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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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19. městská slavnost byla pohádková

tisícovka kostýmovaných amatérských i profesionálních umělců - rytířů, vojáků a pohádkových bytostí. Nescházeli ani zpěváci, tanečníci
a hudebníci. Nutno dodat, že 19. městské slavnosti velmi přálo i počasí.
Text a foto: Marie Machková
Ing. Břetislav Gelnar,(pokračování
CSc.,
starosta
města
na str. 4 a 5)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mně krátké ohlédnutí se za 19.
slavností města Nový Jičín. Slavnost
města se tradičně koná již od roku 1993
a stala se vzorem pro jiné obdobné akce
v České republice a postupně si vydobyla
renomé nejvýznamnější akce v regionu.
Hlavním tématem slavnosti byly pohádky, pověsti a mýty Kravařska a přiblížila
i významné osobnosti tohoto historického území - hraběnku Marii Walburgu či
Johanna Gregora Mendela.
Proč Kravařska? Nový Jičín byl přirozeným centrem tohoto území, rozkládajícího se mezi Bělotínem, Novým Jičínem, Štramberkem, Příborem, Klimkovicemi a Fulnekem. Bylo pojmenováno po
jeho prvních vlastnících - významném rodu pánů z Kravař. Právě
Vok III. a Jan IV. z tohoto rodu udělili Novému Jičínu v roce 1373
právo konání výročních městských trhů, a to na svátek sv. Ducha.
Město Nový Jičín nemělo pouze jeden výroční městský trh. Práva
ke konání dalších byla městu udělena v roce 1455 králem Ladislavem Pohrobkem, následně v roce 1492 Vladislavem Jagellonským
a konečně v roce 1545 Ferdinandem Habsburským. My se nyní
pokoušíme oživit tradici trhů na náměstí. Samozřejmě to nejsou
městské trhy v historickém smyslu, ale stylizované do nynější doby.
5. 10. se bude na Masarykově náměstí konat druhý farmářský trh
a 12. 10. cukrářský jarmark, na kterém bude vyhlášen vítěz soutěže o cukrovinku Nového Jičína.
Městská slavnost byla zčásti stylizována do společenského obrazu města před sto lety. V této době dosáhlo Kravařsko, převážně
německé, vrcholu. A to i co do počtu obyvatel. Ale nejen tento výjev
byl na náměstí, zámeckých nádvořích, v parku či jiných místech
k vidění. Pokud jste se, milí spoluobčané, dobře dívali, objevili jste
spoustu pohádkových postav. Na několika scénách se odehrávaly
kravařské pověsti, např. o nejstarší historii Nového Jičína. Moc se
mi líbila ta O založení Nového Jičína, kdy srdnatou dceru hradního
pána ze Starého Jičína Jitku, která zachránila ze spárů medvěda malého chlapce, ale málem za to zaplatila vlastním životem,
uchránil před jistou smrtí rozsápáním jistý pastýř, za kterého se
poté provdala. A na místě Jitčiny záchrany vyrostla osada nesoucí její jméno. Nebo pověst O kopci Svinci. V dávných dobách se
nepřátelé pokusili dobýt Starý Jičín. Hrad obklíčili a chtěli obránce
vyhladovět. Když už neměli Starojičínští žádné zásoby a zbývala
v chlívku poslední svině, vzali ji a vystřelili směrem k útočníkům
se vzkazem, že jim hradní pán posílá čerstvé maso. Ti v domnění,
že k hradu vedou tajné chodby, kudy se dopravují potraviny, s nepořízenou odtáhli. Kopec, na který svině dopadla, později nazvali
Svincem.
Slavnost byla taktéž věnována historickým osobnostem Kravařska. Mohli jsme na vlastní oči spatřit postavu Johanna Gregora
Mendela. Nedávno jsme oslavili 190. výročí jeho narození. Tento
rodák z Vražného - Hynčic je zakladatelem základních zákonů dědičnosti a genetiky. Asi by v dnešní době nevycházel z údivu, jakého boomu se genetika dočkala. Druhou vzpomínanou osobností
byla hraběnka Marie Walburga, od roku 1781 majitelka kunínského
zámku. U ní jsme slavili 250. výročí jejího narození. Hraběnka byla
jednou z nejvzdělanějších žen rakouské monarchie. Po smrti vlastních dětí zasvětila svůj život vzdělávání a výchově chudých dětí
ze svého panství a založila na zámku filantropický ústav. Ústavem
prošel např. výše zmiňovaný Johann Gregor Mendel či "Otec národa" František Palacký.
19. slavnost města navštívily desetitisíce lidí nejen z Nového Jičína, ale i z okolních měst a obcí. Byli mezi nimi i zahraniční hosté z našich partnerských měst, francouzského Épinalu, slovenské
Kremnice a polských Świętochłowic. Odjížděli domů plni dojmů,
zážitků a se slovy o velkoleposti a výjimečnosti novojičínské slavnosti. A mají pravdu. Za udržením této bezmála dvacetileté tradice
stojí obrovské úsilí mnoha lidí. I tento ročník by se nemohl uskutečnit bez jejich entuziasmu a kreativity. Mé poděkování patří těm
mnoha, kteří se na akci podíleli. Ať již to jsou členové různých souborů, spolků, klubů, zvláště klubů vojenské historie, školských zařízení, institucí jako jsou Muzeum Novojičínska, státní okresní archiv,
římskokatolická farnost, MěÚ a mnoha jiných. Poděkování patří
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i složkám, které dohlížely na pořádek a pohodový průběh slavnosti
či následný úklid. Dík samozřejmě patří i podnikatelům, kteří se
na slavnosti finančně podíleli. Rád bych přece jen vyzdvihl dvě
městské složky, bez kterých by se naše slavnost pravděpodobně
neuskutečnila. Je to městské kulturní středisko v čele s ředitelem
panem Petrem Orságem a odbor školství, kultury a sportu v čele
s Oldřiškou Navrátilovou. Těm patří můj největší dík.
19. slavnost města skončila, ale již je třeba se připravovat na
tu další. V příštím roce nás čeká nejenom jubilejní 20. ročník, ale
také rok s datem 2013. A v tomto roce bude Nový Jičín slavit 700
let první dochované písemné zmínky, v roce 1313 vydal král Jan
Lucemburský listinu, na jejímž základě smělo město vybírat clo
a mýto. Na rok 2013 připravujeme několik akcí během celého roku,
jejichž vyvrcholením bude samozřejmě 20. slavnost města. Budu
velmi rád, milí spoluobčané, když se do příprav a realizace oslav
aktivně zapojíte. Máme obrovskou příležitost ukázat, že Nový Jičín
je nejen jedním z nejhistoričtějších a nejkrásnějších měst v České
republice, ale také jedním z nejkulturnějších.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Čtyřicátá druhá schůze Rady města Nový Jičín dne 5. 9. 2012:
Rada města odsouhlasila, na základě schválených výsledků
hospodaření u příspěvkových organizací, aby finanční prostředky
ušetřené v elektronických aukcích byly použity např. na vybavení
MŠ Komenského, na údržbu zahrady u MŠ Sady, na branný výcvik žáků ZŠ Komenského 66 a 68, na projektovou dokumentaci
opravu střechy ZŠ Tyršova a další. Radní doporučili zastupitelům
schválit přijetí daru, hotelu Praha, od Moravskoslezského kraje.
Byly stanoveny obřadní dny a hodiny na rok 2013 ve správním obvodu Matričního úřadu Nový Jičín.
Čtyřicátá třetí schůze Rady města Nový Jičín dne 17. 9. 2012:
Radní schválili přijetí dotace z ministerstva kultury ve výši 95 tisíc
korun na obnovu kulturní památky, hrobu malíře Hugo Baara.
Čtrnácté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne
17. 9. 2012:
Zastupitelé schválili návrh na rozdělení grantových finančních
prostředků pro rok 2013 ve výši 9 milionů korun. Zastupitelstvo
města odložilo projednávání přijetí hotelu Praha a pozemků formou daru od Moravskoslezského kraje a zároveň darování budovy
Mendelovy střední školy Moravskoslezskému kraji.
Byla vydána první změna územního plánu města. Zastupitelé
rozhodli o pojmenování nové ulice v místní části Žilina po plukovníkovi Aloisi Holnovi.

