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Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do nového roku 2012. Na jeho prahu vzpomínáme a bilancujeme, ale hlavně jsme plni očekávání,
co nám přinese. V odlesku vánočních svátků v nás zůstávají milé chvíle s rodinou a příjemné okamžiky bez starostí
pracovních i soukromých. Všichni bychom jistě chtěli zažívat radost a pohodu i v následujících dnech.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám popřál za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
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 Z jednání samosprávných orgánů
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v novém roce a poohlédl se
za tím minulým. Přestože ze
všech stran na nás útočí hospodářská krize, našemu městu se
podařilo za dobré hospodaření
v roce 2011 získat první místo
v kategorii „město pro byznys Moravskoslezského kraje 2012“. Příjmy klesají, přesto město nezadlužujeme, ale jdeme cestou úspor.
Elektronické aukce nám ušetřily
17,5 milionu korun. Deset milionů
ročně přinese provedená reorganizace městského úřadu a převod bytového podniku na jeden
z odborů města.
Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo do rozpočtu na rok
2013 zařadit všechny námi navržené projekty. Za to patří velký dík
všem, kteří se na jeho sestavování podíleli. Snažili jsme se myslet
na všechny věkové skupiny obyvatelstva.
K 1. dubnu 2013 chceme zprovoznit hotel Praha. Částku 2,7 milionu jsme vyčlenili na projekt proměny přístavby hotelu na kulturní dům. Nutná je rekonstrukce a modernizace bazénu, v rozpočtu
na ni máme 5,7 milionu korun. Na výstavbu cyklostezky poplynou
3 miliony korun, u nové expozice generála Laudona v návštěvnickém centru počítáme s 1,75 milionu korun. Z podnětu Vás, občanů,
jsme zahájili přípravu stavby psího útulku. Už máme vytipovanou
lokalitu, na projekt jsme vyčlenili čtvrt milionu korun. Nyní musíme zajistit peníze i na stavbu, která by měla začít v roce 2014.
Pro seniory necháme u DPS Pod Lipami vybudovat sportovně
odpočinkovou zónu.
Jsem velmi rád, že se nám podařilo více vtáhnout do dění města
osadní výbory místních částí. Nechceme, aby se tam občané cítili
odstrčeni. Uvědomujeme si, že i tam je kulturní, sportovní a společenský život. Proto jsme o několik procent posílili příspěvky na
projekty připravované osadními výbory.
V letošním roce si připomínáme 700 let od první písemné zmínky
o městě. Komise složená z osobností z oblasti kultury pro Vás připravila řadu akcí, které budou probíhat po celý rok. Jen na náměstí
jich bude čtyřiadvacet!
Vážení občané, do nového roku se vždy přeje zdraví, štěstí, optimismus. A já neudělám výjimku. Zároveň si uvědomuji, jak důležité
jsou životní jistoty, práce, střecha nad hlavou, rodinné zázemí. Přál
bych si, aby v okamžicích, kdy přijdou nepředpokládané trable, které člověk nedokáže sám zvládnout, sloužilo město jako záchranná
síť. Abyste měli jistotu, že se na nás můžete kdykoli obrátit.
Jaroslav Dvořák

Výročí připomene logotyp
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín má nový logotyp. Jeho podoba vzešla
z veřejné soutěže, do které se přihlásilo čtyřiadvacet grafiků
a výtvarníků. Autorem vítězného návrhu je Karel Kordiovský
z Nového Jičína. Logotyp bude po celý letošní rok prezentovat 700. výročí nejstarší písemné zmínky o městě.
U příležitosti jubilea se uskuteční množství kulturních a společenských akcí. Jejich vrcholem bude tradiční zářijová
městská slavnost. Vyjde také poštovní známka. „Nový
logotyp představuje slovní a grafickou značku, jejímž
prostřednictvím se Nový Jičín a jeho výročí připomenou na
propagačních a dárkových předmětech doma i v zahraničí,“
říká vedoucí návštěvnického centra Radka Bobková.
Logotyp se stane součástí úřední korespondence města,
tiskovin a podobně. S jeho barevným i černobílým provedením se až do konce roku budou setkávat také čtenáři
Novojičínského zpravodaje.
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Marie Machková, tisková mluvčí
Čtyřicátá osmá schůze Rady města Nový Jičín dne 28. 11.:
Radní doporučili zastupitelům rozdělit granty pro rok 2013 podle
návrhů grantových komisí. Pro sociální oblast a zdravotnictví je to
245 500, pro kulturu 810 tisíc, pro sport 7,11 milionu a pro aktivity
spolků, sdružení a škol 540 tisíc korun.
Rada města schválila přidělení účelového příspěvku žadatelům
ze Žiliny a Loučky na vybudování kanalizačních přípojek. Zřídila inventarizační komisi k převzetí movitého i nemovitého majetku (hotel Praha) od Moravskoslezského kraje. Radní doporučili schválit
vyplacení příspěvků majitelům objektů v městské památkové rezervaci na estetizaci domů za rok 2012 a metodiku pro udělování čestného občanství. Schválili rovněž mimořádnou finanční výpomoc
20 tisíc korun rodině Mikulenkových ze Žiliny, které shořel dům.
Čtyřicátá devátá schůze Rady města Nový Jičín dne 12. 12.:
Rada města doporučila zastupitelům schválit vyhlášku o místním
poplatku ze psů, upravující podmínky pro poplatníky s trvalou adresou na radnici. Od poplatku je na jeden rok osvobozen nejen
občan, který si vezme nalezeného psa z útulku, ale i ten, kdo ho
převezme ze služebny městské policie. Rada města schválila nové
ceny a pronájem dřevěných stánků na trzích a jarmarcích na rok
2013. U stánků větších než 3krát 2 metry se ceny snížily. Radní schválili nominace na ocenění nejlepších sportovců, kolektivů
a trenérů za rok 2012.
Šestnácté zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 17. 12.:
Zastupitelé rozdělili granty organizacím a fyzickým osobám podle
návrhu grantových komisí a rady města. Schválili podání žádostí
o dotaci mateřským školám Sady a Trojlístek na vzdělávací projekty. Lyžařskému klubu v Kojetíně přidělili 116 852 koruny na zasněžovací systém na sjezdovce Svinec. Zastupitelé schválili návrh
rozpočtu na rok 2013 (viz následující text) a na rozdělení příspěvku na estetizaci domů dvanácti žadatelům. Schválilil také druhou
změnu územního plánu.

Město už má rozpočet
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé schválili rozpočet města na letošní rok. Nový
Jičín bude hospodařit s přibližně půl miliardou korun. Rozpočet je vyrovnaný a nepočítá se zadlužováním. „Naopak
pracuje s úsporami. Sestavit ho nebylo jednoduché, protože příjmy klesají,“ uvedla místostarostka Blanka Faluši.
Příjmy mají dosáhnout 460,995 milionu, výdaje 471,432
milionu korun. Rozdíl mezi nimi pokryjí volné finanční zdroje, které má město na bankovních účtech. Mezi nejvýznamnější investice patří zprovoznění hotelu Praha a zpracování
projektu přestavby jeho části na kulturní dům za téměř tři
miliony korun, nový separační dvůr za deset milionů a vybudování varovného systému za jedenáct milionů korun.
Tři miliony korun radnice vynaloží na cyklostezku do Hostašovic.

