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Vážení spoluobčané,

Proslulý secesní hotel Praha začal psát novou kapitolu své historie.

vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
Více informací čtěte na straně 3.
Lenka Malinová, Státní okresní archiv Nový Jičín
co nám
přinese. V odlesku vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle s Foto:
rodinou
a příjemné okamžiky bez starostí
pracovních i soukromých. Všichni bychom jistě chtěli zažívat radost a pohodu i v následujících dnech.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě. Též Vám přeji,
abyste našli sílu na překonávání všech překážek, které Vám rok 2012 přinese.
Ing. Břetislav Gelnar, CSc., starosta města
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
našemu městu se v těchto týdnech
nebývale daří. Prvního listopadu přivítal hosty znovuotevřený hotel Praha.
V provozu jsou restaurace s kavárnou
i hotelová část. Hostům tady nabízejí kvalitní kuchyni včetně obědových
menu. K dotvoření příjemného prostředí přispějí kulturní programy, například
vánoční program či silvestrovský galavečer, ale i hudební večery. Jistě si
i vy, kteří jste to zatím neudělali, najdete cestu do této secesní perly
našeho města.
Obrovským úspěchem pro Nový Jičín skončilo pátého listopadu
poslední zasedání Výboru Regionální rady Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Její členové městu přidělili výrazné
dotace na dva významné projekty. Nový Jičín se v tomto ohledu
stal nejúspěšnějším městem v Moravskoslezském kraji.
Prvním projektem je cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice. Na
její stavbu získal Svazek obcí, sdružující Nový Jičín, Hodslavice,
Mořkov, Životice u Nového Jičína a Hostašovice, 25,9 milionu
korun. Z celkově rozdělených 45 milionů je to více než polovina!
Další úspěšný projekt představuje Expozice generála Laudona, na
kterou Nový Jičín získal přes 7 milionů korun. Veřejnost ji poprvé
spatří na podzim příštího roku.
V investičních aktivitách jsme nezapomněli ani na starší spoluobčany. Osmého listopadu jsme pro ně otevřeli hřiště pro seniory.
Zóna určená k jejich aktivní relaxaci vznikla na dosud nevyužívaném prostranství za domem s pečovatelskou službou Pod Lipami.
Senioři si mohou protáhnout tělo na žebřinách, lavičce spojené
s rotopedem, překážkové dráze a dalších cvičebních prvcích. Náklady ve výši téměř milion korun v plné míře hradilo město. Hřiště
je volně přístupné všem a věřím, že ho obyvatelé města budou
hojně využívat.
Každý, komu není lhostejné životní prostředí, jistě uvítá nový separační dvůr na Propojovací ulici, slavnostně otevřený prvního listopadu. Po separačním dvoru na Palackého ulici, který již nestačí
svou kapacitou, je to další sběrné místo, které obyvatelům města
usnadní nakládání s nepotřebnými věcmi z domácnosti. Jeho stavba přišla na téměř 12 milionů korun, z toho pětaosmdesát procent
pokryla dotace z Evropské unie a pět procent poskytl stát. Město
vynaložilo pouze zbývajících deset procent.
Vážení spoluobčané, na závěr jeden mimořádný úspěch v podnikatelské oblasti. Nový Jičín skončil ve srovnávacím výzkumu
nazvaném Město pro byznys na druhém místě v celém Moravskoslezském kraji. Obsadili jsme celkové krásné druhé místo ze
všech 22 hodnocených měst v Moravskoslezském kraji. V takový
úspěch jsme popravdě ani nedoufali, i když byl naším budoucím
cílem. Nový Jičín se dosud pravidelně umisťoval až ve druhé polovině pořadí.
Výzkum, který již pošesté uspořádal renomovaný týdeník Ekonom, sledoval dvaačtyřicet kritérií, jež hodnotila podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Osobně si nejvíce cením toho, že
jsme druhé nejméně zadlužené město v kraji. Věřte, že v nynější
složité době vskutku není jednoduché takto dobře hospodařit.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na těchto velkých a významných projektech pro budoucnost Nového Jičína podíleli. Doufám,
že tento nastartovaný růst města bude nadále pokračovat.
Jaroslav Dvořák
(O uvedených akcích podrobně informujeme na jiném místě)

Městský úřad Nový Jičín
bude z organizačních důvodů
v pondělí 23. prosince
a v pátek 27. prosince uzavřen.
V úterý 31. prosince bude otevřen pouze
do 11.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
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Merenda je čestným občanem
Zastupitelé města udělili Jaroslavu Merendovi in memoriam
čestné občanství Nového Jičína. Pamětní list s čestným titulem
předal starosta Jaroslav Dvořák dceři zesnulého básníka Heleně
Droščinové. Jaroslav Merenda se narodil v Hodslavicích, ale od
studií žil v Novém Jičíně, který si zamiloval a který se pro něj stal
trvalou inspirací v jeho poetické tvorbě. Byl také členem pěveckého sboru Ondráš a zastával post předsedy Klubu rodáků a přátel
Nového Jičína. Zemřel 5. ledna 2013 ve věku 91 let. „Za ocenění
velmi děkuji. Mrzí mě, že se tatínek této pocty nedožil,“ řekla jeho
dcera.
		
Text a foto: Marie Machková

Odvolali ředitele strážníků
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé osmnáctého listopadu výraznou většinou hlasů odvolali ředitele městské policie Reného Škodu. Městskou policii bude
řídit do nástupu nového ředitele. Výběrové řízení bylo vypsáno
okamžitě. Nový ředitel by mohl být jmenován v únoru příštího roku.
Starosta Jaroslav Dvořák připustil, že situace byla dlouhodobě
neutěšená. S ředitelem, jeho zástupcem, vedoucími směn i strážníky se snažil jednat, ale ke změně k lepšímu nedošlo. Napětí vyvrcholilo peticí kritizující vedení městské policie po profesní i lidské
stránce, kterou podepsalo 25 ze 31 strážníků.
„Ředitel pochybil jako manažer. Asi by bylo dobré, kdyby se na
ředitelské pozice ve všech městských organizacích dělaly po určité
době konkurzy, jak to umožnil zákon ve školských zařízeních. Totéž nyní uděláme na městské policii. Pan Škoda má možnost se do
výběrového řízení přihlásit,“ uvedl starosta.
René Škoda na jednání zastupitelů řekl, že městská policie plní
úkoly dobře, na profesionální úrovni spolupracuje s Policií ČR
a dalšími složkami integrovaného záchranného systému. „Petice
je aktivitou několika strážníků. Řada z nich například preferuje prevenci kriminality na úkor přímého výkonu služby,“ prohlásil odvolaný ředitel.

Občanská statistika – říjen 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí

24 095
15

Chlapci

6

Děvčata

9

Uzavřeno sňatků - Nový Jičín

9

- Kunín

2

Odstěhovalo

37

Přistěhovalo
Zemřelo

21
12

Nejstarší občan

Kalíšek Vilém

21. 4. 1911

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913
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Náměstí zdobí darovaná jedle
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvanáctimetrová jedle letos zdobí Masarykovo náměstí. Městu ji
věnovala obyvatelka Straníku. „Strom jsme ozdobili LED zářivkami
jako vloni, pouze řetězy jsme uspořádali jinak. Před rokem jsme na
nové osvětlení vynaložili okolo sto padesáti tisíc korun, letos jsme
zaplatili jen drobnější opravy ozdob, které poničili vandalové,“ řekl
vedoucí střediska veřejného osvětlení Technických služeb Milan
Papák. Už druhým rokem bude svítit také smrk u vstupu na nádvoří
Žerotínského zámku. Slavnostní rozsvícení stromu na náměstí se
uskuteční ve čtvrtek 5. prosince v 17.00 hodin jako součást Dne
s Mikulášem.
Přehled adventních programů najdete na stranách 10 až 12.

Poplatek za odpady se nemění
Marie Machková, tisková mluvčí
Obyvatelé Nového Jičína zaplatí v příštím roce za svoz a likvidaci komunálních odpadů stejnou částku jako letos. Roční poplatek za jednu osobu zůstane na 552 korunách. Příslušnou vyhlášku v listopadu schválili zastupitelé. Celkové provozní náklady na
odpadové hospodářství města v předešlém roce přitom přesáhly
sedmnáct milionů korun. Na jednoho občana tak vychází podíl ve
výši sedmi set korun.
Poplatek za odpady lze uhradit najednou k 31. březnu nebo
ve dvou splátkách, nejpozději v březnu a září daného roku. Za
pozdní nebo neúplné zaplacení město dlužníkovi naúčtuje penále
ve výši padesáti procent dlužné částky.

Svoz popelnic o Vánocích
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Technické služby města Nového Jičína provedou svoz popelnic
a kontejnerů během vánočních svátků v termínech a na místech,
jejichž přehled najdete na webových stránkách města www.novy-jicin.cz, odkazy Aktuality, akce.
S ohledem na otevírací dobu skládky bude denní vývozní doba
od 4.00 do 12.00 hodin. Upozorňujeme občany, že plánovaný
vývoz se z provozních nebo klimatických důvodů může o jeden
až dva dny opozdit. V úterý 24. prosince a ve středu 1. ledna
svozy neproběhnou.

Jehličnany chrání postřik
Marie Machková, tisková mluvčí
Jehličnaté stromky na plochách veřejné zeleně a v lesích patřících Novému Jičínu chrání před krádežemi v předvánočním období
zvláštní postřik. Látka se při pokojové teplotě rozkládá a silně zapáchá. Pracovníci Technických služeb a městských lesů jí letos
ošetřili více než dva tisíce smrků, jedlí a borovic.
Město používá tento způsob ochrany stromků pátý rok. Poslední
krádeže jehličnanů zaznamenalo v roce 2008. „Natíráme všechny
stromky do výše pěti metrů v parcích i na sídlištích. Látka obsahuje
také ovčí tuk, který se v teple rozkládá a velmi silně zapáchá,“ řekl
vedoucí střediska veřejné zeleně Technických služeb Petr Hanzelka.
Chemickou ochranu mají rovněž stromky v městských lesích.
„Používáme postřik, který chrání smrky a jedle současně před zloději i okusem zvěře,“ uvedl Jiří Schindler z odboru životního prostředí zdejší radnice. Některým stromkům lesníci ulamují větvičky.
Poznamená to jejich vzhled, ale životaschopnost nikoli.

Hotel přivítal první hosty
Marie Machková, tisková mluvčí
Prvního listopadu byl opět otevřen hotel Praha. Letos v lednu ho
město dostalo darem od Moravskoslezského kraje, v září historický
objekt pronajalo belgickému podnikateli Lucu Bobbaersovi. Ten by
podniku rád vrátil zašlou slávu.
„Hotel Praha mě vždy přitahoval. Nikdy jsem ale nepomyslel, že
v něm realizuji své plány. Půjde to pomalými krůčky, protože objekt je velký a finančně náročný, ale s naším týmem tady chceme
vytvořit příjemné prostředí s výbornou kuchyní a kulturními programy. Přejeme si, aby se zde lidé rádi setkávali a stejně rádi se sem
vraceli,“ řekl Luc Bobbaers, jenž Nový Jičín poprvé navštívil před
dvaadvaceti lety, neboť v našem městě měl kamaráda a obchodního partnera.
V provozu je restaurace s kavárnou, fungují i hotelové služby.
Vinárna musí projít renovací a bude otevřena během prosince. „Nabízíme hostům teplou kuchyni. Mohou k nám zajít na snídani s obědem, čas jim zpříjemní hudba. Přivítám také nápady od občanů.
Říci mi je mohou osobně nebo na e-mailu hotelpraha.nj@gmail.
com,“ dodal podnikatel.
„Nechat chátrat tuto secesní perlu v centru města jsme si nemohli
dovolit. Projekt pana Bobbaerse je velmi zajímavý, navíc dal práci
čtrnácti lidem,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.

