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Vážení spoluobčané,
Ondrášek patří ke světové špičce!

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
Novojičínský zpravodaj
pracovních i soukromých. Všichni bychom jistě chtěli
zažívat radost a pohodu i v následujících dnech.
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„Deset dní, které jsme prožili v Kantonu, se zapíše
zlatým písmem do sborové historie,“ tvrdí sbormistr Josef Zajíček. Jeho postřehy z pobytu v Číně si můžete přečíst na straně osm.
Foto: archiv sboru

Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města
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Slovo starosty Z jednání samosprávných orgánů
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech na městském
úřadu finišuje příprava rozpočtu
na příští rok. Plány zpravidla bývají větší než finanční možnosti.
A to platí jistě pro všechna města,
a každý tuto situaci známe
i z vlastních rodinných rozpočtů.
Mezi prioritní projekty vedení
města, které do rozpočtu na rok
2013 zahrnujeme, patří: rekonstrukce a modernizace novojičínského bazénu, vybudování
cyklostezky Nový Jičín – Hostašovice, zprovoznění hotelu Praha a vybudování kulturního domu
z novodobé přístavby, vytvoření expozice věnované generálu
Laudonovi v domě, ve kterém tento slavný vojevůdce zemřel, či
vystavění útulku pro psy na území města. Všechny tyto projekty
jsou již čistě aktivitami současného vedení města a jistě budou ku
prospěchu Vás, občanů.
Zastavím se u posledně jmenované akce, tedy vybudování psího
útulku. Již delší dobu cítím, že Novému Jičínu útulek chybí. Údaje
městské policie, která má odchyt psů na starost, přestože obecní
zákon tuto povinnost strážníkům neukládá, hovoří jednoznačně.
V poslední době výrazně narůstá počet žádostí občanů o odchycení toulavého psa. V minulých letech strážníci odchytávali okolo
60 psů ročně, letos už jich bylo 67, a to ještě není závěr roku. Řadě
žádostí nemohou vyhovět. Zvířata není kam umístit. Útulek v Kopřivnici, který Nový Jičín pomáhal formou návratné půjčky Kopřivnici
stavět a od roku 1997 s ní má smlouvu o umísťování a obstarávání toulavých psů, bývá často přeplněný. Třináct kotců, které může
Nový Jičín využívat pro psy odchycené na svém území, naprosto
nedostačuje. Bohužel, nejenže nebylo možné navýšit kapacitu, ale
od 1. září tohoto roku se zvýšila fixní platba za psa ze 16 tisíc na
80 tisíc korun ročně, přičemž v této částce jsou zahrnuty energie
a údržba. Dále více než 200 tisíc korun hradí město ročně jako
takzvanou pohyblivou složku. To je suma, kterou vynaloží útulek
za krmivo a ošetření psů. Před prodloužením smlouvy s Kopřivnicí
jsme pracovali i na dalších variantách. Komunikovali jsme s provozovateli jiných útulků, s výhodnějšími cenovými nabídkami. Vzdálenost mezi Novým Jičínem a těmito městy či obcemi ale nakonec
byla zásadní překážkou.
Po zvážení všech pro a proti jsme se rozhodli v příštích letech
postavit útulek sami. Do rozpočtu na rok 2013 jsme zahrnuli peníze na projektovou dokumentaci, v roce 2014 bychom chtěli stavět. Projekt to nebude jednoduchý. Zaprvé náklady se vyšplhají
k několika milionům. Proto se dotační oddělení úřadu již rozhlíží
po dotacích. Zadruhé je nutné najít vhodné území. Odbor majetku,
rozvoje a investic ve spolupráci s odborem životního prostředí už
vytipoval lokality v katastrálním území Nového Jičína, které by pro
stavbu útulku připadaly do úvahy - je nutné přihlédnout ke vzdálenosti zvoleného místa a inženýrských sítí od obydlených částí
města apod.
Vážení spoluobčané, do vybudování nového útulku pro psy hledáme provizorní řešení. Například v mimořádných případech, kdy
je nalezencem štěně nebo zvíře ohrožující zdraví své či jiných,
strážníci městské policie využívají kotce v areálu městské policie.
Nejednou měli zvíře i v krabici na chodbě služebny. Toto ale není
ideální východisko. Nevyhovuje pejskům, policistům, ani lidem bydlícím v okolí, které štěkot čtyřnohých nalezenců ruší. Odbor životního prostředí tedy začal hledat dočasné dobrovolné ošetřovatele
zatoulaných pejsků. V databázi již máme několik jmen. Tady si Vás
dovolím oslovit a požádat o spolupráci. Vím, že v Novém Jičíně je
spousta „pejskařů“. Vždyť je to město s druhým největším počtem
psů na člověka v kraji (mimochodem, i já mám pejska). Proto kdo
můžete, prosím, pomozte. Město dále zveřejňuje fotografie psích
nalezenců na webových stránkách i na facebooku. I díky tomu se
letos podařilo 29 pejskům najít nového majitele. A v neposlední
řadě proplácíme chovatelům psů náklady na kastraci a čipování
zvířete.
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Marie Machková, tisková mluvčí
Patnácté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 5. 11.:
Zastupitelé schválili metodiku, podle které bude město poskytovat mimořádné účelové dotace z odvodů z loterií a podobných her,
zároveň schválili přidělení finančních částek jednotlivým sportovním subjektům. Odsouhlasili přijetí hotelu Praha do vlastnictví města jako daru od Moravskoslezského kraje. Město kraji daruje budovy Mendelovy střední školy. Zastupitelé schválili novou vyhlášku
o systému shromažďování, sběru a využívání odpadů, která zavádí
sběr textilu jako další složky tříděného odpadu. Zároveň schválili
navýšení místního poplatku za odstraňování komunálních odpadů.
Čtyřicátá sedmá schůze Rady města Nový Jičín dne 7. 11.:
Radní vyslechli zprávu o činnosti městské policie za třetí čtvrtletí
tohoto roku. Strážníci za toto období řešili 1 896 přestupků a přijali
1 097 oznámení od občanů. Rada města také schválila navýšení
kapacity pobytové odlehčovací služby Pohoda z původních dvou
na čtyři lůžka a seznámila se s vyhodnocením zářijové městské
slavnosti a Novojičínského kulturního léta.
K některým tématům se vracíme v samostatných článcích.

Odpady v roce 2013 podraží
Marie Machková, tisková mluvčí
Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů v Novém
Jičíně se od 1. ledna 2013 zvýší. Občané zaplatí 552 koruny
za rok, tedy o 96 korun více než dosud. „Zdražení si vynutily inflace a stále rostoucí náklady na tuto službu,“ objasnil místostarosta Přemysl Kramoliš důvody nepopulárního opatření.
Náklady města na svoz a likvidaci odpadů neustále rostou.
Zatímco v roce 2007 se pohybovaly okolo patnácti milionů korun, odhad na příští rok hovoří o téměř dvaceti milionech. Místní
poplatek se v Novém Jičíně naposledy zvyšoval v roce 2008.
„Odbor životního prostředí zpracoval několik návrhů, jak situaci řešit. Zákon umožňuje stanovit poplatek až tisíc korun na osobu ročně. Radní i zastupitelé se přiklonili k variantě, která zatíží
občana osmi korunami měsíčně navíc,“ doplnil místostarosta.
Kdyby radnice poplatek nezvýšila, musela by za každého obyvatele doplácet 344 koruny. Po zvýšení poplatku město vynaloží
ze svého rozpočtu 248 korun za osobu. Občané mohou poplatek za odpady zaplatit ve dvou splátkách, nejpozději v březnu
a září daného roku. Pokud ho neuhradí včas nebo ve správné
výši, městský úřad jim připočte penále ve výši padesáti procent
z dlužné částky.

Dva odbory se přestěhovaly
Jaroslava Podžorná
Dva odbory městského úřadu v listopadu změnily působiště.
Kontrolní odbor se přestěhoval do budovy radnice na Masarykově
náměstí. Lidé, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na obecním živnostenském úřadu, mohou jeho pracovníky navštívit v nových prostorách v Divadelní 8 (sídlo městské policie), kancelářích 14 až 24.

Občanská statistika – říjen 2012
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
- Kunín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé:

24 209
23
14
9
5
5
57
19
16

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Hledají provozovatele hotelu

Oheň připravil rodinu o dům

Marie Machková, tisková mluvčí
Uzavřený hotel Praha převezme do svého majetku město. Převod formou daru od Moravskoslezského kraje odsouhlasili zastupitelé. Radnice ihned začala hledat nového provozovatele známého
hotelu. Zájemci se mohou hlásit na bytovém odboru. Součástí nabídky by měl být nástin jejich podnikatelského záměru.

Novojičínský zpravodaj
Těch několik hodin navždy poznamenalo jejich život. Dům rodiny
Mikulenkových z městské části Žilina zachvátil v noci na třicátý
říjen požár. Jeho příčinou byla závada na elektroinstalaci. „Nic
jsme netušili. Až když nám soused začal bouchat na dveře a volat,
že hoří. Oheň se rychle šířil. Stačili jsme vyběhnout jen v tom, co
jsme měli na sobě. Nebýt sousedova varování, nestačili bychom
ani to,“ vypráví dvaapadesátiletý Jiří Mikulenka.

Hotel Praha patří městu, které usiluje o obnovení jeho provozu.
Foto: Novojičínský zpravodaj

„Vedení města nabízí zájemcům schůzky k projednávání záměru
a samozřejmě prohlídku objektu,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Hotel Praha byl na počátku léta, po odchodu frenštátské Střední
školy hotelnictví a gastronomie, uzavřen.
Město nyní usiluje o co nejrychlejší obnovení jeho provozu. „Víme,
že stará budova i přístavba potřebují rekonstrukci. Chceme však,
aby se znovu otevřela alespoň restaurace či kavárna a ubytovací
prostory. Blíží se konec roku a s ním plesová sezona. I tady je velký
prostor pro nápady nového provozovatele. Náš majetek nemůže
zůstat ladem a chátrat,“ pokračoval starosta.
Město by rádo historickou budovu opravilo, nový provozovatel
by měl zajistit kvalitní služby. „Měla by tam být stylová kavárna,
venkovní posezení, reprezentativní salonky a ubytovací prostory.
Nebráním se ani myšlence wellness centra. Prostory v nepovedené přístavbě lze upravit pro pořádání kongresů a seminářů. Poděkování patří všem zastupitelům, kteří pro převzetí hotelu Praha
hlasovali a vzali na sebe obrovský závazek,“ dodal starosta.

Radnice ví, jak rozdělí peníze
Marie Machková, tisková mluvčí
Počátkem letošního roku se změnil způsob rozdělování prostředků z provozování loterií a jiných podobných her, které musejí provozovatelé odvádět do rozpočtů státu a obcí. Novojičínští zastupitelé
na doporučení sportovní komise schválili metodiku dělení těchto
peněz mezi sport, kulturu a sociální oblast.
„Na přípravě metodiky pracovaly odbor školství, interní audit
a sportovní komise, složená ze zástupců politických stran zasedajících v zastupitelstvu města. Nový Jičín se stal jedním z prvních
měst, které přijalo pravidla pro rozdělování peněz z loterií,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák.
Ke konci října město získalo z odvodů ze sázkových her necelých
devět milionů korun. Polovina připadne sportu, deset procent získají kultura a sociální oblast a čtyřicet procent zůstane jako rezerva
na opravy a investice do zařízení v majetku města.
Částka určená pro sport převyšuje čtyři miliony korun. Pět procent radnice vyčlení pro tělovýchovnou jednotu, dalších pět procent
pro mimořádné žádosti o příspěvek. Zbývající peníze - přibližně
3,9 milionu korun - město na návrh sportovní komise rozdělí jednotlivým klubům. Pětatřicet procent získá hokejový klub, fotbalistům
připadne 25 procent, basketbalistům 15 procent. Oddíl volejbalu
a Klub vodních sportů Laguna získají po deseti procentech. Plavecký klub obdrží pět procent z částky.