Poděkování zařízení Pohoda
V červnu tohoto roku byla městem Nový Jičín zřízena při pečovatelské službě odlehčovací služba Pohoda. Ta je určena seniorům,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí.
Chtěla bych se s vámi podělit o své zkušenosti s touto službou.
Máme doma v péči 96letou maminku. V současné době je již
ležícím seniorem, který potřebuje 24hodinovou péči. V době, kdy
měl můj manžel nastoupit lázeňskou léčbu, jsme se rozhodli využít služeb zařízení Pohoda. Přivítal nás hezký, moderně a účelně
zařízený prostor. Setkali jsme se s paní Alicí Hynčicovou, vedoucí
pečovatelské služby, a s paní Kateřinou Adámkovou, sociální pracovnicí. Obě se zajímaly o potřeby své nové klientky. Chtěly vědět
vše o zvycích i režimu, který máme doma zaveden.
O maminku starostlivě pečoval pracovní tým ve složení Vlasta
Čípová, Jana Černá, Jana Pavlíčková, Eva Trhlíková, Pavla Kravčenková a Blanka Kunátová. Milé, ochotné a přívětivé ženy, které
se práci věnovaly s velkou profesionalitou. A nejen to. Dávaly do
ní i kus svého srdce. A tak maminka zavítala i do Domovinky, která
je součástí DPS Pod Lipami 19. Zde měla možnost setkat se po
letech se svými kamarádkami. Škoda, že tato služba není více seniory využívána. Je zde příjemné společenství, které může starým
lidem zlepšovat kvalitu života.
Maminka i my jsme byli se službou Pohoda velmi spokojeni. Pokud to bude možné, určitě ji zase využijeme. Velký dík patří všem,
kteří se zasloužili o vznik této sociální služby.
Božena Holzmannová
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Stěhování kanceláří na MěÚ
Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního
V souvislosti se změnou organizační struktury začalo v září stěhování některých odborů (oddělení) MěÚ Nový Jičín. Průběžné informace lze získat na městském úřadu nebo na tel. číslech 556 768
222 nebo 556 768 220.
Stěhování v září:
V rámci budovy na Masarykově nám. 1 (radnice) se přestěhovala část odboru organizačního (vedoucí odboru do 1 NP, oddělení
hospodářské správy a krizové řízení do mezipatra budovy), část
odboru majetku, rozvoje a investic (oddělení rozvoje a investic
a část oddělení komunálního hospodářství do 2 NP) a úsek pohledávek (nově pod finančním odborem - do 1 NP).
V budově Divadelní 1 se přestěhovala část odboru sociálních
věcí (vedoucí odboru a oddělení sociálních věcí do přízemí), odbor
správních činností (evidence obyvatel v rámci 1 NP).
Stěhování koncem září a začátkem října:
Z budovy Divadelní 8 se přestěhovala do budovy Divadelní 1 část
odboru správních činností (úsek správních deliktů do 1 NP).
Stěhování říjen:
Z budovy na Masarykově nám. 1 se bude stěhovat do budovy
Divadelní 8 (městská policie) celý odbor obecní živnostenský úřad.
Z budovy na Divadelní 8 se bude stěhovat na Masarykovo nám. 1
odbor kontrolní a interní auditor (do mezipatra budovy).
Stěhování listopad:
Z budovy na Masarykově nám. 15 (bývalý BPM) se bude stěhovat do budovy na Divadelní 1 celý odbor bytový.
V průběhu stěhování může docházet ke krátkodobému omezení činností odborů (oddělení). Stěhování je směřováno především
v době mimo úřední hodiny. Telefonní kontakty na zaměstnance,
kterých se stěhování dotkne, se nemění. I přesto se předem omlouváme za případné komplikace.
Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na trhy
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad
Farmářský trh
V pátek 5. 10. 2012 od 8 hodin si návštěvníci budou moci zakoupit tradiční farmářské produkty a doplňkový sortiment např. ovoce,
zeleninu, sýry a jiné výrobky.
Cukrářský den
V pátek 12. 10. 2012 se bude konat Cukrářský den, jehož součástí bude soutěž pro pekaře a cukráře o vytvoření sladkosti, která
by se stala pro Nový Jičín typickou. Pro vyhodnocení „novojičínské
cukrovinky“ bude připraveno hlasování tak, aby občané mohli spolurozhodnout o vítězi soutěže.
Ezoterický festival
V pátek 19. 10. 2012 proběhne první ročník Ezoterického festivalu. Bude doplněn o prodej knih, bylinek a esencí, kávy, čajů a svůj
sortiment představí i čarodějnický obchůdek.
Dalšími plánovanými prodejními akcemi, na které se mohou zájemci – podnikatelé přihlásit na MěÚ Nový Jičín, obecním živnostenském úřadě, Masarykovo nám. 1/1, 741 01, Nový Jičín jsou:
Prodej zboží k památce zesnulých
V době od 29. 10. 2012 do 2. 11. 2012 budou mít zájemci možnost prodeje „dušičkového“ zboží na Masarykově náměstí. Zájemci
o prodej se mohou písemně přihlásit do 19. 10. 2012.
Svatomartinské víno a husa
Od 14. 11. 2012 do 17. 11. 2012 proběhne zcela nová gastronomická akce, která potěší především gurmány. Zájemci o prodej se
mohou písemně přihlásit do 30. 10. 2012.

Žilina má novou ulici
Zdenka Pechová, vedoucí OSČ
Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 14. zasedání dne
17. 9. 2012 vyhovělo návrhu osadního výboru místní části Žilina
a pojmenovalo nově vzniklou ulici Plk. Aloise Holny.
Na základě požadavku osadního výboru Žilina ze dne 19. 6. 2012
byly provedeny odborem správních činností úkony k pojmenování
dosud bezejmenné ulice v k.ú Žilina, parcela č. 1596/14 (lokalita
pod bývalým ovčínem). Nachází se zde 7 stavebních parcel pro
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výstavbu rodinných domků, z nichž některé mají být kolaudovány
ještě na konci roku 2012.
Návrh osadního výboru byl pojmenovat ulici jménem plukovníka Aloise Holny, který bojoval jako radista a střelec ve Francii od
r. 1942. 12. 1. 1943 se nevrátil z operačního letu nad Biskajským
zálivem, kdy byl patrně sestřelen německými stíhači. Byl několikrát
vyznamenán a jeho jméno je uvedeno na památníku padlých letců
v Runnymede v Anglii.
Vzhledem ke skutečnosti, že v povědomí obyvatel není jméno plukovníka Aloise Holny známo, požádala jsem o spolupráci ředitele
Okresního archivu v Novém Jičíně Karla Chobota. Jméno Aloise
Holny nebylo možno dohledat ve zdejších matričních knihách, avšak
bádáním Karla Chobota bylo zjištěno, že se narodil ve Velkých Karlovicích, tedy není sice rodákem ze Žiliny, jak mylně uvádějí některé
vojenské publikace vycházející patrně z vojenských spisů, ale po
I. světové válce se zde s rodiči přistěhoval a rodina zde žila. Otec
Aloise Holny byl jmenován správcem české státní menšinové školy,
působil zde jako řídící učitel a postaral se o výstavbu nové školní budovy, matka Aloise Holny zde byla ustavena učitelkou ručních prací.
Tyto základní údaje pocházejí z katalogu školy v Žilině. Plukovník
Alois Holna byl tedy po nějakou dobu občanem obce Žilina, což
vzhledem k jeho hrdinským zásluhám podpořilo záměr představitelů současné obce pojmenovat po něm nově vzniklou ulici.

Granty 2013
Helena Jalůvková, odbor ŠKS
Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém 14. zasedání dne
17. 9. 2012 schválilo grantové okruhy pro rok 2013, včetně termínu
podání žádosti o grant, který je od 19. 9. do 17. 10. 2012. Všichni
zájemci si mohou formulář žádosti o grant, jehož nedílnou součástí
jsou Zásady grantového řízení města Nový Jičín a grantové okruhy
na rok 2013, vyzvednout přímo na odboru školství, kultury a sportu
(ŠKS), ul. Divadelní 1, nebo jej získají na webové stránce města
Nový Jičín (www.novy-jicin.cz).
Jako malé ohlédnutí přinášíme přehled schválených grantů v roce
2012. Celkem se zaevidovalo 126 žádostí o grant. Dle doporučení
grantových výborů a následném schválení v orgánech města bylo
vyhověno 120 žádostem, kterým bylo přiděleno celkem 8 060 000 Kč
v následujícím rozvržení:
1. Aktivity subjektů v oblastech souvisejících se sociální a zdravotní činností v Novém Jičíně, kromě subjektů, které poskytují
sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a subjektů, které realizují
dobrovolnictví dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě
a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve
znění pozdějších předpisů, na území města Nový Jičín v organizacích poskytujících sociální služby
170 tis. Kč
2. Kulturní činnost v Novém Jičíně
755 tis. Kč
3. Sportovní činnost v Novém Jičíně
6631 tis. Kč
4. Ostatní volnočasové aktivity, aktivity spolků,
zájmových sdružení a škol
504 tis. Kč
Žádost o grant mohou podat občanská sdružení, humanitární
organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické osoby s výjimkou
politických stran, volebních stran a hnutí.
Dotazy odbor ŠKS tel: 556/768 258, případně 556/768 218.

Občanská statistika – srpen 2012
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
- Bernartice nad Odrou
- Libhošť
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

24 232
25
15
10
8
17
2
1
51
32
17
21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Ohlédnutí za slavností města

Zvítězila Sněhurka s trpaslíky

Marie Machková, tisková mluvčí
Sobota 8. září 2012 patřila 19. městské slavnosti Nového Jičína.
„Zřejmě jsme se odlehčeným pohádkovým tématem trefili do vkusu návštěvníků. Již u dopoledního průvodu byl dvojnásobný počet
diváků než vloni,“ přemítal ředitel Městského kulturního střediska
Nový Jičín Per Orság.
„Poděkování patří všem, kteří se na slavnosti podíleli. A samozřejmě jsem rád i za vysokou návštěvnost, protože bez diváků by
celá akce neměla smysl,“ řekl starosta města Jaroslav Dvořák.
„Mám radost z toho, jak se paní učitelky, učitelé, pracovníci střediska volného času Fokus s dětmi a mládeží zapojili do programu
slavnosti. Musím vyzdvihnout, že jejich výkony se každým rokem
zlepšují a jsou na profesionální úrovni,“ uvedla vedoucí odboru
školství Oldřiška Navrátilová. Zároveň neskrývala úlevu, že se
slavnost obešla bez úrazů i majetkových škod.
Kromě průvodů byly největším lákadlem pro návštěvníky večerní
koncerty Hany Zagorové s Petrem Rezkem a kapely Vypsaná fixa.
„Přestože jsme je organizovali cíleně pro různé věkové skupiny,
složení diváků nás příjemně zaskočilo. Na paní Zagorovou přišlo
vysoké procento mladých lidí,“ konstatoval Petr Orság.

Marie Machková, tisková mluvčí
Do soutěže o nejoriginálnější pohádkovou postavu, kterou vyhlásilo město, se během slavnosti přihlásilo 32 masek. První místo
a finanční odměnu ve výši pěti tisíc korun přidělila porota Sněhurce
a sedmi trpaslíkům v podání rodiny Muszynskych a jejich přátel.
Druhé místo a rodinný poukaz na víkendový pobyt v Beskydech
získala ježibaba s Jeníčkem a Mařenkou, které ztvárnil Pavel
Tomšík se svými dětmi. Třetí místo, velký potlesk a obří perníkové
štramberské ucho si vysloužili Křemílek s Vochomůrkou alias Safia
a Anas Hallalovi.