Hotel Praha nabízí svým návštěvníkům stylové prostředí.
Foto: Marie Machková

Praha je novojičínský klenot se stoletou tradicí
Radek Polách
Kavárna a hotel Praha mají více než stoletou tradici. Třiadvacáté- prostředí v centru Nového Jičína. Častými hosty byli také členové
ho prosince 1899 kavárník Heinrich Hohl (1868 – 1933) slavnostně muzejního spolku. Svou návštěvou poctil 10. listopadu 1910 kavárotevřel na tehdejší Radniční ulici podnik s názvem Café-Restaurant nu arcivévoda Evžen Habsburský. Velice záhy po otevření vyrostla
Heinrichshof. Objekt kavárny vystavěl známý novojičínský stavitel v letech 1906 – 1907 na přilehlých pozemcích tehdejší Zillichovy
Josef Blum na místě starší zástavby. Podle upoutávky v dobovém ulice přístavba hotelu, jehož secesní průčelí bylo dílem vídeňských
tisku kavárna lákala hosty do velkého sálu a klubového salonku, na stavitelů Huberta a Franze Gessnerových.
Hotel Heinrichshof přešel v srpnu 1945 pod národní správu
dva velké kulečníky, vídeňskou kuchyni, karvinské císařské a originál plzeňské pivo. Tedy na vše, co si dopřávala smetánka ve Vídni. a brzy dostal nové jméno Hotel Praha. I přes rozsáhlou přestavbu
Pravidelnými zákazníky se stali příslušníci městské elity včetně ze sedmdesátých let 20. století si zachoval svůj vídeňský charakter
významných podnikatelů, představitelů kultury a života ve městě. a v nové podobě s novým vedením by měl sloužit svým hostům
Také šlechta z blízkého okolí dojížděla do oblíbeného vídeňského i do budoucna.

Novojičínský zpravodaj
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Volby ve městě vyhrála ČSSD

Otevřeli hřiště pro seniory

Novojičínský zpravodaj
Předčasné parlamentní volby v Novém Jičíně vyhrála ČSSD.
Podporu jí v hlasování, které se uskutečnilo 25. a 26. října, vyjádřilo 24,96 procenta voličů. Za ní se umístily hnutí ANO 2011
s 19,70 procenta, KSČM s 13,41 procenta, Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury s 8,54 procenta, KDU-ČSL s 7,12 procenta, TOP 09
s 7,01 procenta a ODS s 6,67 procenta hlasů. Svého práva využilo
55,58 procenta z celkem 19 320 voličů.
Novojičínsko budou v dolní komoře parlamentu zastupovat dvě
ženy – Kateřina Konečná (KSČM) z Nového Jičína, jež svůj mandát obhájila, a nově také Dana Váhalová (ČSSD), která žije ve starojičínské místní části Dub.
Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz.

Marie Machková, tisková mluvčí
Hřiště pro seniory otevřeli osmého listopadu na dosud nevyužívaném prostranství za domem s pečovatelskou službou Pod Lipami. Radnice na jeho stavbu vynaložila téměř milion korun. Zóna je
určená k aktivní relaxaci seniorů.

Internetové kiosky končí
Zdeněk Petroš, vedoucí organizačního odboru
Doba internetových kiosků v Novém Jičíně končí. Vedení města
rozhodlo o jejich zrušení. Kiosky zde vznikaly od roku 2002 jako
součást projektu metropolitní sítě. Mezitím se ale výrazně zlepšila
nabídka připojení a internet se stal mnohem dostupnější.
Provozní náklady na údržbu internetových kiosků nejsou zanedbatelné, navíc se často stávaly terčem vandalů. Radnice uvažuje,
že některé kiosky nechá repasovat a dále je ponechá k dispozici
veřejnosti, například na náměstí nebo v budovách městského úřadu. Zároveň ale hledá vhodná místa pro nové Free WiFi body, které by lidem umožnily rychlé a bezplatné připojení na internet.

Cyklostezka získala dotaci
Marie Machková, tisková mluvčí
Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice má zelenou. Svazek obcí,
jejichž území trasa protne, získal na její výstavbu evropskou dotaci
ve výši 25,9 milionu korun. Cyklostezka bude dlouhá 9,7 kilometru
a povede z Nového Jičína do Hodslavic, Mořkova, Životic u Nového Jičína a Hostašovic. Předpokládané náklady činí 32 miliony
korun. Pětaosmdesát procent této částky uhradí zmíněná dotace.
„Obce se spojily a přeměňují území po bývalé železniční trati, kterou před čtyřmi lety zničila povodeň, na drážní cyklostezku. Tento
projekt byl v žádostech o dotaci z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko nejúspěšnější,“ připomněl starosta Jaroslav
Dvořák.
Cyklostezka bude mít asfaltový povrch. V létě ji budou moci využívat také in-line bruslaři, v zimě se promění na udržovanou trasu
pro běžkaře. „Na trati bude pět krytých odpočívadel, v každé obci
jedna. Informační tabule s mapou upozorní na turistické atraktivity
dané lokality,“ uvedla Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje
a investic.
Stavba začne na jaře příštího roku. První cyklisté by se tudy mohli
projet už na podzim. „Nová trasa významně zlepší podmínky pro
cykloturistiku na Novojičínsku, neboť propojí téměř padesátikilometrový okruh cyklistických stezek a tras,“ doplnil předseda svazku
obcí a novojičínský místostarosta Přemysl Kramoliš.

Sbírejte vršky pro Nikolku!
Novojičínský zpravodaj
Blíží se konec dobročinné sbírky vršků od PET lahví ve prospěch
dvouleté nemocné Nikolky Bártlové z obce Rybí. Vršky můžete
házet do čtvrtka 19. prosince do připravené krabice vedle informačního centra ve Středisku volného času Fokus. V infocentru pak
můžete říci své jméno a příjmení.
Výtěžek z prodeje vršků pomůže rodině hradit náklady na Nikolčinu rehabilitaci. Holčičku po narození postihla zástava srdce,
jež způsobila zvětšení hlavičky, odborně nazývané hydrocefalus.
K tomu se přidaly další zdravotní potíže. Nikolka strávila většinu
života v nemocnici, prodělala už dvanáct operací. Je to ale velká
bojovnice. Pravidelně cvičí, učí se mluvit a přetáčet. Bohužel to
sama všechno nezvládne, a proto prosíme o pomoc.
KAŽDÝ VRŠEK POMŮŽE!
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Kdo ze seniorů chce, může si na hřišti zacvičit.

Foto: Marie Machková

Cvičební stroje pro lidi s omezenou pohyblivostí doplňuje prolézačka se skluzavkou pro děti, aby byla podpořena přirozená soudržnost různých věkových skupin. Hřiště nebude sloužit jen obyvatelům domu s pečovatelskou službou, je volně přístupné všem.
„Projekt je jedinečný v celém kraji. Ve městě je mnoho hřišť pro
děti a mládež. My ale myslíme také na seniory. Nabízíme jim možnost strávit volný čas v pěkném prostředí, a to i aktivně prostřednictvím rehabilitací,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.

Podpoří Laudonovu expozici
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín získal přes sedm milionů korun z fondů Evropské unie
na vybudování moderní a interaktivní Expozice generála Laudona.
Dotace pokryje pětaosmdesát procent nákladů. Projekt si vyžádá
přestavbu dosud nevyužitého třetího nadzemního podlaží domu
zvaného U Laudona, kde maršál v roce 1790 zemřel. Nyní zde
působí Návštěvnické centrum. Nové výstavní prostory by měly být
zpřístupněny veřejnosti na podzim příštího roku.
„Na projektu jsme pracovali téměř rok. Je velmi kvalitní a to nám
přineslo další výraznou dotaci,“ připomněl starosta Jaroslav Dvořák. Expozice bude obsahovat neobyčejně rozsáhlou sbírku vojenských plánů, map a atlasů, knihovnu, obrazy a grafiku z majetku
rodiny Laudonů.
„Připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby, audiovizuální techniky a interiérového vybavení,“ uvedla Ivana Petruchová
z odboru majetku, rozvoje a investic. Výstavní prostory sjednotí nezvyklá grafická úprava s použitím bílé a černé barvy. Tematicky ale
bude každá místnost odlišná.
„Jednu věnujeme dětství a mládí generála Laudona, druhou Sedmileté válce, další tureckému tažení, ztvárnili jsme také úmrtní pokoj.
Expozici přizpůsobíme zejména rodinám s dětmi. Její součástí bude
herna, kde si malí návštěvníci budou moci vyzkoušet dobové oblečení, výzbroj, výstroj a zahrát si na vojáka,“ doplnila Petruchová.
Projekt počítá také s animačními a doprovodnými programy.
V prostorách se bude moci odehrávat například bál generála Laudona či karneval Marie Terezie. Dlouhou chodbu lze přeměnit
v improvizované přehlídkové molo. Unikátní a zcela originální bude
takzvaný interiérový geocaching, založený na oblíbené dobrodružné hře. „Návštěvníci budou moci za pomocí GPS souřadnic, které
získají po zdolání kvízu, hledat drobný poklad umístěný ve schránce přímo v expozici,“ vysvětlila Petruchová.

Novojičínský zpravodaj
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Vznikl další separační dvůr
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový separační dvůr je od prvního listopadu v provozu na Propojovací ulici. Jeho stavba probíhala od loňska do letošního června
a vyžádala si téměř dvanáct milionů korun. Pětaosmdesát procent
nákladů pokryla dotace z Evropské unie, pět procent poskytl stát
a deset procent vynaložilo město.

Vhodnou příležitostí může být kompletní rekonstrukce Slovanské
ulice, k níž by v závislosti na finančních možnostech města mělo
dojít v příštích dvou letech. „Ve prospěch LED svítidel svědčí také
jejich klesající cena a skutečnost, že je lze namontovat bez velkých
úprav kabelových rozvodů a rozvaděčů,“ dodal vedoucí střediska.

Město přátelské k byznysu
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín uspěl ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který pošesté vyhlásil týdeník Ekonom. V hodnocení kvality podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy v Moravskoslezském
kraji obsadil druhé místo. Odborníci posuzovali dvaačtyřicet kriterií
a dat od ministerstev, Českého statistického úřadu a podnikatelů,
z online dotazníkového šetření obcí i „mystery testování“ týdeníku.

Zástupci města slavnostně zahájili provoz nového sběrného dvora.
Foto: Marie Machková

Obyvatelé Nového Jičína sem mohou vyvážet stavební suť, sklo,
oděvy, papír, kartony, elektrozařízení, biologicky rozložitelný odpad, plasty, barvy a laky. „Další sběrné místo občanům usnadní
nakládání s nepotřebnými věcmi z domácností. Hlavně jim nabízí
prostor, kde mohou odpad bezplatně odložit,“ připomněl starosta
Jaroslav Dvořák.
Město už jeden separační dvůr má, a to na Palackého ulici. Jeho
kapacita ale nestačí, proto radnice vybudovala na pozemku v okrajové části města další zařízení. Oba separační dvory budou provozovat místní Technické služby. Provozní doba je každý pracovní
den od 8.00 do 17.00 hodin. Dvůr na Palackého ulici je otevřen také v sobotu.

Den válečných veteránů
Emilie Bartoňová
Položením květin u pomníků vojenských i civilních obětí světových válek si občané Nového Jičína a městské části Žilina jedenáctého listopadu připomněli Den válečných veteránů. Přesně pětadevadesát let od konce první světové války se zde sešli zástupci
Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za
svobodu a města Nového Jičína.
Po pietních aktech následovala beseda na radnici. Velice poutavé bylo vyprávění veterána druhé světové války, vojáka západní
fronty Josefa Diblíka, i vzpomínky Heleny Esterkesové. Akce se
nemohl zúčastnit předseda Novojičínské jednoty Československé obce legionářské, kapitán ve výslužbě Rostislav Stehlík, jenž
v Praze přebíral od ministra obrany vyznamenání Záslužný kříž.
K jeho udělení mu blahopřejeme, stejně jako Elišce Michalské
k čestnému uznání za dlouholetou práci v Československé obci
legionářské a Českém svazu bojovníků za svobodu, které jí předali
plk. Alois Petroš a starosta Jaroslav Dvořák.

LED svítidla se osvědčila
Novojičínský zpravodaj
Veřejné osvětlení vybavené LED diodami má srovnatelné světelné parametry s dosud užívanými sodíkovými výbojkami. Ukázal to
jejich souběžný testovací provoz, který v říjnu provedly Technické
služby města na Jubilejní ulici.
„Světelné parametry obou druhů svítidel se nepatrně liší v okrajových částech osvětlovaného pole, nicméně nová LED svítidla jsou
plnohodnotnou náhradou. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že LED diody spotřebují o polovinu méně elektřiny,“ informoval vedoucí střediska veřejného osvětlení a správy budov Milan Papák.
Po skončení testu pracovníci Technických služeb namontovali
LED svítidla i ve druhé polovině ulice a ponechají je tam natrvalo.
„Výrazné úspory ale dosáhneme, až jimi vybavíme veřejné osvětlení na větším území města,“ zdůraznil Papák.