Novojičínský zpravodaj

Jiří Mikulenka před zbytky ohořelé obývací stěny.
Foto: Novojičínský zpravodaj

Členové rodiny si zachránili holé životy. Přestože v krátké době se
k požáru sjelo několik hasičských sborů, plameny pohltily veškeré
domácí vybavení a většinu osobních věcí obyvatel domu. Za oběť
jim padla také střecha, ze které zůstaly ohořelé trámy. Ve chlévech
uhynuly slepice, krůty a prasata. Hasiči vyprázdnili osm cisteren
s vodou, než se jim živel podařilo zkrotit.
Za svítání už se nad domem, v němž se jeho majitel narodil
a který s manželkou postupně svépomocí opravovali, vznášel jen
dým. „Sousedé Zimolovi nám hned nabídli pomoc. Bydlíme u nich,
dali nám i oblečení. Zbytek oděvů jsme dostali od majitele second
handu,“ vypráví Mikulenka.
K jejich neštěstí nezůstali lhostejní ani další lidé. Město zaplatilo
kontejnery na odpad a odvoz uhynulých zvířat do kafilérie, humanitární organizace ADRA slíbila pomoci s opravou. Dům s ohořelými
zdmi nasáklými vodou ale bude nutné strhnout a postavit nový.
„Nebyl pojištěný. Chtěli jsme ho pojistit, až dokončíme rekonstrukci,“ lituje majitel.
Nabídky pomoci často přicházejí od úplně neznámých lidí.
„Nabízejí většinou materiál. Mikulenkovi ho nemají kde uskladnit. Jsou rádi, že jim sousedé poskytli střechu nad hlavou. Teď
potřebují hlavně peníze,“ vysvětluje předseda osadního výboru
Jaroslav Perútka. Radnice a ADRA proto vyhlásily veřejnou sbírku.
Lidé mohou přispět buď na účet, nebo vhodit peníze do zapečetěné
pokladničky v prodejně textilu vedle potravin Hruška v Žilině. Sbírka potrvá do pátku 21. prosince.

Veřejná sbírka ve prospěch
rodiny Mikulenkovy
Své příspěvky posílejte na účet

94279427/0300, variabilní symbol: 890
Děkujeme!
Město Nový Jičín a ADRA
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Budeme volit prezidenta

Město staví separační dvůr

Dagmar Veličková, Kancelář úřadu
Historicky první přímá volba prezidenta České republiky se bude
konat 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo se uskuteční
25. a 26. ledna 2013 – v pátek vždy od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta v Novém
Jičíně bude zveřejněno na úřední desce městského úřadu, na
městských vývěskách a plakátovacích plochách v každém volebním okrsku 15 dnů přede dnem volby, tedy nejpozději 27. prosince
2012. V případě konání druhého kola volby bude toto oznámení
zveřejněno po vyhlášení výsledku prvního kola. Hlasovací lístky
budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta, ve druhém kole je obdrží ve volební místnosti.
Zájem o hlasování do přenosné volební schránky lze
nahlásit na Městském úřadu Nový Jičín, odboru správních
činností, pracovišti Divadelní 1, osobně nebo telefonicky na čísle
556 768 210, v době volby přímo do volební místnosti. Seznam
telefonních čísel do volebních místností bude zveřejněn těsně před
volbou prezidenta na webových stránkách města www.novyjicin.cz. Voliči, kteří budou potřebovat vyhotovit náhradní doklad
k prokázání totožnosti (občanský průkaz), se mohou obracet opět
na městský úřad, telefon 556 768 322. Voliči mají možnost volit
mimo svůj volební okrsek na voličský průkaz.
Další informace k volbě prezidenta republiky najdete na webových stránkách města www.novy-jicin.cz nebo Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby.aspx.

Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice zahájila stavbu separačního dvora. Občané Nového Jičína tam budu moci vyvážet stavební suť, sklo, oděvy, papír a kartony, elektrozařízení, bioodpad, plasty a další nepotřebné věci ze
svých domácností. Stavba bude hotova do konce května příštího
roku. Náklady dosáhnou téměř dvanácti milionů korun. Na dalších
680 tisíc přijde vybudování příjezdové komunikace a křižovatky.

Nový Jičín přeje byznysu

Stavba separačního dvora potrvá do května příštího roku.
Foto: Marie Machková

Marie Machková, tisková mluvčí
Mezi města, která jsou v Moravskoslezském kraji nejvíce přívětivá k podnikání, patří také Nový Jičín. Ve srovnávacím průzkumu týdeníku Ekonom nazvaném Město pro byznys 2012
obsadil mezi dvaadvaceti obcemi s rozšířenou působností šesté místo.
Odborníci posuzovali padesát kritérií souvisejících s podnikatelským prostředím a přístupem veřejné správy k podnikání. Nový Jičín bodoval zejména v přístupu veřejné správy,
například ke komunikaci, bezpečnosti a poplatkům. Krajským
vítězem se staly Odry, které obhájily loňské prvenství. Do soutěže se v celé republice zapojilo dvě stě pět obcí s rozšířenou
působností.

V Novém Jičíně už jeden separační dvůr je, a to na Palackého ulici. Jeho kapacita ale nestačí. Město se rozhodlo na svém pozemku
v Suvorovově ulici vybudovat další. Pětaosmdesát procent nákladů
na stavbu pokryje dotace z Evropské unie, pět procent poplyne ze
státního rozpočtu a zbývajících deset procent vynaloží město, které
na své náklady postaví také příjezdovou silnici a křižovatku. Separační dvůr budou provozovat Technické služby města.

Ohlásí se Tříkrálová sbírka
Petra Hrachovcová
Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne od 1. do 14. ledna 2013
v Novém Jičíně. U domů a bytů místních obyvatel zazvoní skupiny
koledníků, aby zpěvem koled a přáním všeho dobrého získaly peníze na dobročinné účely.
Sbírka umožňuje pořádající Charitě zapojit se do pomoci trpícím
a potřebným lidem u nás i v zahraničí. Výtěžek z nadcházející sbírky použije na provoz Charitního domu blahoslavené Matky Terezy v Novém Jičíně a sociálních služeb, které tento dům poskytuje,
tedy azylových domů pro matky s dětmi v tísni a pro muže, noclehárny a charitního šatníku.
Část peněz poplyne na zřízení půjčovny kompenzačních pomůcek v tomto městě, na služby přímé hmotné humanitární pomoci
a na podporu volnočasových činností pro rodiny s dětmi i jednotlivce.
Minulá sbírka posloužila při zřízení charitního šatníku v ulici Dolní
brána, který zahájil provoz letos v květnu. Tuto službu mohou příjemci i dárci využívat každý čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin. Lidé
sem mohou přinášet nepotřebné oblečení, bytový textil, základní
věci pro domácnost a podobně. Bližší informace o využití finančních prostředků lze nalézt na www.trikralovasbirka.cz.
Zájemci o koledování se mohou hlásit na e-mailových adresách
chdtereza@charita.cz nebo petra.hrachovcova@charita.cz. Charita Nový Jičín děkuje všem, kteří koledníky vlídně přijmou a přispějí
do jejich pokladniček.
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Svoz popelnic o svátcích
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Svoz směsného komunálního odpadu bude během vánočních
svátků probíhat následovně: Po 24. 12. - neproběhne, Út 25. 12.
až Pá 28. 12. - proběhne beze změn, Po 31. 12. - proběhne beze
změn, Út 1. 1. - neproběhne (bude přeložen na středu 2. 1.).
Nad rámec pravidelného úterního svozu budou 25. 12. vyvezeny
sběrné nádoby v ulicích B. Benešové, B. Němcové, D. Bystřiny,
Derkova, Divadelní, Fibichovo náměstí, Husova, Jiráskova, K Nemocnici, M. Baláše, Myslbekova, Na Stráni, Pod Skalkou, Poděbradova, Purkyňova, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Svojsíkova alej, Tolstého, Tyršova, V. Poláka a Vrchlického. Nad rámec
pravidelného středečního svozu budou 26. 12. vyvezeny sběrné
nádoby v Kojetíně a Bludovicích.
Pokud provozní nebo povětrnostní podmínky neumožní uložit odpady na skládku, může se jejich svoz z jednotlivých lokalit o jeden
až dva dny opozdit.

Pohoda chce další lůžka
Marie Machková, tisková mluvčí
Pobytová odlehčovací služba Pohoda, kterou město zřídilo letos
v létě, chce rozšířit svou kapacitu o další dvě lůžka. Radní tomuto záměru dali zelenou, nyní ho ještě musí schválit Krajský úřad
Moravskoslezského kraje. Tato sociální služba je určená seniorům
se sníženou soběstačností, o které pečuje jejich rodina. Zařízení
Pohoda jim zajistí péči v době, kdy se o ně jejich blízcí nemohou
starat.
Dosud mělo zařízení pouze dvě lůžka. O novou službu je ale mezi
občany zájem. Některé žadatele museli pracovníci Pečovatelské
služby, která Pohodu provozuje, odmítat. Náklady na rozšíření kapacity odlehčovací služby se pohybují okolo padesáti tisíc korun.
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Šance pro handicapované

Tablet za váš elektroodpad!

Ivana Mikulcová
Nezisková organizace Podané ruce – Projekt OsA dává handicapovaným dětem šanci začlenit se do společnosti a prožít
plnohodnotný život. Využívá k tomu terénní sociální službu osobní
asistence.
Osobní asistenti vykonávají pro klienta činnosti, které by dělal
sám, kdyby mu to jeho zdravotní stav dovolil. Jejich svěřenci bývají
zdravotně handicapované děti bez možnosti samostatně se pohybovat a zvládat běžné denní úkony. Takové omezení je izoluje od
ostatních vrstevníků a ztěžuje jim docházku do školy.
Služba zahrnuje například aktivní doprovod dítěte do školy, zájmových kroužků, knihovny, na hřiště, rehabilitaci nebo rekondiční
a táborové pobyty. Handicapovaným dětem rovněž prospívá canisterapie založená na klientově kontaktu se psem, kterou Podané
ruce poskytují dobrovolnicky.
Praxe ukazuje, že tato sociální služba je prospěšná nejen dítěti,
ale pomáhá zmírnit zátěž pro rodiče a rodinu vůbec. V době, kdy se
o dítě starají odborně způsobilí pracovníci naší organizace, mohou
jeho rodiče chodit do práce nebo se věnovat svým ostatním dětem.
Nestátní nezisková organizace Podané ruce, o. s. – Projekt OsA
působí v Moravskoslezském kraji až 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Mezi její klienty patří také handicapovaní dospělí lidé a senioři.
Projekt osobní asistence můžeme realizovat i díky finanční podpoře sponzorů a donátorů.
Potřebujete-li službu osobní asistence pro své blízké, kontaktujte
nás na telefonním čísle 777 011 059. Více informací najdete na
www.podaneruce.eu.