Pozdrav čtenářům zpravodaje
Marie Machková, tisková mluvčí
Hlavní večerní koncert
slavnosti města patřil Haně
Zagorové a Petru Rezkovi. Jejich vystoupení na
náměstí sledovalo přes 13
tisíc diváků. Oba interpreti poskytli Novojičínskému
zpravodaji kratičký rozhovor
a vám čtenářům věnovali
svůj pozdrav.
Znáte Nový Jičín, měli jste čas alespoň na malou procházku?
P. Rezek: „Nový Jičín znám velmi dobře. V nedalekém Fulneku
jsem byl na vojně a sem jsme jako vojáci pravidelně jezdili. Dnes
jsem se díval jen z oken Staré pošty a z pódia na vaše náměstí
a moc se mi líbí. Je vidět, že se
o vaše město staráte.“
H.
Zagorová:
„Nekoncertuji tady poprvé. Dnes
jsem ale neměla možnost
se po Novém Jičíně projít. Z jeviště však vypadal
nádherně.“
Jak se vám líbila atmosféra na
náměstí?
P. Rezek: „Úžasná. Kdykoli
sem přijedu znovu a rád.“
H. Zagorová: „Lidé jsou senzační. Byl to nádherný večer.
Je to k vám dlouhá cesta, ale
stálo to za to.“

Hana Zagorová a Petr Rezek
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Foto: Marie Machková

První místo obsadila Sněhurka a sedm trpaslíků

Ježibaba s Jeníčkem a Mařenkou získali druhé místo

Třetí příčka patřila tříletému Anasovi a šestileté Safii

Foto: Marie Machková

Novojičínský zpravodaj
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Slavnost města 2012 obrazem
Foto: Marie Machková, Lenka Malinová, Radek Polách

Starosta Jaroslav Dvořák po zahájení slavnosti

Odpolední pohled na náměstí

Výstava J. Zemánka na baště

Pěvecký sbor Ondrášek
Vystoupení Martiny Balogové

Chlapecký sextet
Ohňostroj

Z divadelního představení O pokladu ve Skalkách

Program v parku

Stánek včelařů

Novojičínský zpravodaj

Módní přehlídka

Kapela Vypsaná fixa
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Volby do zastupitelstev krajů
Dagmar Veličková, kancelář úřadu
Vážení občané, voliči,
rozhodnutím prezidenta republiky č. 224 ze dne 27. června 2012
byly vyhlášeny volby do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. Jejich konání bylo stanoveno na pátek
12. října a sobotu 13. října 2012. V našem městě se v uvedené
dny budou konat pouze volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje.
Voliči budou volit nově ve 22 stálých volebních okrscích na
území města, v jejichž volebním seznamu budou zapsáni podle
místa, kde jsou hlášeni k trvalému pobytu. Informace o změnách
vymezení volebních okrsků a sídlech volebních místností - viz
samostatný článek. Volební vyhláška starosty města, která bude
obsahovat oznámení o místě a době konání voleb, vymezení volebních okrsků a sídla volebních místností, bude vyvěšena nejpozději
do 27. září 2012. Věnujte, prosím, jejímu obsahu zvýšenou pozornost právě s ohledem na změny ve vymezení volebních okrsků!
Novinkou v těchto krajských volbách je možnost volit mimo volební okrsek podle místa trvalého pobytu na voličský průkaz, a to
ve kterémkoliv volebním okrsku na území příslušného kraje, jehož
je okrsek součástí.
O vydání voličského průkazu lze již nyní žádat obecní/městský
úřad podle místa trvalého pobytu osobně (až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. 10. 2012 (středa) do 16.00
hodin) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem
voleb, tj. do 5. 10. 2012 (pátek), a to:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo
b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče nebo
c) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Pro žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě není
žádný předepsaný formulář, vzor žádosti o voličský průkaz však
naleznete na webu města Nový Jičín: www.novy-jicin.cz, v sekci
„Volby do zastupitelstev krajů“.
Každý volič si může v úředních hodinách na Městském úřadu
v Novém Jičíně, pracoviště Divadelní 1, 1. poschodí, kancelář
č. 211 (evidence obyvatel) ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
Městský úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu
v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Volit ve volbách do zastupitelstev krajů může každý občan, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je plně
způsobilý k právním úkonům, je přihlášen k trvalému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu tohoto kraje a není u něj překážka ve výkonu volebního práva (výkon trestu odnětí svobody,
zbavení způsobilosti k právním úkonům).
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů se tisknou
samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo
koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Vzhledem k tomu, že politické strany, politická hnutí nebo koalice mohou kandidovat pouze v některých krajích, nemusí být číselná řada na dodaných hlasovacích
lístcích úplná. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka
krajského úřadu příslušného kraje. Hlasovací lístky jsou voličům distribuovány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. 9. října 2012. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě
anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky,
je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, je volič
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povinen vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno.
V tomto prostoru vloží volič do šedé úřední obálky 1 hlasovací lístek politické strany, politického hnutí nebo koalice, pro
niž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud by tímto způsobem bylo označeno
více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový
hlasovací lístek se počítá ve prospěch politické strany, politického
hnutí nebo koalice. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají
na jeho posuzování vliv.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
Městský úřad Nový Jičín na tel.: 556 768 209 nebo 556 768 210
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Telefonický kontakt do každé volební místnosti na území města bude
zveřejněn na webu města v sekci „Volby do zastupitelstev krajů“.
Mimořádné úřední hodiny k vyřízení občanského průkazu
Pokud volič zjistí, že nemá platný občanský průkaz, občanský
průkaz ztratil, byl mu odcizen nebo jej zničil a chce volit, může
k vyřízení OP využít mimořádných úředních hodin ve dny voleb na
MěÚ Nový Jičín, Divadelní 1, 1. poschodí, pracoviště občanských
průkazů:
pátek 12. října 2012:
8.00 - 21.00
sobota 13. října 2012:
8.00 - 13.00.
K vyřízení nového OP je zapotřebí doložit rodný list (v případě
ztráty nebo odcizení OP), 2 fotografie a odevzdat neplatný občanský průkaz. Občanský průkaz (bez strojově čitelné zóny) bude
vyhotoven na počkání a je platný 1 měsíc v případě, kdy občan
žádá o vydání občanského průkazu v souvislosti s výkonem volebního práva nebo z důvodu jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení.
Správní poplatky:
Nový OP z důvodu neplatnosti stávajícího:
0,- Kč
Nový OP po ztrátě, odcizení, zničení:
100,- Kč

Změny ve volebních okrscích
Dagmar Veličková, kancelář úřadu
Území města Nový Jičín a jeho částí bylo od r. 1990 rozděleno
pro účely voleb do 23 volebních okrsků. Oddělením části města
Libhošť (původně volební okrsek č.19) vznikla k 1. 1. 2011 samostatná obec Libhošť. Proto bylo nutné, s ohledem na změnu hranic
města a reálné snížení počtu volebních okrsků na 22, provést jejich
přečíslování tak, aby vytvářely jednu číselnou řadu.
Začlenění jednotlivých ulic a obytných domů s voliči hlášenými
na dané adrese k trvalému pobytu do volebních okrsků v některých
případech již nevyhovovalo zákonnému požadavku, aby každý volební okrsek zahrnoval přibližně 1000 voličů. Přehodnoceno bylo
rovněž umístění sídel dvou volebních místností a bylo přistoupeno
k jejich přeložení do vhodnějších prostor při respektování docházkové vzdálenosti voličů.
Protože volební okrsky nelze měnit v době od vyhlášení voleb
a očekávanými byly volby do zastupitelstev krajů na podzim 2012,
bylo toto volební mezidobí dobou vhodnou pro změny.
Starosta města Nový Jičín proto 10. srpna 2011 v souladu
s ust. § 26 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, stanovil nově stálé volební okrsky na území města
Nový Jičín (po jejich přečíslování a změnách). Tato informace byla
zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín.
S ohledem na blížící se volby do zastupitelstev krajů ve
dnech 12. a 13. října 2012 žádáme občany-voliče, aby pozorně sledovali nové vymezení stálých volebních okrsků včetně
umístění volební místnosti v Oznámení o době a místě konání voleb (volební vyhláška), které bude vyvěšeno v každém
volebním okrsku na území města nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb.
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Přečíslování volebních okrsků (VO):
původní číslo VO
nové číslo VO
20.
Klub důchodců,
NJ, Loučka, Za Potokem 90
21.
ZŠ, NJ, Dlouhá 56
22.
Klub důchodců, NJ, Straník
23.
Střední škola přírodovědná
a zemědělská, NJ, Žilina,
U Jezu 7

19.
Klub důchodců,
NJ, Loučka, Za Potokem 90
20.
ZŠ, NJ, Dlouhá 56
21.
Klub důchodců, NJ, Straník
22.
Střední škola přírodovědná
a zemědělská, NJ, Žilina,
U Jezu 7

Úpravy volebních okrsků, změna sídla volebních místností
Úpravy volebního okrsku č. 1 /sídlo: ZŠ, Dlouhá 56, Nový Jičín/
Doplnění o ul. Jičínská (169, 170, 177)
Úpravy volebního okrsku č. 19 (původně VO č. 20) /sídlo:
Nový Jičín, Loučka, Za Potokem 90/
Vypuštění ul. Jičínská (169, 170, 177)
Úpravy volebního okrsku č. 2 /sídlo: ZŠ, Jubilejní 3, Nový Jičín/
Vypuštění ul. Dlouhá (22)
Úpravy volebního okrsku č. 3 /sídlo: ZŠ, Jubilejní 3, Nový Jičín/
Doplnění o ul. Dlouhá (22)
Úpravy volebního okrsku č. 6 /sídlo: původně Divadelní 1,
Nový Jičín, nově ZŠ, Tyršova 1, Nový Jičín /
Vypuštění ul. Karla Kryla
Vypuštění ul. Máchova (3) – dále bez zařazení
Vypuštění ul. Poděbradova
Úpravy volebního okrsku č. 9 /sídlo: Dům s pečovatelskou
službou, Revoluční 6, Nový Jičín/
Doplnění o ul. Karla Kryla
Úpravy volebního okrsku č. 10 /sídlo: Krajská hygienická
stanice pro Ms kraj, úz. pracoviště Nový Jičín, Nový Jičín,
Štefánkova 9 /
Doplnění o ul. Poděbradova
Úpravy volebního okrsku č. 11 /Krajská veterinární správa
pro Ms kraj, inspektorát Nový Jičín, Jugoslávská 30/
Vypuštění ul. Svatopluka Čecha
Úpravy volebního okrsku č. 12 /Okresní správa sociálního
zabezpečení, ul. Svatopluka Čecha 15/
Doplnění o ul. Svatopluka Čecha
Úpravy volebního okrsku č. 12 /Okresní správa sociálního
zabezpečení,
ul. Svatopluka Čecha 15/
Doplnění o ul. U Hřiště
Úpravy volebního okrsku č. 22 (původně VO č. 23) /sídlo:
Střední škola přírodověd. a zemědělská,
Nový Jičín, Žilina, U Jezu 7/
Vypuštění ul. U Hřiště
Úpravy volebního okrsku č. 13 /ZŠ, Komenského 66,
Nový Jičín /
Vypuštění ul. Hoblíkova
Vypuštění ul. Zborovská (9)
Úpravy volebního okrsku č. 14 /ZŠ, Komenského 66,
Nový Jičín/
Doplnění o ul. Hoblíkova
Úprava volebního okrsku č. 16 /Domov důchodců Paprsek,
Máchova 19, Nový Jičín/
Doplnění o ul. Zborovská (9)
Změna sídla volební místnosti
Volební okrsek č. 6
původní sídlo
nové sídlo
Nový Jičín, Divadelní 1 (býv. OkÚ)
Volební okrsek č. 15
původní sídlo
Mateřská škola, Máchova 62,
Nový Jičín
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ZŠ, Tyršova 1, Nový Jičín
nové sídlo
ZŠ, Komenského 66,
Nový Jičín