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

24 192
10
2
8
4
20
52
8

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913
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o udělení 30 lánů polí ve vsi Loučce s náhradou v Šenově a Žilině,
výročním trhu osm dní před letnicemi (svátkem sv. Ducha mezi 10.
květnem a 13. červnem), zásadách odúmrtí a přesné výši městské
daně. Tato pro dějiny Nového Jičína důležitá listina se dochovala
v Národním archivu v Praze v archivním souboru Morava v ověřeném
znění v konceptu žádosti města Nového Jičína císaři Rudolfovi II.
z 30. července 1604 o potvrzení přiložených privilegií (kromě výše
uvedeného se jednalo o další zajímavou listinu z roku 1560).

700 let města Nového Jičína
Karel Chobot
V roce 2013 si připomínáme 700 let od první nesporné písemné zmínky o městě Novém Jičíně. Novojičínský zpravodaj
bude události sledovat po celý rok, ale pro samotnou historii
a současnost Nového Jičína bude v každém čísle připravena jedna stránka věnovaná dějinným událostem – například purkmistrům
a starostům města, živelním pohromám, spolkovému a sportovnímu životu, armádě a vojevůdcům, čestným občanům a významným osobnostem, městským slavnostem, jak šel čas v místní kultuře, vzdělávání, zdravotnictví a charitě nebo jak se Nový Jičín stával
v minulosti průmyslovým ve srovnání se současností.
Nový Jičín je znám jako město renesance, baroka a secese,
s prolínající se českou, německou a židovskou kulturou, jako město
významné a pozoruhodné památkové rezervace, v bezpečí hradeb
a jistoty Žerotínského zámku, s fenoménem centrálního pravidelného náměstí, které duchovní kulturou ochraňuje nedaleký chrám
Nanebevzetí Panny Marie, zkrášluje pietní barokní morový sloup,
kašna, sousoší kravařských sedláků a obklopuje nádherná kulisa
starodávných, kdysi šenkovních domů uplynulých staletí, o nichž si
tiše vyprávějí jednotlivá podloubí. Šeptají o křižovatce obchodních
cest vedoucích z Polska a Slezska do Čech a Uher, vzpomínají na
pradávné příběhy od založení ve druhé půli třináctého století.
Kde jsou ale prapočátky města, kdy se narodilo, vzniklo, kdy
a kdo ho založil, víme-li to – to jsou zásadní otázky dějinného vývoje Nového Jičína, na které se odpovídá těžce, neboť archiválií
vydávajících svědectví se do naší doby dochovalo pramálo. Mnohé
odvála nepřízeň času v podobě živelních pohrom, většinou požárů,
jiné ničil největší nepřítel člověka, totiž člověk sám.
Základní otázkou existence města se od 19.
století do dneška zabývalo
několik autorů a historiků,
například Joseph Beck,
Karl Berger, Paul Ziegler,
Karel Otto, Adolf Turek či
nejnověji Jiří Jurok. Posledně jmenovaný na základě dochovaných nebo
Privilegium císařovny Marie Terezie z roku
1775, psané na pergamenu. Foto: archiv nově nalezených archivních pramenů ve srovnání
s archeologickými podal dosud nejucelenější výklad středověkých
dějin města v nedávno vydané publikaci Nový Jičín, historie, kultura, lidé.
Z jeho vědecky podložených závěrů vyplývá, že město Nový
Jičín bylo založeno jako tržní středisko hradu a panství Starý Jičín v letech 1278 - 1313, přičemž druhý letopočet představuje
zmiňovanou první nepochybnou zprávu o existenci, přesněji že
vzniklo asi v letech 1290 - 1305, s dovršením městských práv
v letech 1300 - 1305.
Pravděpodobným zakladatelem města byl Blud II. z Jičína
a Pňovic, vládnoucí na starojičínském panství nejspíše v letech
1288 - 1302. Nicméně, jak jsem již naznačil, první nesporná písemná zpráva o existenci Nového Jičína pochází až z roku 1313,
kdy mu král Jan Lucemburský dává právo vybírat mýto. Vyplývá
z ní také, že město tehdy existovalo minimálně několik let. To již
patřilo pánům z Kravař.
Druhým důležitým privilegiem je listina pánů Voka III. a jeho
syna Jana z Kravař z 23. února 1373, kterou Jiří Jurok objevil
v roce 1997. V privilegiu se píše o obnovení či potvrzení staršího,
zřejmě ztraceného privilegia a o dosud neznámém procesí s kříži,
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Nejstarší veduta města Nového Jičína z roku 1729.