Novojičínský zpravodaj

Nový Jičín prokázal, že je dobrým místem pro podnikání.

„Kvůli transparentnosti úřadu jsme zavedli elektronické aukce.
Veřejnost má přístup k majetkoprávním záležitostem na webu města, kde zároveň zveřejňujeme všechny smlouvy i usnesení rady
a zastupitelstva. Za obsah a kvalitu webových stránek Nový Jičín
získal první místo v kraji,“ řekl místostarosta Přemysl Kramoliš.
Město bodovalo také v kvalitě elektronické komunikace radnice.
V oblasti přístupu veřejné správy dostalo nejvyšší ohodnocení ze
všech měst v Moravskoslezském kraji. „Zároveň jsme druhým nejméně zadluženým městem v kraji,“ zdůraznil Kramoliš.

Chcete kompostéry zdarma?
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín připravuje podklady pro dotaci na domácí kompostéry. Jedná se o velmi kvalitní tlustostěnné kompostéry Premium o objemu přibližně 900 litrů za zhruba 3 tisíce korun (prohlédnout si je lze na odboru životního prostředí, kancelář 306). Zájemci
mohou svůj požadavek zaslat do úterý 10. prosince na e-mail
mkissova@novyjicin-town.cz, oznámit ho na telefonních číslech
556 768 365 a 556 768 261 nebo osobně na odboru životního
prostředí městského úřadu, kanceláře 306 a 303. Kompostér bezplatně obdrží pouze občan s trvalým pobytem, případně vlastník
nebo nájemce pozemku v Novém Jičíně a jeho místních částech.
Podmínkou je, že není dlužníkem města Nového Jičína a podepíše
smlouvu o výpůjčce kompostéru na pět let. Po uplynutí této lhůty
se stane jeho vlastníkem.

Darovali půl tuny potravin
Petr Vlček, Charita Nový Jičín
Pět set padesát kilogramů potravin v přibližné hodnotě pětadvaceti tisíc korun darovali lidé z Nového Jičína během historicky první
Národní potravinové sbírky s názvem Potraviny pomáhají. Sbírka,
jež byla součástí celostátní kampaně, se uskutečnila šestnáctého listopadu v místním nákupním centru Tesco. Výsledek překonal veškerá očekávání. Osm plných vozíků obsahovalo potraviny
vhodné k denní potřebě i sladkosti. Dostanou je potřební lidé bez
přístřeší nebo maminky s dětmi.
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Nový systém proti povodním

Slabikářový den prvňáčků

Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín vybuduje protipovodňový varovný systém pro celé
správní území. Z ministerstva životního prostředí a Evropské unie
na to dostane přes devět milionů korun. Celkové náklady činí deset
a půl milionu. Systém zahrnující digitální plán, hladinoměry, sirény
a nový městský rozhlas, bude hotov do konce března 2014.
Povodňový plán bude přístupný na webu města. V jeho digitální
podobě budou kontakty na povodňové komise, mapa označí záplavová území, dříve zatopené objekty, evakuační místa a místa
omezující odtok vody.
Součástí projektu bude vybudování varovného a vyrozumívacího
systému. „Ke dvěma elektronickým sirénám přibudou další čtyři.
Úplně nový bude bezdrátový rozhlas s 256 hlásiči,“ řekl Lumír Balaryn z organizačního odboru města. Na Jičínce, Zrzávce, Stranickém potoku, Grasmance a nádržích Kacabaja a Čerták město instaluje osm čidel, jež po zvýšení hladiny nad určitou hranici zašlou
varovnou zprávu na mobilní telefony povodňových orgánů.

Lenka Daňková, Jana Sviderková, Tatiana Patková
Ten listopadový den byl pro prvňáčky ze základních škol Komenského 66 a Komenského 68 slavnostní. Zvládli už čtení slabik, jednoduchých slov a krátkých vět v Živé abecedě, a proto nastal čas
předat jim slabikář.
Zatímco na Komenského 66 si děti zazpívaly písničku o knihách,
vyluštily pohádkovou hádanku a povídaly si o dobrodružstvích, kte-

Radnice podpořila myslivce
Zdeněk Matyščák, Myslivecké sdružení Loučka
Myslivecké sdružení Loučka letos opět požádalo novojičínské zastupitelstvo o finanční podporu na projekt Zachování zdravé zvěře – národního bohatství státu pro budoucí generace. Schválená
částka pět tisíc korun nám pomohla uhradit některé výdaje spojené
například s nákupem léčiv pro spárkatou zvěř nebo materiálu na
stavbu krmných zařízení.
Pečujeme o 1 295 hektarů smíšené honitby. Tvoří ji pozemky
v sedmi katastrálních územích, s nesčetným množstvím vlastnických subjektů. Patří mezi ně také město Nový Jičín, kterému náleží polní i lesní pozemky. Naše činnost spočívá v ochraně, chovu
a lovu zvěře i ochraně životního prostředí. Účastí na ošetřování
lesních a polních kultur a pomocí zemědělcům navíc přispíváme ke
zvelebení krajiny.

Domácí hlásiče se vyplatí
Novojičínský zpravodaj
Požáry v domácnostech, výbuchy či úniky plynu si každý rok
vyžádají lidské životy, zranění a působí značné materiální škody.
Přitom jejich nebezpečí lze výrazně omezit – například vybavením
bytů autonomními hlásiči požáru a úniku plynu.
„Hlásič požáru je jednoduché zařízení s detektorem, optickou
a akustickou sirénou. Pokud něco není v pořádku, majitele domácnosti spolehlivě probudí, případně upozorní sousedy,“ vysvětluje
plukovník Jiří Pokorný, náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.
Domácnosti, jejichž obyvatelé běžně používají nebo skladují hořlavé plyny, je vhodné vybavit akustickou signalizací, která varuje
už při zjištění malého množství plynu. „Podle toho, zda se jedná
o plyn stoupající ke stropu či klesající k podlaze, detektor umístíme
na stěnu nebo na strop,“ radí Pokorný.
Pořízení hlásiče požáru i úniku plynu přijde na několik stovek až
tisíc korun. S ohledem na zajištěné bezpečí lidských životů a majetku je to investice, která se vyplatí. Podrobnější informace lze nalézt
na www.cahd.cz.

Chystají Tříkrálovou sbírku
Petra Hrachovcová
Tříkrálová sbírka proběhne v Novém Jičíně a okolí od středy
1. ledna do úterý 14. ledna. Koledníci opět přinesou místním lidem přání pokoje a všeho dobrého a požádají o finanční dar. Charita ČR peníze použije na sociální projekty u nás i v zahraničí.
Větší část výtěžku z města a okolí opět získá Charita Nový Jičín,
jež rozšíří nabídku půjčovny kompenzačních pomůcek a zaplatit
část nákladů na služby pro lidi bez přístřeší a matky s dětmi v tísni.
Při této příležitosti proběhne také nábor nových skupinek koledníků. Děti, rodiče a skupiny kamarádů se mohou přihlásit
do 31. prosince na e-mailu hrachovcova.chdtereza@gmail.com.
Podrobněji na www.novyjicin.charita.cz a www.trikralovasbirka.cz.
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Prvňáčci z Komenského 66 listují ve svých slabikářích.
Foto: Vendula Havlásková

rá je v knihách čekají, prvňáčci v sousední škole ukázali, jak umějí
číst slabiky a věty a přednesli básně k písmenům celé abecedy. Potom už netrpělivě čekali, až jim paní učitelka či ředitelka slavnostně
předají školní slabikář.

Podzimní prázdniny na vsi
Věra Matýsková, vedoucí vychovatelka
Také na letošní podzimní prázdniny připravila družina Základní
školy Tyršova pro kluky a holky pobyt v Blahutovicích. Po krátkém
seznámení začal sportovní program O blahutovický pohár. Odpoledne následovala výroba draků. Jejich letové schopnosti jsme vyzkoušeli na nedalekém kopci v soutěži O blahutovického draka.
Čas po setmění nám zpestřil Kaštánek, trochu strašidelný příběh z dochované blahutovické kroniky. A přišel večer - čas jít spát
a těšit se na další dobrodružství. Třeba na sběr šípků balených domů
s receptem na voňavý čaj, na Galošové běhy, Podzimní kola, místní Prostřeno, Růži z Blahutovic a na večerní Smím prosit... Den
utekl velmi rychle, stejně jako celý pobyt.

Hasiči přišli mezi školáky
Miroslava Borošová
Již několik let navštěvují základní školy v Novém Jičíně příslušníci
zdejšího výjezdového pracoviště Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje. Ve druhých a šestých třídách zprostředkovávají žákům základní informace a poznatky z požární ochrany.
Do Základní školy Jubilejní nedávno zavítali Jiří Klos a Martin
Sedlář. Ve dvou vyučovacích hodinách dětem poutavou formou
pověděli mnoho zajímavého a praktického pro případ, že by byly
svědky požáru. Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla a prošli
krátkým znalostním testem. Za odměnu dostali propagační materiály a vyzkoušeli si zásahový oblek.

Darujte hračky, potěšte děti!
Novojičínský zpravodaj
Charitativní sbírku hraček budou moci podpořit obyvatelé Nového Jičína. Jejich výběr proběhne ve středu 11. prosince od
9.00 do 18.00 hodin v herně místního Mami – rodinného centra.
Darované hračky poslouží dětem v dětském oddělení jednotky
intenzivní péče zdejší nemocnice a malým klientům Charitního
domu blahoslavené Matky Terezy. Bližší informace získáte na
telefonních číslech 777 771 088 a 773 979 796 nebo v Mami –
rodinném centru na Hoblíkově ulici 34.

Novojičínský zpravodaj
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Poznávali roboty i vesmír

Fotosoutěž uvidíte na Baště

Rudolf Balon
Základní škola Tyršova se zapojila do projektu NatTech. Jeho
obsahem je podpora přírodovědného a technického vzdělávání
žáků a studentů v Moravskoslezském kraji a rozvoj spolupráce
mezi jejich školami.
Žáci a učitelé dvou našich tříd zavítali do Dolní oblasti Vítkovic. Sedmáci se v programu Roboti ve službách lidstva seznámili
s jejich původem, schopnostmi a využitím. Pod vedením lektora
si z lega vytvořili a naprogramovali vlastní „samostatně pracující
pomocníky“.
Šestá třída absolvovala program Tajemství vesmíru. Po procvičení logického myšlení se školáci věnovali Sluneční soustavě, zajímavou formou se seznámili s nejnovějšími poznatky o vesmíru
i poměrnými velikostmi v mikrokosmu a makrokosmu. Velký
úspěch sklidila možnost vyzkoušet si posezení v přistávacím kosmickém modulu.

Pavel Wessely
Výstavku nejúspěšnějších snímků, které do fotosoutěže Novojičínského zpravodaje posílají jeho čtenáři, zahájili osmnáctého listopadu v klubovně na Baště pod patronací Klubu rodáků.
Na sto dvacet fotografií představuje rekapitulaci dosavadních
dvaatřiceti kol. Formát A4 jim, na rozdíl od poměrně malých snímků na poslední stránce zpravodaje, dává vyniknout. Kromě téměř
všech „bodujících“ snímků návštěvník spatří další objevné záběry,
zaslané do soutěže.
Po otevření výstavky proběhla beseda s autory. Třem dosud nejúspěšnějším - Antonínu Vágnerovi, Janu Koperovi a Ivanu Čejkovi
- předseda Klubu rodáků a přátel Nového Jičína předal grafické
listy, jež klub vydal k letošnímu jubileu města.
Výstavku lze zhlédnout nejméně do konce roku, a to každé
pondělí a středu od 14.00 do 17.00 hodin nebo v jiném termínu
po dohodě na telefonu 737 424 215. Zvažujeme také umístění vystavených fotografií na klubových stránkách www.rodaci.webgarden.cz.