Sběr odpadu na podzim
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
DOBA SVOZU (středa):
LOUČKA
3. 10. 2012
v době 15.45 hod. - 16.45 hod.
KOJETÍN
3. 10. 2012
v době 17.00 hod. - 17.30 hod.
STRANÍK
10. 10. 2012
v době 15.45 hod. - 17.30 hod.
BLUDOVICE 17. 10. 2012
v době 15.45 hod. - 17.30 hod.
ŽILINA
24. 10. 2012
v době 15.45 hod. - 17.30 hod.
Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů doklad
k ověření jejich bydliště.
STANOVIŠTĚ SVOZU V MÍSTNÍCH ČÁSTECH
LOUČKA
3. října 2012
Parkoviště u garáží MěÚ
v době 15.45 - 16.00 hod.
U věžáku č. 275 naproti pneuservisu
v době 16.00 - 16.15 hod.
U Koruny
v době 16.15 - 16.30 hod.
U správní budovy ZD
v době 16.30 - 16.45 hod.
KOJETÍN
3. října 2012
Křižovatka u autobusové zastávky
v době 17.00 - 17.30 hod.
STRANÍK
10. října 2012
Nad školou
v době 15.45 - 16.15 hod.
U prodejny Jednoty
v době 16.15 - 16.45 hod.
Odbočka ke hřišti
v době 16.45 - 17.30 hod.
BLUDOVICE
17. října 2012
Čerpací stanice (Fojtství)
v době 15.45 - 16.15 hod.
Autobusová zastávka u České školy
v době 16.15 - 16.45 hod.
Bývalé čalounictví
v době 16.45 - 17.30 hod.
ŽILINA
24. října 2012
U Hřiště
v době 15.45 - 16.15 hod.
Na Výsluní (křiž. s ul. Beskydskou)
v době 16.15 - 16.45 hod.
U Škorňů (Pstruží potok)
v době 16.45 - 17.15 hod.
Beskydská (u skladu CO)
v době 17.15 - 17.30 hod.
Svoz žlutých pytlů na plastový odpad v místních částech, který
je pravidelně prováděn poslední pátek v měsíci bude mimořádně
přeložen na pátek 5. 10. 2012. Důvodem změny je státní svátek
dne 28. 10. 2012.

Volné nebytové prostory
Vladimír Benko, vedoucí odboru bytového
Divadelní 8, Nový Jičín
kanceláře v přízemí – č. 16, 17, 18, 23, 24, 30 a 31 – výměry
kanceláří v rozmezí od 12,90 m2 do 35 m2.
kanceláře v 1. patře – č. 3, 4, 9, 9 a 10 – výměry kanceláří v rozmezí od 12,70 m2 do 19,70 m2
kanceláře ve 2. patře – č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18,
19, 21 a 22 – výměry kanceláří v rozmezí od 12,20 m2 do 42,90 m2
Dobrovského 35/1 – kancelář v 1. p. o výměře 17,10 m2
Stání k parkování osobních vozidel v budově krytého parkoviště Loučka u Nového Jičína (možnost krytého, zastřešeného
a uzavřeného parkování pro osobní a dodávkové automobily)
Msgr. Šrámka 11 místnost v suterénu o výměře 20,80 m2
4 místnosti v 1. patře – výměry v rozmezí od 17,84 m2 do
23,40 m2
Sokolovská 9
kanceláře v 1. patře – č. 14, 15, 16 a 106 – výměry kanceláří
v rozmezí od 8 m2 do 36,89 m2
kancelář ve 2. patře – č. 203, 204, 205, 206 a 208 – výměry kanceláří v rozmezí od 11,62 m2 do 27,27 m2
Suvorovova 152
kanceláře ve 2. patře – č. 203, 204, 209, 210, 216, 217, 220b,
222, 223, 224 a 225 – výměry kanceláří v rozmezí od 10 m2 do
23 m2
kanceláře ve 4. patře – č. 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410,
411, 412, 413, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 427, 428 a 431 – výměry kanceláří v rozmezí od 14,60 m2 do 31,20 m2
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Tyršova 109/8 místnosti ve 2. patře domu – č. 1, 2, a sociální
zařízení o výměře 36,90 m2
Úzká 27, Nový Jičín – přízemí – (bývalé informační centrum)
– 236,86 m2
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Seznámení s partnerskými městy Nového Jičína:

ÉPINAL - FRANCIE
Kateřina Redlová, informační centrum
Region: Lotrinsko
depártment: Vosges
počet obyvatel: 34 600
starosta: Michel Heinrich
web: www.epinal.fr
vzdálenost od Nového Jičína: 1136 km
partnerství: od roku 2000, Smlouva o partnerství 14. 9. 2007
průmysl: dřevozpracující, potravinářský, vinařství, lesnictví
partnerská města: Nový Jičín – ČR, Bitola – Makedonie, Gembloux – Belgie, Chieri – Itálie, La Crosse – USA, Loughborough
– Spojené království, Schwäbisch Hall – Německo
Město Épinal leží na řece Moselle na východě Francie, 60 km od
města Nancy. Městu nepřehlédnutelně vévodí kopec s rozsáhlou
zříceninou hradu, kolem něhož je upraven přírodní park s více než
dvousetletou vinicí o 26 hektarech.

Řeka Moselle činí město Épinal mimořádně atraktivním svým střídavě zastavěným nebo parkovým nábřežím, ale i umělým kanálem
vhodným pro tréninky i závody vodních slalomářů. Lesy Vosges
jsou ideálním místem pro pěší turistiku, cyklistiku, ale také i pro
sjezdové či běžecké lyžování.
Během roku město pořádá spoustu speciálních akcí zahrnujících
mezinárodní klavírní soutěž, která se koná každé dva roky, festival
imaginárních světů v květnu, festival pouličního divadla v červnu,
festival Slzy smíchu v říjnu. Konec listopadu patří tradičnímu trhu
řemesel a vánoční tématice, na počátku prosince doplněný svátkem sv. Mikuláše.

Oslavy v Bludovicích
Naďa Seidlová, osadní výbor
V sobotu 25. 8. 2012 naše malá obec ožila oslavami 710 let
Bludovic. Zahájil je předseda našeho osadního výboru Vladislav
Alt. Miroslav Rešl celým zábavným odpolednem provázel. Děti
se vydováděly na skákacím hradu a aqua zorbingu. Kynologové
ukázali, co dovedou jejich čtyřnozí kamarádi. Novojičínská policie
a hasiči ze Starého Jičína předvedli moderní techniku vozů. Hrálo
se tradiční fotbalové utkání Horní - Dolní. Slavnostním výkopem
ho zahájil starosta Jaroslav Dvořák. Zavítala k nám i poslankyně
Dana Váhalová.

Pohled na město Épinal

Épinal je důležitým městem severní Lorraine obklopeno lázeňskými městy a pohořím Vosges. Město je oblíbeným místem pro
své lesy a také pro své zahrady, což dokazuje vítězství francouzské národní ceny pro městskou zeleň nazvanou „Grand Prix Nationaldu Fleurissement“.
Nejstarší památkou města je bazilika sv. Mořice pocházející
z 11. století. Za 2. světové války byl Épinal těžce bombardován.
Mnoho historických budov bylo zničeno. V centru města zůstala
naštěstí zachována historická čtvrť s centrálním Vogézským náměstím s různorodými fasádami z průběhu 15. až 20. století.
Velkou turistickou atrakcí je muzeum starého a současného
umění, tzv. římský dům (imitace helénského stylu z konce 19. století), kde je umístěna knihovna se 160 000 svazky a planetárium.
Nejvýraznější a ve Francii ojedinělou památkou je tzv. „Imagerie“,
umístěná do nové budovy. Představuje vlastně obrázkové muzeum s více než 30 000 litografickými a dřevotiskovými obrázky včetně dřevěných modelů.

Hasičská technika zajímala hlavně děti

Hodové odpoledne
Kateřina Redlová, osadní výbor
V sobotu 15. 9. 2012 se v areálu TJ Sokol Straník uskutečnilo
hodové sportovní odpoledne. Na programu bylo fotbalové utkání
nejmladších žáků mezi Straníkem a Hostašovicemi. I přes hlasitou
podporu diváků zvítězilo družstvo žáků z Hostašovic. Po krátké přestávce následovalo exhibiční utkání žen v podání Horní vs. Dolní.
Asi nejvíce divácky sledovaný zápas se nesl v duchu kamarádství
a vzájemné tolerance. Pomyslné vítězství nakonec patřilo ženám
z „horního“. Poté předvedli své fotbalové umění muži, opět v podání Horní vs. Dolní. Utkání amatérů skončilo nerozhodně 2:2.

Fotbalová družstva žen

Imagerie je významnou památkou
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Foto: Informační centrum

Foto: Naďa Seidlová

Večer začal zábavou, k tanci a poslechu hrála skupina Krystal.
Akci připravil osadní výbor Bludovice, TJ Sokol Bludovice a město Nový Jičín.