Foto: archiv

Čas běžel a v držení města se po pánech z Kravař vystřídala
slavná jména pánů z Cimburka, Boskovic, ze Sv. Juru a Pezinoku,
z Kunovic až po Žerotíny, vládnoucí v letech 1500 - 1558. Ti se
k městu zachovali zvláště vlídně: umožnili mu vykoupit se z poddanství a roku 1558 mu darovali svobodu. Nový Jičín se stal městem komorním, podřízeným jen královské komoře.
Bohužel, nic netrvá věčně, éra novojičínského rozkvětu ani sto let.
Jak známo, válka přináší příkoří. Za účast na stavovském povstání
proti Habsburkům byl převážně protestantský Nový Jičín potrestán a roku 1624 včetně panství darován koleji jezuitů v Olomouci.
V jejich majetku zůstal až do zrušení řádu v roce 1773. Moudré renesanční Žerotíny nám dodnes připomíná jejich zámek či podloubí
na náměstí s perlou v podobě domu s arkádami, zvaného Stará
pošta. Teprve císařovna Marie Terezie vrátila Novému Jičínu svobodu a zařadila ho mezi města municipální, jak o tom vypovídá
drahocenné privilegium z léta Páně 1775, psané na pergamenu.
Starobylé město zároveň vydává svědectví letitého průmyslového vývoje od cechovní výroby, kdy se stalo po Jihlavě a Brnu třetím
největším moravským městem produkujícím sukno, až po slavnou
éru klobouků rodinných firem Hückelů, Böhmů, Peschlů, zásobujících nejen stařičké mocnářství, nýbrž celou Evropu, ba i Ameriku a Japonsko. V průmyslovém městě rozkvetlo školství, kulturní
a politický život bohatě ovlivňovaly početné spolky, soustředěné
v Německém spolkovém a českém Národním domě.
Archivní kroniky a dokumenty vypovídají o vzácných návštěvách
císaře Josefa II., Karla s chotí Zitou, prezidentů republiky Edvarda Beneše, Václava Havla, Václava Klause, zakladatele československé strany lidové a předsedy československé exilové vlády
Msgr. Jana Šrámka, který zde v roce 1893 jako kaplan zahajoval
církevní službu a poslání kněze, ministra zahraničí Jana Masaryka
a dalších.
Je pravda, že dlouhé 19. století vrylo do paměti města nesmazatelné kapitoly průmyslového rozvoje a architektonického rozkvětu,
ale zároveň zárodky nacionalismu, které plně rozvinulo následující
válečné dvacáté století v podobě nacionální zloby a nenávisti. Psal
se rok 1938. Nejdříve byli vystěhováni a utíkali čeští obyvatelé, zatímco židovskou menšinu, nemohoucí uvěřit v šílenou budoucnost,
čekaly koncentrační tábory. A židovští občané, až na výjimky, se už
do svých domovů nevrátili. Zahynuli.
Poté došlo k zatýkání a perzekuci těch českých obyvatel, kteří
zůstali a nepoddali se. Nový Jičín opět prožíval několikeré dějinné křižovatky. Snad i původní němečtí obyvatelé na konci válečné
apokalypsy pochopili svůj omyl, neboť i oni se stali oběťmi na válečných bojištích. Dodnes se modlí za vojáky padlé na frontě, syny
zdejších německých rodin.
Smrt si nevybírá. A ti, kteří přežili, museli po staletích odejít „zpět
do německé vlasti“. Nové české obyvatelstvo budovalo nové město, bez tradic, které zůstávaly zapomenuty, mnozí se ztrátou svobody v důsledku politických procesů padesátých let. Teprve rok 1990
přinesl novou dějinnou éru, vzkříšení ideálů lidskosti, mravnosti,
duchovna, dávných i současných tradic, pochopení a odpuštění,
nové výzvy, nové tradice městských slavností a nová přátelství zahraničních měst.
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Budeme volit prezidenta
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. Volba proběhne v uvedených
termínech za předpokladu, že se vyřazení kandidátu neobrátí na
Ústavní soud ČR a nedojde k odložení, respektive zrušení termínu
voleb.
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta na území
města Nový Jičín je zveřejněno na úřední desce Městského úřadu
Nový Jičín a dále způsobem v místě obvyklým.
Oprávněným voličem je občan České republiky, který alespoň
druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole
může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
dosáhl věku 18 let. Překážkou výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidí nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta, ve druhém kole je obdrží ve volební
místnosti.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není možné. Před hlasováním volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem (platí i v případě hlasování na voličský průkaz). V opačném
případě mu hlasování nebude umožněno. Volič hlasuje tak, že
do úřední obálky vloží 1 hlasovací lístek, který dále nijak
neupravuje.
Za splnění zákonem stanovených podmínek může volič hlasovat
i při pobytu ve zdravotnickém zařízení a zařízení sociálních služeb.
V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici nebo obdobném
zařízení, kdy volič předpokládá, že se zde bude nacházet i v době
volby prezidenta ČR, může toto zařízení požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. V takovém případě bude hlasovat do přenosné volební schránky, se kterou se za ním dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného
zařízení. V případě krátkodobého pobytu v nemocnici nebo obdobném zařízení nebo v případě, že volič neví, kde se bude ve dny
volby nacházet, je nejvhodnější vyřídit si u obecního úřadu podle
místa trvalého pobytu voličský průkaz, na který volič může hlasovat
v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Dojde-li k hospitalizaci v zařízení mimo volební okrsek po
uzavření stálého seznamu voličů, ve kterém má volič trvalý pobyt, je tato skutečnost považována za faktickou překážku ve výkonu volebního práva.
Ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů
může volič požádat městský úřad ve dnech volby prezidenta republiky okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze ve svém volebním okrsku.
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.
Vyhotovení náhradního dokladu k prokázání totožnosti:
Žádost o vydání OP se podává u úřadu obce s rozšířenou působností podle trvalého pobytu občana. Občan prokáže svoji totožnost
např. řidičským průkazem nebo jiným hodnověrným způsobem
(totožnost žadatele může např. potvrdit jiná osoba s průkazem totožnosti) a doloží 2 dokladové fotografie s aktuální podobou. Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů v souvislosti
s výkonem volebního práva není zpoplatněno.
Další informace k volbě prezidenta republiky najdete na webových stránkách města www.novy-jicin.cz nebo Ministerstva vnitra
ČR www.mvcr.cz/volby.aspx.
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Město Nový Jičín
vyhlašuje
dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání
(školský zákon)
ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013-2014
Zápis se bude konat
ve čtvrtek 7. února od 14.00 do 18.00 hodin
v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny
dle Obecně závazné vyhlášky č. 14/2011 o stanovení
školských obvodů základních škol zřizovaných městem Nový Jičín následovně:
a) pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3 tvoří školský obvod ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána,
Gregorova, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze,
Kollárova, Masarykovo nám., Mendelova, Protifaš. bojovníků, Sportovní, Suvorovova, U Grasmanky, Vančurova,
Wolkerova; pro odloučené pracoviště Dlouhá 56, Nový
Jičín tvoří školský obvod ulice B. Martinů, Bratří Jaroňků,
Císařská, Jičínská, Ke Svinci, Křenová, Lipová, M. Baláše,
Masarykovo nám., Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem, R. Melče, Suvorovova,
Tolstého, U Hráze, U Stadionu, V Kútě, V. Poláka, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem;
b) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66
tvoří školský obvod ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Malé náměstí,
Masarykovo nám., Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně,
Novosady, Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Suvorovova,
Štursova, Úprkova, Zborovská, Žilinská; část obce Nový
Jičín – Straník, Žilina;
c) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 tvoří
školský obvod ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo nám., Msgr. Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Přemyslovců, Slezská, Suvorovova, Svatopluka Čecha, Trlicova,
U Jičínky, Valašská, Žižkova;
d) pro Základní školu Nový Jičín, Tyršova 1 tvoří školský obvod ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové,
B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála
Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici,
K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám.,
Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara,
Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady,
Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká,
Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice,
Kojetín.
Děti s odloženou povinnou školní docházkou se dostaví
k zápisu do základní školy, v níž jim byl povolen odklad povinné školní docházky.
Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu
rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů
nebo zákonného zástupce).
Upozorňujeme rodiče, že dle zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni přihlásit
k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které
do 31. srpna 2013 dosáhnou 6 let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.
PhDr. Jaroslav Dvořák, starosta

Novojičínský zpravodaj
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Azbesty a minerály v normě
Oldřiška Navrátilová, odbor školství, kultury a sportu
Stanovit počet zdraví škodlivých minerálních a azbestových vláken v ovzduší bylo cílem měření, která v uplynulém roce provedla
Krajská hygienická stanice v Ostravě ve vnitřním prostředí čtyř novojičínských škol.
Měření v Základní škole Komenského 66 a v mateřských školách Máj, pracoviště Jubilejní, Trojlístek, pracoviště Trlicova,
a Sady, pracoviště Jiráskova, se uskutečnila ve dvou intervalech. Při prvním měření hygienici zjistili překročení limitů ve všech
prostorách – ve školách Komenského 66 a Trlicova se jednalo
o sádrovec, v ostatních o azbest.
Následovalo kompletní mokré čištění vnitřních prostor, kvalitní nátěrová výmalba, odstranění koberců a nástěnek a nákup nového povlečení. Mateřská škola Jubilejní získala rovněž nové šatnové bloky.
Opakované měření ukázalo, že obsah minerálních vláken a azbestu
ve všech sledovaných školách vyhovuje platným normám.

