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Novoroční
koncert sboru Ondrášek zahájil oslavy jubilea města
Vážení spoluobčané,
Více informací čtěte na straně 7.

Foto: Petr Kocián

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

Vážení spoluobčané,
letošní rok bude pro Nový Jičín vpravdě historický. Připomínáme si 700 let
od první dochované písemné zmínky
o městě. Nový Jičín hrál v uplynulých
staletích významnou roli v dějinách
Moravy. Mnohé památky nám připomínají jeho věhlas a každý umělecký sloh
zanechal po sobě významnou stopu
v jeho tváři. Cítím, že jste na své město hrdí a jistě právem, a proto si vy
i město zaslouží toto významné výročí

důstojně oslavit.
Komise složená z významných osobností kulturního a společenského života pro vás připravuje spoustu zajímavých akcí, z nichž
některé se váží k důležitým mezníkům sedmisetleté historie Nového Jičína. Vyvrcholením bude již 20. slavnost města. Doufáme, že
tento celoroční atraktivní program přiláká do Nového Jičína mnoho
tuzemských i zahraničních turistů.
Na přípravách oslav město spolupracuje se všemi významnými institucemi. Ať jsou to Muzeum Novojičínska, Státní okresní
archiv, Městské kulturní středisko, Beskydské divadlo, Klub rodáků
a přátel města, Návštěvnické centrum, Základní umělecká škola,
ale i další školy, kluby vojenské historie, zájmové kluby a sdružení,
církve či sdružení podnikatelů. Podrobný rozpis všech akcí k 700.
výročí města zveřejníme v některém z příštích čísel Novojičínského
zpravodaje. Některé aktivity bych ale rád zdůraznil již nyní.
Česká pošta vydá v roce 2013 první poštovní známku věnovanou
Novému Jičínu, a to v počtu 120 až 150 tisíc kusů. Slavnostní křest
proběhne při slavnosti města 5. až 7. září. K této význačné události
se pojí i další aktivity - vydání poštovní ceniny a zvažované vytvoření příležitostného razítka či přítisku na kuponech známek.
Během slavnosti bude zřízena příležitostná poštovní přepážka,
proběhne také filatelistická výstava. Muzeum Novojičínska připravuje výstavu o hradech a opevněních a ve spolupráci se Státním
okresním archivem výstavu k 700. výročí Nového Jičína, na které
budou k vidění nejstarší a nejvýznamnější listiny města. Klub rodáků a přátel ve spolupráci s Návštěvnickým centrem plánují vydání
publikace o osobnostech města a monografie o E. Veithovi. Spolek
Arkáda chystá výstavu Akce těla II.
Vrcholem bude jubilejní 20. slavnost města, kterou již nyní připravuje Městské kulturní středisko ve spolupráci s odborem školství,
kultury a sportu městského úřadu. V jejím rámci zazní na slavnostním koncertu v Beskydském divadle premiéra symfonie „Moravia“
významného moravského hudebního skladatele Jana Šimíčka.
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Ondráš a Janáčkova filharmonie
Ostrava. Jan Šimíček taktéž složil znělku k 700. výročí města.
Těšit se můžeme rovněž na velkolepou rekonstrukci bitvy z třicetileté války, kterou zinscenují kluby vojenské historie. Samozřejmě
nás čeká historický průvod s prezentací zahraničních partnerských
měst či večerní koncert a ohňostroj. Hlavní hvězdou by měla být
mnohonásobná držitelka Českého slavíka Lucie Bílá, s níž nyní
probíhají intenzivní jednání.
Nový Jičín vyhlásil soutěž na logo, které ho bude po celý tento
rok prezentovat. Odborná komise vybrala vítězný logotyp z celkem
dvaceti čtyř návrhů. Jeho autorem je pan Karel Kordiovský z Nového Jičína. Město bude symbolizovat také cukrovinka s názvem
„Novojičínský Laudonův klobouk“. Ta bude v prodeji nejen v Návštěvnickém centru, ale i na Masarykově náměstí v rámci trhů, kterých se chystá více než dvacet.

A na náměstí bude znít zvonkohra, pro jejíž instalaci se občané
vyslovili ve dvou anketách. Osobně si myslím, že je to dobrý krok,
neboť i po odeznění všech oslav v tomto roce nám bude zvonkohra
připomínat úžasnou historii Nového Jičína. Také Novojičínský zpravodaj se bude po celý rok 2013 výročí věnovat. Zavedli jsme tematickou rubriku, která vám v každém čísle představí historii města
z jiného pohledu. Průběh oslav se bude celý rok natáčet a následně vznikne dokumentární film.
Oslavy odstartovaly o silvestrovské půlnoci ohňostrojem (ten
je také 31. prosince slavnostně zakončí) a pátého ledna neméně krásným novoročním koncertem dětského pěveckého sboru
Ondrášek. Takto velké oslavy jsou finančně náročné a neobejdou
se bez přispění soukromých firem. Budeme velmi rádi, pokud se
budou na financování slavností podílet.
Vážení spoluobčané, věřím, že rok 2013 bude pro nás všechny
nezapomenutelný a vryje se nám nesmazatelně do paměti.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Padesátá schůze Rady města Nový Jičín dne 16. 1. 2013:
Radní schválili návrh zadávací dokumentace na zateplení Mateřské školy Jiráskova. Zároveň stanovili počet zaměstnanců městského úřadu a jeho složek pro rok 2013 - pro městský úřad 166,
pro městskou policii 32, pro pečovatelskou službu 18 a pro Návštěvnické centrum 7 zaměstnanců. Radní vzali na vědomí zprávu
o vyřizování petic a stížností v loňském roce. Městský úřad přijal
čtyři petice a 42 stížností.

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

24 235
15
7
8
5
1
1
48
28
20

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913

Rok Elišek a Danielů
Marie Machková, tisková mluvčí
K občanům trvale žijícím na území Nového Jičína loni přibylo 248 novorozenců. Mezi nejčastěji dávaná jména patřila
u holčiček Eliška, Natálie a Anna, u chlapečků vítězila jména
Daniel, David a Matyáš. V roce 2011 se narodilo o pět dětí více.
V uplynulém roce se snížil také počet sňatků – své „ano“ si řekly
72 páry, o rok dříve jich bylo 84. Vloni zemřelo 238 občanů města,
v roce 2011 matrika zaznamenala 261 úmrtí. Město mělo k 31.
prosinci 2012 celkem 24 235 trvale přihlášených obyvatel, v roce
2011 to bylo o 85 obyvatel více.
První letošní občánek přišel na svět v novojičínské porodnici
2. ledna ve 13 hodin a 39 minut. Stal se jím chlapeček Matyáš, jehož
rodiče jsou z Příbora. Sedmého ledna jeho mamince blahopřáli
starosta Jaroslav Dvořák a ředitel nemocnice Karel Dostalík.