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín ve spolupráci s Moravskoslezským krajem,
společností ASEKOL a Technickými službami města vyhlašuje
soutěž ve sběru drobného elektrozařízení. Zapojit se do ní může
každý, kdo odstřihne leták s razítky v dolní části této strany (stáhnout ho lze i z webových stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej
a vyhraj!).
Pak už stačí najít doma, v garáži, na půdě nebo na chatě vysloužilé elektrozařízení v nerozloženém stavu a odnést ho i s letákem
na sběrný dvůr. Jeho obsluha leták orazítkuje. Za každý přinesený
spotřebič soutěžící dostane jedno razítko. Po získání pěti razítek
je třeba vyplnit kontaktní údaje, odpovědět na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu, a leták odeslat na adresu PO BOX
č. 75, 460 03 Liberec 3.
Tisk letáků není omezen. Naopak, čím více elektrozařízení přinesete a orazítkovaných letáků odešlete, tím větší bude vaše šance,
že vyhrajete nový tablet Samsung a další elektroniku. Soutěž potrvá do 28. února 2013. Slosování za přítomnosti notáře a zástupců
ustanovené komise se uskuteční do 15. března.
Ve sběrném dvoře přijímají veškerou drobnou spotřební elektroniku včetně příslušenství. Každý spotřebič obsahuje až osmdesát
procent materiálů, které lze znovu využít. Jejich recyklací se navíc
sníží únik škodlivých látek, například rtuti a olova. Nenechte proto
ležet staré elektrozařízení v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte!
Účastí v soutěži můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispět
k ochraně životního prostředí.
Více informací o soutěži lze zjistit na www.asekol.cz.

Pořádali jste v roce 2012 společenskou, kulturní nebo sportovní akci?
Pošlete do 10. prosince snímky z jejího průběhu na njzpravodaj@novyjicin-town.cz, aby se to dověděli také ostatní.
K odeslané fotografii nezapomeňte připsat název akce, měsíc jejího konání a jméno autora.
Staňte se i vy spoluautory úvodního čísla Novojičínského zpravodaje v roce 2013!
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Zetkovi měli zlatou svatbu
Marie Machková, tisková mluvčí
Zlatou svatbu oslavili sedmadvacátého října manželé Zetkovi ze
Žiliny - dvaasedmdesátiletý Milan a jeho o dva roky mladší manželka Marie. K významnému výročí jim blahopřáli starosta Jaroslav
Dvořák a předseda osadního výboru Jaroslav Perútka.

Počasí účastníkům Hubertovy jízdy letos nepřálo.
Foto: Jana Vybíralová a Jiří Klein

Manželé Zetkovi s Jaroslavem Dvořákem a Jaroslavem Perútkou.
Foto: Marie Machková

Manželé si dodnes pamatují detaily své veselky před padesáti
lety. „V deset hodin nás oddali na národním výboru a o půl hodiny
později byl obřad v kostele. Pak jsme šli k fotografovi, panu Pavelkovi,“ vzpomíná pan Zetek. S manželkou si také vybavili hostinu
pro padesát lidí v restauraci U Čecha.
Zlatou svatbu oslavili Zetkovi se svými třemi dětmi, sedmi vnuky
a dvěma pravnoučaty. „Dcera mi koupila stejnou kytici, jakou jsem
měla před padesáti lety. Mile mě překvapila. Vše si zjistila ze
svatebních fotografií. Ale protože tehdy byly jen černobílé snímky, tak se mě na detaily nenápadně ptala prostřednictvím vnuků,“
směje se paní Marie.

Bojovníci za svobodu jednali
Jaroslav Kotas, jednatel
Na výroční schůzi se šestnáctého října sešli členové základní
organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Za účasti starosty Jaroslava Dvořáka zhodnotili činnost za uplynulý rok, projednali návrh úkolů pro další období a zvolili „staronový“ výbor. Jeho
předsedkyní se opět stala Dana Milatová.
Stejně jako v celostátním měřítku, trápí naši organizaci vysoký
věkový průměr a klesající počet členů z důvodu jejich úmrtí. Od
roku 2007 se jejich počet snížil ze sedmačtyřiceti na sedmnáct,
s věkovým průměrem 82,4 let.
I přes tento velmi nepříznivý stav se výbor snažil plnit úkoly obsažené v celoročním plánu činnosti. Jednalo se především o péči o členskou základnu, účast na vzpomínkových
akcích k výročí osvobození, vzniku Československa, ke Dni
válečných veteránů a k výročí narození prvního prezidenta
T. G. Masaryka.
Účastníci schůze diskutovali zejména o tom, jak působit na mladé lidi, aby tradice boje za svobodu našeho národa a státu během
světové války zůstaly zachovány, o důstojnějším provedení pietních akcí a účasti občanů na nich. Starosta města vyslovil přesvědčení a víru, že naše organizace bude i nadále oslovovat mladou
generaci a slíbil účinnější pomoc města i svoji.

Hubertova jízda promokla
Gabriela Žitníková
Sedmnáctý ročník Hubertovy jízdy v Bludovicích k poctě patrona
lovců a jezdců poprvé v novodobé historii provázely déšť a extrémní
zima. Obojí se projevilo na účasti jezdců s koňmi. Ranní slavnostní
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„troubená” mše svatá v místní kapličce v podání Přerovských trubačů, kterou celebroval děkan Alois Peroutka, přilákala nečekané
množství lidí. Důstojnost duchovního a kulturního zážitku umocnil
neobvyklý hudební doprovod spolu s myslivci a členy klubu vojenské historie ve slavnostních uniformách.
Na farmě Bludička jsme pak všichni čekali, že se svatý Hubert
smiluje a přestane pršet. Nestalo se, a tak se převážně mladí jezdci, mnozí poprvé, za vytrvalého deště vydali na plánovanou trasu
do okolní malebné přírody.
Na Čerťáku jsme slavnostně vyhlásili nejmladšího a nejmenšího
účastníka - jedenáctiletou Johanku Pavelkovou a poníka Silvera
s jezdkyní Hankou Lošákovou- a nejupravenější dvojici, kterou se
stali koník Gareta s jezdkyní Aďou Staryszakovou.
Po přestávce proběhla na Skalkách dramatická imitace honu
na zvěř. „Vzteklou lišku” v seniorské kategorii chytil Zbyněk Urban
na kladrubském vraníkovi, „Zajíčka v pytli” za juniory získala Sára
Červená na koni Šerli. Do ha-la-lí jsme poprvé improvizovaně zapojili také diváky. Ač bez koní, o vítěznou trofej bojovali s velkou chutí.
Celodenní program uzavřela večerní country zábava s kapelou
Kondoři. Děkujeme všem přítomným, že vytvořili krásné společenství přiznivců přírody, koní a myslivosti, i těm, kteří podpořili nebo
se přímo podíleli na organizaci hubertovského setkání.
Příští ročník Hubertovy jízdy se uskuteční tradičně poslední říjnovou sobotu. Budeme rádi, když se stanete jeho součástí. Více
informací na www.bludicka.wbs.cz.

Senioři z Loučky poznávali
tajemství vesmíru
Jaroslav Kotas
Velmi zajímavá a pro všechny přítomné seniory i velmi poučná
akce se uskutečnila sedmnáctého října v Klubu seniorů v Loučce.
Odborný pracovník valašskomeziříčské hvězdárny Radek Kraus
uspořádal přednášku nazvanou Astronomie seniorům. Svůj poutavý výklad spojil s besedou a počítačovou prezentací.
Je to jeden z projektů hvězdárny, který finančně podporuje ministerstvo kultury. Hlavním záměrem je obohatit kulturní nabídku
pro seniory a přiblížit jim současné znalosti o vesmíru a pokroky
světové kosmonautiky. Přednáška se uskutečnila nejen v místní
části Loučka, ale i v dalších podobných zařízeních pro seniory.
V našem Klubu seniorů se jí zúčastnilo pětadvacet členů.
Přednášející osvětlil vznik sluneční soustavy a její „fungování“. Velkou část přednášky věnoval samotnému Slunci a všemu,
co s ním souvisí i ve vztahu k naší zeměkouli. Po zodpovězení dotazů posluchači dostali velmi zajímavou brožurku Vesmírné technologie v běžném životě.
Za příjemné a jistě i užitečně strávené odpoledne Radku Krausovi poděkovala předsedkyně klubu Elena Kotasová. A protože bylo
krásné slunečné počasí, mohli účastníci prostřednictvím venku nainstalovaného hvězdářského dalekohledu pozorovat Slunce, díky
kterému je život na naší planetě jedině možný.
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Tyršovácký televizní hattrick
Julie Bezděková, žákyně
V minulém školním roce se naše nynější třída 9. C rozhodla, že se
přihlásí do televizní soutěže Bludiště. Vybrali jsme čtyřčlenný tým
ve složení kapitánka Petra Kovařčíková, členové Julie Bezděková,
Jaroslav Kozelský a Aleš Kelnar. Nazvali jsme se „Gerykovci“ - po
našem třídním učiteli Danielu Gerykovi - a poslali přihlášku. Během
týdne nám z ostravského studia České televize odpověděli, že první natáčení se uskuteční letos v září.
Dvanáctého září jsme se jako nováčci vydali do Bludiště. Ovšem
počínali jsme si velmi dobře a do Nového Jičína se vrátili s vítězstvím. Pozvali nás do dalšího kola, které jsme opět vyhráli. Čekal
nás tedy třetí, závěrečný díl, protože soutěžit lze nejvýše třikrát.
Soupeř byl velmi zdatný, ale i tak bylo vítězství znovu naše – bludišťácký hattrick!
Jelikož jsme vyhráli všechna tři kola, dostali jsme pro celou třídu
poukázku do lanového centra. S nadšením a plni zážitků, na které
nezapomeneme celý život, jsme vyrazili domů. Doma u televize
jsme pak v listopadu znovu vychutnávali naše vítězství.

Skauti z Pagody nezahálejí
Václav Dobrozemský
V posledním období proběhlo několik významných skautských
akcí. Po říjnovém devatenáctém ročníku florbalového turnaje
O-Cup, který se uskutečnil v tělocvičně Základní školy Komenského 68, se naši členové počátkem listopadu zúčastnili tradiční noční
šifrovací hry Nocí. Soutěžní družstva na území Nového Jičína hledala a luštila známé i méně známé šifry.
Desátého listopadu se ve skautských klubovnách střediska Pagoda konal turnaj v deskových hrách. Akce byla určena jak pro
skauty, tak pro širokou veřejnost, zejména děti a mládež. Vítězové si odnesli věcné ceny – karetní hry. Turnaj byl poslední akcí
projektu s názvem Skaut je IN. Středisko Pagoda ho realizovalo
za finanční podpory města Nový Jičín a ministerstva školství.

Šikulové hravě zvládnou i pečení pizzy.

