Anežky také vznikla ještě na Lidové škole umění dětská cimbálová
muzika. Působila sice krátkou dobu, ale některé dětí zůstaly věrné
lidové písni i v dospělosti.
Paní Anežka Michálková patří rozhodně mezi ony nenápadné,
skromné, leč pozoruhodné osobnosti Nového Jičína. A když v různých souvislostech léta hovořím o síni slávy a ctí novojičínské kultury, pak paní Anežce tam rozhodně náleží čelné místo. Jménem
novojičínské kulturní veřejnosti, kolegů pedagogů a výše jmenovaných uměleckých souborů ji z celého srdce blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, mnohé další tvůrčí úspěchy, klid, pohodu a stále
svítící hvězdu naděje!

Anežka Michálková v roli učitelky na základní umělecké škole
Foto: Svatoslav Válek

Snímek z roku 1964, kdy s Novojickým kvartetem účinkovala na
vernisáži výstavy H. Kalichové v Žerotínském zámku
Foto: archiv

Novojičínský zpravodaj
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 Pátek 9. března OPONA 2012, krajská
přehlídka studentského a experimentujícího
divadla. Podrobné informace na samostatných plakátech, SVČ Fokus Nový Jičín.
NOVÝ
JIČÍN  Pondělí 12. března v 18.00
Nejúspěšnější sportovec roku 2011
okresu Nový Jičín, Agentura ČOK CZ
Praha, vstupenky zdarma k dispozici v OS
ČSTV Nový Jičín a v Deníku Nový Jičín.
 Úterý 13. března ve 14.00 Okresní kolo postupové přehlídky tanečního oboru ZUŠ, ZUŠ Nový Jičín.
 Pátek 16. března v 19.00 Jakub Nvota: LÁSKA NARUBY. Hudební
komedie vypravuje příběh herečky Viktorie, které se nedaří v osobním ani
profesním životě. Štěstí se na ni usměje až v podobě nabídky, která má
ovšem zvláštní podmínku: aby získala angažmá, musí předstírat, že je
muž! Gejzír komických scén, který z této situace vyvěrá, doplňuje motiv dvou
citových vzplanutí. V režii J. Nvoty hrají: J. Paulová, P. Zedníček, B. Klepl, D.
Gondík, Z. Fric a R. Filásková. Divadlo Kalich Praha. Předprodej od 14. 2.
 Sobota 17. března v 19.00 POUTNÍCI – EAST WEST. V rámci 7. zimní
bluegrassové dílny Petra Brandejse se uskuteční dvojkoncert legendární
skupiny Poutníci s nadějnou akustickou kapelou East West. Přidají se i
ostatní lektoři dílny – J. Králík na housle, J. Mach a M Barok na mandolíny
a P. Brandejs na banjo. Předprodej od 14. 2. Malý sál.
 Neděle 18. března v 16.00 Jiří Vyšohlíd na motivy hry Gyuly Urbána
„Bleděmodrý Petr“ ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT? Narodilo se štěňátko, ale
není jako ostatní psi - je zelené! A přestože umí štěkat, kousat, běhat i
vrtět ocáskem, nemůže najít kamaráda. Nikdo nestojí o zeleného psa! Po
několika setkáních s falešnými kamarády, kteří ho jen využijí, potká nakonec toho pravého - námořníka Pepu a s ním se vydá na moře za dobrodružstvím. Divadlo Drak Hradec Králové. Malý sál. Předprodej od 14. 2.
 Pondělí 26. března v 19.00 Patrick Marber: DEALER´S CHOICE. Kdo
rozdává, rozhodne. Zaměstnanci jedné londýnské restaurace se každou
neděli setkávají k partičce pokeru. V režii J. Pokorného hrají: D. Novotný, V. Neužil, H. Čermák, M. Myšička, Plesl a I. Trojan. Dejvické divadlo
Praha. Předprodej od 14. 2.
 Čtvrtek 29. března v 19.00 VĚRA ŠPINAROVÁ. Koncert naší přední zpěvačky za doprovodu kapely Adama Pavlíka. Ostrava. Předprodej od 7. 2.
 Pátek 30. března v 19.00 Milan Kopecký: DVEŘE aneb PANE, VY
JSTE NÁHODA! Úsměvná, konverzační komedie o naději. O naději, pro
kterou není podstatný věk a kterou nemohou zastavit ani zamčené dveře od bytu. V režii H. Glancové hrají: J. Hartl, J. Smutná, J. Stryková/
T. Nekudová. Agentura Ap-prosper Praha. Předprodej od 28. 2.
 Připravujeme: Neděle 1. dubna v 16.00 Květa Kuršová: VELRYBA LÍZINKA. Pohádka o zatoulané malé velrybě v českých řekách. Pohádku provázejí písničky Marka Ebena. Divadlo Krapet Praha. Malý sál.
Předprodej od 6. 3.