Pomozte nám s programem slavnosti města Nového Jičína!
Máte nápad, jak zpestřit slavnost k 700 letům města Nového Jičína, která proběhne od 5. do 7. září?
Podělte se s námi! Neručíme za to, že váš návrh do programu zařadíme, ale slibujeme, že ho důkladně
posoudíme. Své náměty posílejte do 28. února Mgr. Marii Machkové, tiskové mluvčí městského úřadu,
telefony 556 768 386 nebo 603 889 312, e-mail mmachkova@novyjicin-town.cz.
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Volili jsme prezidenta republiky
Novojičínský zpravodaj
Vysoká účast byla průvodním jevem historicky první přímé volby prezidenta republiky. Výjimkou nebyl ani Nový Jičín. Prvního
kola se 11. a 12. ledna zúčastnilo 56,75 procenta oprávněných voličů. Účast mírně převyšovala krajský průměr, avšak o čtyři a půl
procenta zaostala za průměrem celostátním. Nejvíce hlasů získali
Miloš Zeman (26,05 procenta), Karel Schwarzenberg (18,51), Jan
Fischer (17,63) a Jiří Dienstbier (17,40).

Nastávající prvňáčky čeká
zápis do škol
Marie Machková, tisková mluvčí
Zápis žáků do prvních tříd základních škol v Novém Jičíně a jeho místních částech pro školní rok 2013 – 2014 se
uskuteční ve čtvrtek 7. února od 14.00 do 18.00 hodin
(podrobné informace jsme zveřejnili v lednovém čísle Novojičínského zpravodaje).
Ve městě působí čtyři základní školy, ZŠ Jubilejní 3 má
ještě odloučené pracoviště v budově ZŠ Dlouhá 56. Aby
dosáhly optimálního naplnění, otevře každá dvě první třídy,
celkem tedy deset tříd pro nové školáčky.
„Podle údajů v matrice by se mělo k letošnímu zápisu dostavit 276 dětí. Toto číslo se ale může změnit.
Někdo se může přistěhovat, odstěhovat, některé děti
přivedou rodiče z okolních obcí a někteří rodiče z Nového Jičína přihlásí své dítě do města či obce, kam například dojíždějí za prací,“ upozornila Michaela Bluchová
z odboru školství městského úřadu.
Nelze ani odhadnout, kolik dětí skutečně v září 2013 do
prvních tříd nastoupí. Velkou roli hraje odklad povinné školní docházky. Například vloni přišlo k zápisu 312 dětí, do
školních lavic jich ale usedlo okolo 250.

První přímou volbu prezidenta provázela vysoká účast voličů.
Foto: Marie Machková

Na otázku, kdo příštích pět let bude hlavou státu, odpovědělo až
druhé kolo, které se uskutečnilo 25. a 26. ledna. V Novém Jičíně
hlasovalo 54,92 procenta voličů. Z nich 60,65 procenta odevzdalo
hlas Miloši Zemanovi a 39,34 procenta Karlu Schwarzenbergovi.
Prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman.

Zápis k povinné školní docházce se vztahuje na děti, které do 31. srpna 2013 dosáhnou šesti let věku. K zápisu se
musejí dostavit i děti, které v loňském roce dostaly odklad.
O odložení povinné školní docházky rozhoduje ředitel
školy na základě odborného posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa.

Zemřel básník Jaroslav Merenda
Karel Chobot
Ve věku 91 let zemřel pátého ledna Jaroslav Merenda, novo- lety napsal, že poezie se Merendovi stala denní potřebou, a nazval
jičínský básník, profesí knihař, pedagog, dlouholetý člen pě- ho zpívajícím básníkem. Proto měl Jaroslav neustále u sebe papír
veckého sboru Ondráš, Literárního klubu městské knihovny a kousek tužky a své podněty zaznamenával. Další jeho láskou byl
od mládí zpěv. Tato záliba ho i se ženou přivedla do smíšeného
a Klubu rodáků a přátel města.
Narodil se 3. listopadu 1921 jako třetí ze čtyř dětí krejčovské- pěveckého sboru Ondráš, v němž vedle třiadvacetiletého zpívání
ho mistra z Hodslavic. Tady prožil dětství a dospívání, cvičil v So- působil pět let i jako konferenciér.
kole, byl nadšeným členem ochotnického divadla, hrál a zpíval
Jaroslav Merenda se rovněž účastnil řady literárních soutěží.
v operetách. Vyučil se knihařem, dvanáct let pracoval v novojičín- Nejvíce si vážil prvního místa v celostátní soutěži pořádané v roce
1999 Literárním klubem Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. Merenské tiskárně.
Okolo roku 1942, během totálního nasazení v Korutanech, dovým veršům lidé rádi naslouchali v pořadech Literárního klubu
vznikají ze stesku po rodině, domovu a z lásky k dívce Zdeňce, v Novém Jičíně, kde byl dlouhá léta aktivním členem.
pozdější manželce, Merendovy první verše. Po válce si vzdělání
Svým básnickým dílem přerostl hranice našeho regionu. Rodné
doplnil večerním studiem na Gymnáziu v Novém Jičíně a kurzy Hodslavice jej zařadily mezi významné osobnosti, Nový Jičín mu
pedagogického minima na Pedagogické fakultě v Ostravě, čímž obdobnou poctu projevil v roce 2004. V prosinci roku 2000 byl zvozískal aprobaci učitele odborných předmětů
len předsedou Klubu rodáků a přátel města
v oboru knihař.
Nového Jičína, kde navázal na záslužnou
Čtrnáct let učil na Učňovské škole v Nopráci náhle zemřelého Ervína Bártka. Ten
vém Jičíně a osmnáct let na Středním odv osmdesátých letech zhudebnil pro svůj
borném učilišti ve Frenštátě pod Radhošsbor jednu z nejkrásnějších Merendových
těm. Jaroslav Merenda měl mnoho zájmů.
básní Magnólie u zámecké zdi.
Doménou jeho života byly zpěv a poezie.
Skladba se stala okamžitě oblíbenou souSvobodně ale mohl své verše vydávat až po
částí repertoáru Ondráše. Zvukomalebnost
roce 1989. Městské kulturní středisko vydalo
básníkových veršů podnítila i další hudebnísedm jeho sbírek - Magnólie u zámecké zdi,
ky. Hodslavský rodák Edvin Toman napsal
Poslední růže, Je láska křehká věc, Tichá
hudbu k básni Padá listí, padá, Václav Ptácesta mezi poli, Svinec, má láska, …a píseň
ček složil několik dětských písní a pro Mrázbyla dohrána. Sbírku Cesta do Tramtárie
kovu hudbu zkomponoval song Kouzelný
s poetickými ilustracemi Dany Dokládalové
čas. Říká se, že čas je prevít a mnohé odvane. Možná, ale dílo člověka zůstává. Verše
autor věnoval dětem.
Blízký přítel Jaroslava Merendy a čestný
Jaroslava Merendy jsou toho důkazem.
občan Nového Jičína Václav Ptáček před pár Jaroslav Merenda. Foto: Marie Machková Čest jeho památce!
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Město bylo na Regiontouru