Foto: Jarmila Šimurdová

A co všechno šikovné ručičky našich Šikulů za poslední rok
vytvořily? Děti si vyzkoušely například tisk na textil, modelování
z keramické hlíny, malbu na porcelánové hrníčky, výrobu obrázků
z lékařských špachtlí, práci s vlnou a mnoho dalšího. Velkým zážitkem pro ně bylo pečení pizzy.

Účinkující se dotkli světla
Karel Chobot
Pěvecký sbor Ondráš a Komorní orchestr Kopřivnice spojily své
síly při pozoruhodném koncertu duchovní hudby s názvem Dotkni
se světla. Třetího listopadu v chrámu Nanebevzetí Panny Marie
v Novém Jičíně a po oba víkendové dny také v Kopřivnici, Příboře
a Ostravě-Mariánských Horách zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha a Césara Francka, hlavně ale Requiem významného
francouzského skladatele Gabriela Fauré (1845 – 1924).

Život v knize, kniha v životě
Eva Nyklová
Poslední říjnové ráno, obyčejný pracovní den. Před osmou hodinou se po chodbách Základní školy Komenského 66 trousí žáci
mířící do jídelny. Dočasně jsme ji upravili jako besední kruh. Deváté
třídy čeká netradiční literární výchova vedená „živým“ spisovatelem. S jeho tvorbou a osobností se seznámili v hodině českého
jazyka a na webových stránkách.
Se začátkem hodiny vchází do hlučícího kruhu Lubomír Müller
– spisovatel, publicista, autor autobiograficky laděných románů
Schody do nebeského pokoje a Oběti milostného nerozumu. Začíná vyprávět a vysvětluje pohnutky, které jej vedly k literární tvorbě.
Jemně udílí životní rady a především čte ze svých knih.
To už hlučící dav sedmdesáti holek a kluků dávno ztichl. Změnil se v pozorné a vnímavé posluchače. Výrazy v jejich tvářích
se mění. Je v nich pochopení, zamyšlení, očekávání, jak příběh
dopadne, ale i rozčarování, když autor nedočte celou kapitolu.
I po závěrečném potlesku spisovatele obklopily dívky, které s ním
dál rozprávějí, ačkoliv je již dávno přestávka. „Vyučování literatuře
literaturou“ se vydařilo, umělecký text zapůsobil. Zklamání nebylo
vidět u nikoho z přítomných.

Co umějí Šikulové z Dlouhé 56
Simona Drgová, Jarmila Šimurdová
V naší Základní škole v Dlouhé ulici 56 působí několik zájmových
kroužků. Navštěvují je převážně děti prvního stupně. Po celý letošní rok se tady jednou týdně na dvě hodinky scházejí „nadšenci“
z oblíbeného kroužku Šikula. V naší škole pracuje již čtvrtý rok.
Svou pestrou činností si mezi dětmi získal mnoho příznivců.
Pod vedením svých učitelek děti malují, kreslí, tvoří, seznamují
se s novými a netradičními výtvarnými materiály a technikami. Využívají je nejen k výrobě pěkných dárků, ale rozvíjejí i své estetické
cítění, fantazii a kreativitu.

Novojičínský zpravodaj

Z kopřivniclého koncertu v kostele svatého Bartoloměje.
Foto: David Macháček

Žák Camila Saint-Saënsa je znám jako autor písní, pro klavír komponoval barkaroly, nokturna, impromptu, písně beze slov, valčíková capriccia, variace, preludia, příležitostně se zabýval chrámovou
a kantátovou skladbou, z nichž nejznámější je právě Requiem.
Faurého si odborníci velmi cení i pro pedagogickou činnost.
V roce 1910 založil se svým žákem Mauricem Ravelem a Florentem Schmittem takzvanou Nezávislou hudební společnost, která
se stala významným francouzským ohniskem nových hudebních
tvůrčích snah.
Tolik stručně ke skladateli, jehož dílo zaznělo v Novém Jičíně
poprvé. A úspěšně. Pod dirigentskou taktovkou Petra Lichnovského zpíval sbor ukázněně, orchestr vskutku komorně doprovázel,
nepřehlušoval, dílo vyznělo kompaktně a velmi dojímavě. Dopomohly k tomu i brilantní výkony obou pěveckých sólistů - Renáty
Heraltové a Mořice Jurečky. Karel Monsport ve skladbě J. S. Bacha Fantazie g-moll prokázal vpravdě mistrovství hry na varhany.
Pro posluchače to byl další z nezapomenutelných zážitků. Koncert
doplnilo vhodně zvolené mluvené slovo. Doufejme, že se zrodila
nová tradice duchovních koncertů k Památce zesnulých.

7

Prosinec 2012

Jak komorní sbor Ondrášek
v Číně ke štěstí přišel...
Josef Zajíček, sbormistr
Pětadvacet členek komorního sboru Ondrášek z novojičínské
základní umělecké školy se od šestého do čtrnáctého listopadu
zúčastnilo světové sborové soutěže v šestnáctimilionovém jihočínském městě Guangzhou, které je v Evropě známější jako Kanton.
Děvčata si odtud přivezla domů dva cenné kovy: platinovou medaili v kategorii ženské sbory a platinovou medaili v kategorii folklor.

ximem. To jsme se ale dozvěděli až o dva dny později při slavnostním vyhlášení výsledků, kde nechyběly ani vlajky sedmačtyřiceti zúčastněných zemí celého světa. Oficiální program festivalu
uzavřel závěrečný galakoncert, který se odehrával v úchvatném
otevřeném prostředí pod televizní věží s pohledem na nejmodernější část města Kanton a byl důstojnou tečkou za naší festivalovou účastí.

Český turista v Kantonu

Druhá část našeho pobytu měla ryze turistický charakter. Odehrávala se v atraktivních lokalitách. K vidění toho bylo v Kantonu
skutečně mnoho. Oba břehy Perlové řeky lemují výškové budovy
slavných světových architektů, kteří při jejich stavbě využili nejmodernější technologie. Svůj půvab ještě zvýrazní po setmění, kdy
se jednotlivé budovy rozsvítí, jako by se navzájem předháněly
v barevných kreacích.
Zcela neopakovatelnou atmosférou dýchají čínské tržnice. Budete se proplétat úzkými uličkami se stovkami řemeslníků a prodejců
všeho možného, od elektronických čipů po kůže divokých šelem.
Co Číňan, to zručný řemeslník. Na koleně před svým krámkem
vám opraví kolo, převine elektromotor do ledničky, sestaví čerpadlo nebo sešroubuje polici na knihy. Za rohem na vás pokřikují
prodavačky porcelánu, na druhé straně ulice si zase můžete koupit
pejska, kotě, slepici nebo hada. Po několika metrech ucítíte silné
aroma bylin, čajů, koření, tabáku i kdejaké sušené havěti, kterou
vidíte prvně v životě. Až se vám z toho všeho zatočí hlava a vy
zjistíte, že vlastně nevíte, kde jste. Vůbec celé město je jedna velká
tržnice.

Soutěžní vystoupení Novojičínských v kategorii ženských sborů.
Foto: archiv sboru

Sen se stal skutečností

Ale pěkně od začátku. Když na jaře 2011 přišlo Ondráškům pozvání k účasti v soutěži v Číně, znělo to jako neskutečný a bláhový
sen. Většina členů ale vyjádřila touhu a souhlas tento sen naplnit,
a věci se daly do pohybu. Od počátku jsme měli štěstí. Na výborně
fungující a komunikující tým organizátorů společnosti Interkultur,
na partnera, který zajišťoval cestovní záležitosti a program v Číně.
Rovněž velké pochopení naší mateřské ZUŠ a vydatná finanční
pomoc města Nový Jičín, to vše sehrálo svou roli a významně se
podílelo na skvělém výsledku tohoto zájezdu.
Štěstí nás neopouštělo ani v Číně. Zdárně a bez hlasových obtíží
zvládnutá aklimatizace na sedmihodinový časový posun, ubytování v příjemném hotelu Jinjiang Inn v poklidné čtvrti, krásné koncertní sály, spolehlivě fungující organizace soutěže a báječná slečna
Vivien, která sbor doprovázela na všechny festivalové pořady.
K tomu všemu počasí s teplotami mezi 18 až 25 stupni, navzdory
vysoké vlhkosti ideální podmínky.
Hlavním důvodem, proč Ondrášek přicestoval do Kantonu, byla
celosvětová sborová soutěž Xinghai Price Guangzhou 2012 nesoucí jméno po věhlasném hudebním skladateli, který se jako první
Číňan prosadil v celosvětovém meřítku. Jeho jméno nesou všechny významné kulturní instituce města. Ondrášci se po téměř roční přípravě rozhodli pro účast ve dvou kategoriích – ženské sbory
a folklor - i s vědomím, že druhou z nich obsazuje největší počet
sborů, v našem případě patnáct.

Dopadlo to náramně!

Soutěžní dny jsou si vždy velmi podobné: snídaně, rozcvička, rozezpívání, poslední provedení soutěžního repertoáru, domluva příchodu a odchodu na jeviště. Následuje žehlení stejnokrojů, chystání nástrojů, malování spanilých tváří, aby byly ještě spanilejší.
Jednoduše řečeno, takový sympatický sborový mumraj. Přesun do
dějiště soutěže a závěrečné hecování sboru, to už stoupá adrenalin na nejvyšší možnou hladinu.
Pak se ze sálu ozve: „ONDRASEK CZECH YOUTH CHOIR
FROM NOVY JICIN – WELCOME!“ a vy už stojíte na jevišti, reflektory vás téměř oslepují, hraje klavír a vy zpíváte... Po dvaceti
minutách odcházíte jako ve snu a první, co vás napadne, je, zda se
nám to povedlo, a jak to vlastně dopadlo.
Dopadlo to náramně, a hned dvakrát! V obou kategoriích si Ondrášek vyzpíval platinové medaile, které jsou v dané kategorii ma-
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Členové Ondrášku při prohlídce historické části Kantonu.
Foto: archiv sboru

Byli jsme u toho

Cílem většiny turistů jsou místa spojená s bohatou historií města.
Návštěva buddhistických svatyní či hrobky jednoho z nejvýznamnějších panovníků Kantonu, to vše jsme zmapovali na nesčetných
fotografiích, které si odvážíme domů. Samostatnou kapitolu představuje kantonská kuchyně. Pro naše maminkami opečovávané
žaludky to byl nápor, protože veškerá strava byla mastná, kořeněná a často naprosto odlišná. Mnohá jídla, jak masitá, tak ovocná, jsme chutnali poprvé v životě. Každé jídlo bylo pro nás vlastně
novou výzvou, zda ochutnat nebo se raději postít. Z toho vyplynulo, že poslední dny někteří slabší jedinci vzali zavděk návštěvou
Mc Donald´s či KFC.
Deset dní, které novojičínský Ondrášek prožil v čínském Kantonu, se jistě zapíše zlatým písmem do sborové historie. Odehrálo
se zde mnohé, co se vlastně ani vyslovit nedá, co člověk intenzivně vnímá všemi smysly současně a je velice obtížné to popsat.
Za čas nám bude tento zájezd připomínat pár suvenýrů, které časem možná zapadnou, fotky, které ztratí ostrost, nebo vzpomínky, které mohou vyblednout. Ale hrdost, že jsme mohli být u toho,
v nás zůstane napořád.