B E S K Y D S K É

DIVADLO

Program Muzea Novojičínska
 Do 15. dubna 2012. KERAMIKA, SKLO, PORCELÁN ZE SBÍREK MUZEA NOVOJIČÍNSKA.
Rytířský sál
Čtvrtek 15. března 2012, 16.30 hodin. NEJSTARŠÍ DĚJINY MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA
Přednášející: PhDr. Jiří Jurok, CSc. – Muzeum Novojičínska. Vstupné: 30,- Kč. Trámový sál
 Čtvrtek 22. března 2012, 17.00 hodin. TAM,
KDE TURISTI VE VÍDNI NECHODÍ. Putování nejen po místech posledního odpočinku slavných novojičínských rodáků, ale
také za příběhy jejich svazků s rodným městem. Ve spolupráci s Klubem
rodáků a přátel města Nového Jičína. Přednášející: Radek Polách – Muzeum Novojičínska. Klubovna na baště
 Sobota 31. března 2012, 8.30 – 14.00 hodin. VELIKONOČNÍ JARMARK. Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním
programem. Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč
Připravujeme:
 Čtvrtek 12. dubna 2012, 16.30 hodin. MAGICKÉ CESTY ZA POZNÁNÍM. Přednášející: Mons. Dr. Alois Peroutka, Josef Sosík. Vstupné: 30,Kč.Trámový sál
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
neděle
9.00 – 15.00
 Čt 1. až Ne 4. 3. v 18.00 hod. Ghost
Rider 2. V pokračování úspěšného
hitu si Johnnyho, který stále bojuje
s kletbou ďáblova lovce, najme tajná
náboženská sekta, aby zachránil mladého chlapce před ďáblem. Mládeži přístupno, Digital 2D, 95 min.