Podnikatelé, nahlaste odpady!

Novojičínský zpravodaj
Množstvím propagačních materiálů, ale též praktickou ukázkou
výroby klobouků se Nový Jičín představil na veletrhu cestovního
ruchu Regiontour, který se uskutečnil ve druhé polovině ledna na
brněnském výstavišti.

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Upozorňujeme všechny původce odpadů, kteří v roce 2012 vyprodukovali nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů, že jsou povinni zaslat roční hlášení prostřednictvím elektronického systému
ISPOP.
Hlášení je nutné podat prostřednictvím integrovaného registru
znečišťování do 15. února. Již není možné podávat ho v tištěné
(listinné) podobě, ani zasílat v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Registrovaní uživatelé se ve svých účtech na stránkách společnosti ISPOP nově setkají s pozměněnou verzí formulářů pro ohlašování v roce 2013. Pro vybrané ohlašovací povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se změnil nástroj pro ohlašování dosavadní webové formuláře nahradily interaktivni PDF formuláře.
Výše uvedená povinnost vyplývá z ustanovení § 18 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního
prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.ispop.cz
a www.novy-jicin.cz v sekci Odpadové hospodářství. Případně je
poskytne Mgr. Marta Kiššová z odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, kancelář 306, telefon 556 768 365, e-mail
mkissova@novyjicin-town.cz.

Nový Jičín se představil také jako město klobouků.
Foto: Novojičínský zpravodaj

Stánek města byl součástí expozice Moravskoslezského kraje.
„V naší manufaktuře předvádíme na zmenšených funkčních strojích lisování a tvarování klobouků. Lidé si také mohou osahat materiály, z nichž se pokrývky hlavy vyrábějí,“ ukázala vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková na místo, kde se návštěvníci
často zastavovali.
Ve snaze podpořit cestovní ruch se radnice nyní soustředí na stavbu cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic, která povede po bývalé železniční trati. „Letos se má rozhodnout o tom, jestli na ni získáme peníze z evropských fondů.
V optimálním případě bychom ji mohli v příštím roce dokončit,“ doplnil místostarosta Přemysl Kramoliš.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
vyhlašuje
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
Na prodej nemovitého majetku Města Nový Jičín. Jedná se
o rodinný dům na ulici Generála Hlaďo č.o. 14, s příslušenstvím,
budova č.p. 753 v Novém Jičíně, nefunkční garáže, vše
na stavebním pozemku parcela č. st. 8 v k.ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí, pozemku parcela č. st. 8 (zastavěná plocha, nádvoří
o evidované výměře 305 m2) a pozemku parcela č. 3 (zahrada
o evidované výměře 116 m2) vše v k.ú. Nový Jičín – Horní
Předměstí.
V nabízené nemovitosti se nachází 1. nadzemní podlaží –
přízemí s bytovou jednotkou 1+3, 2. nadzemní podlaží – I. patro
s bytovou jednotkou 1+4, první podzemní podlaží – suterén
se sklepními prostory a půdní prostor se 2 místnostmi.
Prohlídka nemovitosti je možná po předchozí dohodě s pracovníkem odboru bytového p. M. Bartošíkem
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na Kč
3.000.000,Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 18. 1. 2013 do 30.
4. 2013 14.00 hodin.
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá ing. Jana
Havranová, odbor majetku, rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín
: 556 768 293; e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz
V Novém Jičíně dne 18. 1. 2013
PhDr. Jaroslav Dvořák,
starosta města
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Sdružení na vaší straně
Zástupce Sdružení obrany spotřebitelů bude i letos, opět každou
třetí středu v měsíci od 13.00 do 16.30 hodin, poskytovat poradenskou činnost v kanceláři č. 15 na Divadelní ulici 849/8. Poradenství v oblasti podnikatelsko-spotřebitelských vztahů poskytuje také
zdejší Obecní živnostenský úřad ve svých úředních hodinách. Rozšíří se tak služba, která je zvláště v poslední době velmi žádaná.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
vyhlašuje
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
Na prodej nemovitého majetku Města Nový Jičín, rodinný
dům na ulici Dolní Brána č.o. 10, s příslušenstvím, budova
č.p. 652 v Novém Jičíně na stavebním pozemku parcela č. st.
100 a pozemku parcela č. st. 100 (zastavěná plocha, nádvoří
o evidované výměře 476 m2) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.
Podle geometrického plánu vypracovaného na zaměření
skutečného stavu nemovitostí se jedná o prodej domu č.p. 652
(rodinný dům) na pozemku parcela č. st. 100 v k.ú. Nový Jičín –
Dolní Předměstí, prodej pozemku parcela č. st. 100 (zastavěná
plocha, nádvoří o výměře 212 m2) a prodej nově vzniklého
pozemku parcela č. 737 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře
109 m2) v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí. Zastavěná plocha
budovy č.p. 652 je 212 m2 (pouze plocha pod budovou), přilehlý
pozemek u domu parcela č. 737 je o výměře 109 m2 v k.ú. Nový
Jičín – Dolní Předměstí.
V nabízené nemovitosti se nachází přízemí s 1 nebytovým
prostorem, 1. nadzemní podlaží – přízemí se společnou
přístupovou chodbou s prostorem schodiště do 2. NP, 2. nadzemní podlaží – I. patro se 2 nebytovými prostory.
Prohlídka nemovitosti je možná po předchozí dohodě s pracovníkem odboru bytového pí. M. Saksovou.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na Kč
3.500.000,Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 18.1. 2013 do 30. 4.
2013 14.00 hodin.
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá ing. Jana
Havranová, odbor majetku, rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín
: 556 768 293; e-mail: jhavran@novyjicin-town.cz
V Novém Jičíně dne 18. 1. 2013
PhDr. Jaroslav Dvořák,
starosta města
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Tříkrálová sbírka opět rekordní

Lidé pomohli Mikulenkovým

Marie Machková, Gabriela Žitníková
Tříkrálová sbírka v Novém Jičíně letos skončila na radnici. Lidé
svěřili pořádající Charitě 479 666 korun. Opět to byl rekordní výtěžek. „Jsme rádi, že se z koledování na radnici stává tradice. Vloni jsme tady sbírku zahajovali, nyní ji končíme,“ připomněl ředitel
zdejší Charity Marcel Brož.