Škola na celý život
Renata Važanská, ředitelka
Mendelova střední škola v Novém Jičíně se dlouhodobě podílí na vzdělanosti obyvatel našeho regionu. Vytváří pro ně takové
podmínky, aby jim umožnila přístup ke vzdělání podle jejich potřeb.
Ve škole působí centrum celoživotního vzdělávání. Jako člen
Asociace institucí vzdělávání dospělých poskytujeme služby
v návaznosti na obory, jež ve škole vyučujeme. V minulém školním
roce jsme pro veřejnost uspořádali třináct bezplatných vzdělávacích programů v oborech informační a komunikační technologie,
ekonomiky, zdravotnictví a cizích jazyků.
Kromě pilotních kurzů účetnictví, daňové evidence, elektronického obchodu a podnikání a oboru sanitář jsme uspořádali také
kurz a závěrečnou zkoušku pro zájemkyně o profesní kvalifikaci
asistentky, sekretářky.
Nezaměstnaným absolventům škol, kteří jsou v evidenci úřadu
práce, nabízíme kurz základů administrativy v zahraniční praxi. Na
něj navazují odborné stáže v Irsku a Velké Británii, pořádané jako
součást projektu Leonardo da Vinci. Škola je rovněž testovacím
střediskem pro zájemce o takzvaný „řidičák na počítač.“
O činnosti a nabídce programů informujeme na www.mendelova-stredni.cz.

Úspěchy mladých výtvarníků
Lada Poulová
Výrazných úspěchů v mezinárodních soutěžích dosáhli žáci výtvarného oboru novojičínské základní umělecké školy. Devítiletá
Klára Matonohová ze třídy Lady Poulové získala na sedmnáctém
ročníku Biennal Children´s Art Exhibition v japonské Kanagawě
cenu tamního národního výboru UNICEF. Odborná porota vybírala
ze čtyřiadvaceti tisíc obrázků, které do soutěže poslaly děti z více
než devadesáti zemí.
Další ocenění se vztahují ke třetímu ročníku mezinárodní soutěže
v dětské kresbě Restart ve Spojených arabských emirátech - Oldřich Poul ze třídy Soni Zemánkové obsadil druhé místo a Vojtěch
Mička obdržel čestné uznání.

Kasička pro hendikepované
Marie Mynářová
Na mimoškolní aktivity žáků se zdravotním postižením, kteří navštěvují Odborné učiliště a Praktickou školu v Novém Jičíně, mohou
přispět obyvatelé našeho města. Své peněžní dary mohou vkládat
do pokladničky, umístěné v prodejně květin a keramiky Marcela
Strahalové na Masarykově náměstí 7. V minulých letech se podařilo vybrat patnáct tisíc korun, které posloužily například k úhradě
nákladů na školní exkurze a na nákup sportovních potřeb. Škola
zve rovněž na Vánoční výstavu výrobků svých žáků, spojenou se
Dnem otevřených dveří. Uskuteční se ve středu 11. prosince
v její budově na Sokolovské ulici 45.
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Hudebníci jamovali na Svinci

O prvním listopadovém víkendu se v Novém Jičíně poprvé
uskutečnila výuka bluegrassového jamování, spočívající ve hraní
ve skupině bez přípravy. Na lyžarskou chatu na Svinci se sjelo
sedmnáct žáků od Prahy po slovenský Lučenec, které vyučoval
banjista Petr Brandejs se dvěma asistenty podle americké metody Pete Wernicka.
K účasti potřebovali umět jen střídání čtyř akordů. Tato snadná podmínka zpřístupňuje hudbu prakticky každému. Jamovat se
učili hráči na všechny bluegrassové nástroje současně – mandolínu, kytaru, banjo, housle a basu. Jako obvykle ale převažovala
banja. Další bluegrassovou vyučovací akcí bude devátá zimní dílna v dubnu příštího roku.
Text a foto: Petr Brandejs

Bunkr slaví narozeniny
Alice Špalková, sociální pracovník
Loni osmnáctého prosince zahájilo v Novém Jičíně provoz nízkoprahové zařízení Klub Bunkr, určené dětem a mládeži od třinácti
do dvaceti let. Hledají odpovědi na základní životní otázky, mají
starosti, zažívají nesnadné situace a nedostává se jim dostatečné
pozornosti. Vyhýbají se škole, nevědí, co s volným časem.
Klub Bunkr jim poskytuje podporu a odbornou pomoc, pozitivně
ovlivňuje jejich životní styl a hodnoty. Pořádáme pro ně preventivní,
výchovné, kreativní a tvůrčí programy, sportovní turnaje, promítání
filmů i lekce cizího jazyka se zahraničním dobrovolníkem.
Od otevření eviduje Bunkr dvaašedesát klientů, což představuje
bezmála jeden a půl tisíce návštěv během téměř sto třiceti otevíracích dnů. Klienti zde tráví volný čas, poznávají nové přátelé
a zapojují se do různých aktivit. Klub je otevřen každé pondělí, středu a čtvrtek od 14.30 do 19.00 hodin. V pondělí 16. prosince od
16.00 hodin se tady uskuteční Den otevřených dveří pro širokou
veřejnost. Srdečně zveme všechny zájemce.
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Místní židé v proměnách času
Karel Chobot
Tragické osudy novojičínských židovských obyvatel jsme si letos
připomněli několikrát. Naposledy osmého listopadu, kdy se uskutečnila malá pietní vzpomínka na události staré pětasedmdesát let.
Na podzim roku 1938, po Mnichovském diktátu, v noci z desátého na jedenáctý listopad, vzplály židovské synagogy po celém
tehdejším Německu. Měla to být odplata za atentát na německého
vyslaneckého radu v Paříži von Ratha, který provedl sedmnáctiletý
student, židovský emigrant Heršel Grünszpan.

Novojičínská synagoga nevyhořela, přesto měla pohnutý osud.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

První krok do nového století
Karel Chobot
Končí jubilejní rok 700 let města Nového Jičína. Po celý rok jsme
na tomto místě odkrývali důležité historické události minulých staletí; v posledním letošním příspěvku si Nový Jičín mimo jiné připomeňme z pohledu encyklopedických informací.
Okresní město Nový Jičín je největší sídelní aglomerací okresu
a patří k nejvýznamnějším hospodářským, správním, politickým
a kulturním střediskům Moravskoslezského kraje. Rozkládá se
na levém břehu řeky Jičínky v malebném prostředí na úpatí výběžků Beskyd. V archivních dokumentech se objevuje název města
takto: 1343 Gitzin, 1397 Novoticzin, 1497 Gyczyn, 1516 Moravský
Jičín, 1611 Nový Jičín, 1720 Nowy Gitzin, lidově Ičyn; německy od
15. století Titschein, 1621 Newtitschein, 1676 - 1945 Neutitschein.
Podoba městského znaku je známa z pečeti již z konce
14. století. Polovina zavinuté střely, držená v lokti pokrčenou rukou, odkazuje na rod pánů z Kravař. Teprve později se ustálily barvy a přibyla oblaka, z nichž ruka vyniká. Znakem Nového Jičína je
červený štít, v němž ze stříbrného oblaku při levém okraji vyniká
zeleně oděné rámě držící pravou polovinu stříbrné zavinuté střely.
Zavinutá střela je také na městském praporu, uděleném městu
v roce 1997. Místní části: Bludovice (1974), Kojetín (1974), Loučka
(1975), Straník (1979), Žilina (1966). Od roku 1850 je Nový Jičín
sídlem soudního a politického okresu. Fara se připomíná již ve čtrnáctém století. Záznam z roku 1366 se zmiňuje zároveň o farním
kostele a faráři jménem Mikuláš, zatímco dalšího faráře Jana známe z roku 1402.
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Pohled na židovskou modlitebnu z doby před rokem 1918.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Novojičínská synagoga nehořela, zdejší němečtí usedlíci i přes
svůj nacionální fanatismus si uvědomovali nebezpečnou blízkost
zdejší plynárny. A tak byla židovská modlitebna jen zdevastována.
Zničené varhany, rozbité lavice, na ulici vyházené modlitební knihy, svitky tóry.
Za války synagoga přežívala nedůstojně, sloužila jako tržnice. Po
ukončení válečné vřavy se však z početné, byť v třicátých letech
ubývající, židovské obce do Nového Jičína vrátilo minimum občanů. Ostatní zemřeli v koncentračních táborech. A tak ostravská
židovská náboženská obec objekt prodala církvi Československé
husitské, která ho stavebně upravila.
Zmizely věžičky, eklektické členění fasád, mělký prostor pro svatostánek, postranní galerie v patře. V hlavním sále v místě oltáře
byl vyobrazen na zdi portrét Mistra Jana Husa, průčelí budovy zdobily kalich a kříž. Církev Československá husitská používala objekt
k náboženským obřadům až do šedesátých let.
Údržba budovy byla finančně náročná, a tak ji koupil stát pro
kulturní účely, k uložení historické písemné paměti okresu, pro archiv, který tu sídlí dodnes. Závěr pietní vzpomínky patřil prohlídce
objektu, respektive nahlédnutí přes kůr na regály archiválií. Akce
pořádané Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína a Státním
okresním archivem se zúčastnila zhruba stovka lidí.
Kostel byl bezpochyby postaven dříve spolu se stavebním rozvojem města. Byl zřejmě dřevěný, patrně sroubený jako všechny
domy ve městě a zvenčí opatřen prkenným nebo šindelovým krytem. Podobně jako město podlehl v roce 1503 zničujícímu požáru.
Současná barokní podoba chrámu Nanebevzetí Panny Marie je
dílem osmnáctého století.
V roce 1543 se uvádí bratrský sbor, ale v roce 1574 byli bratři
pronásledováni a město se stává luterským. Roku 1581 novojičínská městská rada ustavila vedle německého pastora Jakuba
Lotge z Lipska také českého luterského kazatele Martina Philadelpha Zámrského, který opatřoval služby boží v kostele Nejsvětější
Trojice. Na zákrok biskupa Stanislava Pavlovského jej ale v roce
1582 musela propustit.
Na sklonku šestnáctého století byl z města vypuzen katolický farář. Zhruba v letech 1586 až 1624 působili v Novém Jičíně u farního kostela němečtí luteránští kazatelé a při takzvaném moravském
kostelíku kazatelé čeští. Tento filiální kostel Nejsvětější Trojice pochází z patnáctého století, později byl renesančně přestavěn. Původně sloužil jako hřbitovní. Roku 1624 přicházejí do města jezuité
a nastává rekatolizace.
Jak město rostlo, zvyšoval se počet jeho obyvatel. K roku
1558 mělo podle dochovaného urbáře panství 277 osedlých domů
a zhruba 2 000 obyvatel. V roce 1850 to bylo 8 677, rok 1900 –
12 003, rok 1930 – 13 997, rok 1950 – 14 699 a v roce 2001 zde žilo
19 036 lidí - míněno je samotné město, bez místních části.
První mapové zachycení města najdeme na mapě Slezska Martina Helwiga, vydané v roce 1561. Město Nový Jičín založili pánové
z Pňovic, na počátku čtrnáctého století i se starojickým panstvím
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patřilo pánům z Kravař, kteří je drželi do roku 1434. V držení města
a panství se pak vystřídali do roku 1500 pánové z Cimburka, Boskovic, ze Sv. Juru a Pezinku, z Kunovic. V letech 1500 až 1558
město i panství patřilo Žerotínům.
Poté se Nový Jičín stal svobodným komorním městem, jeho vrchností byl přímo král. Svobodná éra hospodářského rozkvětu skončila v roce 1624, kdy se město stalo opět poddanským ve vlastnictví olomouckých jezuitů, a to až do roku 1775, kdy mu Marie
Terezie navrátila svobodu a povýšila ho mezi města municipální.
Nový Jičín byl sídlem krajského úřadu (1855 - 1860), krajského (do roku 1850 kriminálního a do 1855 zemského) soudu (do
roku 1948), okresního úřadu (1850 - 1938), okresního národního výboru (1945 - 1990), opět okresního úřadu (1991 - 2002),
okresního soudu (od roku 1850 dodnes, od roku 1945 též pro
soudní okres Fulnek a od roku 1947 pro soudní okres Příbor, od
roku 1960 i pro soudní okresy Bílovec a Frenštát pod Radhoštěm), státního zastupitelství (1850 - dodnes), hlavního daňového
úřadu (1900), hlavního celního úřadu (1900 - 1921), okresního
stavebního úřadu (1900, 1911; 1924 filiálka zemského stavebního úřadu), okresního vedení a oddělení finanční stráže (1900,
1911), cejchovního úřadu (1900, 1935), policejního komisariátu
(od 1926) a státního policejního úřadu (1936 - 1938); okresního
četnického velitelství, četnické stanice, po roce 1945 Sboru národní bezpečnosti.