Nový Jičín je „Skokan roku”
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Naše město dostalo šestého prosince ocenění za první místo
v kategorii „Skokan roku“ v separaci odpadů za rok 2011. Cenu
v podobě „Keramické popelnice“ převzali zástupci města od představitelů společnosti EKO-KOM a Moravskoslezského kraje v multifunkční hale Gong v Dolní části Vítkovic.
Soutěž hodnotí města a obce podle toho, jak se jim meziročně
podařilo zvýšit množství tříděných odpadů, využitelných při další
výrobě. Kromě „Skokana roku“ pořadatelé vyhlásili také soutěž
„O keramické sluchátko“ pro obce s nejlepší výtěžností drobných
elektrozařízení. Nový Jičín s 75 961 kilogramem odebraných
elektrospotřebičů – tedy se 3,02 kilogramu na jednoho obyvatele
– obsadil desáté místo. O rok dříve v této kategorii zvítězil s bezkonkurenčně největším nasbíraným množstvím vysloužilých elektrozařízení.
Poděkování za zisk ocenění patří především občanům našeho
města. Všem těm, kterým není lhostejné životní prostředí. Lidem,
kteří věnují třídění odpadů svůj čas a energii a umožní tak opětovné
využití materiálu, který by bez jejich přičinění skončil na skládce.

Nejkrásnější dívka je Natálie
Martin Jakůbek
Středisko volného času Fokus se „magického“ 12. 12. 2012
obléklo do slavnostního kabátu. Po dvou měsících příprav tady
finálovým galavečerem vyvrcholila soutěž Miss Dívka Nový Jičín 2012.
Moderátor Martin Jakůbek nejprve přivítal sedmičlennou porotu
v čele se starostou Jaroslavem Dvořákem. Deset finalistek pak
více než dvě hodiny soutěžilo ve čtyřech disciplínách. Po úvodní
módní přehlídce firmy Takko Fashion následovaly volné disciplíny, v nichž většina dívek zpívala, další tančily a jedna předvedla
ukázku karate. Druhou polovinu soutěže otevřel aerobik a na závěr
dívky předvedly taneční show v plavkách s názvem Karibik.

Během přestávky diváci svými hlasy rozhodovali o Miss sympatie.
Stala se jí čtrnáctiletá Tereza Žitníková. Během příprav na finálový
večer mohli lidé hlasovat také na internetu. Titul Miss Facebook
získala patnáctiletá Veronika Bačová, jež dostala 1 392 hlasy.
Potom už rozhodovala odborná porota. Druhou vicecemiss se
stala patnáctiletá Veronika Gajdová, první vicemiss o rok mladší
Michaela Černošková. Korunku pro nejkrásnější dívku města Nový
Jičín si nasadila patnáctiletá Natálie Kubalová.
Všechny dívky získaly krásné a hodnotné ceny, vítězka si navíc odnesla šperk a poukaz na víkendový pobyt v Praze pro dvě
osoby, jehož součástí bude večeře s top modelkou Andreou Verešovou. Nejkrásnější jsou ale zážitky a vzpomínky, které dívkám zůstanou navždy v paměti. V soutěži se mnohému naučily a mnohé si
samy vyzkoušely, což je určitě výborná zkušenost do života. Velké
poděkování patří všem partnerům akce, organizátorům, rodičům
a přátelům dívek.

Otevřeli Bunkr pro mládež
Marie Machková, tisková mluvčí
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bunkr otevřeli v prosinci
na Tyršově ulici, poblíž městské tržnice. Působí v suterénu staré
budovy z devatenáctého století. Bunkr poskytne zázemí, program,
ale i odbornou pomoc klientům ve věku od 13 do 26 let, kteří se
nacházejí v obtížných životních podmínkách. Otevřeno tady mají
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 14.30 do 19.00 hodin.
Bunkr má sloužit dětem a mládeži jako útočiště. Místo, kde si
mohou zahrát hry, posedět, diskutovat, sportovat, poslouchat hudbu. „Klienti nepotřebují žádné přihlášky ani příspěvky, jejich zájem
je dobrovolný, respektujeme jejich anonymitu. Důležité je, že nám
radnice poskytla prostory v centru města. Tím se tato služba stává
dostupná všem,“ uvedl ředitel občanského sdružení Bunkr Roman
Brzezina.
Typickým klientem je mladý člověk, který postrádá rodičovské
vzory, schází mu láskyplné prostředí a pozornost, cítí se ztracený, má volný čas a nudí se. Děti i mládež si podle zkušeností sociálních pracovníků chtějí v Bunkru hlavně povídat. „Mnohdy je to
o velmi bolestných tématech,“ doplnila metodička sociálních služeb Renáta Turoňová.
Město vynaložilo na přestavbu zdevastovaných prostor staré budovy 800 tisíc korun, dalších sto tisíc korun dalo na vybavení. „Tato
sociální služba ve městě chyběla. Jsem rád, že k nám občanské
sdružení Bunkr přišlo. Věnuje se těm, kteří by jinak trávili čas na
ulici,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák. Město prostory občanskému
sdružení propůjčilo. Letos od něj Bunkr dostane 400 tisíc korun na
provoz.

Koncertovali pro Rain Man
Pavel Prejda, evangelický farář
Druhého prosince se ve zcela zaplněné modlitebně Českobratrské církve evangelické v Novém Jičíně konal adventní benefiční koncert. O hudební část se tradičně postaral Komorní orchestr
P. J. Vejvanovského s uměleckou vedoucí Anežkou Michálkovou.
Během večera se posluchači seznámili s činností občanského sdružení Rain Man, sdružení rodičů a přátel dětí s autismem.
Na informačních panelech mohli zhlédnout prezentaci tohoto
sdružení v Novém Jičíně a okolí.
Na dobrovolném vstupném jsme vybrali 8 685 korun. Výtěžek
jsme předali zástupcům občanského sdružení Rain Man na podporu jejich činnosti. Všem účinkujícím i dárcům upřímně děkujeme.

Klub rodáků a přátel města

Miss Dívkou Nový Jičín pro rok 2012 je Natálie Kubalová (uprostřed).
Foto: Lenka Malinová

Novojičínský zpravodaj

Zveme všechny členy a příznivce
ve středu 23. ledna v 17.00 hod.
na přednášku PhDr. Karla Chobota s názvem Výročí jubilejního
roku 2013, která se uskuteční v klubových místnostech na baště na
ulici Gen. Hlaďo. Na konec ledna připravujeme výstavu k záchraně
historických památek Moravskoslezského kraje, bližší informace
na vývěskách.
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Rok 2012 očima novojičínských fotografů
Leden / únor

 Prvním miminkem roku byla Natálie.

 Zdravotně postižení na Svinci.

 Maškarní bál družiny ZŠ Tyršova.

 Pohádková říše na maškarním bále.

 V lednu poprvé napadlo více sněhu.

 Tříkrálová sbírka měla rekordní výtěžek.

 Nová učebna v ZŠ Komenského 68.

 Studentský film Loutkář měl premiéru.