Marie Machková, tisková mluvčí
Symbolický šek na 280 tisíc korun převzal sedmnáctého ledna
na radnici Jiří Mikulenka z místní části Žilina. Mikulenkovým loni
na konci října shořel dům a rodina zůstala bez střechy nad hlavou.
Město a humanitární organizace ADRA vyhlásily veřejnou sbírku.
Vybrané peníze pomohou Mikulenkovým postavit si nový domov.
„Vybrali jsme jednu z nejvyšších částek, jakou u sbírek tohoto
typu pamatuji,“ konstatoval vedoucí dobrovolnického centra ADRA
Michal Čančík, jenž společně se starostou Jaroslavem Dvořákem
symbolický šek předal.
Město s Jiřím Mikulenkou písemně dojednalo podmínky čerpání
vybraných peněz. „Rodina je může použít jen na zajištění bydlení.
Bude muset dokládat faktury za nakoupený stavební materiál a odvedené stavební práce,“ upřesnil starosta.
Mikulenkovi dostanou peníze ve třech splátkách. Prvních
40 procent budou moci čerpat v půli února. Pokud řádně doloží
jejich použití, získají dalších 30 procent v červnu a zbytek v září.
„Děkuji všem lidem, kteří nám pomohli, sdělovacím prostředkům,
organizaci ADRA i městu,“ řekl Jiří Mikulenka.
Radnice ihned po požáru zajistila a zaplatila Mikulenkovým kontejnery na odvoz věcí poničených ohněm, likvidaci uhynulých zvířat
v kafilerii a zdroj elektřiny. „Radní také odsouhlasili finanční dar
20 tisíc korun. Nyní jsme rodině zprostředkovali dodání mobilního domu, ve kterém může bydlet během stavby nového rodinného
domu,“ zrekapituloval pomoc města starosta.

K dárcům se připojil také starosta Jaroslav Dvořák. Foto: Marie Machková

Pětašedesát procent získané částky zůstane v Novém Jičíně
na podporu azylových domů pro matky s dětmi v tísni a pro muže,
noclehárny a charitního šatníku. Část peněz poslouží ke zřízení
půjčovny kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené. Charita má v plánu zřídit také sklad vyřazeného, ale čistého a funkčního nábytku a doplňků do domácnosti. Město nyní pro tuto službu
hledá vhodné prostory.
„Lidé nám často volají, že by rádi někomu věnovali nábytek, koberce, nádobí a další věci, které už nepotřebují. My zase víme o klientech, kteří jsou vděční za psací stůl pro děti, postel nebo hrnce,“
pokračoval Brož. „Je to skvělý nápad. Věřím, že vhodné prostory
najdeme co nejdříve,“ reagoval starosta Jaroslav Dvořák.
Tříkráloví koledníci procházeli také Bludovicemi. Dobrovolníci
z občanského sdružení Bludička pěšky, na koních nebo se zapřaženým poníkem zpívali koledy a přinášeli lidem pozdravení, drobné
upomínkové dárky a možnost začít nový rok dobrým skutkem.
Sbírka tak získala další rozměr – stala se součástí výchovy dětí
a mládeže k dobrovolnictví a napomohla rozvoji mezilidských
vztahů s důrazem na místo, ve kterém žijeme. Peníze pro potřebné lidi a projekty, které jim mají pomoci, jsou už jen pomyslnou
třešničkou.
Bližší informace a foto na www.bludicka.wbs.cz.

Paula je Miss Expat 2012
Novojičínský zpravodaj
Nejkrásnější cizinkou žijící v Česku je Paula Alejandra Gonzalez
z Nového Jičína. Rozhodlo o tom finále druhého ročníku soutěže
Miss Expat Czech Republic 2012, které se uskutečnilo devátého
ledna v Praze.
„Do soutěže mě přihlásil můj český tatínek. Dosud jsem s volbou miss neměla žádnou zkušenost,“ prozradila devatenáctiletá
studentka semestrálního kurzu češtiny, která pochází z Kolumbie
a v Česku žije dva roky.

Z vězení šli na sociální odbor
Marie Machková, tisková mluvčí
Osmnáct lidí, propuštěných z vězení po novoroční prezidentské
amnestii, do uzávěrky únorového čísla Novojičínského zpravodaje
požádalo odbor sociálních věcí zdejší radnice o pomoc. Největší
problém představují neplatné či ztracené doklady, které potřebují
k vyřízení dalších náležitostí, včetně výplaty peněžních dávek. Někteří amnestovaní se ptali také na bydlení. Azylový dům je plný, dva
ale mohou přespávat v noclehárně Charity.
„Obavy z přílivu amnestovaných se nenaplnily. Nemáme ale údaje o počtu propuštěných lidí z našeho správního obvodu. Netušíme
tedy, co nastane v dalších dnech,“ upozornil vedoucí odboru Antonín Urban.
Pracovníci radnice pomáhají propuštěným při vyřizování nových
občanských průkazů. Na úřadu práce pak amnestovaní mohou
požádat o dávku okamžité pomoci ve výši až tisíc korun. „Pokud
nemají kde bydlet, odkazujeme je na ubytovny a jednáme s azylovým domem a noclehárnou,“ uvedla Šárka Loskotová z odboru
sociálních věcí s tím, že žádost o byt si nikdo nepodal.

Novojičínský zpravodaj

Miss Expat Czech Republic 2012 se svými blízkými.