Novojičínský zpravodaj
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Slovo a hudba pro světce
Zdeňka Novotná, odbor školství, kultury a sportu
Proslulý koncert slova a hudby K poctě svatého Mikuláše se uskuteční ve čtvrtek 6. prosince v 18.00 hodin – tedy na jmeniny tohoto světce – v novojičínském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Básnickou prózu O svatém Mikuláši bude vyprávět její autor, herec a recitátor Vladimír Matějček, který byl členem souboru světoznámého Divadla Za branou Otomara Krejči a Lyry Pragensis
a hostem činohry Národního divadla.
Skladby Johanna Sebastiana Bacha, Dietricha Buxtehudeho,
Louise Nicolase Clérambaulta, Wolfganga Amadea Mozarta, Johanna Pachelbela a Josefa Ferdinanda Segera na varhany přednese Vladimír Roubal, ředitel kůru Královské kanonie premonstrátů
na Strahově, který je rovněž sbormistrem, dirigentem, skladatelem
i zpěvákem.
Koncert vyrůstá ze vzájemně vnímavé spolupráce obou umělců.
Hudba a slovo se v ní doplňují, zrcadlí, umocňují a vytvářejí tak
celek vzácné krásy. Nový Jičín bude dalším z více než dvou set
padesáti míst v naší zemi, v jejichž koncertních síních, katedrálách
i venkovských kostelících se koncert dosud konal.
Spoluúčinkovat budou dětský pěvecký sbor Kulihrášek novojičínské Základní umělecké školy, který naváže na dřívější úspěšnou
spolupráci, a žáci Základní školy Tyršova. Prostředí kostela Nanebevzetí Panny Marie, který představuje vzácný duchovní prostor, historický kulturní a společenský střed města, jistě napomůže
tomu, že se koncert stane ryzím uměleckým počinem a nevšedním
svatomikulášským darem.

Klub rodáků a přátel města
Karel Chobot
Zveme členy a příznivce na besedu Pavla Wesseleho spojenou
s promítnutím výjimečného dokumentu o úspěších závodních vozů
Mercedes-Benz. Beseda se uskuteční ve středu 5. prosince
v 16.00 hodin v klubových prostorách na baště městského opevnění. Plánovaná přednáška Julius Berger se uskuteční v rozšířené
podobě příští rok na jaře.
Zároveň zveme v pátek 28. prosince v 18.00 hodin na tradiční
vánoční posezení s malým hudebním překvapením a zajímavým
hostem. Chybět nebudou ani tradiční vánoční cukrovinky našich
členek. Zároveň zde popřejeme všem našim jubilantům.
Výbor Klubu doporučuje všem svým členům a příznivcům návštěvu vánočních koncertů Pěveckého sboru Ondráš, přeje pokoj
všem lidem dobré vůle a zároveň děkuje za veškerá dobrá slova
a neméně dobré činy, jimiž jsme si v průběhu hektického roku 2012
pomáhali. I ve výročním roce 2013, připomínajícím 700 let města
Nového Jičína, mějme dobrou vůli vůči svým blízkým, přejme si
pevné zdraví, štěstí, hlavně věřme ve svou šťastnou hvězdu a ona
nás nezklame. Pohodový a úspěšný rok 2013!

Vánoční pozvánky
Neděle 2. prosince v 17.00 hod. - modlitebna ČCE
ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
Vystoupí Komorní orchestr P. J. Vejvanovského a hosté. Během večera proběhne prezentace činnosti Rain Man, místního sdružení rodičů
a přátel dětí s autismem.
Úterý 4. prosince od 15.00 do 17.00 hod. - jídelna ZŠ Komenského 68
VÁNOČNÍ JARMARK
Prodej rukodělných výrobků žáků školy.
Čtvrtek 6. prosince v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ, Derkova 1
MIKULÁŠSKÝ KONCERT
Čtvrtek 13. prosince – ZŠ Dlouhá 56
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ JARMARK
Čtvrtek 13. prosince v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ, Derkova 1
ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍDY VERONIKY MACÁŠKOVÉ
Pondělí 17. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. - Beskydské divadlo
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Neděle 6. ledna v 16.00 hod - farní kostel
NOVOROČNÍ KONCERT SBORU PUELLAE ET PUERI
Předvedou krásu moravskoslezských Vánoc
Okresní rada Českého svazu žen společně s Organizací zdravotně
postižených a Kluby seniorů v Novém Jičíně zvou občany i mládež
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na výstavu Moravskoslezské Vánoce, která se uskuteční od 6. do
9. prosince v klubovně zdravotně postižených v Domě s pečovatelskou službou v Revoluční ulici (naproti poště).
Při zahájení ve čtvrtek 6. prosince v 15.00 hodin vystoupí žáci Základní umělecké školy. Výstava bude otevřena v tento den do 17.00
hodin, v pátek a v sobotu od 10.00 do 17.00 hodin a v neděli od 10.00
do 13.00 hodin. Kromě pořadatelů budou své vánoční výrobky vystavovat rovněž žáci Praktické školy a odborného učiliště, klienti Školy
života a Domova Duha.
Adventní koncert otce a syna Rakových
Adventní koncert známých kytaristů Štěpána Raka a jeho syna Jana-Matěje se uskuteční v pondělí 10. prosince v 19.00 hodin ve
Španělské kapli. V jejich podání zazní suita Ivana Jelínka pro varhany
v úpravě pro sólovou kytaru, úpravy skladeb Johanna Sebastiana
Bacha ve zpracování Jana-Matěje Raka a další skladby starých mistrů. Vstupné je 170 korun, lístky lze získat v předprodeji v knihkupectví
Jany Fialové.
Vánoční snění s Ondrášem
Koncerty Pěveckého sboru Ondráš a Komorního orchestru Kopřivnice, nazvané Vánoční snění, se uskuteční ve čtvrtek 20. prosince
v 18.00 hodin v sále Beskydského divadla a o týden později, ve čtvrtek 27. prosince v 17.00 hodin, v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.
Oba koncerty bude řídit dirigent těchto těles Petr Lichnovský.
Nahlédněte do betlémské stáje!
Vypravte se s námi
zhlédnout
příběh
o narození Jezulátka, jež změnilo svět. Pořad se
uskuteční v neděli 23. prosince
v Bludovicích. Sraz
bude v 16.30 hodin
v místní kapličce
sv. Michala. Odtud
nás anděl Zvěstovatel dovede do
„Betléma” - farmy
V Bludovicích ožije legenda o narození Jezulátka. Bludička. Lampičku
Foto: archiv o. s. Bludička
s krytem a pamlsky
pro zvířátka vezměte s sebou. Setkání je vhodné pro rodiny s dětmi.
Více informací na www.bludicka.wbs.cz.
Pohyblivý betlém ve Španělské kapli
Během Vánoc lze ve Španělské kapli spatřit pohyblivý betlém. Jeho
slavnostní otevření se uskuteční při mši svaté v pondělí 24. prosince
v 15.00 hod. a pak vždy během dopoledních a odpoledních hodin.
Rozpis jeho otevření najdou zájemci před Vánocemi na dveřích Španělské kaple.
Discomix show v Koruně
Osadní výbor městské části Nový Jičín-Loučka pořádá ve čtvrtek
27. prosince od 16.00 do 20.00 hodin v místním Music clubu Koruna Vánoční odpoledne s diskotékou a soutěžemi – Discomix show
DJ Mikee, určené dětem a mládeži ze základních škol nejen z Loučky.
Vstup volný.
Přehled vánočních bohoslužeb
Římskokatolická církev pořádá vánoční bohoslužby v Novém Jičíně
a okolí v následujících termínech: Ne 23. 12. - 7.30 a 10.00 (farní
kostel), 8.45 (Kunín), 10.15 (Šenov), 18.30 (Španělská kaple), Po 24.
12. - 6.45 (farní kostel), 15.00 (Španělská kaple – pro děti a rodiče),
16.00 (Šenov – pro děti a rodiče), 21.00 (Kunín), 22.30 (farní kostel),
Út 25. 12. - 7.30 a 10.00 (farní kostel), 8.45 (Kunín), 10.15 (Šenov),
18.30 (Španělská kaple), St 26. 12 – 7.30 a 10.00 (farní kostel), 8.45
(Kunín), 9.00 (Žilina), 10.15 (Šenov), 18.30 (Španělská kaple), Ne 30.
12. – 7.30 a 10.00 (farní kostel), 8.45 (Kunín), 10.15 (Šenov), 18.30
(Španělská kaple), Po 31. 12. - 15.00 (farní kostel), 16.00 (Šenov),
17.00 (Kunín), Út 1. 1. – 7.30 a 10.00 (farní kostel), 8.45 (Kunín),
10.15 (Šenov), 18.30 (Španělská kaple).
Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se uskuteční v modlitebně v Janáčkových sadech: Ne 23. 12. v 9.00 hod., Po 24. 12. ve
14.00 hod. (s vánoční hrou dětí), Út 25. 12. v 9.00 hod., Ne 30. 12.
v 9.00 hod. a Út 1. 1. v 9.00 hod.
Ostatní pozvánky
Pondělí 3. prosince – čtvrtek 20. prosince – středisko Europe
Direct
Z ÚSTAVU DO ŽIVOTA
Výstava fotografií Pavly Herzánové. Vernisáž 3. prosince v 16.00 hod.
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 Sobota 1. prosince v 19.00 hod. • Ray
a Michael Cooney: TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH • Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou. Hrají:
Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Vlasta Žehrová, Olga Želenská,
Jana Birgusová, Hana Kusnjerová, Lucie Svobodová, Jana Zenáhlíková, Martin Zounar, Filip Tomsa, Pavel Nečas, Zbyšek Pantůček,
Marcel Vašinka, Petr Pospíchal, Petr Gelnar, Lukáš Pečenka. Režie:
Lumír Olšovský. Předprodej od 30. 10.
 Úterý 4. prosince v 19.00 hod. • Georges Bizet: LOVCI PEREL
(opera) • Dílo plné vášnivé lásky s tragickým naplněním. Slezské
divadlo Opava. Předplatné skupiny A. Předprodej od 30. 10.
 Čtvrtek 6. prosince v 19.00 hod. - Malý sál • JULIE SVĚCENÁ – housle VÁCLAV MÁCHA – klavír • Koncert nadějné mladé
houslistky s klavírním doprovodem. Kruh přátel hudby. Předprodej od
30. 10.
 Neděle 9. prosince v 16.00 hod. - Malý sál • Astrid Lindgren:
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA • Na okraji malého městečka stojí vila
Vilekula a v ní bydlí úplně samo děvčátko s vlasy zrzavými jako liška,
obrovskou silou, hlavou plnou báječných nápadů a srdcem tak velkým a dobrým, že by se do něj vešel celý svět. Předplatné skupiny
Rolnička. Vyprodáno.
 Pátek 14. prosince v 19.00 hod. • Jaroslav Havlíček: PETROLEJOVÉ LAMPY • Příběh nerovného manželství odkvétající Štěpy
a syfilitika Pavla v úpravě dramaturga Martina Velíška a režiséra Ivana Rajmonta. Hrají: Pavla Tomicová, Filip Richtermoc, Hynek Pech,
Marie Kleplová, Vlastimil Čaněk, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Martina Eliášová a další. Klicperovo divadlo Hradec Králové. Předplatné
skupiny B. Předprodej od 30. 10.
 Sobota 15. prosince v 19.00 hod. • SWINGOVÉ VÁNOCE •
LAĎA KERNDL a SWING BAND ZUBŘÍ JINDŘICHA DOŘIČÁKA
• Evergreeny předních světových i českých orchestrů D. Ellingtona,
G. Millera, G. Broma, K. Vlacha a dalších. Předprodej od 30. 10.
 Pondělí 17. prosince v 16.30 a v 19.00 hod. • VÁNOČNÍ KONCERT • Účinkují žáci ZUŠ Nový Jičín. Předprodej v ZUŠ od 10. do
14. 12. ve 14.00 – 17.00 hod.
 Čtvrtek 20. prosince v 18.00 hod. • VÁNOČNÍ SNĚNÍ: PĚVECKÝ SBOR ONDRÁŠ Nový Jičín, KOMORNÍ ORCHESTR Kopřivnice • Předprodej od 4. 12.
 Středa 26. prosince v 16.00 hod. - Trámový sál Žerotínského zámku • ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Tradiční koncert Komorního
orchestru P. J. Vejvanovského. Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho,
J. S. Bendy, J. V. Stamice, Y. Akutagawy. Předprodej od 4. 12.
Výstavy ve foyeru:
 Do neděle 16. prosince • SCÉNICKÉ A KOSTÝMNÍ NÁVRHY
ALEXANDRA BABRAJE
 Pondělí 17. prosince – úterý 29. ledna • VÝSTAVA PRACÍ
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ JIČÍN
Připravujeme:
 Sobota 5. ledna v 15.00 a v 18.00 hod. • NOVOROČNÍ KONCERT • Novojičínský sbor ZUŠ Ondrášek a jeho přípravná oddělení.
Předprodej od 11. 12.
 Pondělí 3. prosince - středa 5. prosince
v 18.00 hod. • NA DIVOKÉ
VLNĚ • 2D • Životní příběh
Jaya Moriartyho, neuvěřitelně talentovaného surfaře. Drama/dobrodružný. Do 12 let nevhodný, 117 min., titulky.
 Pondělí 3. prosince - středa 5. prosince ve 20.15 hod. •
V TEMNOTĚ • 2D • Snímek polské režisérky Agnieszky Holland, nominovaný na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Podle skutečných
událostí, které se odehrály v nacisty okupovaném Lvově. Válečné
drama. Do 15 let nevhodný, 145 min., titulky.
 Čtvrtek 6. prosince - neděle 9. prosince v 18.00 hod. • TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 2. ČÁST • 2D • Poslední díl úspěšné
série. Fantasy/thriller/romantický. Do 12 let nevhodný, 115 min., dabing.
 Čt 6. prosince - sobota 8. prosince ve 20.15 hod. • SEDM PSYCHOPATŮ • 2D • Scenáristovi Mártymu došly nápady. S kamarády
ukradnou gangsterova psa. Pokud Márty přežije, má o scénář postaráno. Komedie/krimi. Do 12 let nevhodný, 109 min., titulky.
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 Neděle 9. prosince ve 20.15 hod. • KONCERT U2 • 3D • První
3D záznam koncertu na světě, natočený během jihoamerického turné Vertigo skupiny U2. Hudební. Mládeži přístupno, 85 min., titulky.
 Pondělí 10. prosince – středa 12. prosince v 18.00 hod. • OUI,
ŠÉFE! • 2D • Komedie plná typického francouzského humoru z prostředí restaurací. Mládeži přístupno, 84 min., titulky.
 Pondělí 10. prosince – středa 12. prosince ve 20.00 hod. •
ANNA KARENINA • 2D • Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila
láska. Keira Knightley a Jude Law ve filmu režiséra Joe Wrighta. Romantické drama. Do 12 let nevhodný, 130 min., titulky.
 Noc ze středy 12. prosince na čtvrtek 13. prosince v 0.01 hod.
• HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA • 3D • půlnoční premiéra
Jedinečná speciální projekce velkofilmu.
 Čtvrtek 13. prosince – středa 19. prosince v 17.00 a ve 20.15
hod. • HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA • Oscarem oceněný filmař Peter Jackson představuje první díl trilogie filmových adaptací od
J. R. R. Tolkiena. Bilbo Pytlík na dobrodružné výpravě si znovu nárokuje ztracené trpasličí království Erebos. Dobrodružný/fantasy. Mládeži přístupno, 164 min., dabing.
Čtvrtek 13. prosince - neděle 16. prosince v 17.00 hod. • 2D
Čtvrtek 13. prosince - neděle 16. prosince ve 20.15 hod. • 3D
Pondělí 17. prosince - úterý 18. prosince v 17.00 hod. • 3D
Středa 19. prosince v 17.00 hod. • 2D • titulky
Pondělí 17. prosince - středa 19. prosince ve 20.15 hod. • 2D
 Čtvrtek 20. prosince - pátek 21. prosince v 18.00 hod.
 Sobota 22. prosince - neděle 23. prosince ve 20.15 hod. •
LADÍME • 2D • Zapomeňte na muzikály ze střední, tady jste někde
jinde. Hudební komedie. Do 12 let nevhodný, 112 min., titulky.
 Čtvrtek 20. prosince - pátek 21. prosince ve 20.15 hod. •
ATLAS MRAKŮ • 2D • Šest žánrově odlišných příběhů z různých
časů a míst. Podle adaptace románu Davida Mitchella. Sci-fi/mysteriozní/dobrodružný. Do 15 let nevhodný, 164 min., titulky.
 Sobota 22. prosince – neděle 23. prosince v 18.00 hod. • 3D
 Sobota 22. prosince v 16.00 hod. • 2D • RAUBÍŘ RALF • Touží
po tom, aby byl milován tak, jako perfektní kladný hrdina jménem
Felix z jeho hry. Animovaná rodinná komedie. Mládeži přístupno,
94 min., dabing.
 Neděle 23. prosince v 16.00 hod. • BROUČKOVA RODINA II
- VÁNOČNÍ PÁSMO PRO NEJMENŠÍ • Film, 70 min.
 Úterý 25. prosince – čtvrtek 27. prosince v 18.00 hod. • 3D
 Čtvrtek 27. prosince – pátek 28. prosince v 16.00 hod. • 2D •
LEGENDÁRNÍ PARTA • Když se zloduch rozhodne vzít dětem radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů, a ta se ho pokusí
zastavit. Animovaná komedie. Mládeži přístupno, 90 min., dabing.
 Čtvrtek 27. prosince - neděle 30. prosince ve 20.00 hod. •
JACK REACHER: POSLEDNÍ VÝSTŘEL • 2D • Jack Reacher (Tom
Cruise) je jako duch. Bývalého vojenského vyšetřovatele najdete jen
tehdy, kdy on sám chce být nalezen. Thriller. Do 15 let nevhodný,
130 min., titulky.
 Pátek 28. prosince – neděle 30. prosince v 18.00 hod. • 3D
 Sobota 29. prosince - neděle 30. prosince v 16.00 hod. • 2D •
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2 • Další dobrodružství želvího chlapáka Sammyho, který se dostane do zajetí do obřího akvária v Dubaji. Animovaný dobrodružný film. Mládeži přístupno, 93 min., dabing.