V letech 1938 - 1945 v rámci říšské župy Sudety byl Nový Jičín sídlem úřadu landrátu, pobočky služebny gestapa, německého
krajského (zemského) a okresního úředního soudu, německého
finančního úřadu, okresního celního komisariátu a pracovního úřadu. Počty advokátů: rok 1900 - 6, rok 1924 - 8, rok 1930 - 12,
rok 1937 - 15. Notáři – v letech 1900 - 1935 uváděni 2. Náboženské vyznání: v roce 1900 – 11 560 katolického, 253 židovského,
186 evangelického. V roce 1930 – 12 382 katolického, 609 evangelického, 206 židovského, 196 československého, 25 jiného,
579 bez vyznání. V roce 1921 z jiné národnosti bylo výjimečně
118 Židů a 516 cizinců, roku 1930 to bylo 390 cizinců.
K městské hygieně patřily novojičínské městské lázně, připomínané roku 1588, plnící zároveň funkci lazebníka, holiče, chirurga.
Nejstarší novojická lékárna je datována k roku 1643, prvním městským lékařem se stal roku 1733 Andreas Trogenius. Městský špitál od roku 1624, městská nemocnice od roku 1804, nová budova
(Nemocnice korunního prince Rudolfa) byla slavnostně předána
veřejnosti 4. října 1884. Od té doby byla mnohokrát přestavěna
a hlavně dostavena novými objekty v celý komplex.
Tolik jen velmi stručný výčet především z Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848 - 1960, svazek XIV. (vydán
v Olomouci roku 1995). Končí se jubilejní rok sedmisetletého výročí
města, na tomto místě si ale budeme mnohé historické události
připomínat i v dalších letech.

Na zdraví aneb Ještě jednou 700 let města
Radek Polách
Letos jsme si v každém čísle Novojičínského zpravodaje připomínali 700 let Nového Jičína. Ve dvanácti rubrikách a několika
doprovodných článcích jste se dověděli o významných událostech
spojených s naším městem. Texty doprovázely unikátní fotografie
ze sbírek novojičínského muzea a archivu. Vzhledem k tomu, že
autoři připravili tematické stránky především k tomuto výročí, stálo
by za to představit závěrem roku ještě jednu kuriozitu. Před časem
ji pracovníci muzea našli ve sbírkových fondech muzea.

Společnost Modrého beránka na snímku z 25. února 1863.
Foto: Muzeum Novojičínska

Snímek pochází z 25. února 1863 - letos tedy oslavil jeden
a půl století své existence. Dnes již asi nikdo nezjistí, jaký druh
piva si pánové při této příležitosti čepovali z dubového soudku. Určitě to ale bylo pivo novojičínské. Vzhledem k tomu, že první kniha
o dějinách Nového Jičína od dr. Josefa Becka již byla na světě,
je možné, že tímto přípitkem oslavili tehdejší výročí 550 let města.
Nezbývá, než městu popřát dalších 700 let! Na zdraví!
Hostinec U Modrého beránka - 70. léta devatenáctého století.
Foto: Muzeum Novojičínska

Hostinec U Modrého beránka byl v polovině devatenáctého století nejznámějším restauračním zařízením ve městě. Nacházel se
na místě dnešní Základní školy na Tyršově ulici a jsou s ním spjata
jména významných osobností Nového Jičína. Pravidelně ho navštěvovali místní podnikatelé, představitelé města, umělci a filozofové.
Historická fotografie hostince dokládá jeho osobitý vzhled, který
dotvářel kolorit tehdejšího Döpperringu, nynější Tyršovy ulice. Velký vývěsní štít zdobil tento hostinec i po jeho přemístění do domu
na dnešní Derkově ulici, kam musel být kvůli výstavbě Obecné
a dívčí měšťanské školy přestěhován.
Historické články z devatenáctého století dokládají veselý a družný svět, který byl koloritem tohoto restauračně-kulturního zařízení.
Málokdo však ví, že součástí dění byl i jeden z nejstarších spolků
ve městě, o kterém se mnoho nepíše – Společnost Modrého beránka (Gesellschaft Blaues Lamm). Právě fotografie tohoto veselého spolku pracovníci Muzea Novojičínska nedávno identifikovali
v nejstarších historických fondech.
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Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce v úterý 17. prosince v 16.30 hodin na další přednášku Lenky R. Chobotové na
téma Nový Jičín a kloboučnický
rod Hücklů, která se uskuteční v klubových prostorách na baště
městského opevnění.
Zároveň zveme v pondělí 30. prosince v 18.00 hodin na tradiční vánoční posezení. Letos bude kromě hudebního připraveno
překvapení k závěru jubilejního roku města.
Doporučujeme také návštěvu vánočních koncertů Pěveckého
sboru Ondráš. Věříme, že při koncertu v Beskydském divadle
20. prosince konečně pokřtíme naši novou knihu.
Výbor klubu přeje nejen v čase vánočním pokoj všem lidem dobré vůle a děkuje za veškerá dobrá slova a neméně
dobré činy, jimiž jsme si v roce připomínajícím 700 let města Nového Jičína pomáhali.
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Vánoční čas ve městě
Marie Machková, tisková mluvčí
Neobyčejně bohatý program nabídne lidem Advent v Novém Jičíně. Na Masarykově náměstí jsou v plném proudu Vánoční trhy,
které potrvají do pondělí 23. prosince. Jejich program a seznam
prodejců najdete na letáčcích, které radnice nechala koncem listopadu doručit do všech domácností. Ke stažení je i na městském
webu. Městský rozhlas ohlásí program vždy na příští tři dny.
Ve čtvrtek 5. prosince se na náměstí uskuteční Den s Mikulášem, plný her, písniček, sněhuláků, andělů a čertíků. Děti mohou
pomocí andělské pošty poslat přání Ježíškovi. Každé dítě, které
přinese a pošle Ježíškovi dopis, obdrží drobný dárek. V 17.00 hodin se rozsvítí vánoční strom. U něj vystoupí bubeníci Crash Drums
ze ZUŠ Odry.
Rušno bude také u Staré pošty. V úterý 10. prosince tady vystoupí kapela Poutníci, která v 10.00 hodin zároveň pokřtí své album. Ve středu 11. prosince zazpívá sbor Ondrášek., ve čtvrtek
19. prosince se představí živý betlém, v pátek 20. prosince zahraje koledy cimbálovka Radhošť a v 16.00 hodin startuje Běh
o vánočního kapra.
V Beskydském divadle se v pátek 20. prosince v 18.00 hodin
uskuteční závěrečný koncert k 700. výročí města v podání
pěveckého sboru Ondráš. V programu zazní i skladba Vánoční
od Luboše Fišera, nádherné dílo pro sbor, sóla, varhany a velký
orchestr. Další vánoční koncert Ondráše proběhne v sobotu
28. prosince v 17.00 hodin ve farním kostele (viz níže).
Masarykovo náměstí bude také dějištěm silvestrovských oslav,
které uzavřou jubilejní rok města – v úterý 31. prosince mohou lidé
zhlédnout promítání videomapingu a ve 20.00 hodin slavnostní
ohňostroj.