Foto: Martin Polák

O korunku královny krásy usilovala více než stovka dívek ze
dvaadvaceti zemí. Do finále jich postoupilo devět. Na závěrečný
galavečer se připravovaly u Máchova jezera, kde celý týden nacvičovaly choreografii.
„Ve finále se mi nejlépe podařila volná disciplína, předvedla
jsem tradiční kolumbijský tanec Cumbia. Naopak při promenádě
v plavkách jsem se trochu styděla,“ přiznává s úsměvem Paula
Alejandra, mezi jejíž záliby patří jízda na snowboardu, potápění
a parašutismus.
Účast v prestižní soutěži dívka vnímá jako příležitost přiblížit lidem v Česku kolumbijskou kulturu a ukázat jim skutečnou krásu
této jihoamerické země. „Vítězství můj charakter nijak nezmění.
Pouze se mi otevřou nové možnosti,“ tvrdí letošní královna krásy,
jež se nyní chce soustředit na studium v oboru médií nebo obchodu
a v budoucnu být úspěšná ve fotomodelingu a reklamě.
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Oslavili zlatou svatbu

Noclehárna prodloužila provoz

Olga Veverková
Zlatou svatbu oslavili dvaadvacátého prosince manželé Jiřina
a Karel Veverkovi z Nového Jičína. Obřad proběhl ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, stejně jako před padesáti lety.
I s kytičkou konvalinek, kterou měla paní Jiřina uschovanou.

Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínská noclehárna pro lidi bez domova kvůli lednovým
mrazům rozšířila otevírací dobu. Za extrémně nízkých teplot byla
Charita, která zařízení provozuje, připravena nechat zde nocležníky celý den. Pokud by zájem převyšoval kapacitu pokojů, mohli by
někteří zůstat v denní místnosti a přečkat noc na židli.
V noclehárně mají běžně otevřeno od 18 do 8 hodin. „Kvůli mrazům jsme ji zpřístupnili od 16 hodin. Klienti u nás mohou zůstat do
10 hodin dopoledne. Pokud jsou nemocní nebo udeří opravdu třeskuté mrazy, mohou se zdržet celý den,“ uvedl ředitel novojičínské
Charity Marcel Brož. Lidé bez domova se mohou v zařízení umýt,
dostanou čistý oděv a teplou polévku.

Ochutnejte Laudonův klobouk

Manželé Veverkovi – i po padesáti letech stále spolu.
Foto: Olga Veverková

Veverkovi žili přes třicet let v Praze, kde paní Jiřina pracovala
v prestižních kadeřnických salonech. Tam také v roce 1974 získala
titul mistra republiky v tvorbě účesů. Poté pracovala jako trenérka
a hodnotitelka na mezinárodních soutěžích. Jejím učitelem a mistrem v oboru byl známý kadeřník Gerhard Matuschka.
Pan Karel pracoval v Dopravním podniku hlavního města Praha.
Dodnes je vášnivým myslivcem a věnuje se sportovní střelbě. Manželé Veverkovi se vrátili do Nového Jičína před deseti lety.

Marie Machková, tisková mluvčí
Laudonův klobouk, sladkost, která vloni na podzim vyhrála cukrářskou soutěž města, bude v Novém Jičíně poprvé v prodeji na
Masopustním veselí, které vypukne v úterý 12. února na náměstí.
Od tohoto data bude sladký suvenýr Nového Jičína k dostání v Návštěvnickém centru. Radnice uzavřela s výrobci cukrovinky dohodu o pravidelných dodávkách zboží.
„S pekařstvím jsme se dohodli, že receptura, podle které je sladký třírohý klobouček vyráběn, bude použita jen u tohoto produktu.
Také tvar pečiva je vázán výhradně k novojičínskému suvenýru,“
řekl starosta Jaroslav Dvořák. Pečivo se skořicovou příchutí se
bude balit do celofánu po třech kusech, balíček bude stát 26 korun. Svázán bude stužkou v barvách městského znaku, který na ní
bude připevněn.
„Pečivo má minimální trvanlivost jeden měsíc. Budeme ho dodávat výhradně novojičínskému Návštěvnickému centru. My budeme Laudonův klobouk nabízet na novojičínských trzích, jako jsou
farmářské jarmarky, cukrářský den a podobně,“ uvedla majitelka
pekařství Lucie Mlejnková.

Ředitelka školy: Směna budov byl dobrý krok
Marie Machková, tisková mluvčí
Budovy Mendelovy střední školy Nový Jičín, které patřily městu,
od 1. ledna 2013 vlastní kraj. Město Nový Jičín zase získalo od
krajského úřadu do svého vlastnictví hotel Praha. Jak tuto změnu
vnímá vedení školy? Jaké plány má škola do budoucna? Na otázky
odpovídala Novojičínskému zpravodaji ředitelka Mendelovy střední
školy Renata Važanská.

Mendelova střední škola Nový Jičín.

Foto: Marie Machková

Můžete Mendelovu střední školu představit?
Škola patřila městu od roku 1994. Dnešní podobu získala sloučením Střední zdravotnické školy v Divadelní ulici, Středního odborného učiliště a odborné školy v Tyršově ulici a Obchodní akademie
v Šenově u Nového Jičína v rámci takzvané optimalizace školství.
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Nyní u nás studuje více než tisíc žáků, máme šest oborů denního
studia - zdravotnické lyceum, zdravotnický asistent, veřejnoprávní
činnost, informační technologie, obchodní akademie a ekonomické lyceum. Nabízíme také večerní studium. V budově na Divadelní
ulici sídlí zdravotnická sekce školy a v Tyršově ulici sekce veřejnosprávní a informačních technologií. V Šenově je působí ekonomická sekce. Všechny tyto budovy nyní spravuje kraj. Zájemci si
je mohou prohlédnout ve středu 6. února, kdy pořádáme Den otevřených dveří.
V jakém stavu novojičínské budovy jsou?
V době, kdy budovy získalo město, byly v perfektním stavu.
Časem ale začaly chátrat, přestože jsme jen od roku 2001 odvedli
městu za pronájem 7,617 milionu korun. Protože naším zřizovatelem je kraj a budovy patřily městu, nemohli jsme investovat ani
do osvětlení. Vždy jsme museli o finanční prostředky žádat město, a to řešilo jen havarijní stavy, často v rámci pojistné události.
Až vloni se podařilo s městem dojednat alespoň výměnu oken ve
dvou patrech na budově Tyršova. Za to patří vedení radnice velké
poděkování. Žáci měli ve třídách během velké zimy jen 13 stupňů Celsia.
Jaké plány máte se školními budovami do budoucna?
Chceme je konečně revitalizovat. Našetřili jsme nějaké peníze
v investičním fondu, zřizovatel nám vyšel vstříc. Jako první je
třeba rekonstruovat kotelnu, pak přijdou na řadu voda, okna, zateplení. Na posledním místě bude fasáda. Ve škole zůstal genius loci, vzdělávání žáků stavíme na dobrém klimatu a přiměřené
náročnosti výuky, nabízíme zajímavé mimoškolní aktivity. Pokud
školu opravíme, bude to ku prospěchu žáků, ale i celého města.
Hezká škola může jen podpořit jeho hezký vzhled. Město o nic
nepřišlo, budovy mu nikdo z Nového Jičína neodnese. A proč by
měl kraj vlastnit hotel Praha? Vždy to byla chlouba města. Za sebe
si moc přeji, aby se z něj opět stalo reprezentativní místo, které
vyhledávají zahraniční hosté i místní lidé. Směna těchto budov byla
jistě dobrým krokem a do budoucna dobrou investicí.
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Ohlédnutí za sborovým rokem