Muzeum Novojičínska
Výstavy:
 Do neděle 6. ledna – Nová galerie • VLADIMÍR BIRGUS - FOTOGRAFIE • Autorská výstava
 Do neděle 31. března - Rytířský sál, Kamenná síň • V NAŠÍ KOMOŘE MALOVANÉ LOŽE
• Výstava malovaného nábytku ze sbírek Muzea
Novojičínska
Akce:
 Sobota 1. prosince od 8.30 do 14.00 hod. •
MIKULÁŠSKÝ JARMARK • Tradiční jarmark na
nádvořích Žerotínského zámku s kulturním programem. Vstupné: děti
zdarma, dospělí 30 Kč.
 Pondělí 3. prosince – pátek 14. prosince • VÁNOCE VE MĚSTĚ • Předvádění lidových technik spojených s obdobím Adventu
a Vánoc. Tematický program pro děti s možností vlastní výroby tradičních vánočních ozdob – zadáno pro školy.

Novojičínský zpravodaj
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 Středa 26. prosince v 16.00 hod. - Trámový sál • ŠTĚPÁNSKÝ
KONCERT • Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Více viz Beskydské divadlo.
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
neděle
9.00 – 15.00

13.00 – 16.00

Vánoční otevírací doba:
Po 24. 12. - zavřeno, Út 25. 12. - zavřeno, St 26. 12. - 9.00 – 15.00,
Po 31. 12. - zavřeno, Út 1. 1. - zavřeno
 Pondělí 3. prosince - pátek 14. prosince od 9.00 do 14.00 hod. - SVČ
Fokus • VÁNOČNÍ VÝSTAVKA • Prezentace činnosti keramiky a výtvarných
kroužků s vánoční tematikou.
 Středa 5. prosince od 10.00 hod.
- Masarykovo náměstí • DEN S MIKULÁŠEM • Vánoční zvyky
a tradice - od 10.00 hod. pro děti z MŠ, od 13.00 hod. pro ŠD. Program: 15.00 hod. - Vánoční kouzlení s Harrym Potterem, 16.00 hod.
- vánoční koledování s kytarou, 17.00 - rozsvícení vánočního stromu.
Následuje recitál pěveckého sboru Gymnázia Nový Jičín a diskotéka.
Peklo, čerti, andělé, určitě přijede i Mikuláš.
 Pátek 7. prosince od 18.00 hod. - SVČ Fokus • WHITE DANCE
SHOW • Diskotékové hity, světelná a laserová show, taneční vystoupení a DJ Mikee. Je nutné mít oblečení bílé barvy (alespoň triko).
Vstupné 30 Kč. Pouze pro mládež do 18 let.
 Sobota 8. prosince od 9.00 hodin - SVČ Fokus • STOLNÍ TENIS PRO VŠECHNY • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče, od žáků po dospělé. Startovné 40 Kč za hráče. Info:
Pavel Sedlář 737 970 008, sedlar@fokusnj.cz.
 Úterý 11. prosince od 16.00 do 17.00 hod. - zimní stadion •
MIKULÁŠ NA LEDĚ • Bruslení a soutěžení s Mikulášem. Vstupné
20 Kč.
 Středa 12. prosince od 18.00 hod. - SVČ Fokus • MISS DÍVKA
NOVÝ JIČÍN 2012 • Prestižní soutěž dívek od 13 do 15 let. Vstupné
80 Kč.
 Pátek 14. prosince - sobota 15. prosince od 16.00 do 10.00
hod. - SVČ Fokus • PLYŠOVÁ PROSINCOVÁ NOC • Pro děti
1. stupně ZŠ a odvážné předškoláky. Tvoření, tanec, zábava, kino,
bazén, přespání ve Fokusu s překvapením pro děti a jejich plyšáky.
Cena 150 Kč. Přihlášky ve Fokusu nebo na www.fokusnj.cz.
 Sobota 15. prosince od 15.00 do 17.30 hod. - SVČ Fokus
• PŘEDVÁNOČNÍ FITPÁRTY • Zumba dance, Total body workout,
Bosu, Strečink a vánoční pun s trenérkou Martinou Davidovou. Cena
150 Kč. Rezervace na hruba@fokusnj.cz.
 Pátek 21. prosince od 16.00 hod. - Masarykovo náměstí • BĚH
O VÁNOČNÍHO KAPRA • První ročník běhu. Od 9.30 do 10.30 pro
MŠ, od 14.00 do 15.00 pro ŠD, od 16.00 do 17.00 hod. pro veřejnost.
Startovné MŠ a ŠD 10 Kč, veřejnost 20 Kč. Bližší informace na www.
fokusnj.cz.
 Neděle 23. prosince od 13.00 hod. - basketbalová hala • VÁNOČNÍ BASKETBALOVÝ TURNAJ • Pro dorost a dospělé. Přihlášky do 20. prosince na loksa@fokusnj.cz. Více informací na www.fokusnj.cz, facebooku a na 732 734 208.
 Sobota 29. prosince od 9.00 hod. - Smetanovy sady • VÁNOČNÍ DISCGOLF • Turnaj pro začátečníky i pokročilé. Registrace
na www.discgolf.cz nebo na místě od 8.30 do 9.00 hod. Disky budou
k bezplatnému zapůjčení. Startovné 40 Kč.
 Čtvrtky a pátky (6., 7., 13., 14. a 20. prosince) od 15.00 do
19.00 hod. - SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro
všechny zájemce. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 40 Kč,
dospělí 90 Kč.
 PŘEHLED
VÁNOČNÍCH
PROGRAMŮ NA MASARYKO-VĚ NÁMĚSTÍ NAJDETE NA
VLOŽENÉM LETÁČKU.
 Sobota 1. prosince – úterý
25. prosince - Městská knihovna • HÁČKOVANÉ VÁNOČNÍ
OZDOBY, BETLÉMY A HRAČKY • Výstava Ladislavy Hradské, přístupná v hodinách určených veřejnosti.