Pozvánky
 Víte, jak zdobit vánoční ozdoby?
Návštěvnické centrum zve širokou veřejnost na workshop
s ukázkou zdobení skleněných vánočních ozdob, který se zde
uskuteční ve čtvrtek 5. prosince od 9.00 do 16.30 hodin.
Ukázku předvede Daniela Mašková.
 Přijďte na bruslení s Mikulášem!
Bruslení a soutěžení s Mikulášem pořádají Hokejový klub Nový
Jičín a Středisko volného času Fokus v úterý 10. prosince od
16.00 do 17.00 hodin na zdejším zimním stadionu. Vstup bude
volný.
 Betlémy a světlo z Tyršky
Žáci 6. A třídy Základní školy Tyršova a jejich učitelky pořádají
prodejní výstavu betlémů, která proběhne ve čtvrtek 19. prosince od 9.00 do 16.00 hodin ve stánku na Masarykově náměstí.
Děti v něm představí svou práci a zároveň budou rozdávat Betlémské světlo.
 Vánoční bohoslužby
Římskokatolická církev pořádá vánoční bohoslužby v Novém
Jičíně v těchto termínech: Ne 22. 12. - 7.30, 10.00 (farní kostel),
18.30 (Španělská kaple), Út 24. 12. - 6.45 (farní kostel), 14.30
(pro děti a rodiče – Španělská kaple), 23.00 (půlnoční - farní
kostel), St 25. 12. - 7.30, 10.00 (farní kostel), 18.30 (Španělská
kaple), Čt 26. 12. - 7.30, 10.00 (farní kostel), 9.00 (Žilina), 18.30
(Španělská kaple), Ne 29. 12. - 7.30, 10.00 (farní kostel), 18.30
(Španělská kaple), Út 31. 12. - 15.00 (farní kostel), St 1. 1. - 7.30,
10.00 (farní kostel), 18.30 (Španělská kaple).
Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se uskuteční
na dvou místech. Modlitebna v Janáčkových sadech: Ne 22. 12.
v 9.00, Út 24. 12. ve 14.00, St 25. 12. v 9.00, Ne 29. 12.
v 9.00. Dům seniorů ve Straníku: St 25. 12. v 10.45, Čt 26. 12.
v 9.15 (dětská vánoční slavnost).
 Pohyblivý betlém ve Španělské kapli
O Vánocích mohou návštěvníci Španělské kaple spatřit pohyblivý betlém. Slavnostně se otevře během mše, která se uskuteční
v úterý 24. prosince ve 14.30 hodin. Další příležitost k prohlídce bude vždy dopoledne a odpoledne. Časový rozpis bude na
dveřích Španělské kaple.
 Sváteční setkání s Ondrášem
Třemi vánočními koncerty potěší pěvecký sbor Ondráš publikum v našem městě. Poprvé vystoupí v úterý 17. prosince
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v 16.30 hodin na Vánočním jarmarku na náměstí. V pátek
20. prosince v 18.00 hodin se s dalšími tělesy představí
v Beskydském divadle na koncertu Zvony zní Gloria. Poslední
novojičínské vystoupení v letošním roce sbor uspořádá v sobotu
28. prosince v 17.00 hodin ve farním kostele.
 Ondrášek zazpívá koledy
Ve středu 11. prosince v 17.30 hodin Ondrášek vystoupí
na zdejším Masarykově náměstí s pořadem Česko zpívá koledy.
V sobotu 11. ledna v 15.00 a 18.00 hodin uspořádá novoroční
koncerty v Beskydském divadle.
Výtěžek z dobrovolného vstupného soubor použije na úhradu
nákladů spojených s účastí na červnovém festivalu v americkém
Washingtonu. Jeho první cestu za Atlantik lze finančně podpořit
také příspěvkem na účet 1768157309/0800. Bližší informace na
www.ondraseknj.cz.
 Barokní hudba v kunínském zámku
Tradiční vánoční koncert z děl barokních mistrů se uskuteční
v pondělí 26. prosince v 17.00 hodin ve Velkém sále kunínského zámku. Účinkují violoncelista Jan Škrdlík a cembalistka Kateřina Bílková. Barokní menu za svitu svíček doplní texty českých
prozaiků v podání herečky Marie Vikové. Doporučujeme rezervovat si místa předem na e-mailu ic@kunin.cz.
 Koncerty ve farním kostele
Dva vánoční koncerty se odehrají ve farním kostele v Novém
Jičíně. V sobotu 28. prosince v 17.00 hodin tady vystoupí pěvecký sbor Ondráš, v neděli 5. ledna v 16.00 hodin si můžete
poslechnout středoškolský pěvecký sbor Puellae et Pueri.
 Prázdniny na ledě i v bazénu
Zimní prázdniny si lidé mohou zpestřit také bruslením na zimním stadionu nebo koupáním v krytém bazénu.
Bruslení pro veřejnost: Ne 22. 12. od 16.00 do 17.15, Po
23. 12. od 11.15 do 12.30, Út 24. 12. od 11.15 do 12.30, St
25. 12. od 16.00 do 17.15, Čt 26. 12. od 16.00 do 17.15, Pá
27. 12. od 17.00 do 19.00 (Pohádkové bruslení s Vendou),
So 28. 12. od 16.00 do 17.15, Ne 29. 12. od 16.00 do 17.15,
Po 30. 12. od 16.30 do 18.30 (Silvestrovské disco bruslení), Út
31. 12. od 10.30 do 11.45, St 1. 1. od 16.00 do 17.15, Čt 2. 1. od
16.00 do 17.15, Pá 3. 1. od 16.00 do 17.15, Ne 5. 1. od 16.00 do
17.15. Podrobnosti a možné změny v programu na www.zsnj.cz.
Koupání pro veřejnost: Po 23. 12. zavřeno, Út 24. 12. zavřeno,
St 25. 12. zavřeno, Čt 26. 12. od 10.00 do 16.00, Pá 27. 12.
od 8.00 do 12.00 a od 16.00 do 21.00, So 28. 12. od 10.00 do
19.00, Ne 29. 12. od 8.00 do 19.00, Po 30. 12. od 8.00 do 12.00
a od 14.00 do 21.00, Út 31. 12. zavřeno, St 1. 1. zavřeno, Čt
2. 1. od 10.00 do 14.00 a od 16.00 do 21.00, Pá 3. 1. od 10.00
do 12.00 a od 16.00 do 21.00, So 4. 1. od 10.00 do 19.00,
Ne 5. 1. od 8.00 do 19.00 hod. Bližší informace na novém webu
www.bazennovyjicin.cz.
 Advent v hotelu Praha
Znovuotevřený hotel Praha pořádá pro návštěvníky několik
adventních akcí. V pátek 6. prosince od 17.00 hod. tady
proběhne Mikulášský taneční večer. K poslechu a tanci bude
hrát Petr Janča. Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. prosince od
11.00 do 14.00 a od 18.00 do 21.00 hodin budou v hotelu podávat slavnostní vánoční menu. Cena za osobu bude 660 korun.
V úterý 31. prosince od 19.00 hodin se zde uskuteční Silvestrovský gala večer se živou hudbou až do rána. Cena za osobu
bude 595 korun, místo je třeba rezervovat na telefonním čísle
730 821 490. Více informací na www.prahahotel.biz.
 Výstavy v Návštěvnickém centru prodlouženy
Zajímavé výstavy probíhají v expozici Návštěvnického centra.
První představuje ocenění a suvenýry z cest pěveckého sboru
Ondrášek, druhá s názvem Obchody a řemesla v Novém Jičíně
obsahuje korespondenci z let 1900 až 1945 ze sbírky Ivana
Bartoně. Obě výstavy jsou prodlouženy do úterý 31. prosince.
 Knihovna bude o Vánocích uzavřena
Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky, že Městská knihovna
v Novém Jičíně bude od pondělí 23. prosince do středy 1. ledna uzavřena. Na vaši návštěvu se budeme těšit opět ve čtvrtek
2. ledna. Dále oznamujeme, že od 1. ledna se vždy v úterý zkrátí
půjčovní doba v oddělení pro dospělé čtenáře. Z důvodu přípravy
kulturních a vzdělávacích akcí potrvá do 17.30 hodin.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Sobota 7. prosince v 19.00 hod. • ONDŘEJ
HAVELKA a MELODY MAKERS • Vyprodáno.
 Neděle 8. prosince v 16.00 hod. • Josef Kolář – Petr Prchal: KOCOUREK MODROOČKO • Příhody kočičího kluka a jiných chlupatých čtvernožců
v muzikálové pohádce pro celou rodinu. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
 Úterý 10. prosince v 19.00 hod. • Trio LA MUSICA • Zuzana Rzounková (lesní roh), Marta Korduljak (flétna), Stanislav Gallin (klavír). Kruh přátel
hudby.
 Čtvrtek 12. prosince v 18.00 hod. • Robert Thomas: MANDARINKOVÁ IZBA • Komedie plná francouzského espritu a šarmu. V režii Ľubomíra
Vajdičky hrají Zuzana Tlučková, Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana Ondrejková. Předplatné skupiny S.
 Pondělí 16. prosince v 16.30 a 19.00 hod. • VÁNOČNÍ KONCERT •
Účinkují žáci ZUŠ Nový Jičín. Předprodej od 11. 12. do 13. 12. od 14.00 do
17.00 hod. v ZUŠ.
 Úterý 17. prosince v 19.00 hod. • David Seidler: KRÁLOVA ŘEČ • Skutečný příběh přátelství koktavostí trpícího britského prince Alberta (pozdější
král Jiří VI.) a jeho logopeda. V režii Petra Kracika hrají Martin Stránský j. h.,
Dušan Sitek, Petra Horváthová/Simona Vrbická, Kateřina Macháčková, Miloš
Kopečný. Předplatné skupiny B.
 Čtvrtek 19. prosince v 16.30 hod. – malý sál • S ÚSMÉVEM POHÁDKOVÝM SVĚTEM • Hrají a zpívají studenti Gymnázia a SOŠ Nový Jičín.
Režie Andrea a Karel Dostálovi. Prodej vstupenek před představením.
 Pátek 20. prosince v 18.00 hod. • ZVONY ZNÍ GLORIA • Závěrečný
koncert k oslavám výročí 700 let založení města. Účinkují Pěvecký sbor
Ondráš, Pěvecký sbor Puellae et Pueri, Komorní orchestr Kopřivnice a jeho
hosté.
 Čtvrtek 26. prosince v 16.00 hod. – Trámový sál Žerotínského zámku
• ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT • Více informací v programu Muzea Novojičínska.
Výstava:
 Pondělí 16. prosince – pátek 31. ledna – foyer • VÝSTAVA PRACÍ
ŽÁKŮ ZUŠ NOVÝ JIČÍN.
Připravujeme:
 Sobota 11. ledna v 15.00 a 18.00 hod. • NOVOROČNÍ KONCERT •
Vystoupení sboru ZUŠ Ondrášek a jeho přípravných oddělení.
 Čtvrtek 16. ledna v 19.00 hod. • APOLLON KVARTET • Pavel Kudelásek (housle), Radek Křižanovský (housle), Pavel Cyprys (viola), Pavel Verner (violoncello) s repertoárem, do něhož vedle klasiky patří řada jazzových
skladeb.
 Pátek 17. ledna v 19.00 hod. • Eric-Emmanuel Schmitt: MANŽELSKÉ
VRAŽDĚNÍ • Gill se vrací z nemocnice domů s amnézií, již údajně utrpěl při
úrazu hlavy. S ním vyvstávají otázky, které nás uvádějí do děje. V režii Jana
Hřebejka hrají Nataša Burger a Jaroslav Dušek. Předplatné skupiny B.
 Neděle 19. ledna v 16.00 hod. • Václav Renč: PERNÍKOVÁ CHALOUPKA • Pohádka o Jeníčkovi a Mařence, které v lese málem snědla ježibaba.
Předplatné skupiny Rolnička. Vyprodáno v předplatném.
 Čtvrtek 23. ledna v 19.00 hod. • HRADIŠŤAN – O SLUNOVRATU •
O tom, co bývalo a znovu kdysi bude... Hudebně taneční pásmo – hlavním
zdrojem inspirace se staly básně Jana Skácela a texty lidové poezie. Hudba
Jiří Pavlica, choreografie Ladislava Košíková.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 2. prosince a středa
4. prosince v 17.30 hod. • GRAVITACE • 3D • Při zdánlivě rutinní výpravě do kosmu dojde ke katastrofě. Loď je
zničená a Sandra Bullock a George Clooney zůstanou ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého. Sci-fi/ thriller. Přístupné bez omezení, 91 min., titulky.
 Pondělí 2. prosince a středa 4. prosince ve 20.00 hod. • PŘÍBĚH
KMOTRA • Podle bestselleru Jaroslava Kmenty. Vzestup a pád člověka, který se od kšeftu s digitálními hodinkami vypracoval na pozici šedé eminence
české politiky. Akční drama. Do 12 let nevhodné, 99 min., česky.
 Čtvrtek 5. prosince – pátek 6. prosince v 17.30 hod. • KŘÍDLA VÁNOC • Nejen vánoční příběh o síle našich přání – v hlavních rolích Richard
Krajčo, Vica Kerekes, Jakub Prachař a David Novotný. Drama/komedie. Přístupné bez omezení, 110 min., česky.
 Čtvrtek 5. prosince – pátek 6. prosince ve 20.00 hod. • Sobota 7. prosince – neděle 8. prosince v 17.30 hod. • HUNGER GAMES: VRAŽEDNÁ
POMSTA • Pokračování filmového hitu. Vítězství Katniss a Peeta Mellarka
v Hunger Games zažehly napříč Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti mocnému Kapitolu. Akční/dobrodružný/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 146 min., titulky.
 Sobota 7. prosince – neděle 8. prosince v 15.30 hod. • ŠMOULOVÉ 2
• Zlý čaroděj Gargamel stvoří nezbedná stvoření podobná Šmoulům s cílem
získat všemocnou kouzelnou šmoulí esenci. Rodinná komedie. Přístupné bez
omezení, 105 min., dabing.
 Sobota 7. prosince – neděle 8. prosince ve 20.00 hod. • PLÁN ÚTĚKU
• Sylvestr Stallone a Arnold Schwarzenegger se konečně potkávají jako hlavní
hrdinové v jednom filmu. Akční thriller. Do 12 let nevhodné, 115 min., titulky.
 Úterý 10. prosince - středa 11. prosince v 17.30 hod. • KLAUNI • Nový
český film podle scénáře Petra Jarchovského. Oskar, Max a Viktor vytvořili
klaunskou skupinu Busters, jejíž vystoupení vnášela do totalitní šedi jiskřičku svobody. Pak se ale ve zlém rozešli. V hlavních rolích Oldřich Kaiser,
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Jiří Lábus a přední francouzský komik Didier Flamand. Komedie/drama. Do
12 let nevhodné, 120 min, česky.
 Pondělí 9. prosince - středa 11. prosince ve 20.00 hod. • OLDBOY
• Kdo se mu postaví do cesty, pozná, jak velký je jeho vztek a jak dobře se
umí ohánět kladivem. Thriller/akční. Do 15 let nepřístupné, 105 min., titulky.
POZOR, PŮLNOČNÍ PREMIÉRA!
 Ze středy 11. prosince na čtvrtek 12. prosince v 00.05 hod. • HOBIT:
ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ • 3D • Speciální projekce velkofilmu.
• Čtvrtek 12. prosince – pátek 13. prosince v 16.30 hod. • 3D dabing •
Čtvrtek 12. prosince - pátek 13. prosince ve 20.00 hod. • 2D dabing •
Sobota 14. prosince v 16.30 hod. • 2D dabing • Sobota 14. prosince ve
20.00 hod. • 3D dabing • Neděle 15. prosince v 16.30 hod. • 3D titulky •
Neděle 15. prosince ve 20.00 hod. • 2D titulky • HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ • Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na pouti s čarodějem
Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Dobrodružný/
fantasy. Přístupné bez omezení, 170 min.
 Pondělí 16. prosince v 17.30 hod. • KOMORNÍK • FK • Příběh Cecila Gainese, který jako komorník obsluhoval v Bílém domě v letech 1952 až
1986 sedm amerických prezidentů. Životopisný/drama. Do 12 let nevhodné,
132 min., titulky.
 Pondělí 16. prosince – středa 18. prosince ve 20.00 hod. • KONZULTANT • Michael Fassbender, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Javier Bardem
a Brad Pitt v drsné a rafinované podívané, v níž se krvavou zápletkou vine
typický černý humor. Krimi/thriller. Do 15 let nepřístupné, 111 min., titulky.
 Úterý 17. prosince – středa 18. prosince v 17.30 hod. • CESTA ZA
VÁNOČNÍ HVĚZDOU • Poutavý pohádkový příběh s ohromující výpravou a
kostýmy o odvážné dívce Sonje se odehrává v překrásné zasněžené přírodě
v předvánočním čase. Rodinný/dobrodružný/fantasy. Přístupné bez omezení,
80 min., dabing.
 Čtvrtek 19. prosince – pátek 20. prosince v 17.30 hod. • THOR: TEMNÝ SVĚT • 3D • V další velkolepé adaptaci navazující na film Avengers
usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. Akční/dobrodružný/
fantasy. Do 12 let nevhodné, 111 min., dabing.
 Čtvrtek 19. prosince - pátek 20. prosince ve 20.00 hod. • PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? • Vánoční čas dokáže přinést podivuhodné příběhy, vtipné
historky i nostalgii. Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Václav Postránecký
a Igor Chmela v hlavních rolích filmu, který pohladí. Romantická komedie.
Přístupné bez omezení, 100 min., česky.
 Sobota 21. prosince – neděle 22. prosince v 15.30 hod. • NIKO 2 •
Sobík Niko musí opět řešit své trable. Vydává se zachránit nevlastního bratra, kterého unesli zlí orli. Animovaný/dobrodružný/komedie. Přístupné bez
omezení, 75 min., dabing.
 Sobota 21. prosince - neděle 22. prosince v 17.30 hod. • PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY • 3D • Zapomeňte na Jurský park! Teprve teď máte opravdu
možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. Akční/rodinný.
Přístupné bez omezení, 100 min., dabing.
 Sobota 21. prosince - neděle 22. prosince ve 20.00 hod. • FRAJEŘI
VE VEGAS • Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman a Kevin
Kline – celoživotní přátelé se na stará kolena rozhodnou ještě jednou to pořádně roztočit. Komedie. Do 12 let nevhodné, 105 min., titulky.
 Pondělí 23. prosince v 15.30 hod. • Středa 25. prosince v 17.30 hod.
• LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ • Pohádka o milé a nebojácné Anně, jež s pomocí
přátel podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry. Animovaný/
komedie. Přístupné bez omezení, 109 min., dabing.
 Pondělí 23. prosince v 17.30 hod. • Středa 25. prosince - čtvrtek
26. prosince ve 20.00 hod. • HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ • 3D
dabing • Synopse k filmu viz výše.
 Čtvrtek 26. prosince – pátek 27. prosince v 17.30 hod. • LEDOVÉ
KRÁLOVSTVÍ • 3D • Tentokrát ve 3D. Synopse k filmu viz výše.
 Pátek 27. prosince – neděle 29. prosince v 15.30 hod. • MRŇOUSKOVÉ – ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ • Na lesním paloučku se rozhoří
nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Uprostřed znepřátelených stran se objeví odvážná beruška. Animovaný/rodinný. Přístupné
bez omezení, 80 min.
 Pátek 27. prosince ve 20.00 hod. • HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
• Tentokrát ve 2D v původním znění s titulky. Anotace k filmu viz výše.
 Sobota 28. prosince - neděle 29. prosince v 17.30 hod. • PUTOVÁNÍ
S DINOSAURY • 3D • Synopse k filmu viz výše.
 Sobota 28. prosince – neděle 29. prosince ve 20.00 hod. • NYMFOMANKA, část I. • Vše, kvůli čemu Larse von Triera milujeme i nesnášíme,
je v tomto filmu v kondenzované a čisté podobě. Drama/komedie/erotický.
Do 18 let nepřístupné, 110 min., titulky.
 Pondělí 30. prosince v 15.30 hod. • PUTOVÁNÍ S DINOSAURY • Tentokrát ve 2D. Synopse k filmu viz výše.
 Pondělí 30. prosince v 17.30 hod. • HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
• 3D • Tentokrát ve 3D s dabingem. Synopse k filmu viz výše.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz/
 Úterý 3. prosince v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ
• MIKULÁŠSKÝ KONCERT
 Čtvrtek 12. prosince v 17.00 hod. – hudební sál
ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍDY VERONIKY