Klub seniorů nezahálí

Jitka Buchlovská
Novojičínský pěvecký sbor Ondráš má za sebou náročný rok
2012, který tradičně zakončil plejádou vánočních koncertů. Vždy
se snaží posluchače překvapit něčím novým. Snad se mu to podařilo i tentokrát.

Jaroslav Kotas
Posedět při kávě nebo čaji s přáteli, zazpívat si nebo zatančit při
harmonice či „magneťáku“, zahrát si společenské hry, také se zúčastnit zájezdů a aktivně se zapojit do zábavně motivovaných akcí
- takové možnosti nabízí novojičínským seniorům celoroční bohatá
činnost Klubu seniorů, sídlícího v ulici Msgr. Šrámka. Klub je otevřen v pondělí, středu a pátek od 13.00 do 18.00 hodin.
O trvalém zájmu radnice na zkvalitňování činnosti tohoto,
ale i klubů v Loučce a Straníku, svědčí vyčlenění částky 360 tisíc
korun z rozpočtu města na rok 2013. Z toho 150 tisíc poplyne na
opravy a údržbu, dalších 110 tisíc na provoz a zbytek na vlastní
činnost. Vloni jsme například pořídili nové podlahy a velký plazmový televizor.

Sbor Ondráš zakončil rok sérií vánočních koncertů.

Foto: Oldřich Münster

Ke spolupráci si přizval Komorní orchestr Kopřivnice, který řídí
současný dirigent Ondráše Petr Lichnovský. Výsledkem byla zdařilá dramaturgie vánočních koncertů. Posluchači ocenili program
složený z tradičních lidových koled, ale také zajímavých úprav jiných vánočních písní. Naše Vánoční snění si vyslechli lidé ve Valašském Meziříčí, Vlčovicích a tradičně také v Beskydském divadle
a kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně.
Na závěr roku se sbor představil v Hustopečích nad Bečvou, kde
úspěšně přednesl vánoční program Nad horama vyšla hvězda.
Společně s ním účinkovala cimbálová muzika Pramínky při ZUŠ
Kopřivnice pod vedením uměleckého vedoucího Vladana Jílka.
Dík za úspěšný sborový rok, který představoval na třicet koncertů a vystoupení, patří všem sboristům, dirigentům i muzikantům,
především ale našim posluchačům a příznivcům, kteří koncerty
a vystoupení sboru pravidelně navštěvují. Poděkování patří též
sponzorům, kteří podporují kulturu v našem regionu, jakož i městu
Nový Jičín.
Před námi je nový rok a s ním nové výzvy a projekty, které sbor
Ondráš čekají. Věříme, že si nadále udržíme přízeň posluchačů
a budeme se těšit na setkání při některém z mnoha letošních vystoupení. O jejich termínech se dočtete na www.lolec.cz/ondras.

Píší pověsti, učí se anglicky
Alexandra Habdasová
Žáci Základní školy Komenského 66 si v letošním školním roce
prohlubují znalosti angličtiny prostřednictvím evropských projektů
a partnerství mezi školami.
Společně se školami v Polsku (Katowice), Bělorusku (Grodno),
Finsku (Sodankylä), Řecku (Alsoupoli), Německu (Giessen), Itálii
(San Matteo delle Chiaviche), Rumunsku (Poiana Teiului), Slovinsku (Dolenjske Toplice), Španělsku (Ayamonte), Turecku (Sakarya), Bulharsku (Ruse), Srbsku (Batočina), Anglii (Leeds) a Walesu
(Port Talbot) připravujeme publikaci Ghosts of Europe, věnovanou
pověstem a mýtům daných zemí.
Naši žáci zpracovávají pověsti spojené se strašidly České republiky. Zúčastněné školy následně všechny projekty vydají jako elektronickou brožuru. Dorozumívacím jazykem je právě angličtina.
V naší škole také probíhají tři přípravné kurzy ke složení mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge YLE. Žáci je mohou složit
ve všech třech úrovních Starters, Movers a nejvyšší Flyers. O mezinárodní zkoušky z anglického jazyka mají velký zájem.
Další možnosti k rozšíření znalostí anglického jazyka poskytuje
projekt Penfriends. Spočívá v dopisování si se stejně starými spolužáky z různých koutů světa. Během školního roku postupně tvoříme
dopisy, prezentace a videa pro naše kamarády v Rumunsku, Rusku a Norsku. Partnerskou síť škol bychom rádi dále rozšiřovali.
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Mezi tradiční akce klubu seniorů patří pochování basy.
Foto: Jaroslav Kotas

Činnost klubu, jehož program zajišťuje sedmičlenný výbor vedený Stázkou Kovářovou, byla i v uplynulém roce velmi bohatá. Kromě „klasických“ klubových odpolední jsme pořádali akce většího
rozsahu – třeba pochování basy, otevírání studánek, odpoledne ke
Dni matek, škračení vajec, vinobraní, turnaj v bowlingu a poznávací
zájezdy do zámku v Lešné, Luhačovic a Vizovic.
Loňský rok jsme zakončili, jak jinak, než veselým Silvestrem
s harmonikou a pohoštěním. Senioři z něj odcházeli domů velmi
spokojeni. Děkovali vedení klubu a zvláště paní Kovářové za příjemně prožitý rok, s přáním dalších takových i nových setkávání
také v roce 2013. Snad se k nim přidají senioři, kteří dosud do klubu
nenašli cestu.
Klub seniorů chce touto cestou poděkovat městu jako svému zřizovateli za velmi dobrou spolupráci, přízeň a účinnou pomoc při
řešení požadavků a potřeb vedoucích ke spokojenosti všech jeho
členů.