Novojičínský zpravodaj

 Čt 1. až Ne 4. 3. ve 20.00 hod. ŽELEZNÁ LADY. Margaret Thatcherová, neobyčejná a všestranná žena, která dokázala, že vysoká politika
není jen výsadou mužů, se jako první žena stala premiérkou Spojeného
království. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 105 min., titulky.
 So 3. a Ne 4. 3. v 16.00 hod. HAPPY FEET 2. Nový příběh tančících
tučňáků. Mládeži přístupno, Digital 2D, 100 min., dabing.
 Po 5. až St 7. 3. v 18.00 hod. SOUKROMÝ VESMÍR. Dějiny jedné rodiny zaznamenala Helena Třeštíková ve svém zatím nejdelším časosběrném projektu. Film Soukromý vesmír natáčela 37 let. Mládeži přístupno,
Digital 2D, 83 min.
 Po 5. až St 7. 3. ve 20.00 hod. ĎÁBEL V TĚLE. Inspirováno skutečnými událostmi. V Itálii se mladá žena účastní několika vymítání, aby odhalila pravdu o tom, co se stalo její matce, která při svém vlastním vymítání
zabila tři lidi. Nevhodný do 15 let, Digital 2D, 83 min., titulky.
 Čt 8. až Ne 11. 3. v 18.00 hod. JONH CARTER: MEZI DVĚMA SVĚTY. Akční sci-fi dobrodružství zasazené na tajemnou a exotickou planetu
Barsoom (Mars). Ve světě, který je na pokraji kolapsu, objeví Carter, že
přežití planety a obyvatel je v jeho rukách. Mládeži přístupno, Digital 3D,
137 min., titulky.
 Čt 8. až Ne 11. 3. ve 20.30 hod. ČTYŘI SLUNCE. Nový český film
Bohdana Slámy s A. Geislerovou, K. Rodenem, I. Chmelou a dalšími.
Nevhodný do 12 let, Digital 2D, 105 min.
 So 10. a Ne 11. 3. v 16.00 hod. ŽRALOCI NA S(O)UŠI. Divoká žraločí
jízda začíná! Velký žraločí brácha Julius se ve speciálním robotnickém
obleku vydává na souš zachránit svého malého brášku Pupa. Mládeži
přístupno, Digital 2D, 92 min., dabing.
 Po 12. až St 14. 3. v 18.00 hod. MŮJ TÝDEN S MARILYN. Film nabízí
neobvyklý intimní pohled na hollywoodskou ikonu a její spontánní emotivní vztah s mladým mužem, který jí rozuměl víc, než kdokoliv jiný. Mládeži
přístupný, Digital 2D, 99 min., titulky.
 Po 12. až St 14. 3. ve 20.00 hod. ZKRAT. Tajná vládní agentka, kterou
někdo z kolegů podrazí a chce její smrt. Stane se terčem zabijáků, kteří
znají každý její krok, a aby přežila, musí dopadnou ty, jenž jí zradili. Do 15
let nevhodný, Digital 2D, 93 min., titulky.
 Čt 15. až Ne 18. 3. v 18.00 hod. PROBUDÍM SE VČERA. Nová česká
komedie s J. Mádlem, F. Blažkem, E. Josefíkovou, V. Preissem, P. Nárožným a spoustou dalších známých herců. Mládeži přístupno, Digital 3D,
120 min., dabing.
 Čt 15. a Pá 16. 3. ve 20.30 hod. PERFECT SENSE. Moderní love
story s Evou Green a Ewanem McGregorem v hlavních rolích. Do 12 let
nevhodný, Digital 2D, 92 min., titulky.
 Pá 16. až Ne 18. 3. v 16.00 hod. LORAX. Animovaný film Lorax je živelná smršť bláznivých akčních gagů a muzikálových čísel, kterou budou
vaše děti milovat. Mládeži přístupno, Digital 3D, 94 min., dabing.
 So 17. a Ne 18. 3. ve 20.30 hod. STUD. Osamělost, frustrace a sexuální závislost v plné nahotě ve filmu od režiséra Steva McQueena. Mládeži
nepřístupno, Digital 2D, 101 min., titulky.
 Po 19. až St 21. 3. v 18.00 hod. SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ.
Robert Downey jr. hraje roli nejslavnějšího detektiva na světě Sherlocka
Holmese. Jude Law se vrací jako jeho úžasný kolega dr. Watson. Mládeži
přístupno, Digital 2D, 129 min., titulky.
 Po 19. až St 21. 3. ve 20.30 hod. VÁLEČNÝ KŮŇ. Film se 6 nominacemi na Oskara. Působivý příběh mladého chlapce jménem Albert a jeho
milovaného koně Joeyho se odehrává na samém počátku první světové
války. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 150 min., titulky.
 Čt 22. až Ne 25. 3. 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. Mládeži přístupno, Digital 2D, 109 min.
 Čt 22. až Ne 25. 3. ve 20.15 hod. HUNGER GAMES: ARÉNA SMRTI. Akční sci-fi, ve kterém si Kapitol poslušnost udržuje kláním Hunger games – zvrácenou televizní reality show, ve které každoročně dívka a chlapec z každého