Foto: Marek Nižnanský

Během odpoledne se mohli zájemci nechat povozit v bryčce
a pro děti byl připraven skákací hrad. Závěr dne patřil hudební skupině T.N.T.

Novojičínský zpravodaj
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Odešel Luděk Zapletal
Tomáš Bouda
Letošního 1. srpna nás po statečném boji s těžkou nemocí náhle
opustil pan Luděk Zapletal. Byl s Novým Jičínem úzce spjat od
roku 1974 jako pedagog, hudebník, politik, občan. V severomoravském regionu prožil téměř celý život. Narodil se 22. února 1948
v Přerově, dětství prožil s bratrem a rodiči provozujícími nádražní
restauraci v Suchdole nad Odrou, dospíval pak od r. 1963 v Ostravě-Porubě. Tam také absolvoval o tři roky později střední všeo-

folková pětičlenná skupina vystupující v klubech, divadlech malých
forem, na vernisážích i diskotékách, v rozhlase i v televizi až do
r. 1994. Po roce 1990 spolupracuje skupina Generace s Janem
Rosákem a jeho úspěšný pořad Videostop doprovází svými písněmi na vystoupeních po celé republice. Luděk Zapletal byl autorem
většiny původních textů, spoluautorem scénářů hudebních pořadů,
zpěvákem i skladatelem hudby. Přestože netoužil po vlivu a moci,
převratné události let 1989 a 1990 ho vynesly do významné regionální politické pozice. V Novém Jičíně aktivně organizoval různé
formy odporu proti totalitní moci, zakládal Občanské fórum, udržoval kontakt s děním v Praze. Nemohl a nechtěl zůstat jen u odporu
a boření. Ve funkci místopředsedy ONV za OF měl za úkol personálně a koncepčně zabezpečit činnost nových správních školských
a kulturních institucí. S mimořádným smyslem pro spravedlnost,
s nechutí jiným určovat a organizovat život, s ostychem introverta
plnil pro něj složitou roli. Že úspěšně, dokazují jím založené dlouho
přetrvávající funkční vztahy, vazby a pozice. Pro blízké a známé
nebylo překvapením, že odmítl další funkce a po zániku ONV na
konci roku 1990 „na volné noze“ pracoval pro rozhlas v Ostravě
a v Praze (mj. spoluzakládal pobočku RT Luxembourg). Soukromému podnikání se pak dále od r. 1993 věnoval v úspěšné rodinné
firmě Thermacut až do odchodu do důchodu, který aktivně trávil
se svou ženou v rekonstruované dřevěnici v Beskydech. Na přátele novojičínské nezapomínali, nové valašské si vybrali a získali
srdečností, pozorností, vstřícností. Tichým Beatlem, G. Harrisonem byl Luděk Zapletal pro svého příbuzného Pavla Hrušku.
Nejen pro něj, to zvláštní prolínání nutkavého hledání a pokorného přijímání, angažovanosti a uzavřenosti směřující k vyhraněným
názorům a postojům bylo působivé. Tvořil pro radost, ne pro
obdiv. Skládat a hrát chtěl, na jeviště musel. Dobře, že tam byl.
Bude nám chybět.

Skauti oslavili 100 let

Luděk Zapletal v roce 1977 na začátku pěvecké kariéry Foto: M. Hlavinka

becně vzdělávací školu. Živnostnický rodinný původ načas zabrzdil cestu za vyšším vzděláváním, proto vylepšoval životopis jako
dělník v Bytostavu v Ostravě. V roce 1967, v ovzduší uvolňování
komunistické diktatury, již úspěšně zkouší vstoupit na Filozofickou
fakultu Palackého univerzity v Olomouci. Není to obor tělesná výchova, o kterém díky sportovnímu nadání, především na všechny
míčové hry, snil, to mu zrakový handicap nedovolil, jsou to studia
českého a francouzského jazyka, při nichž rozvinul své další předpoklady – cit pro jazyk a hudbu. O písňovou tvorbu, text i hudbu,
se pokoušel již na střední škole, na univerzitě pak již v souznění se
svou kolegyní a posléze manželkou (1971) Stanislavou Bednářovou aktivně vystupuje a tvoří ve studentských divadlech (také pod
vedením později úspěšných umělců Vladimíra Matějčka a Josefa
Kovalčuka). Nástupem do učitelské praxe v Ostravě po roce 1972
– učiliště spojů a následně NHKG – dal přednost pedagogické profesi. Avšak setkání s Antonínem Cinkem, spolužákem a všestranně
nadaným hudebníkem, dalo podnět pro vznik hudební skupiny Generace a přivádí manžele Zapletalovy, nejdříve v roce 1974 Luďka
a o rok později i Stanislavu, do Nového Jičína. Zde vychovávají dvě
dcery Lenku a Kateřinu a učí. Střední pedagogická škola přes svou
poměrně krátkou dobu existence (1962 až 1986) nechala v dějinách novojičínského školství svými výbornými pedagogy, nadanými žáky a bohatou mimoškolní činností významnou stopu. I díky
Luďkovi Zapletalovi, než ho touha po svobodnější tvůrčí profesi
přivedla v r. 1983 do Čs. rozhlasu v Ostravě. Je redaktorem a spolutvůrcem úspěšných pořadů - Kabaret dobré pohody nebo Apetit.
Kromě těchto pořadů napsal také hudební rozhlasovou hru Petr
a Lucie, inspirovanou stejnojmennou novelou Romaina Rollanda,
píše texty pro mnohé ostravské zpěvačky a zpěváky, spolupracuje s některými hudebními skupinami, např. s Jazzbandem Jiřího
Urbánka. A dále se plně věnuje dnes už legendární kapele Generace, která od hudebně poetického pásma Písně žáků darebáků
a prokletý básník z roku 1973 se ustálila o čtyři roky později jako

Novojičínský zpravodaj

Václav Dobrozemský, vedoucí střediska Pagoda
V přírodním areálu Kamenného divadla na Skalkách se v sobotu 15. září uskutečnilo slavnostní setkání se skautským ohněm
u příležitosti oslavy 100 let od založení skautingu v českých zemích. Vzpomínkovou akci uspořádala obě skautská střediska v Novém Jičíně – Pagoda a DVOJKA.

Skauti slavili 100 let od založení organizace

Foto: Lenka Malinová

Slavnostní oheň zapálili zástupci všech skautských věkových kategorií – světluška, skaut, rover, oldskaut. Zdravici pronesl starosta
Jaroslav Dvořák, který nad celou akcí převzal záštitu. Svůj život
a vzpomínky připomenuli tři z nejstarších členů Junáka v Novém
Jičíně, kteří skautovali již po roce 1945, Jaroslav Pecha – Kotě,
Vladimír Pitr – Uran, Bedřich Ordáň – Safír. Na závěr byla autorovi
myšlenky skautského ohně, Dušanu Svobodovi, předána pamětní skautská mince vyrobená u příležitosti výročí 100 let skautingu.
Přítomní měli možnost podepsat se do podpisového archu spolu
se vzkazem do dalšího století skautingu. Na slavnostní setkání do
Kamenného divadla dorazilo na 150 lidí z řad skautů i veřejnosti.
Také touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na
přípravách a realizaci slavnostního skautského ohně podíleli, mimo
jiné také městu Nový Jičín a Městskému kulturnímu středisku
Nový Jičín.
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Pokračujeme i po prázdninách
Jaroslav Kotas, předseda organizace
Pro členy novojičínské organizace zdravotně postižených bylo
v září zahájeno pravidelné rehabilitační plavání v krytém bazénu.
To je určeno nejen členům organizace, ale i seniorům našeho
města. Sedmačtyřicet členů se zúčastnilo týdenního rekondičního
pobytu na Horní Bečvě, který rehabilitačními procedurami, finančně
krytými z grantu našeho města, trochu nahradil pro mnoho z nich
v současné době skoro nedostupnou lázeňskou léčbu. A když se
k tomu přidalo krásné počasí, výborné ubytování a strava, vycházky, zábavná olympiáda a kulturně společenské večery, byla spokojenost účastníků veliká, stejně jako při následném poznávacím
zájezdu do Jeseníků.

Rekondiční pobyt

Foto: Jaroslav Kotas

A co čeká členy organizace dále? Především každotýdenní klubová odpoledne, zájezd do ostravského Divadla Jiřího Myrona,
návštěva v Beskydském divadle, dvě setkání s jubilanty a další
se členy nad osmdesát let, také návštěva zajímavých výstav. Pro
členy je nabízena i poradenská činnost, zejména v problematice
sociální. Výbor připravuje Křeslo pro hosta a tradiční Mikulášské
odpoledne.