 Beseda s autory knihy o Novém Jičínu.

 Kapela Behind The Door v Galerce.

 Maškarní večírek zdravotně postižených.

 Valentýnská oslava na zimním stadionu.

 Nadějná klavíristka Rozálie Stoklasová.

 Družina ZŠ Tyršova na lyžařském kurzu.

 Dětský maškarní ples v Bludovicích.
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Únor / březen

 Maškarní karneval v SVČ Fokus.

 Hokejisté: Místo na střídačce je volné.

 Turnaj mládeže ve stolním tenisu.

 Puellae et pueri na festivalu v Praze.

 Jaroslav Dvořák se stal starostou.

 Závada na vodovodu na Tyršově ulici.

 Koryta vodních toků pokryly ledové kry.

 Biskup Lobkowicz požehnal azylový dům.

 Od Laudonova narození uplynulo 295 let.

 Koncert skupiny Duende.

 Legenda alternativy Ty Syčáci v klubu.

 Nová kanalizace v Loučce.

 Senioři hrají Člověče, nezlob se!

 Novojičínský tým v in-line hokejové lize.

 Děti ze ZŠ Tyršova ve hvězdárně.

Novojičínský zpravodaj
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Březen / duben

 Večerní koupání družiny ZŠ Tyršova.

 Dospělácký maškarní ples v Bludovicích.

 SVČ Fokus pořádalo florbalový turnaj.

 Ocenění úspěšných na sportovním plesu.

 Turnaj v počítačové hře Counter strike.

 Vyhlášení nejlepších sportovců okresu.

 Oprava lávky na Lamberk.

 Setkání účastníků naší fotosoutěže.

 Nové dětské hřiště na sídlišti Loučka.

 Dopravní hřiště navštívily děti z „Tyršky”.

 Žáci ZŠ Tyršova na ekofarmě Bělá.

 Lidé otevřeli místní studánky.

 Zdravotně postižené děti přivítaly jaro.

 Koncertuje sbor Puellae et pueri.

 Lidé si užívali jarního počasí.
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Duben / květen

 Hasiči pořádali Den otevřených dveří.

 Chátrající J klub radnice vrátila státu.

 Návštěva ministryně Aleny Hanákové.

 Nejstarší občan Vilém Kalíšek – 101 let.

 Do města opět zavítal císař Josef II.

 Ženy z Loučky předvedly country tance.

 Autosalon na zimním stadionu.

 Zumbamánie pro dětský úsměv.

 Pěvecká soutěž Tyrška hledá Superstar.

 V Bludovicích slavili Dětský den.

 Zahrada MŠ Revoluční po revitalizaci.

 Městská policie je s námi dvacet let.

 Náměstí rozkvetlo Květinovým jarmarkem.

 Charita otevřela šatník pro potřebné lidi.

 Začal celostátní Festival muzejních nocí.

Novojičínský zpravodaj
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Květen / červen

 Jaryn Janek hrál s kapelou Ty lidi.

 Bluesový bonbónek Petry Börnerové.

 Ocenění pro osobnosti města.

 Na náměstí se konal streetbalový turnaj.

 Senioři z Loučky na opékačce.

 Basketbalový Pohár starosty pro „Tyršku“.

 ZŠ Tyršova na zájezdu ve Skandinávii.

 Prvňáčci na indiánském výletu.

 Na zimním stadionu hrály Tři sestry.

 Florbalový turnaj o Pohár starosty.

 Soubor Housličky na Dni hudby.

 Taneční soubor ZUŠ v Kremnici.

 Mezinárodní pohár starosty začal zumbou a pokračoval sportovními soutěžemi.
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 Puellae et pueri koncertovali ve Francii.
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Červen / červenec

 Odhalení pamětní desky malíři Baarovi.

 Lidé si užili in-line bruslení městem.

 V SVČ Fokus měli dětskou akademii.

 Neziskovky na Dni sociálních služeb.

 Evropské dny hudby nabídly také folklor.

 Náměstí přivítalo první Farmářský trh.

 Vítání prázdnin s Gabrielou Gunčíkovou.

 Na radnici ocenili nejlepší školáky.

 Na Skalkách se konala Divadelní dílna.

 Zdravotně postižení poznávali okolí.

 Zimní stadion hostil Skate Cup.

 Podpis smlouvy s Ludwigsburgem.

 Vzpomínka na generála Laudona.

 Koncert Banjo Bandu Ivana Mládka.

 Na Jičínfestu hrály amatérské kapely.

Novojičínský zpravodaj
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Červenec / srpen / září

 Nightwish revival na Kulturním létu.

 Fotbalisté do 18 let hráli s Tureckem.

 Den obce v Bludovicích.

 Letní příměstský tábor Nenuda.

 Obnova sídliště Riegrova-Bezručova.

 Na budoucí cyklostezce vytrhali koleje.

 Perlou Kulturního léta byl Segment.

 Živel Traband strhl i zdejší publikum.

 Novojičínské kulturní léto si lidé užívali.

 Den, kdy zářila Světluška.

 Děti malovaly na náměstí.

 Nová keramická dílna v DPS Pod Lipami.

 Nový Jičín opět ožil městskými slavnostmi, podle tradice měly historický ráz.
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 Nechyběla ani hraběnka Marie Walburga.

Novojičínský zpravodaj

Září / říjen

 Hvězdami městských slavností byli Hana Zagorová a Petr Rezek, vrcholem ohňostroj.

 Výstava Náš král a císař Karel I.

 Chovatelská výstava v Loučce.

 Klub rodáků navštívil partnerský Epinal.

 Zastávka účastníků Svatováclavské jízdy.

 Smetanovy sady patřily běžcům.

 Na revitalizované zahradě v MŠ Máj.

 Skauti oslavili 100 let českého skautingu.

 Senioři z Loučky poznávali vesmír.

 Knihovnická lekce pro ZŠ Tyršova.

 Podzimní Drakiáda na Skalkách.

 Taneční hrátky v SVČ Fokus.

 Na náměstí se konal Cukrářský den.

 Laudonův klobouk je cukrovinkou města.

Novojičínský zpravodaj
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Říjen / listopad

 Ploutvaři z Laguny ovládli Světový pohár.

 Lidé volili nové krajské zastupitelstvo.

 V Bludovicích pořádali Hubertovu jízdu.

 Manželé Zetkovi oslavili zlatou svatbu.

 První sníh pokryl město už v říjnu.

 Požár zničil dům Mikulenkových ze Žiliny.

 Studenti soutěžili o Šenovského datla.

 Charita otevřela noclehárnu.

 Literární večer zpestřil kulturní podzim.

 Jan Přibil Quintet v klubu Galerka.

 „Křesla pro hosta“ se starostou města.

 Zlatý hattrick ZŠ Tyršova v Bludišti.

 Koncert zpěváka Martina Kleina.

 Obnovená hrobka malíře Huga Baara.

 Komorní sbor Ondrášek zvítězil v Číně.
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Listopad / prosinec

 Město převzalo hotel Praha.

 Začala stavba separačního dvora.

 Listopad zahalil město do škály barev.

 Na náměstí začal Vánoční jarmark.