kraje nedobrovolně bojují o život. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, titulky.
 Pá 23. až Ne 25. 3. v 16.00 hod. HURÁ DO AFRIKY. Animované dobrodružství surikaty, vegetariánského lva, ledního medvěda, tasmánského čerta a spousty dalších zvířat v rezervaci Okovango. A samozřejmě
spousta legrace. Mládeži přístupno, Digital 3D, 93 min., dabing.
 Po 26. až St 28. 3. v 18.00 hod. MILÁČEK. Adaptace známé knihy,
v hlavní roli s Robertem Pattinsonem (Twilight sága), Umou Thurman,
Kristin Scott Thomas. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 120 min., titulky.
 Po 26. až St 28. 3. ve 20.30 hod. MEZI VLKY. Poutavé dobrodružství
skupiny mužů, kteří se v boji o život musí postavit krutému mrazu a krvelačným lesním bestiím. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 117 min., titulky.
 Čt 29. 3. až Ne 1. 4. v 18.00 hod. HNĚV TITÁNŮ. Perseus se vydává
na zrádnou a nebezpečnou výpravu do podsvětí, aby osvobodil Dia, přemohl titány a zachránil tak celé lidstvo. Do 12 let nevhodný, Digital 3D.
 Čt 29. 3. až Ne 1. 4. ve 20.15 hod. OKRESNÍ PŘEBOR – POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPÍKA HNÁTKA. Po obrovském úspěchu televizního seriálu
se producenti rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější
fotbalový klub v Česku i na plátna kin. Do 12 let nevhodný, Digital 2D.
 So 31. 3. a Ne 1. 4. v 15.30 hod. HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV.
Film s 11 nominacemi na Oskara. Rodinný příběh o jednom neobyčejném
klukovi. Mládeži přístupno, Digital 2D, 126 min., titulky.
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 Pátek 2. března od 19.00 hodin
SVČ FOKUS. MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ PLES. S vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů, trenérů a
rytíře sportu za rok 2011. Slavnostní
ocenění sportovců proběhne od 20.00
do 21.00 hodin. Hraje hudební skupina TNT. Předprodej vstupenek: od
13. 2. 2012, SAZKA, Masarykovo náměstí.
 Sobota 3. března od 9.00 hodin, hala na bazéně. 4. SIVIČO CUP.
SVČ Fokus pořádá v basketbalové hale Nový Jičín již čtvrtý ročník turnaje v basketbalu pro dorost a dospělé s názvem „SiViČo CUP“. Přihlásit
svůj tým můžete do 1. března (kapacita týmů je omezena). Více informací naleznete na www.fokusnj.cz, telefonním čísle 732 734 208 nebo
loksa@fokusnj.cz.
 5.- 30. března Stará pošta. VÝSTAVA FOKUS V OBRAZECH. Prezentace činnosti SVČ Fokus nejen ve fotografii. Vernisáž 5. března 2012
v 17.00 hodin, výstavní síň Stará Pošta. Otevírací doba: pondělí – pátek
9.00 – 11.00 a 14.30 – 17.00 hodin.
 9.-10. března, SVČ FOKUS. OPONA 2012. Beskydské divadlo. 9. ročník krajských přehlídek experimentujícího divadla a studentského divadla
s možností postupu na celostátní přehlídky: ŠRÁMKŮV PÍSEK nebo MLADÁ SCÉNA. Více na www.fokusnj.cz. Uzávěrka přihlášek 24. 2. 2012
 Pátek 16. března od 18.00 hodin, SVČ FOKUS. TURNAJ V COUNTER STRIKE. SVČ Fokus pořádá v počítačové učebně SVČ Fokus první
ročník turnaje v Counter Strike pro hráče „jakéhokoli“ věku. Přihlásit svůj
tříčlenný tým můžete do 13. března (kapacita týmů je omezena). Více
informací naleznete na www.fokusnj.cz, tel. čísle 732 734 208 nebo loksa@fokusnj.cz.
 Čtvrtky a pátky (1., 2., 8., 15., 22., 23., 29., 30. března) 15.00 – 19.00.
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST. Pro všechny zájemce, kteří si chtějí
vyzkoušet práci s hlínou. Vždy od 15.00 do 19.00 hodin v ateliérech SVČ
pod vedením paní Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti
– 40,- Kč, dospělí – 70,- Kč.
 Neděle (4., 11., 18., 25. března) 7.30 – 8.45 zimní stadion. ZÁBAVNÉ
BRUSLENÍ RODIČŮ S DĚTMI . Bruslení a soutěžení pod vedením odborných trenérů. Akce je zdarma. Nutné vybavení: přilba, brusle a rukavice.
Připravujeme:
CHARITATIVNÍ KONCERT ZDM