MACHANDER
 Pondělí 16. prosince v 16.30 a 19.00 hod. – Beskydské divadlo •
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
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Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Do pátku 31. ledna – Nová galerie • AKCE
TĚLA II • Výstava členů výtvarného spolku Arkáda
a jejich hostů k odkazu tvorby Antona Koliga.
 Do neděle 12. ledna – Rytířský sál, Kamenná
síň • KOUZLO VÁNOČNÍHO STROMU • Tradiční a současné vánoční
dekorace.
 Do úterý 31. prosince – nádvoří Žerotínského zámku • PO STOPÁCH ŽEROTÍNŮ • Putovní výstava o historii šlechtického rodu.
Akce:
 Do pátku 13. prosince • VÁNOCE VE MĚSTĚ • Předvádění lidových
technik spojených s obdobím adventu a Vánoc. Zadáno pro školy.
 Čtvrtek 26. prosince v 16.00 hod. – Trámový sál • ŠTĚPÁNSKÝ
KONCERT • Tradiční koncert Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Sólisté Roman Mžik (housle), Alena Ondrisiková (viola) a Dalibor Pimek (violoncello). Vstupné v předprodeji v pokladně Beskydského divadla
120 Kč, na místě 150 Kč.
Otevírací doba:
úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
neděle
9.00 – 15.00
Otevírací doba o vánočních svátcích:
		
úterý
24. 12. zavřeno
		
středa
25. 12. zavřeno
		
čtvrtek
26. 12. 9.00 – 15.00
		
úterý
31. 12. 9.00 – 15.00
		
středa
1. 1.
zavřeno
Tel.: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
 Do pátku 20.
prosince – výstavní síň Stará pošta • ČERTOVSKÁ VÝSTAVA • Pekelné
bytosti vyrobené dětmi z mateřských a základních
škol a školních družin. Otevřeno Po – Pá od 9.00
do 11.00 a od 14.30 do 17.00 hod.
 Do pátku 20. prosince v hodinách pro veřejnost – Městská knihovna • ZIMA NEJEN
LADOVSKÁ • Výstava pohlednic a blahopřání
s vánoční a zimní tematikou ze soukromé sbírky.
 Do úterý 31. prosince – Čajovna Archa • VIKTOR KAČO • Výstava obrazů.
Akce:
 Úterý 3. prosince v 19.00 hod. – kino Květen
• ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA • Turné k nové desce legendy
folku, country a bluegrassu. Vstupné 170/200 Kč.
 Úterý 3., 10. a 17. prosince od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa
• MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG.
 Pátek 6. prosince ve 20.00 hod. – Klub Galerka • GOODFELLAS
+ IAN • Rockový večírek s kapelou známou také pod zkratkou The Gfs
a nový energický akustický projekt čerstvého vítěze Českého YouTube festu. Vstupné 80/120 Kč.
 Sobota 7. prosince v 7.00 hod. • ČAJOVÝLET NA NS LAŠSKÁ –
KOPŘIVNICE • Přírodní expedice. Sraz v 7.00 na autobusovém nádraží
na stanovišti 10.
 Středa 11. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • BESEDA
„O ŽIVOTĚ“ • Beseda a workshop Lucie Hovjacké o životě, vývoji, změnách a pochopení souvislostí. Vstupné 70 Kč.
 Pátek 13. prosince ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ELEKTRICK
MANN • Kultovní banda valmezských deviantů a jejich drsné marihuanové
balady. Vstupné 80/100 Kč.
 Pátek 13. a 20. prosince v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Představení a předvánoční zvýhodněný prodej deskových her.
 Sobota 14. prosince v 17.00 hod. – Čajovna Archa • MENSTRUACE • Přednáška Jiřího Vítka a Petry Vítkové-Martochové. Zrušit, tajit
nebo využívat svůj lunární cyklus k dosažení úspěchu a naplnění? Vstupné
100/studenti a důchodci 80 Kč.
 Sobota 14. prosince ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • HORANA
A SYN • Etnofolk ze středoslovenské samoty. Vstupné 50 Kč.
 Neděle 15. prosince v 16.00 hod. - přednáškový sál, Slovanská ulice
3 • NEVE AKUSTIK • Vánoční koncert. Známé i neznámé písně a koledy
v jazz-folkové náladě.
 Úterý 17. prosince v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA XX. – SATANIC PORNO CULT SHOP • Od hip hopu k Nirvaně. Hudební hazardéři, zvukoví teroristi z japonské Ósaky. Večerem bude
provázet Satty.
 Středa 18. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • KDYŽ SE FILM
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NAUČIL MLUVIT • Přednáška a projekce historika Daniela Hermana z počátků zvukové éry filmu: Andaluský pes, Slaměný klobouk, Trojka z mravů,
Atalanta, Utrpení Panny orleánské, Modrý anděl... Vstupné 30 Kč.
 Pátek 20. prosince ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PŘINES SI
SVOJI BAŇKU vol. 2 • Volné pokračování loňského tanečního a poslechového večera. K tanci a poslechu zahraje DJ Fikop. Za darovanou baňku na
náš erární stromeček malý dáreček... Vstupné 30 Kč.
 Sobota 21. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • SVATOJAKUBSKÁ POUŤ - CESTA VÍRY A VŮLE • Cestopisná projekce Alice Krumpolcové a Jana Fadlera o putování Španělskem. Vstupné 40 Kč.
 Sobota 28. prosince v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ŘÍKEJTE MI
KUČU • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Strhující portrét ugandského gay aktivisty Davida Katoa, který nechtěl být jen ve vleku neblahých
událostí. Délka 87 min.
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Výstava:
 Pondělí 9. prosince – pátek 20. prosince
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hod. – SVČ Fokus • PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA • Výtvory dětí z výtvarných kroužků. Od 9. do 12.
prosince také prodej drobné keramiky.
Akce:
 Čtvrtek 5. prosince od 10.00 do 18.00 hod. – Masarykovo náměstí •
DEN S MIKULÁŠEM • Setkání s Mikulášem, anděly a čerty. V 17.00 hod.
rozsvícení vánočního stromu, vystoupení bubeníků Crash Drums. Děti, které přinesou a pošlou Ježíškovi dopis, obdrží drobný dárek.
 Sobota 7. prosince 9.00 hod. – SVČ Fokus • MIKULÁŠSKÝ STOLNÍ
TENIS • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče – od mladších žáků po
dospělé. Startovné 40 Kč za hráče.
 Neděle 8. prosince v 15.00 hod. – SVČ Fokus • DĚTSKÁ DISKOTÉKA • Děti od 5 let si mohou zařádit v rytmu diskotékových hitů. Chybět
nebudou soutěže a drobné občerstvení. Jednotné vstupné 30 Kč.
 Úterý 10. prosince v 16.00 hod. – zimní stadion • MIKULÁŠ NA
LEDĚ • Více informací na straně 10.
 Pátek 13. prosince v 17.00 hod. – SVČ Fokus • PŘEDVÁNOČNÍ
FiTPÁRTY • Dvě a půl hodiny cvičení pro všechny: Double Aerobic, Total
Body Work, Pilates a vánoční punč. Cena 150 Kč.
 Pátek 20. prosince od 16.00 hod. – sobota 21. prosince do
10.00 hod. • KOUZELNÁ NOC • Čtvrtá v pořadí… plyšová se speciální
nadílkou, výrobou dárečků a ponožkových maňásků. V kouzelném lese po
stopách zimní královny. Bude-li sníh, boby s sebou. Nutná přihláška, ke
stažení na webu. Cena 150 Kč.
 Pátek 20. prosince v 17.30 hod. – Masarykovo náměstí • běh
o vánočního kapra • Druhý ročník – registrace od 16.00 do
17.00 hod. Startovné: mládež do 18 let zdarma, dospělí 40 Kč.
 Pátek 27. prosince v 9.00 hod. – Smetanovy sady • VÁNOČNÍ DISCGOLF • Turnaj pro začátečníky i pokročilé. Registrace na www.discgolf.cz
v sekci Turnaje. K dispozici bude vyhřátý altánek. Startovné 50 Kč.
 Pátek 27. prosince v 18.30 hod. – SVČ Fokus • FOKUS DANCE
SHOW • Skvělé diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee. Pro mládež
do 18 let. Vstup 30 Kč.
 Čtvrtky a pátky 5., 6., 12., 13., 19. a 20. prosince od 14.00 do
18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro
všechny, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou pod vedením Evy Mitášové.
Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 40 Kč, dospělí 90 Kč.

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.
• Vyšel kalendář Nového Jičína a okolí
Začal prodej nástěnného kalendáře na rok
2014. Jeho námětem je Nový Jičín a okolí.
Kalendář vyšel za podpory města Nový Jičín.
Zájemci ho mohou zakoupit v Návštěvnickém
centru za bezkonkurenční cenu 129 korun.
• Kupte si knihu s pohlednicemi města!
U příležitosti 700 let první písemné zmínky
vydalo město Nový Jičín reprint knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích. Dílo prošlo grafickou úpravou a aktualizací současných záběrů
města a okolí. Kniha představuje hodnotný suvenýr pro milovníky novojičínské histrorie i návštěvníky města. Zakoupit ji lze v Návštěvnickém centru, Masarykovo nám. 45/29, tel. 556 711 888, 556 768 288,
www.mestoklobouku.cz.
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Placená inzerce

Novojičínský zpravodaj – ceník inzerce
Nové základní ceny
inzerce
pro rok 2013.
Snížení cen až o 25 %

1 STRANA

190x259 mm

190x128 mm

1/2 STRANY

Základní ceny inzerce bez DPH
1
1/2
1/3
1/4
1/6
1/8

STRANA
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY
STRANY

8500 Kč
5000 Kč
3500 Kč
3000 Kč
2500 Kč
1500 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.

1/6
STRANY

1/8
STRANY

Advokátní kancelář
Advokátní
kancelář Ph.D.
JUDr. Jany
Kudrnové,
sídlo Na Jany
Hradbách
3, Moravská Ostrava
JUDr.
Kudrnové,
Ph.D.