Šikovné ruce

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska
V prostorách sociálně terapeutických dílen Sagapo, p. o. v Bruntále se mezi sebou utkali lidé s mentálním znevýhodněním ve finále
soutěže v pracovních dovednostech. Soutěže se zúčastnila také
Simona Kubová, klientka Slezské diakonie - EFFATHA Nový Jičín,
sociálně terapeutických dílen.
Se svou ručně šitou hračkou – panenkou, postoupila do finále
a zařadila se tak mezi 6 nejlepších. Simona před samotnou soutěží poctivě trénovala za pomocí pracovníků sociálně terapeutických
dílen EFFATHA. Musela dodržet nejen časový limit dvou hodin, ale
také přesnost, pečlivost a musela zvládnout samostatně celý pracovní postup. Finále probíhalo ve skvělé atmosféře. „Když zazněla
slavností famfára při vyhlašování výsledků, všichni jsme s napětím
čekali výsledek. A dopadlo to výborně, naše Simona získala 1. místo
a my jsme na ni pyšní,“ popisuje zážitky Gabriela Lhotská, vedoucí
dílen Slezské diakonie v Novém Jičíně. Dále dodává: „Jsme rádi, že
se také díky našemu středisku naučila něčemu novému, že se mohla zúčastnit této skvělé soutěže a získat tak potřebné sebevědomí
a třeba je to i další krok k nalezení vytouženého pracovního místa.“

Novinky z návštěvnického centra
Radka Bobková
Nejen všechny sběratele jistě potěší novinka na našich pultech,
kterou je dřevěná turistická známka s generálem Gideon Ernst von
Laudonem. Tato výroční turistická známka byla vydána v rámci
akce Putování za významnými osobnostmi vyhlášené letními novinami TIM.
Hledáte-li nevšední dárek pro svou rodinu, blízké či kamarády,
máme pro Vás tip. Věnujte jim dárkový poukaz pro dvě osoby do
unikátní expozice návštěvnického centra. Poutavou formou se tak
seznámí s pozoruhodným postupem výroby klobouků, vyzkouší si
klobouky živě i interaktivně.
Máte-li chuť obdivovat historické skvosty Nového Jičína, jeho
významné osobnosti, ale i jiná zajímavá a mnohdy zapomenutá
místa našeho krásného města, přijměte pozvání na komentovanou procházku města s průvodkyní, která se uskuteční ve středu
24. října 2012 od 16 hodin. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.mestoklobouku.cz nebo www.icnj.cz.
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 Od 1. října 2012 je zahájena činnost kroužků a kurzů SVČ Fokus a
spuštění nových internetových stránek www.fokusnj.cz.
 Pátek 5. října od 19.00 hodin • BIG
LAN PÁRTY•Nonstop LAN párty pro dospělé. Hrát se budou nejrůznější počítačové hry po síti. Podmínkou účasti je registrace na e-mailu loksa@fokusnj.cz, kde se také dozvíte podrobnější informace.
 Neděle 7. října od 15.00 hodin areál Skalky • WORKOUT NOVÝ
JIČÍN • Akce je zdarma. Informací na e-mailu loksa@fokusnj.cz.
 Pátek 12. října od 19.00 hodin SVČ FOKUS • FOKUS DANCE
SHOW • Skvělé diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee. Vstup
30 Kč. Akce je přístupná pouze mládeži do 18 let.
 Sobota 13. října od 14.00 areál Skalky • DRAKIÁDA NA
SKALKÁCH • 14.00 - 17.00 zábavné hry pro děti (hrací karta
a drobný dárek 30 Kč), od 14.30 pouštění draků na louce, od 15.30
- 17.00 opékání vlastních špekáčků a zpívání u ohně s Béďou a jeho
kytarou. Na místě možnost zakoupení létajících draků. V případě velké plískanice se akce nekoná.
 Pondělí 15. října od 17.00 hodin SVČ FOKUS • MISS DÍVKA NOVÉHO JIČÍNA 2012 • Vyhlašujeme konkurz na účastnice
prestižní novojičínské soutěže. Finálový večer se bude konat v prosinci 2012. Pro dívky je připraven kurz modelky, profesionální služby stylisty, kadeřníka a kosmetičky a pochopitelně krásné ceny.
Do soutěže se mohou přihlásit dívky s trvalým pobytem v Novém
Jičíně a spádových obcí ve věku 14 - 16 let. Uzávěrka přihlášek
a informativní schůzka pro dívky je v pondělí v 17.00 hodin. Více
informací na 608 861 622 nebo jakubek@fokusnj.cz.
 Sobota 20. října od 9.00 hodin Smetanovy sady • NOVÝ
JIČÍN OPEN 2012 • 0. ročník discgolfového turnaje určený pro
začátečníky i pokročilé hráče. Registrace hráčů do turnaje probíhá na stránkách discgolf.cz v sekci turnaje a v den konání turnaje
i přímo na místě od 8.30 do 9.00 hodin. Speciální discgolfové disky
je možno si zdarma zapůjčit při registraci. Startovné: 30 Kč za hráče.
Více informací a propozice na www.fokusnj.cz.
 Čtvrtek 25. října od 9.00 hodin SVČ FOKUS • STOLNÍ TENIS PRO VŠECHNY • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Startovné: 40 Kč za hráče. Kategorie: 1) mladší
žáci a žákyně: 6 - 12 let, 2) starší žáci: 13 - 17 let, 3) starší žákyně:
13 - 17 let, 4) muži a ženy: 18 a více let. Informace: Pavel Sedlář
737 970 008 sedlar@fokusnj.cz.
 Sobota 27. října od 15.00 hodin basketbalová hala TURNAJ V BASKETBALU • Již pošesté turnaj v basketbale pro dorost
a dospělé s názvem SiViČo CUP. Zaregistrovat svůj tým můžeš
na e-mailu loksa@fokusnj.cz (kapacita týmů je omezena).
 Čtvrtky a pátky (4., 5., 11., 12., 18. a 19. října) • KERAMIKA
PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci
s hlínou. Vždy od 15.00 – 19.00 hodin v ateliérech SVČ pod vedením
paní Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti – 40 Kč,
dospělí – 90 Kč.
 PODZIMNÍ TÁBORY • Ve dnech 24. - 28. října chystáme jeden
příměstský a dva pobytové tábory. Informace na www.fokusnj.cz.

Klub rodáků a přátel města NJ
zve všechny své členy a příznivce na besedu k výstavě Jan
Zemánek – Řez tvorbou 19722012, která se uskuteční na
baště 11. října 2012 v 16.30 hodin. Již podruhé bude promlouvat
o inspiračních zdrojích a celoživotních múzách sám autor výstavy
Jan Zemánek. V průběhu října bude realizována podzimní vycházka (zřejmě studánková, případně dle zájmu úplně jiná trasa) a beseda se vzpomínáním nad letošním putováním Klubu do Épinalu
a Ludwigsburgu. Termín bude upřesněn na vývěskách.
Klub doporučuje navštěvu VI. mezinárodní konference Moravian ve dnech 19.-20. října 2012 v Suchdole nad Odrou s tématem
k dějinám moravských bratří, tentokráte Moravští bratři v polárních
oblastech (více na www.moravian.cz) a 22. října 2012 v 18 hodin
v klubu Galerka MěKS pořad literárního klubu nazvaný Zrcadlo humoru aneb Smích nám sluší, protože léčí duší. Autorka scénáře
Jana Homolová vybrala ukázky z díla Jiřího Voskovce a Jana Wericha, Michala Viewegha, Haliny Pawlowské, Ireny Fuchsové, Petra Šabacha, Jana Holečka. Vystupují J. Homolová, E. Davidová,
L. Chobotová, J. Prokeš, J. Holeček, K. a F. Chobotovi, hudební
doprovod M. Válková.
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 Pátek 12. října v 19.00 • Nikolaj Vasiljevič Gogol: REVIZOR • „Čemu se
smějete? Sami sobě se smějete!” Touto
větou vytaženou z Gogolovy hry by se dal
shrnout její hlavní námět. Jak podobné
jsou nešvary tehdejší a dnešní doby. Bodlák, Bernatské ochotnické
divadlo Bernartice nad Odrou. Malý sál. Předprodej od 18. 9.
 Neděle 14. října v 16.00 • Pavel Polák: TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI • Pašík, Vašík a Boubelka jsou hrdiny známé pohádky o třech
prasátkách, na která si brousí zuby zlý vlk. Aby se nestala jeho
kořistí, musejí si postavit bezpečný domeček. Divadlo Radost Brno.
Předprodej od 25. 9.
 Úterý 16. října v 18.00 • Jeff Baron: NÁVŠTĚVA PANA GREENA • Automobilová nehoda způsobí setkání dvou mužů, kteří by
se jinak nikdy nepotkali, a navždy změní jejich život. V režii V. Michálka hrají S. Zindulka a M. Hádek. FDA ve spolupráci s MDP
Praha. Předprodej od 18. 9.
 Pátek 19. října v 19.00 • LUBOMÍR BRABEC•Kytarista Lubomír Brabec patří bezesporu k nejvýznamnějším interpretům české současnosti. Už po desetiletí se svojí klasickou kytarou dobývá
úspěchy na nejvýznamnějších pódiích doma i ve světě. Iva Production Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 18. 9.
 Sobota 20. října v 17.00 • SLAVNOSTNÍ KONCERT • U příležitosti 100. výročí založení Dechového orchestru města Štramberka. Váženým hostem koncertu bude Karel Bělohoubek, bývalý
šéfdirigent Ústřední hudby Armády ČR. Předprodej od 2. 10.
 Středa 24. října v 19.00 • Eric-Emmanuel Schmitt: OSKAR
A RŮŽOVÁ PANÍ • Oskar je desetiletý chlapec. Má svůj dětský
svět a s ním i osobité vidění života dospělých. Svůj čas však už
řadu měsíců tráví v nemocnici, kde umírá na leukémii, a všichni kolem něj jsou bezradní. Všichni, kromě ošetřovatelky v růžových šatech, díky níž a jejímu nápadu prožije Oskar v posledních dvanácti
dnech celý život. V režii Z. Mikotové hrají K. Fialová, J. Kubánik
a další. Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Předprodej od 25. 9.
Příští měsíc:
 Pátek 2. – sobota 3. listopadu • IX. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ PORTA MUSICAE •
 Po 1. 10. až St 3. 10. v
18.00 hod. • Druhá šance 2D • Hraje Kay (Meryl
Streep) a Arnold (Tommy
Lee Jones). Do 12 let nevhodný, 100 min., titulky.
 Po 1. 10. až St 3. 10. ve 20.15 hod. • Divoši 2D • Netradiční
thiller pod režijní taktovkou hollywoodské legendy Olivera Stona
provázet. Do 15 let nevhodný, 131 min., titulky.
 Čt 4. 10. až Ne 7. 10. v 18.00 hod. • Cesta do lesa 2D • Volné
pokračování filmu Cesta z města režiséraTomáše Vorla. Do 12 let
nevhodný, 110 min.
 Čt 4. 10. až Ne 7. 10. ve 20.15 hod. • Země bez zákona 2D •
Když ve vaší zemi neplatí zákony, musíte si vytvořit své vlastní. Do
15 let nevhodný, 115 min., titulky.
 So 6. 10. a Ne 7. 10. v 16.00 hod. • Kung Fu Panda 2, 2D • Po
si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka kung
fu. Mládeži přístupno, 91 min., dabing.
 Po 8. 10. a St 9. 10. v 18.00 hod. • Sousedská hlídka 2D • Na
klidném předměstí městečka se stane zločin. Proto vznikne domobrana.V hlavních rolích Ben Stiller, Vince Vaughn a další.
Do 15 let nevhodný, 102 min., titulky.
 Po 8. 10. až St 10. 10. ve 20.15 hod. • Ve stínu 2D • V detektivce Ve stínu David Ondříček (filmař) a Ivan Trojan (herec) potvrzují, že dohromady jim to jde zatraceně dobře. Mládeži přístupno,
96 min.
 Čt 11.10. až Ne 14. 10. v 18.00 hod. • Cesta do lesa 2D • Volné
pokračování filmu Cesta z města režiséra Tomáše Vorla. Do 12 let
nevhodný, 110 min.
 Čt 11. 10. až Ne 14. 10. ve 20.15 hod. • 96 hodin: odplata 2D •
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills. Do 15 let
nevhodný, 98 min., titulky. Akční.
 So 13. 10. a Ne 14. 10. v 16.00 hod. • Rebelka 2D • Příběh o odvážné princezně Meridě, která se vzepře tradici. Mládeži přístupno,
100 min., dabing. Animovaný.
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 Po 15. 10. až St 17. 10. v 18.00 hod. • Naboř a ujeď 2D • Zábavný road – trip. Do 12 let nevhodný, 100 min., titulky. Akční.
 Po 15. 10. až St 17. 10. ve 20.00 hod. • Kletba z temnot 2D •
Manželé mají dvě dcery. Mladší si koupí tajemnou skříňku a jejich
dcerka skříňku otevřela. Do 12 let nevhodný, 92 min., titulky. Horor.
 Čt 18. 10. až Ne 21. 10. v 18.00 hod. • Asterix a Obelix ve
službách jejího veličenstva 3D • Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Britská královna proto vyslala
svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů.
Mládeži přístupno. 125 min., dabing. Komedie.
 Čt 18. 10. až Ne 21. 10. ve 20.30 hod. • Pranormal Activity 4
2D • Paranormal Activity 4 volně navazuje na druhý díl. Do 15 let
nevhodný, 95 min., titulky. Horor.
 So 20. 10. a Ne 21. 10. v 15.30 hod. • Asterix a Obelix ve
službách jejího veličenstva 2D • Mládeži přístupno, 125 min.,
dabing. Komedie.
 Po 22. 10. až St 24. 10. v 18.00 hod. • Holky na tahu 2D • Becky
své kamarádky požádá, aby jí šli za družičky, ty se však svého úkolu zhostí po svém a rozlučka se svobodou se jim poněkud vymkne
z rukou. Do 12 let nevhodný, 87min., titulky. Americká komedie.
 Po 22. 10. až Čt 25. 10 ve 20.00 hod. • Svatá čtveřice 2D •
Nová česká komedie režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Michala
Viewegha. Do 15 let nevhodný, 78 min.
 Čt 25. 10. až Ne 28. 10. v 18.00 hod. • Kozí příběh se sýrem
3D • Kozí příběh se sýrem volně navazuje na předchozí díl. Mládeži
přístupno, 85 min., cz.
 Pá 26. 10. až St 31. 10. ve 20.00 hod. • Skyfall 2D • Daniel Craig
se opět představí v úloze Jamesa Bonda, agenta 007, záporáka
hraje Javier Bardem. již 23. film o James Bondovi, nejdéle trvající
série stříbrného plátna. Mládeži přístupno, 145 min., titulky.
 So 27. 10. a Ne 28. 10. v 16.00 hod. • Kozí příběh se sýrem 2D •
Mládeži přístupno, 85 min., cz.
 Po 29. 10 až St 31. 10. v 18.00 hod. • SuperClásico 2D • Christian je dánský obchodník s vínem, smolař, kterého manželka vyměnila na argentinskou fotbalovou hvězdu. Přeje si získat její srdce
zpět. Do 12let nevhodný, 99 min., titulky. Komedie.