Novojičínský zpravodaj

 Sobota 1. prosince od 9.00 do 13.00 od. - Městská knihovna •
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU • Den plný pohádek, zábavy a soutěží,
spojený s předvánočním prodejem dětských knih. Vstupné 20 Kč.
 Sobota 1. prosince v 18.00 hod. - Čajovna Archa • STOPEM
PŘES ASII DO AUSTRÁLIE • Projekce spojená s besedou Romana
Vehovského. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 1. prosince ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • VENTOLIN • Koncert člena elektronického dua Kazety. Vstupné 50 Kč.
 Neděle 2. a 16. prosince v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Úterý 4., 11. a 18. prosince od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro hráče
Magic: The Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností apod.
 Středa 5. prosince v 17.00 hod. - Čajovna Archa • BLEŠÁK •
Prodejte, co je vám líto vyhodit, a nakupte, co se vám líbí! Rezervace prodejního místa nutná předem - osobně v čajovně za rezervační
poplatek 30 Kč.
 Čtvrtek 6. prosince v 18.00 hod. - Čajovna Archa • RUSKÁ
A SOVĚTSKÁ REVOLUČNÍ POEZIE • Od akméismu k proletkultu
a od Achmatovové k Majakovskému. Přednáška s projekcí a recitací.
Vstupné 30 Kč.
 Sobota 8. prosince v 8.00 hod. - Čajovna Archa • ČAJOVÝLET
PO NS NOVOJIČÍNSKÁ KOPRETINA • Přírodní expedice. Sraz
u čajovny. Trasa: NJ - Žilinský kopec - rozcestí Libotín - Mořkovský
vrch – Hodslavice – Straník – NJ. Délka 21 km, cestu si lze zkrátit.
 Sobota 8. prosince od 15.00 do 20.00 hod. - Čajovna Archa
• DESKOVÉ HRY • Velké předvánoční představení několika desítek
deskových her. Možnost nákupu za výrazně zvýhodněné ceny.
 Sobota 8. prosince ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • JIŘÍ ŠTOLFA A PETR STAŠEK • Koncert hráčů na tradiční indický nástroj
sitár a moderní elektronické nástroje. Vstupné 50 Kč.
 Pondělí 10. prosince v 19.00 hod. - Španělská kaple • ŠTĚPÁN
RAK • Předvánoční koncert kytarové legendy a jeho syna Jana-Matěje. Pořádá knihkupectví Jana Fialová ve spolupráci s MKS.
 Středa 12. prosince v 19.00 hod. - Hudební kavárna • PODZEMNÍ MODERNA XIV • Poslechový večer nezávislého hudebního
krtka Sattyho. San Francisco se probouzí: Legenda amerického undergroundu 70. a 80. let z Indiany. Psychedelický metal-punk rock.
Krása a odpad v podání MX-80 Sound.
 Čtvrtek 13. prosince v 18.00 hod. - Čajovna Archa • HOJNOST,
BOHATSTVÍ, ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ • Přednáška Lucie Hovjacké
o tom, co je hojnost a jak jí v životě dosáhnout. Vstupné 70 Kč.
 Sobota 15. prosince od 15.00 do 18.00 hod. - Čajovna Archa
• DESKOVÉ HRY • Velké předvánoční představení deskových her,
nákup za výrazně zvýhodněné ceny. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 15. prosince v 18.00 hod. - Čajovna Archa • BĚLORUSKÝ SEN • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět.
 Sobota 15. prosince ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • AFRIKANA • Africké bubny a tanec s rodilými Afričany. Vstupné 80 Kč.
 Pátek 21. prosince v 19.00 hod. - Hudební kavárna • PŘINES
SI SVOU BAŇKU • Vánoční večírek pro ty, co nechtějí být doma.
Zdobení stromečku. K tanci a poslechu zahrají Bassurazz System.
 Sobota 22. prosince v 18.00 hod. - Čajovna Archa • Z POPELNICE DO LEDNICE • Filmový dokument z cyklu Jeden svět.
Než se zelenina dostane z pole na talíř, nejméně polovina jí skončí
na skládce.
 Sobota 22. prosince ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • CERMAQUE • Básník a písničkář rythm&pot&poetry Jakub Čermák představí nové album Démon v Paříži. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 22. prosince v 17.00 hod. - Hudební kavárna • PŘINES
SI SVOU BAŇKU • Pokračujeme ve zdobení stromečku a vánočním
večírku. K poslechu a možná i k tanci se musíte nechat překvapit!
Pondělí 3. prosince – pátek 21. prosince
– výstavní síň Stará pošta
ANDĚLSKÁ POŠTA
Nebeské bytosti vyrobené dětmi z mateřských
a základních škol a školních družin.
Slavnostní vernisáž 3. prosince v 16.00 hod.
Otevřeno: pondělí až pátek od 9.00 do 11.00
a od 14.30 do 17.00 hod.
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Co je obsaženo v ceně za teplo?

Kolik se platí za teplo v NJ?

Pavel Kaufmann, tiskový mluvčí Teplárenského sdružení ČR
Srovnávat jednotlivé způsoby vytápění nelze jen podle nákladů
na palivo či energii. Vedle spotřeby je třeba započítat samotné palivo na vytápění a ohřev vody, část pořizovací ceny kotle, pravidelný
servis a údržbu a ostatní provozní náklady, které mohou výslednou
cenu zásadně změnit.
Při porovnání nákladů zpravidla není uvedena průměrná roční účinnost jednotlivých způsobů vytápění do konečné spotřeby.
Dálkové teplo a elektřina mají téměř 100% účinnost, takže potřeba
i spotřeba tepla je stejná (35 GJ). U pevných paliv se však pohybuje účinnost starších kotlů jen kolem 55 %, takže konečná spotřeba
je až 65 GJ energie v palivu. V případě zemního plynu je účinnost vyšší, ale není 100%, jak mylně tvrdí prodejci kondenzačních
plynových kotlů. Háček je v tom, že energetický obsah plynu se
udává v tzv. spalném teple. Účinnost kotle se však vztahuje na
výhřevnost paliva a ta je zhruba o desetinu nižší, protože nepočítá
s využitím tepla ve vodní páře spalin.
Důležité je započítat i provozní náklady jednotlivých způsobů
vytápění. Zatímco u dálkového tepla jsou všechny náklady již započítány do konečné ceny, u ostatních je nutné zakoupit si kotel,
elektřinu na jeho provoz, každoročně platit jeho údržbu, servis
a revize. Málokdo ví, že plynový kotel je největší žrout elektřiny
v domácnosti. Zatímco nová lednička ročně spotřebuje 150 kWh
elektřiny, plynový kotel až 400 kWh, což jsou další 2 tisíce korun
navíc. Pravidelná roční prohlídka kotle stojí tisíc korun, čištění
a revize komína dalších tisíc korun.
Do nákladů na teplo je potřeba započítat i nákup a instalaci kotle.
Ročně jde přibližně o 1/15 pořizovací ceny, když vycházíme z toho,
že kotel vydrží přibližně 15 let. Nejlevnější jsou klasické uhelné kotle, jejichž cena začíná na 20 tisících korunách. Cena akumulačních
kamen, kvalitního kondenzačního plynového kotle či moderního
kotle na uhlí nebo dřevo může být až 100 tisíc korun. Důležitou
roli pak hrají vzniklé emise, které zejména v zimních měsících a při
inverzi dusí obyvatele nejednoho města či obce.
V našem porovnání pro rok 2012 vychází jako nejlevnější způsob
vytápění zplyňovací kotel na černé uhlí (484 Kč/GJ, v ceně však
není zahrnuta práce topiče). Pro bytový dům nebo panelák je nejvýhodnější dodávka tepla z uhelné teplárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla s průměrnou cenou 495 Kč/GJ. Většina plynových kotelen a lokální kotle na dřevo (peletky či brikety) se pohybují
s cenou tepla na 620 Kč/GJ. Levnější teplo než to z tepláren nabízí
jen individuální kotle na pevná paliva, které jsou pro bytové domy
a paneláky nevhodné. Tam je konkurencí individuální vytápění
zemním plynem či elektřinou, avšak při zahrnutí všech nákladů
na vytápění a ohřev vody přesahuje individuální vytápění elektřinou
cenu 700 Kč/GJ a u zemního plynu dokonce 800 Kč/GJ.

Michal Žlebek, projektový specialista VŠB – TU Ostrava
Ceny tepla v jednotlivých lokalitách České republiky se liší, což
je dáno mnoha faktory. Tím základním je druh používaného paliva
a jeho cena. Dalším faktorem určujícím konečnou cenu je velikost
zdroje a množství vyráběného tepla. Konečnou cenu ovlivňuje také
to, zda zdroj vyrábí pouze teplo, anebo se jedná o kombinovanou
výrobu tepla a elektrické energie (KVET). Je tedy patrné, že cena
tepla dodávaného z teplárny na hnědé uhlí velkého výkonu bude
rozdílná oproti ceně tepla dodávaného z blokové výtopny nebo domovní kotelny na zemní plyn.
Druh paliva používaného pro výrobu tepla závisí především na
jeho dostupnosti a ceně. Jako příklad můžeme uvést Ústecký,
Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. V Ústeckém kraji pro výrobu tepla používají především hnědé uhlí, jelikož jsou zde jeho významná ložiska. V Moravskoslezském kraji je to naopak černé uhlí,
v Jihomoravském kraji je pro výrobu tepla nejvíce dostupný a používaný zemní plyn.
V Novém Jičíně je teplo vyráběno ze zemního plynu ve zdrojích tepla o velikosti blokových výtopen. Jak už bylo řečeno, cena
tepla záleží především na spalovaném palivu a velikosti zdroje.
V současné době je cena tepla ze sítí dálkového vytápění v Novém
Jičíně na úrovni 663,8 Kč/GJ včetně DPH. V rámci ČR se jedná
o průměrnou cenu tepla vyráběného ze zemního plynu ve zdrojích
o velikosti blokových výtopen a tepláren.
Pro lepší orientaci a představu jsou v následující tabulce uvedeny
průměrné ceny tepelné energie vyráběné ze zemního plynu v blokových výtopnách a teplárnách. Uváděné informace byly získány
z dokumentu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) – Ceny TE
k 1. 1. 2012, který je volně dostupný na jeho webových stránkách
www.eru.cz.