 Veřejná sbírka pro rodinu Mikulenkovu.

 K listopadu patří Halloweenská noc.

 Vánoční výstavka v SVČ Fokus.

 Pouštění balonků pro českého Ježíška.

 Mikuláš se zastavil v Kojetíně.

 Sextet natáčel v ostravském rozhlase.

 Den s Mikulášem na náměstí.

 V nemocnici začal sloužit babybox.

 Na náměstí se rozzářil vánoční strom.

 Benefiční koncert pro sdružení Rain Man.

 V ZŠ Dlouhá 56 měli Vánoční jarmark.

Novojičínský zpravodaj
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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 5. ledna v 15.00 a v 18.00 hod.
• NOVOROČNÍ KONCERT • Účinkují sbor
ZUŠ Ondrášek a jeho přípravná oddělení. Předprodej od 11. 12.
 Pondělí 7. ledna v 19.00 hod. • Ladislav Stroupežnický: NAŠI
FURIANTI • V režii Jana Borny hrají: Miroslav Táborský, Ilona Svobodová, Jan Meduna, Jiří Wohanka, Miroslav Hanuš, Lenka Veliká,
Klára Sedláčková – Oltová a další. Předplatné skupiny P. Předprodej
od 4. 12.
 Čtvrtek 17. ledna v 19.00 hod. • HRADIŠŤAN • Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Předprodej od 4. 12.
 Pátek 25. ledna v 19.00 hod. • Tim Firth: HOLKY Z KALENDÁŘE • Něžná komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc ochotny
udělat to, co by je nenapadlo ani v nejodvážnějších snech. V režii
Ondřeje Zajíce hrají: Hana Doulová, Veronika Gajerová, Dana Batulková, Radka Fidlerová, Jitka Smutná, Kateřina Macháčková, Lenka
Termerová, Jan Vlasák, Luba Skořepová a další. Předplatné skupiny
D. Předprodej od 2. 1.
 Neděle 27. ledna v 16.00 hod. • Konrád Popel: POHÁDKY
OVČÍ BABIČKY (náhradní titul za představení PINOKIO). • Podle
pohádek Dagmar Spanlangové a Pavla Sýkory. Předplatné skupiny
Čtyřlístek. Předprodej od 2. 1.
 Úterý 29. ledna v 19.00 • JIŘÍ BÁRTA – violoncello KVARTETO MARTINŮ • Skladby J. S. Bacha, S. Tanějeva, B. Martinů. Kruh
přátel hudby. Předprodej od 2. 1.
Výstava ve foyeru:
 Do úterý 29. ledna • PRÁCE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLY
Připravujeme:
 Neděle 3. února v 16.00 hod. - Malý sál • Josef Čapek: O PEJSKOVI A KOČIČCE • U lesa v malém domečku spolu žijí a hospodaří
pejsek a kočička. Předplatné skupiny Rolnička. Předprodej od 8. 1.
 Sobota 9. února v 19.00 hod. (náhradní termín za 10. 11.) •
HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDI S KAPELOU • SOUHVĚZDÍ JISKER • Bratři Nedvědi patří k nejznámějším interpretům naší folkové
scény. Vstupenky v prodeji.
Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pátek 4. ledna - neděle 6.
ledna v 18.00 hod. • 2D • ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL • Nové
dobrodružství Zvonilky, která se vydává do tajemných Zimních lesů.
Animovaný. Mládeži přístupno, 76 min., dabing.
 Pátek 4. ledna - sobota 5. ledna ve 20.00 hod. • 3D
 Neděle 6. ledna ve 20.00 hod. • 2D • FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ MAZLÍČEK • Příběh podivínských postaviček připomínající
klasické hororové filmy ze třicátých let. Animovaný/horor/komedie.
Mládeži přístupno, 87 min., titulky.
 Pondělí 7. ledna - středa 9. ledna v 18.00 hod. • 2D • HOLY
MOTORS • Příběh tajuplného pana Oscara, který na sebe v jeden
den bere různé identity. Drama/sci-fi. Do 15 let nevhodný, 115 min.,
titulky.
 Pondělí 7. ledna – středa 9. ledna ve 20.15 hod. • 2D • SKYFALL • Daniel Craig opět v roli Jamesa Bonda, agenta 007. Akční/
thriller/dobrodružný. Mládeži přístupno, 145 min., titulky.
 Čtvrtek 10. ledna - pátek 11. ledna v 18.00 hod. • 3D • CARMEN • Režisér F. A. Brabec natočil filmovou 3D adaptaci úspěšného
divadelního muzikálu s Lucií Bílou v hlavní roli. Muzikál. Do 12 let
nevhodný, 126 min., česky.
 Čtvrtek 10. ledna – neděle 13. ledna ve 20.30 hod. • 2D • BÍDNÍCI • Největší muzikálový fenomén současnosti. Do 12 let nevhodný, 157 min., titulky.
 Sobota 12. ledna – neděle 13. ledna v 18.00 hod. • 2D • HOTEL TRANSYLVÁNIE • Drákula je vlastníkem hotelu, kde monstra,
vlkodlaci a mumie mohou být jen „sami sebou“. Animovaná komedie.
Mládeži přístupno, 91 min., dabing.
 Pondělí 14. ledna - úterý 15. ledna v 17.00 hod. • 2D titulky
 Středa 16. ledna – čtvrtek 17. ledna v 17.00 hod. • 2D dabing
• HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA • První díl trilogie. Bilbo Pytlík na
dobrodružné výpravě si znovu nárokuje ztracené trpasličí království
Erebos. Dobrodružný/fantasy. Mládeži přístupno, 164 min.
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 Pondělí 14. ledna - středa 16. ledna ve 20.15 hod. • 3D dabing
• HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA • Viz výše.
 Čtvrtek 17. ledna – neděle 20. ledna ve 20.15 hod. • 2D • NESPOUTANÝ DJANGO • Drama Quentina Tarantina z období před
vypuknutím občanské války. Otrok Django má šanci získat svobodu,
pokud... Western/drama. Do 15 let nevhodný, 165 min., titulky.
 Pátek 18. ledna – neděle 20. ledna v 18.00 hod. • 2D • SNÍŽEK,
BÍLÝ KOŽÍŠEK • Dobrodružství malé bílé gorilky kombinuje hraný
a animovaný film. Rodinný/animovaný. Mládeži přístupno, 90 min.,
dabing.
 Pondělí 21. ledna – středa 23. ledna v 18.00 hod. • 2D • SAMSARA • Film vznikal v pětadvaceti zemích. Ukazuje posvátná místa,
postižené oblasti, průmyslové zóny a místa přírodních zázraků. Dokumentární. Do 12 let nevhodný, 102 min., titulky.
 Pondělí 21. ledna - středa 23. ledna ve 20.00 hod. • 2D • PARANORMAL ACTIVITY 4 • Film volně navazuje na druhý díl, v němž
démonem posedlá Katie vyvraždila rodinu své sestry. Od té doby
uplynulo pět let... Horor. Do 15 let nevhodný, 95 min., titulky.
 Čtvrtek 24. ledna - neděle 27. ledna v 18.00 hod. • 3D • PÍ
A JEHO ŽIVOT • Příběh kluka a tygra se odehrává ve třech světadílech a dvou oceánech. Dobrodružný/drama. Do 12 let nevhodný,
127 min., dabing.
 Čtvrtek 24. ledna – neděle 27. ledna ve 20.30 hod. • 2D •
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO • Nová hustá komedie plná největších
hollywoodských hvězd. Do 15 let nevhodný, 98 min., titulky.
 Pondělí 28. ledna v 18.00 a ve 20.15 hod. • 2D • HON • Nový
film dánského režiséra Thomase Vinterberga - výborně vyeskalovaná tragédie jednoho muže, který nemá možnost se bránit. Drama. Do
12 let nevhodný, 111 min., titulky.
 Úterý 29. ledna – středa 30. ledna v 18.00 hod. • 2D • ARGO •
Snímek popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která
se odehrála na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Thriller. Mládeži přístupno, 120 min., dabing.
Úterý 29. ledna – středa 30. ledna ve 20.15 hod. • 2D • ATLAS
MRAKŮ • Šest žánrově odlišných příběhů se odehrává v různých
časech a na různých místech. Sci-fi/mysteriozní/dobrodružný. Do 15
let nevhodný, 164 min., titulky.
 Čtvrtek 31. ledna – neděle 3. února v 18.00 hod. • 2D • ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE • Oblíbené postavičky Fifi, Myšpulín, Bobík a Pinďa se chystají zaútočit také na naše kina. Animovaný/
rodinný. Mládeži přístupno, 100 min., česky.
 Čtvrtek 31. ledna - neděle 3. února ve 20.15 hod. • 3D • PARALELNÍ SVĚTY • Adam je obyčejný kluk žijící v neobyčejné realitě.
Eva však pochází ze zcela jiného světa. Romantický/sci-fi. Mládeži
přístupno, 107 min., titulky.
Biograf ARTeFAKT
 Sobota 5. ledna ve 20.00 hod.
OBČAN K.
 Sobota 12. ledna ve 20.00 hod.
PEVNOST
 Sobota 19. ledna ve 20.00 hod.
ZEMĚ ZAPOMNĚNÍ
 Sobota 26. ledna ve 20.00 hod.
OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA

Muzeum Novojičínska
Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
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.
Přednáška:
 Čtvrtek 24. ledna v 16.30 hod. - Trámový sál • KŮRA, LÝKO,
CHOROŠE, TRÁVA, KOŘENY, PAŘEZY... • Etnograf Václav Michalička o důležitých přírodních materiálech v lidské kultuře a téměř
zapomenutých technologiích jejich zpracování. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
úterý – pátek
neděle

8.00 – 12.00
9.00 – 15.00

13.00 – 16.00

Novojičínský zpravodaj
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 Úterý 1. ledna - pátek 15. února •
NOVOJIČÍNSKÝ SPORTOVEC ROKU
2012 OČIMA VEŘEJNOSTI • Anketa o nejoblíbenějšího sportovce
a sportovní kolektiv - formou internetového hlasování na www.fokusnj.cz. Vyhlášení vítězů 20. února v Beskydském divadle.
 Úterý 8. ledna od 16.00 hod. - tělocvična ZŠ Dlouhá • NOVÝ
KROUŽEK PRO DĚTI • Angličtina prostřednictvím sportu s Angličanem! Více informací na www.activelearners.cz a www.fokusnj.cz.
Poprvé v úterý 8. ledna od 16.00 hod.
 Pátek 11. ledna v 16.00 hod. - sobota 12. ledna do 10.00 hod.
- SVČ Fokus • LEDOVÁ LEDNOVÁ NOC • Zábavná akce pro děti
1. stupně ZŠ a odvážné předškoláky. Výtvarná dílna, hry, tanec, zábava a hlavně přespání ve Fokusu. Cena 150 Kč.
 Pátek 25. ledna od 18.00 hod. - SVČ Fokus • FOKUS DANCE
SHOW • Skvělé diskotékové hity, světelná a laserová show, taneční
vystoupení a DJ Mikee. Pouze pro mládež do 18 let.
 Sobota 26. ledna od 15.00 do 18.00 hod. - SVČ Fokus • VELKÝ MAŠKARNÍ BÁL • Pro předškoláky a školáky. Hudba, tanec,
skotačení, maškarní hry a soutěže, vyhodnocení masek, minibar
a minitombola pro děti. Vstupné děti 30 Kč, doprovod 10 Kč.
 Čtvrtky a pátky (3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25. a 31. ledna)
od 15.00 do 19.00 hod. - SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou.
Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 40 Kč, dospělí 90 Kč.
 Pátek 1. února od 9.00 hod. - SVČ Fokus • PRÁZDNINOVÝ
STOLNÍ TENIS • Turnaj dvouher ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Kapacita omezena. Informace: Pavel Sedlář 737 970 008
nebo sedlar@fokusnj.cz. Startovné 40 Kč za hráče.
 Pátek 1. února od 16.00 hod. - sobota 2. února do 10.00 hod.
- SVČ Fokus • ÚŽASNÁ ÚNOROVÁ NOC • Zábavná akce pro děti
1. stupně ZŠ a odvážné předškoláky. Výtvarná dílna, hry, tanec, zábava a hlavně přespání ve Fokusu. Cena 150 Kč.
Tel: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
 Do pátku 25. ledna - Městská knihovna • HÁČKOVANÉ
VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉMY
A HRAČKY • Výstava Ladislavy