Ondrášek: Koncerty i loučení
Petr Kocián
Novojičínský sbor Ondrášek uspořádal pátého ledna tradiční novoroční koncert. Představili se na něm Hrášci, Rarášci, Kulihrášci, koncertní sbor Ondrášek a Komorní sbor. Jako host vystoupila
Ptáčata, přípravné oddělení Rychnovského dětského sboru ZUŠ
Carmina.
Každé oddělení zhodnotilo uplynulý rok a předvedlo nastudovaný
repertoár. Komorní sbor překvapil originálním provedením tradiční čínské lidové písně Mo Li Hua, kterou připomněl své úspěšné
vystoupení na mezinárodním festivalu v jihočínském Kantonu na
sklonku minulého roku.
Součástí druhého večerního koncertu byl každoroční ceremoniál
loučení se členy, kteří ukončili své působení ve sboru. Také jsme
se loučili s některými členy Komorního sboru, kterým pracovní povinnosti již nedovolí v tomto tělese účinkovat.
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Radnice, purkmistři, starostové
Karel Chobot
Symbolem Nového Jičína je po staletí radnice. Uchovává paměť
dávných obyvatel a zároveň žije současností, neboť řídí chod věcí
veřejných. V její historii se promítají i dějiny stavebně podnikatelského umu. Nárožní dvoukřídlový objekt o třech nadzemních podlažích se skví v jihozápadním rohu Masarykova náměstí.
Nejstarší podoba správy poddanského města zahrnovala vrchnostenský a samosprávný prvek. Páni z Kravař zde měli zástupce – rychtáře - jenž vedl vrchnostenskou správu a vyšší soudní
záležitosti. Úřad vykonával ve staré rychtě. Byl to dům svobodný,
osvobozený od všech dávek i šosovního poplatku.
Vnitřní městskou správu, hospodářství a nižší soudní pravomoc vykonávala městská rada,
tedy konšelé v čele s purkmistrem. Listinou vydanou 20. září
1501 bratři Jan, Viktorin a Jiří
z Žerotína schválili prodej svobodného domu na náměstí na
radnici, včetně loubí v přízemí
s pekařskými, řeznickými, ševcovskými a kožešnickými lávkami.
Na radnici zasedala městská
rada s purkmistrem, rada starStarosta Hugo Fux.
ších, městští úředníci, byla zde
Foto: archiv Muzea Novojičínska
pokladna, archiv, patrně i šatlava či šerhovna a soud. Rychtář s konšely vedl soudní knihu. Ostatní městské knihy spravovala rada s purkmistrem. Tvořilo ji čtyři
až pět lidí a byla volena každý rok na Hromnice (2. února). Pečovala
o pořádek a čistotu ve městě, dohlížela na cechy, kontrolovala
řemeslníkům míry a váhy a starala se o údržbu městských bran,
hradeb a cest.
Dne 25. dubna 1503 zachvátil město zničující požár. Podlehly mu
takřka všechny domy včetně radnice, kde shořel i městský archiv.
Zůstalo jen šest až sedm domů na Dolním Předměstí. Tak se radnice, již jako kamenná budova, stavěla s pomocí Žerotínů znovu,
podobně jako další domy na náměstí.
Nový Jičín se osamostatnil a v roce 1558 se stal komorním
městem. Radní chtěli přesídlit do zámku. Zdařilo se to, až když
12. června 1593 purkmistr Jiří Pischkittl prodal radnici bývalému
rychtáři a soukeníkovi Vítu Nitschmannovi. Městská samospráva
v čele s purkmistrem, radou, úřady a zřejmě i soudem s fojtem
se přesunula do opraveného bývalého zámku Žerotínů.
Jiří Jurok v nejnověji vydaných dějinách města uvádí první purkmistry z počátku 16. století, například Linharta roku 1506, Jiřího Knura 1516, Mikuláše Piškytla 1529. Od druhé poloviny 16. století díky
dochovaným městským knihám známe ucelenou řadu purkmistrů.
V letech 1558 - 1624 nebyla městská rada obnovována na Hromnice, nýbrž okolo obrácení sv. Pavla (25. ledna). Volbu řídil zemský
podkomoří.
Porážka stavovského povstání přinesla zásadní obrat do osudů
města, jež bylo privilegiem z 15. února 1620 povýšeno na královské. Majitelem města a panství se roku 1624 stala jezuitská kolej
v Olomouci. Ihned po svém příchodu obsadil jezuitský regent Hack
s pomocí vojáků zámek, kde sídlila radnice, a zabavil všechna
předchozí privilegia.
Nový Jičín, nyní opět poddanské město, zůstal bez radnice.
Do zámku se přesunula správa panství a sídlo hejtmana. Radní
se příštích čtyřiadvacet let scházeli v domech purkmistrů nebo
vlastních. Všechna důležitá jednání, privilegia i cechovní artikule
společně potvrzovali rektor olomoucké koleje a regent konviktu.
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Až v roce 1648 přislíbila vrchnost radě přenechat dvě místnosti s
komůrkou v panském obydlí nedaleko zámku, v takzvaném Scheitenhauerově domě. Dne 27. října 1659 zemřel majitel domu na náměstí Daniel Hoffman. Po jeho smrti odprodali dědici dům jezuitům,
kteří ho obratem věnovali městu opětně ke zřízení radnice.
V roce 1787 byl ve městě zřízen regulovaný magistrát neboli dvanáctičlenný sbor obecních starších v čele s purkmistrem, a čtyři
radní. Volit je mohli jen měšťané a cechmistři. Město bylo povinno
volit zkoušeného právníka – syndika, který byl současně členem
rady. K úřadu náleželi i lékař, policejní komisař a obecní sluha.
Město získalo správní a policejní moc – udělovalo živnosti, řídilo
berní správu, vojenské dávky, odvody branců a podobně.
Devatenácté století přineslo nové správní pojetí městské vlády
pod dohledem státu, poté samosprávu a architektonickou změnu
radnice. V roce 1861 ji přestavěli na novogotickou dvoupatrovou
budovu podle projektu domácího stavitele Tomáše Chytila. Radikální přestavba z let 1929 - 1930 převzala z historické budovy pouze torzo, v podstatě zůstal zachován jen monumentální mázhauz.
Nejvýznamnějším českým purkmistrem, který se zasloužil
o samostatnost města roku 1558 a byl zřejmě autorem myšlenky přesunout radnici na zámek, byl Ondřej Řepa z Greiffendorfu
na Závišicích. Původně úředník Žerotínů, písař, patrně řezník se
26. ledna 1566 stal erbovním měšťanem. V roce 1588 se zakoupil
na polovině vesnice Závišice s dvorem Támovice.
Purkmistrem byl i jeho syn Eliáš. Při holdování novému českému
králi Fridrichu Falckému v únoru 1620 vyžádal potvrzení stávajících
práv a nové privilegium, povyšující Nový Jičín na královské město.
Z časů Augusta Josefa Legera pochází nejstarší vyobrazení města
z roku 1729. Jeho vlastní portrét je nejstarším obrazem novojičínských purkmistrů. Byla to zároveň doba syndika Josefa Neussera,
autora kroniky města do roku 1727. Karl Ignác Tüller, novojičínský
měšťan a v roce 1755 purkmistr, shromáždil do knihy opisy listin
potvrzujících městská práva a výsady z let 1562 - 1749.