Letní tábory s Fokusem
Martin Jakůbek, zástupce ředitele
I pro letošní rok připravilo Středisko volného času Fokus
v Novém Jičíně bohatou nabídku letních táborů. Rodiče
a děti si mohou vybrat z 9 pobytových a 5 příměstských táborů. Kdo chce prožít zumbování u moře, pak s námi může
vyjet k chorvatskému pobřeží. Další pobytové tábory se
uskuteční na táborové základě Hadinka u Klokočova, na
horské chatě Búřov, ve Velkých Karlovicích a v nově zrekonstruovaném sportovním středisku v Jeseníku nad Odrou.
Tam jsme pro náročnou klientelu připravili intenzivní týdenní
kurzy angličtiny s golfem, tenisem a fotbalem. Příměstské
tábory jsou týdenní, ale lze se přihlásit i na jednotlivé dny. Při zaplacení
poukazu do konce dubna jsou navíc připraveny zajímavé slevy. Všechny
informace o jednotlivých pobytech najdete na www.fokusnj.cz.
 1. – 31. 3. (čt-so) Městská knihovna  8.30
– 18.00 hod.  OBRAZY A
PLASTIKY – PAVEL KAHÁNEK – výstava.
 1. 3. (čt) Čajovna Archa
 18.00 hod.  SETKÁNÍ S
TICHEM – meditativní posezení bez učitele a beze slov.
 2. 3. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  40,-  BLOOD MANACLE
support: BE YOURSELF – metalcore. Řezavé kytary, rytmika, která
vám rozproudí krev v žilách v podání místních Blood Manacle!
 3. 3. (so) Čajovna Archa  18.00 hod.  POSELSTVÍ TIBEŤANŮ
(BUDDHISMUS) – promítání v rámci Festivalu ProTibet 2012. Režisér
Arnaud Desjardins byl jedním z prvních lidí ze Západu, kteří se začali
v 60. letech zajímat o asijská náboženství a podnikli cestu do Asie. Zachycuje buddhismus v době po čínské okupaci, kdy většina tibetských
lamů a jejich žáků odešla do indického azylu.
 5. – 9. 3. (po-pá) Městská knihovna  9.00 – 12.00 hod.  ZÁKLADY PRÁCE NA PC - již tradiční březnové školení. Rezervace na 1
hodinu, školení nutné nahlásit v oddělení pro dospělé čtenáře osobně
nebo na tel. 556 709 840.
 5., 12., 19., 26. 3. (po) Čajovna Archa  18.00 hod.  50,- Kč  PO-
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VÍDÁNÍ S IVOU A PAVLEM – povídání s lektory rozvoje osobnosti. Pravidelná setkávání s Mgr. Ivanou Mutinovou a Mgr. Pavlem Žywczokem nad
tématy každodenního života. Vztahy v rodině, na pracovišti, partnerské
vztahy. Hledání sama sebe, komunikační dovednosti apod. Témata: Proč
nejsem pořád šťastný, radostný a veselý? Kde se poděly mé dětské sny?
Je pravda, že stárnu a lepší to už nebude? Změním sebe, změním svět.
 6. 3. (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.
 8. 3. (čt) Čajovna Archa  18.00 hod.  80,- Kč  ÁJURVÉDA
– přirozené zdraví – přednáška. Seznámení s přírodními zákonitostmi
ájurvédy a jejich využitím pro obnovu a udržení zdraví.
 9. 3. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  60,-  RAVELIN 7 + MILANO – emocore a hovězí punk.
 10. 3. (so) Čajovna Archa  18.00 hod.  POSELSTVÍ TIBEŤANŮ (TANTRISMUS) A UVEDENÍ JEHO SVATOSTI DALAJLÁMY DO
ŘÁDU – promítání v rámci Festivalu ProTibet 2012. I tento druhý díl patří
mezi vůbec první filmové dokumenty o tibetském buddhismu, poskytuje
unikátní pohled na nejvýznamnější mistry tibetského buddhismu krátce
po jejich odchodu do exilu v Indii.
 11., 25. 3. (ne) Čajovna Archa  15.00 hod.  DESKOVÉ HRY
– tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie. Magic TCG, Hobit, Pilíře země, Dobyvatelé vesmíru, Svět – otázky a odpovědi, Bang!,
Activity a další desítky her.
 13. 3. (út) Městská knihovna  18.15 hod.  30,- Kč  TĚLO
S NÁMI MLUVÍ - přednáška. O tom, co která nemoc znamená, jaké jsou
její příčiny a jak si s ní poradit, bude mluvit Mgr. Ivana Mutinová.
 13. 3. (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.
 16. 3. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  50,-  CHLEBA S MÁSLEM
+ TICHO DE PRE CUPÉ BAND – pop rock / rock'n'roll-folk. Premiérový
koncert domácích Chleba s máslem na domácí půdě! Ticho De Pre Cupé
Band jako hostující kapela v podobném stylu za námi přijede z Milevska.
 17. 3. (so) Čajovna Archa  20.00 hod.  30,- Kč  DAVID BARTOŠ A MICHAL MAČÁK – ostravský písničkář, s kytaristou Michalem
Mačákem.
 20. 3. (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.
 21. 3. (st) Čajovna Archa  18.00 hod.  50,- Kč  OSOBNÍ ROZVOJ – vlastnosti osobnosti – přednáška o duchovních a seberozvíjecích
možnostech. Co a k čemu slouží osobní rozvoj? Jaké máme vlastnosti a
jak s nimi můžeme dál pracovat? Přednášející: Lucie Hovjacká.
 24. 3. (so) Hudební kavárna  20.00 hod.  40,-  KITTCHEN – industrial folk. V alternativních žebříčcích objev roku, Kittchen a jeho deska
Menu. Nahrál ji v kuchyni a podle toho taky zní: labužnické lo-fi.
 24. 3. (so) Čajovna Archa  18.00 hod.  ROMOVÉ VČERA A
DNES – beseda o Romech v dnešním světě. Beseda o uznání etnické
rozdílnosti, jejímž cílem bude skutečný pohled. Závěrem besedy zahraje
a zazpívá nová skupina AF- Romen.
 27. 3. (út) Městská knihovna  18.15 hod.  30,- Kč  OLDŘICH
Z CHLUMU - vyprávění spisovatele a publicisty Vlastimila Vondrušky.
Historický román a současnost. Autor vypráví o sobě i o tvorbě historické
beletrie. Po skončení volná beseda s posluchači.
 30. 3. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  70,-  JAZZ KLUB & LAMPA - clasic jazz. Počátky Lampa jazz quartetu sahají do devadesátých
let. Původně severomoravská kapela se hnutím osudu stala uskupením
Čechů, Moraváků, Poláků a Řeků.
 31. 3. (so) Čajovna Archa  7.50 hod.  ČAJOVÝ VÝLET NA SV.
HOSTÝN – jarní osvěžení. Odjez autobusem 8.05 ze zast. 6 na AN v NJ do
Mořkova (žel. st.). Odtamtud vlakem do Bystřice pod Hostýnem a pak busem nahoru a pěšky do Rajnochovic (cca 15 km) přes Chvalčov, Smrdutou,
Černavu, Kelčský Javorník a zříceniny Šaumburk a Zubříč. Lesní čaj. Návrat
ve 20.00.
 31. 3. (so) Čajovna Archa  20.00 hod.  50,- Kč  ŽAMBOŠI
– vsetínská trojice muzikantů.
 31. 3. (so) Hudební kavárna  19.00 hod.  40,-/60,-  SALSA CALIENTE!! - The Latin Quarter Cuba – Le Mejor Noche Latina de Ciudad
Nuevo. Po mrazivé zimě horká noc v perle Karibiku. Starou poštu v rouchu La Habany rozdmýchá kostýmovaná kubánská salsa párty. Mojito,
Cuba Libre, Daiquiri, doutníky, hudba!!
Připravujeme:
 6. 4. (pá) Klub Galerka  20.00 hod.  90,-  ZNOUZECTNOST
– 25 let! Punková plzeňská legenda slaví neuvěřitelných 25 let na scéně
a vy musíte být u toho!
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Salon Yvonne Vám nabízí tyto služby:

Sleva se nevztahuje na speciální nabídky

ä Péče o ruce – manikúra klasická, P-shine
(japonská manikúra), lakování nehtů, parafínový zábal
ä Péče o nohy - pedikúra klasická, ošetření zarostlých
nehtů, kuřích ok, NOVINKA - thajské masáže nohou
ä Mobilní pedikúra podle domluvy
V měsíci březnu ke každé manikúře
olejová masáž rukou zdarma!
Na Vaši návštěvu se těší Blanka Prušková,
tel.: 737 459 725, salon Yvonne, Revoluční 6, Nový Jičín
4/12

10/12

NOVINKA

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

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

- 5%
- 10 %
- 20 %

Uzávěrka příjmu inzerátů
Objednávky inzerce Novojičínského zpravodaje
přijímáme do 20. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 22. den v měsíci.

Novojičínský zpravodaj

Volejte zdarma:

800 401 111
Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba

• Hledáme nové makléře
pro tuto oblast

e-mail: bosbob@seznam.cz

Velikosti inzerce a ceny bez DPH
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www.vykopyazemniprace.unas.cz

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

• Vykoupíme Vaši
Volejtenemovitost
zdarma:
za hotové do 24 hodin!
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800 401 111

… do realit jedině s námi!

Francouzská 6167/5, 708 00 Ostrava-Poruba

• Hledáme nové makléře
www.rkinvest-reality.cz
pro tuto oblast

PENíze netiskneme,

• Vykoupíme Vaši nemovitost
za hotové do 24 hodin!

��������������������������
��������

… do realit jedině s námi!

www.rkinvest-reality.cz
WWW.MORAVAPRESS.CZ
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Žákyně
v krajském finále
René Bárta, trenér
Ve čtvrtek 2. 2. 2012 proběhlo v Novém Jičíně krajské finále základních škol ve volejbalu dívek. Do něj se probojovalo 5 vítězů
okresních finále. Mezi ně patřila, po vítězství v okresním finále v Bílovci, i novojičínská Základní škola Komenského 66.
Ve finále hrála všechna družstva proti sobě o postup na kvalifikaci do republikového finále, který si zajistil pouze vítěz. Už
během turnaje se ukázalo, že velkým favoritem na postup bude
družstvo ze ZŠ z Frýdku-Místku. Dařilo se však i děvčatům z Nového Jičína, která v úvodních zápasech také nezaváhala, a tak
vše směřovalo k finále Frýdku-Místku a Nového Jičína. Výchozí
pozici měla lepší škola z Frýdku-Mísku, které k postupu stačilo
uhrát pouze jediný set. Děvčata ze ZŠ Komenského 66 však
do finále nastoupila značně sebevědomě a překvapivě rychle
vyhrála první set. O celkovém vítězi a zároveň postupujícím do
kvalifikace musel rozhodnout druhý set. V něm byla na děvčatech z obou škol vidět velká nervozita, a tak se stav přeléval na
obě strany. Když už to vypadalo, že vyhraje Frýdek-Místek (stav
23:20), děvčata z Nového Jičína sebrala ještě zbytek sil a v dramatické koncovce set otočila na závěrečných 28:26 a zvítězila
tak 2:0.
Toto vydřené vítězství rozhodlo, že vítězem Krajského finále základních škol v roce 2012 se stala škola ZŠ Komenského 66 Nový
Jičín. Naši školu i město Nový Jičín reprezentovaly volejbalistkyžákyně 9. C:
Bajerová Vendula, Cruzová Sarah, Dušková Caroline, Fridrichová Iveta, Kociánová Lada, Nakládalová Andrea a Pavlíková Eva
z VIII. C a Cikrytová Natálie, Černochová Karolína a Seibertová
Tereza a trenér René Bárta.

Řečnická soutěž Mladý Démosthenes je pro naši školu novou
záležitostí, přestože v České republice probíhá už pátým rokem.
Patronkou této soutěže je známá moderátorka Jana Adámková,
která je rovněž zakladatelkou Moderátorské školy D3.
Jelikož nám letos poprvé byla účast v této soutěži nabídnuta,
neváhali jsme a v prosinci uspořádali školní kolo, jehož dvě
vítězky postoupily do kola regionálního. To se konalo ve středu
25. 1. v Ostravě v prostorách sportovního gymnázia. Konkurence byla opravdu veliká. V umění komunikace se utkalo 55
soutěžících z pěti regionů. Celou soutěží nás provázela právě
Jana Adámková. Ta se všech dětí a mladých lidí ihned po prezenci ujala a začala s nimi provádět různá dechová a mluvní
cvičení, aby se zbavili případné trémy. Poté následovala jednotlivá vystoupení všech soutěžících ve formě 2-3minutového
projevu.
A teď to nejlepší – na prvním místě se za náš region umístila Terezka Žitníková z 8. C a na třetím místě skončila Zuzka Poláková
ze třídy 7. C. Blahopřejeme a já ještě dodám, že Terezka nás bude
reprezentovat v krajském kole.