Hradské.
 Sobota 5. ledna v 6.15 hod. • ČAJOVÝLET NA BUDIŠOVSKO
• Přírodní expedice. Odjezd v 6.28 hod. vlakem do Budišova nad Budišovkou. Délka 20 km.
 Úterý 8., 15., 22. a 29. ledna od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna Archa • MAGIC: THE GATHERING • Pro všechny hráče. Hraní
a výměna karet, zkušeností atp.
 Sobota 12. ledna v 19.00 hod. - Čajovna Archa • MARTIN
CHOVANEC A ADAM REJMAN • Příborští písničkáři se vracejí po
pěti letech do čajovny. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 12. ledna ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • PRESIDENT IS A fakeDJ • Tokyo Tobinambura a MC Avašta rozjedou
skvělou party. Volný vstup.
 Neděle 13. a 27. ledna v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Středa 16. ledna v 19.00 hod. - Hudební kavárna • PODZEMNÍ
MODERNA XV. • Poslechový večer. Legendární špíčky americko-evropského undergroundu 70. a 80. let.
 Pátek 18. ledna ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • BLACK
AND WHITE PARTY • Taneční a poslechový večer. Kostýmový večírek ve stylu Black and White. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 19. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • KE SVĚTLU
• Z cyklu Jeden svět. Čína patří k největším producentům i spotřebitelům uhlí na světě.
 Sobota 19. ledna ve 20.00 hod. - Klub Galerka • BG CWRKOT
• Bluegrassový večer. Vstupné 60 Kč.
 Pondělí 21. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • 2013: HVĚZDNÁ BRÁNA K NOVÉMU VĚKU • Přednáška/workshop. Cena 200
Kč/studenti a důchodci 100 Kč.
 Pátek 25. ledna ve 20.00 hod. - Klub Galerka • JAZZ KLUB
& PEPA STREICHL & RETRO BLUES • Retro bluesový večírek.
Vstupné 70 Kč.
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 Sobota 26. ledna v 19 hod. - Klub Galerka • PAVEL FAJT
– WORKSHOP + KONCERT • Pokračování úspěšného večera
s workshopem zaměřeným na djembe. Předprodej u Kužela v zelenině - Kostelní 25, NJ. Vstupné př. 70, Kč, mí. 100 Kč.
 Sobota 26. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • ILEGÁLNÍ
MÁMA - Z cyklu Jeden svět. Moldavsko, kdysi obilnice Sovětského
svazu, se utápí v bídě a alkoholu.
 Středa 30. ledna v 17.00 hod. - Čajovna Archa • BLEŠÁK •
Bleší trh s nepotřebnými věcmi. Rezervace prodejního místa nutná
předem - osobně v čajovně za poplatek 20 Kč.
Připravujeme
 Pátek 1. února ve 20.00 hod. - Klub Galerka • VLADIVOJNA LA
CHIA • Unikátní koncert zpěvačky, která dříve vystupovala v projektu
Banana, nyní na sólové dráze. Vstupné 80 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz, web: http://www.zusnj.cz/
 Úterý 22. ledna v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • SOUTĚŽ
V KOMORNÍ HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE • Veřejné školní kolo
soutěže.
 Čtvrtek 24. ledna v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY PAVLY SUNGOVÉ A DUŠANA BRUSE
 Středa 23. ledna – pondělí 25. února – výstavní síň Stará pošta • TABÁKOVÝ MONOPOL V ZEMÍCH KORUNY ČESKÉ • Průřez výrobou tabákových
výrobků od monarchie po
současnost - dobové fotografie, ukázky doutníků,
cigaret, krabiček apod.
Otevřeno:
pondělí až pátek
od 9.00 do 11.00
a od 14.30 do 17.00 hod.

Další pozvánky
 Na náměstí bude vonět zabijačka
Město Nový Jičín a podnikatelé srdečně zvou občany a návštěvníky
města na další prodejní akci, tentokrát zaměřenou na zabijačkové
výrobky. Uskuteční se ve čtvrtek 17. a 31. ledna na Masarykově náměstí. Zákazníci budou moci koupit tradiční čerstvé řeznické výrobky,
doplněné dalším sortimentem potravinářského zboží.
 Zahrádkáři zvou na svůj ples
Sdružení zahrádkářů města Nového Jičína pořádá v pátek 18. ledna
od 19.00 hodin tradiční ples „Tančíme v květech“ v sále Závodního
klubu Autopal (Varroc). K tanci a poslechu budou hrát skupiny Kabát
Revival, EKG a cimbálová hudba. Pořadem bude provázet imitátor
Petr Sebenický. Vstupné činí 130 korun včetně místenky. Předprodej
vstupenek na telefonu 732 968 493 a na územním sdružení Českého zahrádkářského svazu Nový Jičín, ulice Msgr. Šrámka 13, vždy
v pondělí a ve středu od 13.00 do 16.00 hodin.
 Basketbaloví mistři uspořádají show
Prvoligoví basketbalisté opět zavítají do Nového Jičína. V sobotu
16. února od 16.00 hodin proběhne v hale na bazéně sportovní
show. Příznivci basketbalu se mohou těšit na bývalé hráče a také
na členy týmu, kteří jako jediní v barvách novojičínského basketbalu
vybojovali v roce 1999 mistrovský titul. Na programu budou utkání a
doprovodné soutěže novojičínských mistrů, bývalých hráčů a hostů
- Jaroslava Kováře, Dušana Medveckého, Petra Welsche či Levella
Sanderse. Na trenérské lavičce by měli zasednout Zbyněk Choleva,
Zdeněk Hummel a Jiří Růžička. Výtěžek ze vstupného bude věnován
některému z místních zařízení pečujících o děti.
 Hokejoví benjamínci hledají hráče
Nejmladší hráči ledního hokeje HK Nový Jičín by rádi mezi sebe přijali
další spoluhráče ročníků 2004 až 2008, kteří by s nimi prožívali skvělé
zážitky. Pokud by tě bavilo být brankářem, přihlas se také. Kontakt
na trenéra: Jaroslav Fleischmann, 603 528 354. Více informací na
www.hcnj.cz.
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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
5000
3500
3000
2500
1500

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

190x85 mm

1/3 STRANY

93x125 mm

1/4
STRANY

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

-5%
- 10 %
- 20 %

93x85 mm

93x61 mm

Uzávěrka příjmu inzerátů
Objednávky inzerce Novojičínského zpravodaje
přijímáme do 20. dne v měsíci.
Uzávěrka příjmu podkladů je 22. den v měsíci.
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1/6
STRANY

1/8
STRANY

Novojičínský zpravodaj

Leden 2013

Placená inzerce

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace
čerpá finanční prostředky z ESF a státního rozpočtu České republiky
Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, získala finanční podporu na projekt „Přírodovědné vzdělávání“. Z projektu v hodnotě 4 385 000 Kč bylo pořízeno nové a moderní vybavení
biologické a chemické laboratoře. Výstupem z projektu budou také inovativní výukové materiály
pro přírodovědné předměty chemie a biologie, které budou přístupny žákům školy na online
webovém rozhraní. Nedílnou součástí projektu jsou výukové dny v nových laboratořích školy a
specializovaných chemických laboratořích Státního zdravotního ústavu v Ostravě, v terénu a odborné exkurze.
Výsledky projektu budou sloužit žákům oborů Agropodnikání a Ekologie a biologie.
Přijďte se podívat na nové laboratoře a zajímavé pokusy, které předvedou žáci 29. 1. 2013
od 11:00 do 16:00 hod v rámci Dne otevřených dveří na pracovišti U Jezu 7, Nový Jičín.
Více informací o projektu a oborech se dočtete na www.tznj.cz.
Před realizací projektu

Po realizaci projektu

1/13
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Fotosoutěž čtenářů – 22. kolo
Poslední měsíc roku už zcela přirozeně přinesl soutěžní snímky převážně se zimní náladou. A zase by si umístění zasloužily i další
záběry. Ohodnoceny jsou jako vždy pouze tři, a to v následujícím pořadí:
První místo získává, tak trochu
v rozporu s úvodní větou, nezimní
pohled na jednu z „dvojčatových“
Hückelových vil. Autorka Martina Zelenková možná také
vnímá jejich současný osud jako
začarovaný kruh…
Druhé místo obsadil, v poslední době zaslouženě úspěšný,
Štěpán Veverka za zimní náladu
z Janáčkových sadů. Snímku dominující kaplička by nám mohla
připomenout, že se nacházíme na
dávno zašlém hřbitově.
Třetí snímek Jiřího Pončíka
sděluje, že námi ne příliš
vyhledávané, převážně frekventované místo, může projíždějícím
(těch je tu údajně denně až 18 tisíc) připadat docela poeticky.
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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