Středisko Europe Direct a Stanislava Slováková,
autorka výstavy, si Vás dovolují pozvat na výstavu
fotografií Beskydské toulání I. v minigalerii střediska od 1. do 31. října 2012. Dne 17. října se od
9 hodin v aule radnice uskuteční přednáška Krizí křížem krážem. Přednáška se bude zabývat
současnou ekonomickou krizí a finančním rámcem Evropské unie
2014 – 2020. Přednáší doc. Ing. Lubor Lacina, PhD. Vzhledem
k omezené kapacitě místnosti doporučujeme nahlásit svou účast
předem na europedirect@novyjicin-town.cz, případně telefonicky
na 556 768 255 nejpozději do pátku 12. října. Od 22. října do 25.
října zveme na akci Žijeme zdravě, která se uskuteční ve sportovních zařízeních v Novém Jičíně. Více na http://www.europe-direct.
cz/strediska/novy-jicin/.

Program Muzea Novojičínska
 Do 18. listopadu 2012 • VLADIMÍR KLEIN –
SKLO/GLASS • Autorská výstava. Rytířský sál
 Do 6. ledna 2013 • VLADIMÍR BIRGUS - FOTOGRAFIE • Autorská výstava ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě. Nová galerie
 Do 11. listopadu 2012 • NOVÝ JIČÍN PŘED
100 LETY • Výstava unikátních fotografií Nového
Jičína. Kamenná síň
 Čtvrtek 11. října 2012, 17.00 hod. • JÁ MÁM DOMA TRNKU •
Folklorní pořad k 125. výročí Muzea Novojičínska o zelenině, ovoci a plodinách v lidových písních lašských i valašských. Účinkují:
cimbálová muzika Pramínky při ZUŠ Z. Buriana v Kopřivnici, cimbálová muzika Malá Jasénka s ženským sborem Jasénčanky ze
Vsetína. Slovem provází autorka pořadu PhDr. Anna Hrčková, etnografka Muzea Novojičínska. Vstupné: 30,- Kč
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
sobota, neděle
9.00 – 15.00
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 1. – 5. 10. (po-pá) Městská
knihovna • TÝDEN KNIHOVEN - celostátní akce. Letos
s mottem Čti, žij zdravě. Cílem
této akce je podpora knih, čtenářství a knihoven.
 1. – 30. 10. (po-pá) Městská
knihovna • 8.30 – 18.00 hod. • SYLVIE TERRICHOVÁ – výstava. Velkoformátové malby zachycují živly, jako oheň, vodu, zemi,
ale také stylizovanou abstraktní krajinu. Autorka, absolventka pedagogické fakulty Ostravské univerzity, symbolicky vnímá svět jako
paletu barev a tvarů.
 1. - 30. 10. Čajovna Archa • Výstava studentských prací
soutěže Design Against Fur (Designem proti kožešinám). Nošení pravých kožešin je kruté a zbytečné.
 1. 10. (po) Městská knihovna • 18.15 • 30,- Kč • IVANA DEVÁTÁ - beseda se spisovatelkou a herečkou. V současné době se
věnuje především literární tvorbě, její povídky a fejetony nacházejí
uplatnění v tisku i rozhlase. Náměty čerpá většinou z vlastního života a divadelní praxe.
 2. 10. (út) Městská knihovna • 18.15 • 30,- Kč • STOPEM
PO TANZÁNII - cestopisná přednáška. O zážitky ze svých cest se
s vámi podělí cestovatelka a fotografka Ilona Bittnerová.
 2., 9., 16. a 23. 10. (út) Čajovna Archa • 18.00 • 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.
 5. 10. (pá) Klub Galerka • 20.00 • 70,- Kč • SAKUMPRÁSK skaskaska! Páteční večer v Galerce ovládne banda ve stylu SKA!
 7., 21. 10. (ne) Čajovna Archa • 15.00 • 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. 10. (so) Čajovna Archa • 5.45 • ČAJOVÝ VÝLET DO VIZOVICKÝCH VRCHŮ – přírodní osvěžení. Sraz v 5.45 na autobusovém nádraží v NJ, zast. č. 6, odjezd 6.00. Trasa Lidečko - Čertovy
skály – Krajčice – Lačnovské skály – Vařákovy paseky - Pozděchov
- Vrchy – rozhledna Vartovna - Nezdoby – Vsetín (22 km).
 13. 10. (so) Hudební kavárna • 20.00 • 50,- Kč • LES HOMOSEXUELS & MASSIVE MUSTACHE. Les Homosexuels
je francouzské shoegazeové duo pracující se stoner/noiserockovými postupy. A Massive Mustache je další duo s výraznějším zastoupením sampleru a syntezátoru.
 15. 10. (po) Městská knihovna • 18.15 • ANTISEMITISMUS
A HOLOCAUST OČIMA PAMĚTNÍKA - přednáška České křesťanské akademie Nový Jičín.
 18. 10. (čt) Čajovna Archa • 18.00 • 30,- Kč • NOVÝ ŽIVOT
V NOVÉM JIČÍNĚ: KAREL DOSTÁL LUTINOV A KATOLICKÁ
MODERNA – přednáška s recitací a projekcí. Na přelomu 19.
a 20. století vydával Karel Dostál Lutinov v Novém Jičíně časopis
Nový Život, který měl přiblížit českou katolickou literaturu soudobému dění.
 22. 10. (po) Klub Galerka • 18.00 • 20,- Kč • LITERÁRNÍ VEČER - ZRCADLO HUMORU aneb SMÍCH nám sluší, protože léčí
duši. Účinkují: Eva Davidová, Jana Homolová, Jan Holešek, Lenka
Chobotová, Karel a Filip Chobotovi, Jiří Prokeš, hudební doprovod:
Marie Válková
 26. 10. (pá) Klub Galerka • 20.00 • 70,- Kč • JAZZ KLUB &
JAN PŘIBIL QUINTET - classic jazz. Kvinteto navazuje i na tradici
evropské vážné hudby; svým pojetím tedy stojí někde na pomezí
klasické hudby a jazzu. Jan Přibil – trubka, Radek Zapadlo / Luboš
Soukup - tenor sax, Vít Kristan - klavír, Rastislav Uhrík – kontrabas,
Kamil Slezák - bicí.
 27. 10. (so) Čajovna Archa • 20.00 • 50,- Kč • AUTUMNTOUR
2012 – trojkoncert. Koncert v rámci podzimního turné, na kterém
vystoupí duo KOFE@VLNA, písničkář a kapelník skupiny Tabásková Partyja PAVEL TABÁSEK a také česko-kanadská písničkářka
SILVIE FORSYTH.
 29. 10. (po) Čajovna Archa • 18.00 • 200/100,- Kč (studenti,
důchodci) • HLEDÁNÍ OSUDOVÉ DUŠE A PRÁCE SE VZTAHY
A ENERGIÍ – duchovní workshop. Lektor: Mgr. Miloš Matula. Duchovní učitel, terapeut, spisovatel a autor v časopisu Meduňka, který vede své žáky k soběstačnosti a samostatnosti.
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 2. 11. (pá) Klub Galerka • 20.00 • 50,- KOISTINEN - alternativa - Brno. Kapela se dává dohromady v roce 2006 a od té doby
se snaží proplouvat tuzemské vody. Posledním větším počinem je
natočení debutového EP, které vznikalo ve spolupráci s Davidem
Kollerem a dalšími.