úředníNa
hodiny
Po - Pá3,odMoravská
800 do 1600 Ostrava
sídlo
Hradbách
pobočka
Klimkovice,
Hýlov
Advokátní kancelář úřední
hodiny
Po - Pá
od 55
800 do 1600

úřední
hodiny Po - St od 1700 do 1900 hod.
Dr. Jany Kudrnové,
Ph.D.
pobočka Klimkovice, Hýlov 55
nebo na základě telefonické dohody

00
úřední hodiny Potel.:
- St596
od112
1700777,
do 19
hod.
nebo na základě telefonické dohody
e-mail:
sekretariat@kudrnova.cz
Hradbách 3, tel.:
Moravská
596 112 Ostrava
777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz
00
hodiny Po - Pá od 800nabízí
do 16právní
služby v oblasti:
n občanského práva
n obchodního práva
n
rodinného
práva
n insolvenčního práva
čka Klimkovice, Hýlov 55

hodiny Po - St od 1700 do 1900
o na základě telefonické dohody
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Zlatnictví & Hodinářství Jiří Boháč

tel. 596 112 777
Gen. Hlaďo 31, Nový Jičín
il: sekretariat@kudrnova.cz
„100 m od Čedoku směrem k soudu‟
 Velký výběr vánočních dárků

zí právní služby
v oblasti:
 Zlaté
šperky
ho práva
 Stříbro Swarovski
práva
 Značkové hodinky
ho práva A K C E
ního práva
Při předložení inzerátu

sleva 5 % na celý sortiment nebo
10% bonus na dárkový poukaz.

www.jiribohac.cz
25/13

Novojičínský zpravodaj
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Placená inzerce
Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:

• katalogů, brožur, knih s vazbou V1 (skobičky), V2 (měkká lepená vazba),
TWIN (kroužková vazba)
• v zušlechtění povrchové úpravy tiskovin (laminace, perforace, lakování
včetně UV laku)
• lepených bloků všech velikostí a provedení
• letáků až do formátu B2 (skládaných i neskládaných)
Specializujeme se na zlom a grafické zpracování periodického tisku či
jiných publikací.

Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.

Polygraﬁcké informační systémy
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU

Největší koupelnové studio v okrese

Tip na vánoční dárek
zahradní smršťovací hadice COBRA

od 450 Kč

Znáte z TV
5 – 14 m = 399 Kč
7,5 – 23 m = 549 Kč

Správa SVJ






od 590 Kč
Účetnictví
Evidence vlastníků
Termíny revizí
Provoz a údržba
Slevy na zboží členům SVJ

Koupelnové studio a instalatérské centrum:
Hřbitovní 70, Nový Jičín
Tel.: 556 710 326, E-mail: koupelny@apjar.cz

Koupelnové studio

Graﬁcké 3D návrhy
a rozvoz zboží do 20 km zdarma.
Sleva 20 % na vybrané pákové baterie.
Baterie již od 399 Kč včetně DPH.
Akce platná do 31. 12. 2013.
Správa SVJ, měření a rozúčtování:
Žižkova 47, Nový Jičín
Tel.: 556 709 046, E-mail: svj.apjar@apjar.cz

internetový obchod www.apjar.cz

16/13
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Ligový titul pro ploutvaře
Novojičínský zpravodaj
Závodníci Klubu vodních sportů Laguna vyhráli dvanáctý ročník
Ligy mládeže, jehož finále devátého a desátého listopadu hostil
novojičínský krytý bazén. Zúčastnilo se ho šest ze čtrnácti týmů,
které o finálovou účast usilovaly v celoroční soutěži. Novojičínští
ploutvaři před domácím publikem vybojovali čtrnáct zlatých, sedm
stříbrných a devět bronzových medailí.
Lagunu reprezentovalo čtrnáct mladších a starších žáků a dorostenců z řad žáků Základní školy Komenského 68. „Soutěž byla o to
těžší, že vypsané disciplíny byly pro všechny členy týmu povinné.
Závodníci startovali v monoploutvích ve sprintech, na dlouhých tratích i podvodních disciplínách s potápěčským přístrojem, v krátkých
ploutvích pak v kraulových disciplínách. Na závěr změřili síly ve
štafetách,“ poznamenala hlavní trenérka klubu Simona Klapcová.
Novojičínští ploutvaři v celkovém hodnocení zvítězili před družstvy Mostu a Olomouce. Nejlepších individuálních výsledků dosáhli dorostenka Klára Křepelková, jež vyhrála všech pět disciplín
a vytvořila dva dorostenecké rekordy, a mladší žák Jakub Klimpar
s pěti zlatými medailemi a čtyřmi národními rekordy.
Před začátkem finále Ligy mládeže poděkovali ploutvařům
z Laguny za letošní vzornou reprezentaci města starosta Jaroslav
Dvořák a jeho kolega Vojtěch Hývnar ze Šenova u Nového Jičína.

Turisté na přechodu Beskyd
Jiří Pauk
Tradičně na podzim pořádá novojičínský odbor Klubu českých
turistů přechod Beskyd. Pro letošní sedmnáctý ročník jsme si vybrali Vizovické vrchy. Poslední říjnovou sobotu se do Lidečka sjelo
pětadvacet turistů z Brna, Olomouce, Vsetína, Kopřivnice, Nového
Jičína a nejbližšího okolí, aby spolu strávili tři pohodové dny.
Netušili jsme, že budou prosluněné, že půjdeme většinou v tričkách a i přesto vydáme litry potu. Vyrazili jsme od Čertových skal
hlavním hřebenem Vizovických vrchů přes Lačnovské skály, Vařákovy paseky, hradiště Klášťov do Vizovic.
Další ráno jsme pokračovali Přírodním parkem Vizovické vrchy
přes Oškerovy paseky, Syrákov a Baťkovou–Chleviska do Ratiboře. Zde jsme se zchladili besedou o ledovcích Islandu a o větrném
rumunském Retězacu. Třetí den jsme pokračovali hvězdicovitě na
spoje do svých domovů.
Náš krokoměrný technik Dáša naměřil v jednotlivých dnech
26 + 26 + 10 kilometrů. Pár lidí mělo sem tam otlak, ale celkem to
bylo hezké pohlazení našich uspěchaných tělíček i dušiček.

Hala patřila cheerleadingu
Marie Machková, tisková mluvčí
První ročník mezinárodního poháru v soutěžním cheerleadingu
NJ Cheer Open 2013 hostila šestnáctého listopadu zdejší sportovní hala. Ve dvaceti divizích se představilo přes dvě stě soutěžících.
„Jsme třetí město v Česku a první na Moravě, jež vidělo měření
sil v této disciplíně,“ uvedla trenérka a manažerka domácího FunTime Petra Žáková. Absolutními vítězkami se staly Aneta a Sabina
Macharovy ze slavkovského týmu Glitter Stars. Za sestavu v divi-

zi Double Synchro Tumbling Junior získaly 255 ze 300 možných
bodů a hlavní cenu deset tisíc korun. Domácí skupinka Fancykats
z týmu FunTime skončila v divizi Group Stunt Junior AllGirl na
krásné třetí pozici.

Aikidó vedl mistr z Malty
Martin Bobala
Místní oddíl Aikidó Dojo uspořádal v listopadu třídenní stáž, které se zúčastnilo téměř čtyřicet cvičenců. Kromě členů pořádajícího
oddílu mezi nimi byli cvičenci z jiných novojičínských aikidó sdružení, ale též ze Suchdolu nad Odrou, Příbora, Hodonína a Brna.
Program se zaměřil na rozmanité techniky boje holýma rukama
i práci s dřevěnými zbraněmi.

Na stáži se sešli cvičenci z celé Moravy.

Foto: Ladislav Michálek

Stáž vedl Richard Krejčí, který je nositelem mistrovského stupně
5. dan. S místním oddílem spolupracuje od jeho vzniku před dvaceti lety. Do Nového Jičína přijel i přesto, že před třemi lety přesídlil
z Brna na ostrov Malta, kde vyučuje aikidó ve vlastním klubu.
Oddíl Aikidó Dojo trénuje každé úterý a pátek od 20.00 do
22.00 hodin v hale Tělovýchovné jednoty na Msgr. Šrámka 21.
Nové členy přijímáme po celý rok. Zájemci získají více informací na
webu www.aikidonj.sweb.cz nebo na e-mailu aikidonj@seznam.cz.

Sportovní pozvánka
 Vydejte se na Novoroční čtyřlístek!
Pochod s názvem Novoroční čtyřlístek uspořádá ve středu 1. ledna novojičínský odbor Klubu
českých turistů. Výlet na hrad Starý Jičín odstartuje ve 12.00 hodin u radnice na Masarykově
náměstí. Kdo by si chtěl cestu zkrátit, může jet
do Starého Jičína autobusem. Do cíle by účastníci pochodu měli
přijít ve 14.00 hodin. Místní kastelán pro ně mimořádně otevře
hradní restauraci a věž, k dispozici budou příležitostná razítka
a odznak Novoroční čtyřlístek. Pochod bude součástí stejnojmenné celostátní akce, jež lidi nabádá ke čtyřem novoročním dobrým
skutkům – překonat pohodlnost a vydat se na výlet, pozvat alespoň jednoho člověka ze svého okolí, projít alespoň malý kousek
vlasti a částkou 20 korun přispět na sbírkové konto Klubu českých
turistů, jehož cílem je získat peníze na značení turistických tras
pro vozíčkáře.

Svinec je připraven. Teď už záleží jenom na počasí
Novojičínský zpravodaj
Lyžaři z Nového Jičína a okolí mají nejbližší sjezdovku doslova
Budou mít zimní návštěvníci kde zaparkovat?
za humny. Co jim lyžařský areál na kopci Svinec v nadcházející
K dispozici mají dostatečnou parkovací plochu v dolní části areásezoně nabídne, prozradil prezident zdejšího lyžařského klubu Pa- lu. Příjezd je možný osobními auty po udržované silnici od čerpací
vel Andrýsek.
stanice v Loučce. Podmínkou jsou zimní pneumatiky, při tvorbě záKdy zahájíte zimní sezonu?
vějí nebo nečekaného náledí doporučujeme mít v záloze sněhové
Na příchod zimy jsme připraveni. Potřebujeme stabilní teploty řetězy.
nejméně dva stupně pod nulou, abychom mohli začít zasněžovat.
S jakými cenami mají lyžaři počítat?
Jako dar z nebes přivítáme také jakoukoliv nadílku přírodního sněLyžovat budou za loňské, podle našeho názoru velmi příznivé
hu. Naším přáním je zahájit provoz do jedenadvacátého prosince.
ceny.
Změní se proti loňsku technické podmínky pro lyžaře?
Kde se o lyžování na Svinci mohou dovědět více?
Modernizovali jsme odbavovací zařízení. Lyžaři budou procházet
Veškeré informace o provozu areálu zájemci o lyžování získají
turnikety bezkontaktně. Namísto klasické jízdenky, kterou museli na http://www.skisvinec.cz, kde je i webová kamera ukazující
zasunout do čtecího zařízení, dostanou čipovou kartu. Komu se ale aktuální situaci. Při nejasnostech doporučujeme telefonovat na inbude zdát jednodušší jízdenka, může využít i tento způsob.
formační linku 728 208 328.
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Fotosoutěž čtenářů – 33. kolo
Dostatek kvalitních snímků přinesl, řečeno sportovní
terminologií, řečeno, vyrovnaný souboj na špici.
Poprvé vyšly v hodnocení
dvě třetí místa.
1. místo získává Marcela
Poláková. Využila výhody, jakou nabízí bydlení ve
věžáku nedaleko centra
města, a zdařile zachytila
náladu krátce po západu
slunce.
2. místo patří Petru Poláchovi za jedinečně zpracovaný námět z podvěží novojičínského farního kostela.
3. O třetí místo se podělí Martin Baroš za hodně
povedený snímek nočního
podloubí a Jiří Sila, který pro
zajímavý záběr vzlétl nad
centrum našeho města.
Pavel Wessely

1. místo – Marcela Poláková

2. místo – Petr Polách

3. místo – Jiří Sila
3. místo – Martin Baroš
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. 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! Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případným
použitím svého snímku k propagaci města.
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