Náklady na teplo čtyřčlenné domácnosti
při spotřebě 35 GJ tepla v roce 2012
Energie/
palivo

Kotel/zdroj

Náklady
na palivo/
energii

Investiční
a provozní
náklady

Cena tepla
(s DPH)
Kč/GJ

černé
uhlí

zplyňovací

10 284

6 666

484

uhlí

17 325

0

495

hnědé
uhlí

s regulací

8 508

8 833

495

hnědé
uhlí

bez regulace

12 375

5 000

496

dřevo

peletky/
brikety

12 155

8 166

581

dálkové
teplo

zemní plyn

21 700

0

620

elektřina

přímotop

22 755

3 666

755

kondenzační

19 616

8 633

807

dálkové
teplo

zemní
plyn
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Cena tepla pro konečné zákazníky ze zdrojů na ZP

Město

Kraj

Beroun

Středočeský

Brno
Bruntál
Březno
u Chomutova
Český
Krumlov
Děčín
Hranice
na Moravě
Jablonec
nad Nisou
Litomyšl
Nový Jičín
Praha
Zlín

Jihomoravský
Moravskoslezský

Cena
tepla
včetně
DPH
Kč/GJ
737,9
662,1

Zdroj tepla

teplárna
teplárna

464,5

bloková výtopna

Ústecký

845,9

bloková výtopna

Jihočeský

721,6

bloková výtopna

Ústecký

692,7

teplárna

Olomoucký

690,5

teplárna

Liberecký

790,2

teplárna

Pardubický
Moravskoslezský
Praha
Zlínský

743,2
663,8
652,6
678,0

bloková výtopna
bloková výtopna
teplárna
bloková výtopna

Jak je vidět, průměrná cena tepla ze zdrojů na zemní plyn
v rámci ČR se pohybuje okolo 660 Kč/GJ včetně DPH. Samozřejmě, že při podrobnějším pátrání bychom nalezli také cenové
extrémy, jako jsou např. 464,5 Kč/GJ nebo v opačném případě
845,9 Kč/GJ. Takovéto cenové relace ze zdrojů na zemní plyn
jsou však spíše výjimečné. Obecně platí, že cena tepla ze zdrojů
na zemní plyn se u nás pohybuje od 600 Kč/GJ do 700 Kč/GJ.
Konečná cena tepla pak závisí především na ceně paliva a ostatních nákladech spojených s jeho výrobou a distribucí. Tvoří ji proměnné náklady (spotřeba elektrické energie, spotřeba vody atd.)
a stálé náklady (mzdy, opravy a údržba zařízení, zákonné rezervy,
správní režie, odpisy apod.). Přesný výpočet ceny tepla stanovuje dokument Kalkulace ceny tepelné energie dle požadavků ERÚ,
který je rovněž volně dostupný na jeho internetových stránkách.
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Placená inzerce

Veselé Vánoce a šťastný nový rok plný pozitivní energie
Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:
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Nabídka na měsíc prosinec:

Velmi výhodné ceny na tisk katalogů a publikací.
Rádi Vám zašleme cenovou nabídku.
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Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.
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Samozřejmostí jsou tyto služby:
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Využitím našich služeb a produktů,
Vám zajistíme možnost uplatnění
Náhradního plnění dle §81
zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o
zaměstnanosti.
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Laguna završila světový triumf
Simona Klapcová
Po individuálních úspěších ve Světovém poháru v plavání
s ploutvemi, o nichž jsme informovali v minulém čísle Novojičínského zpravodaje, se junioři z Klubu vodních sportů Laguna prosadili také v klubové soutěži. Oba týmy vybojovaly celkové prvenství
a dosáhly tak vysněného cíle.

strannost. Všichni členové klubu Laguna podali vynikající výsledky
a po zisku 2 710 bodů se zaslouženě radovali z celkového vítězství. Druhou příčku obsadil domácí tým Uhlomost Most, který získal
2 429 bodů, třetí skončila Aqua Liberec s 2 225 body. Novojičínský
závodník Ondřej Dofek navíc v jedné z disciplín překonal český
dorostenecký rekord.

Dominika obhájila titul
Kamil Škarka, trenér
Novojičínská volnostylařka Dominika Dostálová obhájila loňský
titul mistryně republiky mladších žákyň v hmotnostní kategorii do
48 kilogramů. Šampionát se uskutečnil třetího listopadu v Teplicích. Dominika byla jedinou zástupkyní svého oddílu na vrcholném
domácím měření sil.

Plouvařka Lenka Kokešová v cíli závodu Světového poháru.
Foto: Radmila Dofková

Vítězné družstvo juniorů ve složení Jakub Jarolím, Petr Španihel, Martin Mazáč, Ondřej Dofek a Tomáš Zelík vyhrálo všechna tři kola Světového poháru, ve finále v Egyptě skončilo druhé.
V celkovém bodování 101 světových týmů nasbíralo 1 749 bodů
a zvítězilo. Prvenství uhájilo před silným ruským Ural Teamem (1 382)
a egyptským Shooting klubem Katama (1 075).
V kategorii juniorek se představilo 88 týmů. Novojičínské
ploutvařky Klárka Křepelková, Veronika Rosová, Martina Hanzelková, Vendula Figarová, Lenka Kokešová a Nikola Jurečková nasbíraly 1 569 bodů a přivezly domů fantastické prvenství.
Druhý byl opět Ural Team s 1 134 body, bronzová příčka patří
děvčatům z ukrajinského Teamu 47SK, která si v celkovém hodnocení připsala 1 080 bodů.
„U chlapců jsme skvělé výkony od počátku sezony očekávali, činnost klubu se jim podřídila,“ připustil prezident klubu Josef
Nekl. Největším překvapením pro něj byly dívky, které se postupně zlepšovaly, až se vypracovaly na medailové pozice. „Poté, co
s finančním přispěním města dostaly příležitost startovat také ve
finále v Egyptě, v tréninku zabraly a dosáhly na světovou špičku,“
dodal Nekl.
Významný podíl na úspěchu mladých ploutvařů a ploutvařek má
podle něj spolupráce se Základní školou Komenského 68. Nadějným sportovcům, kteří navštěvují zdejší třídy s rozšířenou výukou
sportu, umožňuje absolvovat potřebné množství tréninkových jednotek i v hodinách školního vyučování. Vítězové jsou absolventy
nebo současnými žáky této školy.

Ploutvaři ovládli Ligu mládeže
Simona Klapcová
Další cenný úspěch přidali ploutvaři z Klubu vodních sportů Laguna ve finále Ligy mládeže České republiky, které desátého a jedenáctého listopadu hostil Most. Zúčastnilo se ho po třech nejlepších
klubech z Moravy a Čech. Nový Jičín postoupil jako vítěz Moravskoslezské ligy. Předchozí výsledky ale ve finále nehrály žádnou
roli, všichni začínali od nuly.
Dorostenci, starší a mladší žáci museli ve dvou půldnech zvládnout sedmnáct disciplín, které prověřily jejich trénovanost i vše-
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Vítězné gesto staronové mistryně republiky Dominiky Dostálové.
Foto: Kamil Škarka

Významu soutěže odpovídalo také nasazení závodníků. Dominice si v ní dařilo velmi dobře. S přehledem postoupila do finále, kde
se utkala se soupeřkou z TAK Hellas Brno. První perioda byla hodně vyrovnaná, ale naše svěřenkyně v ní vyhrála na body. Ve druhé
periodě už soupeřce nedala šanci a porazila ji na lopatky. Tímto
vítězstvím obhájila titul mistryně republiky i pro tento rok.

Vánoční bruslení pro veřejnost
Pavel Sedlář
Bruslení veřejnosti na zimním stadionu bude o vánočních svátcích probíhat v následujících termínech: Ne 23. 12. od 17.00 do
18.15, Po 24. 12. od 11.15 do 12.30, Út 25. 12. od 15.30 do
16.45, St 26. 12. od 15.30 do 16.45, Čt 27. 12. od 17.00 do 19.00
(Pohádkové bruslení s Vendou), Pá 28. 12. od 13.30 do 14.45,
So 29. 12. od 16.00 do 17.15, Ne 30. 12. od 16.00 do 17.15,
Po 31. 12. od 10.30 do 11.45, Út 1. 1. od 15.30 do 16.45, St 2. 1.
od 15.00 do 16.15 hod.

Zeptali jsme se...
Pavla Andrýska, prezidenta Lyžařského klubu Svinec:
Co lyžařský areál Svinec nabídne svým návštěvníkům
v nadcházející sezoně?
Na tuto sezonu chystáme provoz dvou sjezdovek - velké
s možností výstupu pod horním strmějším úsekem - a dětské sjezdovky. Pro kvalitnější zasněžování některých částí sjezdovek plánujeme pořídit sněhové tyče a věříme, že nám v tom pomůže město
Nový Jičín. Návštěvníci budou moci využívat ohřívárnu s občestvením a sociálním vybavením pod sjezdovkou a také lyžařskou chatu
s restaurací a ubytováním nad sjezdovkou. Ceny jízdného necháváme beze změn – bližší informace zájemci najdou na www.skisvinec.
cz. Tarif pro lyžařské kurzy upravujeme na 120 korun do 13 hodin
a na 150 korun do 17 hodin. Snad nám příroda bude nakloněna
a zimní počasí začne nejpozději ve druhém prosincovém týdnu.
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Fotosoutěž čtenářů – 21. kolo
Opět nadprůměrně obeslané kolo přineslo pestrou škálu vesměs kvalitních snímků od většinou už tradičních fotoamatérů. Těší nás
samozřejmě i zájem soutěžících z okolí. Tentokrát například ze Zubří nebo z Kopřivnice.
V tomto kole obsadili společně první
místo:
• Lenka Malinová za širokoúhlý pohled
z věžičky budovy dnešní Základní školy
Tyršova - poznáme, že už je staršího
data – najdeme tam ještě například budovy Tabačky.
• Petr Pšenica za velmi zajímavé
vidění nám všem důvěrně známé sochy Panny Marie na vrcholu morového
sloupu.

• Třetí místo obsadil snímek Štěpána Veverky zachycující podzimní sluníčko nad vodní nádrží, která získala označení po sousedící
hospůdce, s historickým pojmenováním Čertův mlýn – zkráceně
Čerťák.

Blahopřejeme úspěšným autorům a děkujeme všem kolegům fotoamatérům za zaslané snímky. Těšíme se na další!

Pavel Wessely

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, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek!
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