Patronkou soutěže Mladý Démosthenes je moderátorka Jana
Adámková
Foto: ZŠ Dlouhá

Odbor KČT TJ Nový Jičín
nabízí
Vítězný kolek�v Dívek ZŠ Komenského 66, vedený ředitelem turnaje
Reném Bártou, postupuje do kvaliﬁkace na republikové ﬁnále 2012 v
Liberci!
Foto: ZŠ Komenského 66

ZŠ Dlouhá 56
slaví další úspěchy
Gabriela Šustalová, učitelka II. stupně
Základní škole Dlouhá 56, odloučenému pracovišti ZŠ Jubilejní 3,
se v soutěžích opravdu daří. Po předloňském 4. místě Vojty Kopeckého v celostátním kole zeměpisné olympiády a loňském 3. místě
Elviry Bečirovič v krajském kole konverzační soutěže v němčině se
na nás opět usmálo štěstí.

Novojičínský zpravodaj

Martina Fiedlerová, za výbor O KČT TJ NJ
10. 3. 2012 Jeseníky: Ovčárna - Karlov, lyžařský
zájezd pro vyznavače běžek i sjezdového lyžování
24. 3. 2012 Den vody – Morávka, autobusový
zájezd s prohlídkou přehrady vč. hráze zevnitř"
"
31. 3. 2012 Malenovice – Ostravice – Kunčice
pro pěší, doprava vlakem
Připravujeme také dvoudenní zájezd na Slovensko ve dnech
16. a 17. 6. 2012, kde první den navštívíme pohoří Vtáčnik s výstupem na stejnojmenný vrchol Vtáčnik a další den Strážovské vrchy
s výstupem na Strážov z malebné obce Čičmany. Přihlášky bereme již v březnu.
Naši nabídku mohou využít nejen organizovaní turisté, ale i ostatní vyznavači pohybu v přírodě a příznivci turistiky.
Podrobné informace nejen o březnových akcích a chystaném
zájezdu na Slovensko nejdete na webových stránkách KČT Nový
Jičín www.kctnovyjicin.cz nebo v informační skříňce na ulici Lidické.
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Fotosoutěž čtenářů

Velmi těsně zvítězil
ězil pohled zahrnují
zahrnujícíí významnou
ý
část výstavby našeho města za posledních
íích zhruba 30 let autora Ji
Jiřího
řího Pon
Pončíka.
Dnešním 12. kolem vlastně završujeme první rok fotosoutěže čtenářů Novojičínského zpravodaje. Je vskutku potěšitelné, že stále
stoupá jak počet účastníků, tak převážně i úroveň zasílaných snímků. A to nejen původností zvolených záběrů – to byla hlavní idea
záměru, ale i celkovou úrovní soutěžních snímků. Pokud získáme souhlas vás, autorů soutěžících snímků, mohla by se uskutečnit
výstavka všech snímků zaslaných do soutěže. Příležitost k dohodě na této myšlence bude na setkání dosavadních obesílatelů, které se
uskuteční ve středu 21. března 2012 v 16.30 hod. v baště městského opevnění na ulici Gen. Hlaďo 2, kde budou tyto snímky promítnuty.
Zváni jsou tedy VŠICHNI SOUTĚŽÍCÍ!
Pro hodnotící bylo i tentokrát těžké vybrat tři snímky k otištění. Mohlo jich být klidně deset!

Zcela nový pohled
na „dvoulucernovou“
věž kostela Nejsvětější Trojice nabídl
snímek
Jaromíra
Klimčíka na druhém
místě.

Třetí v pořadí byl snímek Ivana Čejky zachycující zimní náladu
ve Smetanových sadech.

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!
Pavel Wessely
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