Kurzy pro školní rok 2012 – 2013
Uzávěrka přihlášek do 10. 10. 2012
JAZYKOVÉ KURZY
 Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Italština pro dospělé 1., 2. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Španělština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Francouzština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
NOVĚ
 Latina pro dospělé 1. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Ruština pro dospělé
(začátečníci, příprava k maturitě, obchodní ruština, 30 lekcí po
dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Kurz přípravy k mezinárodně uznávaným Cambridge ESOL
Exams - FCE-First Certificate in English
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
NĚCO NAVÍC
 Kurz znakové řeči pro začátečníky
(25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Kurz znakové řeči pro mírně pokročilé a pokročilé
(25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
 Kurz hry na kytaru
(28 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně)
 Divadlo na kraji
(studentské a experimentální divadlo pro mladé divadelníky
starší 15 let) Ženy s.r.o. (nově vzniklý amatérský divadelní ženský „spolek“)
Informace a přihlášky
Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo náměstí 20,
741 01 Nový Jičín, tel. 556/ 701 853, mob. 733 165 448, e-mail:
domitrova@mksnj.cz, www.mksnj.cz

Návštěvnické centrum nabízí:
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, kde si můžete vyzkoušet klobouky jak fyzicky, tak i interaktivně.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení
včetně komentované procházky expozicí.
Adresa:
Masarykovo nám. 45/29, Nový Jičín, tel. 556 711 888, 556 768 288
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20
• 2. – 29. října 2012 • Říznutí chaosem •
Milan Zajíc a Jana Spilková •
obrazy, grafiky, montáže
Vernisáž s hudebním programem punkrockového uskupení Houby v sobotu 6.
října 2012 v 17 hodin.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 – 11.00,
14.30 – 17.00 hodin
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Placená inzerce
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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

190x259 mm

190x128 mm

1/2 STRANY

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

STRANA
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY

10
6
4
3
2
2

000
000
500
500
900
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

190x85 mm

1/3 STRANY

93x125 mm

1/4
STRANY

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

-5%
- 10 %
- 20 %

93x85 mm

93x61 mm

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

Novojičínský zpravodaj

1/6
STRANY

1/8
STRANY
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1/12

23/12

10/12
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Hledáme makléře pro lokalitu
Nový Jičín a okolí
800 401 111 | 608 922 229 | www.rkinvest-reality.cz

RD Pozemky Chaty Chalupy Kanceláře Komerční
objekty Prodej Pronájem Výkup Řešení dluhů a exekucí
Byty
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K. Ligocki má další rekord
Jan Kopera
Ve stínu novojičínské městské slavnosti v sobotu 8. září 2012
uspořádal hokejový klub Nový Jičín ve spolupráci se SVČ Fokus
akci pod názvem Sportovní pětiboj s Karlem Ligockim. Ten k tradičním disciplínám bruslím, in-line bruslím a běhu přidal ještě cyklistiku a plavání.

Matěj Obšivač

Foto: archiv

Hala krytého plaveckého bazénu při finálových bojích praskala
ve švech a tribuny byly plné fanoušků. V této atmosféře si Matěj
Obšivač odvezl postup do finále ve všech třech plavaných disciplínách 50, 100 a 200 metrů Bifins, navíc ve svých nových osobních
rekordech. Ve sprintech doplaval osmý a nejúspěšnější byl překvapivě na nejdelší kraulové trati 200 metrů BF, kde skončil skvěle
na šestém místě v Evropě. Při konkurenci starších a zkušenějších
mužů se jednalo o velký, ne-li největší Matějův úspěch dosavadní
ploutvařské kariéry. Nyní se ploutvaři připravují na finále Světového poháru v Egyptě.

KČT TJ Nový Jičín připravuje:

Karel Ligocki v boji o rekord

Foto: Jan Kopera

Start byl v 8 hodin na zimním stadionu. Karel Ligocki zajel, uplaval a zaběhl trasu v délce 86 kilometrů a 400 metrů v čase 7 hodin,
36 minut a 31 vteřin. Je to jeho již 12. zápis do Guinessovy knihy
rekordů. Rekord potvrdil komisař pelhřimovské agentury Dobrý
den Michal Jurečka. Nezmar Karel tak opět prokázal touhu zdolávat a překonávat nemožné a nezměrnou vůli po vítězství, za což
mu patří upřímný dík.
Tady je na místě poděkovat i jeho zabezpečovacímu teamu.
Trenéru Janu Koperovi, vodičům Denisu Veselskému a Lukáši
Dostálovi, pořadatelům akce manažeru HC NJ Milanu Urbanovi,
pracovníkovi SVČ Fokus Pavlu Sedlářovi a všem, kteří přišli Karla
podpořit. Škoda jen, že z řad veřejnosti si přišlo s Karlem vyzkoušet svoji fyzičku jen málo zájemců.

Lignano Sabbiadoro 2012
Simona Klapcová, KVS Laguna
Očekávaným vrcholem sezony ploutvových plavců v kategorii
seniorů bylo Mistrovství Evropy, konané v italském Lignanu Sabbiadoru. KVS Lagunu Nový Jičín již druhým rokem v této mužské
kategorii zastupuje Matěj Obšivač. Letos spolu s ním do přímořského letoviska poblíž Benátek odjeli také dva úspěšní junioři Jakub
Jarolím a Martin Mazáč.
Reprezentanti České republiky přípravě na šampionáty obětovali
celé letní prázdniny. Po uzavření domácího krytého bazénu se připravovali v nejrůznějších bazénech kraje. V evropské konkurenci
závodníků, kteří mají podmínky na trénink proti našim sportovcům
dokonalé, se však novojičínští hoši rozhodně neztratili a mezi muži,
i o desítky let staršími, nasbírali cenné zkušenosti. Junioři se představili „jen“ v dopoledních rozplavbách, se skvělým umístěním do
evropské patnáctky. Na účast ve finálových bojích mužů si ještě
musí nějaký ten čas počkat. Matěj Obšivač si však odpolední závod
vyplaval.

Novojičínský zpravodaj

Martina Fiedlerová
6. 10. 2012 • Mosty – Velká Polom - Bocanovice •
pro pěší, doprava vlakem
13. 10. 2012 • Nedašova Lhota – Vršatec – Červený kameň • pro pěší, autobusový zájezd
20. 10. 2012 • Soláň – Hážovské díly – Rožnov •
pro pěší, doprava vlakem, autobusem
27. 10. 2012 • Hovězí – Filka – Lískovec • pro pěší, doprava vlakem
3. 11. 2012 • Toulky s Čejkou (Kunínský zámek, Bartošovice) • pořádá odbor KČT Příbor
Další informace na www.kctnovyjicin.cz nebo v informační skříňce na ulici Lidické. Od října 2012 zahájí svou činnost v Novém
Jičíně Tábornická asociace mládeže A - TOM. Tento oddíl bude
zaměřený na turistiku, tábornictví a ochranu přírody. Děti ve věku
od 9 let se budou scházet každé pondělí v základní škole Dlouhá
56 od 16.15 do 18.00 hodin.

Fanděte hokeji a vyhrajte
Milan Urban
Hokejový
klub
Nový Jičín připravil pro všechny fanoušky a nejen
je marketingovou
soutěž o osobní
automobil Renault
Megane. Soutěžícím o tento vůz
se stane účastník,
který po zakoupení permanentní
vstupenky na utkání 2. ligy ledního
hokeje v Novém Jičíně na hokejovou sezonu 2012 - 2013 správně, pravdivě a úplně vyplní přiložený soutěžní lístek včetně zaškrtnutí odpovědi na lehkou vědomostní otázku. Více informací na
www.hcnj.cz. Dobrou pozvánkou na druholigová utkání je fakt, že
novojičínští muži zakončili v úterý 18. září přípravné období, kdy z jedenácti zápasů šest vyhráli, ve dvou remizovali a třikrát odešli z ledu
poraženi.
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Fotosoutěž čtenářů – 19. kolo
Pro změnu přinášíme výsledek soutěžního kola, kdy se názory jednotlivých hodnotitelů spíše více odlišovaly. Máme zde však opět
regulérní výsledek, ke kterému se i dnes došlo přidělením tří, dvou, nebo jednoho bodu každým z hodnotících.
1. místo získal snímek Štěpána Veverky, který téměř profesionálně zaznamenal závěrečný ohňostroj
z letošní městské slavnosti.

2. pořadí získává opět snímek z našeho náměstí. Ale pořídit ho fotopřístrojem položeným na dlažbu napadlo jen Jiřího Štihela.
3. v pořadí skončil snímek nabízející pohled na část radnice od západní
strany zachycující hned dvě postavy s klobouky (také žijeme ve městě klobouků!). Autorem je Antonín Vágner.

Sám si dovoluji dnes připojit nesoutěžní snímek, který
nabízí neobvyklý záběr ze spodní části Hřbitovní ulice.
Asi většina řidičů se bez takových pohledů v budoucnu
ráda obejde.

Děkujeme za zajímavé podněty od soutěžících.
soutěžíc
ěží íích. K jejich prodiskutování
ěžíc
bych rád opět v podzimním čase pozval všechny dosavadní soutěžící.
K avizovanému hledání způsobu prezentace všech soutěžních snímků se
z technických důvodů ozveme v dalším čísle.

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na NOVOU e-mailovou adresu:
njzpravodaj@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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