Pohled na radnici z roku 1890.

Foto: archiv Muzea Novojičínska

Rok 1850 nastolil historickou změnu zavedením samosprávy.
Prvním voleným starostou se stal kotlářský mistr Joseph Tempele.
Významným starostou byl lékárník Adolf Kamprath, roku 1878 jmenovaný čestným občanem. Vystřídal ho JUDr. Hugo Fux, jenž byl
starostou dvacet let. Byl nejvýznamnějším představitelem města
druhé poloviny 19. století, úspěšným advokátem, členem a zakladatelem mnoha místních spolků.
Za jeho působení došlo k hlavním architektonickým změnám
města: byly postaveny budovy krajského soudu a okresního
hejtmanství (dnes budova radnice na Divadelní ulici), reálky (později německé reálné gymnázium, střední zdravotnická škola, dnes
Mendelova střední škola), státní tkalcovské (budova na Slovanské
3, dnes sídlo Městského kulturního střediska) a dívčí školy (dnes
Základní škola Tyršova 1) a nemocnice.
Rovněž byly vybudovány lokální dráha Nový Jičín - Suchdol nad
Odrou, vodovod, jatka, hřbitov, chudobinec a sirotčinec, město
odkoupilo a zrekonstruovalo plynárnu. Za své zásluhy byl Hugo
Fux jmenován čestným občanem města, vyznamenán mnoha řády
a povýšen do šlechtického stavu. Podobně významným starostou
bouřlivého rozvoje města konce 19. století byl JUDr. Heinrich Preisenhammer (ve funkci 1873 - 1879, 1899 - 1900).
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Dominik Bilimek – přírodovědec, cestovatel a filantrop
Radek Polách
Málokterý z novojičínských rodáků dosáhl takových světově
Zcela převratný byl první biospeleologický průzkum jednoho
uznávaných úspěchů jako kanovník cisterciáckého řádu, přírodo- z největších komplexů vápencových jeskyní světa Cacahuamilpa,
vědec a vysokoškolský profesor Dominik Bilimek. Letos, kdy si při- který v roce 1866 provedl Dominik Bilimek společně s císařem
pomínáme 700 let města Nového Jičína, uplyne dvě stě let od jeho Maxmiliánem. Speleology celého světa vyhledávané jeskyně jsou
70 kilometrů dlouhé, přičemž pouhých deset kilometrů je zmanarození.
Vojska císaře Napoleona na pováno. Místy jsou jeskyně až 82 metrů vysoké a ozdobené až
ústupu z Ruska právě procháze- 40 metrů vysokými stalagnity – jaké to pro Dominika Bilimka a jeho
la naším městem, když se tady společníky muselo být úžasné překvapení...
25. února 1813 narodil manželům
Avšak politická situace byla k mexickému císaři nekompromisní
Dominiku a Theresii Bilimkovým a revoluční vzbouřenci postupně obsazovali nově vybudovanou
druhorozený syn. Dostal jméno Maxmiliánovu říši. Jejich tlak donutil rakouské a francouzské expeAdolph Josef. Po ukončeném zá- diční sbory k ústupu, samotného císaře Maxmiliána nakonec zajali
kladním vzdělání v rodném městě a popravili. Dominik Bilimek zůstal až do konce a díky tomu zachrájej vyslali na gymnaziální studia do nil velkou část kulturně-historického a přírodovědného materiálu,
Vídeňského Nového Města, kde který na anglické lodi převezl do Evropy.
po maturitě roku 1832 vstoupil do
cisterciáckého řádu v klášteře Neukloster u Vídně.
Po vysvěcení na kněze roku 1836
přijal jméno Dominik, které jej provázelo celým životem. V cisterciáckém klášteře se jeho novým domoPáter Dominik Bilimek.
vem staly fyzikální laboratoře a příFoto: archiv Muzea Novojičínska
rodní kabinet, které měl na starosti.
O pár let později působil jako profesor klášterního gymnázia se
specializací na přírodovědu. Tento obor byl jeho celoživotní vášní.
V roce 1851 založil Zoologicko–přírodovědnou společnost ve
Vídni, jež patří mezi nejstarší dosud působící přírodovědné spolky
na světě. Odborná kvalifikace a bezmezný zájem o studia přivedly
Dominika Bilimka jako profesora na prestižní vojenské univerzity
v Hainburgu, Krakově, Eisenstadtu a na závěr do nejstarší vojenské školy na světě – Tereziánské akademie ve Vídeňském Novém Detail mapy z Mexika nalezený Dominikem Bilimkem.
Městě.
Foto: ze sbírek Rakouské národní knihovny

Aztécká pyramida v Mexiku z grafické sbírky Dominika Bilimka.
Foto: archiv Muzea Novojičínska

Zde již byl v přímém kontaktu s arcivévodou Maxmiliánem Rakouským, bratrem císaře Františka Josefa I., který dostal nabídku
stát se císařem v dalekém Mexiku. Arcivévoda vyzval tehdejšího
profesora náboženství a přírodovědy Dominika Bilimka, aby mu dopomohl k vědeckému přínosu nové zemi za oceánem a podílel se
na založení a řízení muzea.
Bilimek nabídku přijal a téměř půl roku se na životní expedici připravoval na Maxmiliánově zámku Miramare u Terstu. Pátého května 1865 přistál v mexickém přístavu Veracruz. Zážitky z exotické
země obratem zasílal v dopisech rodnému městu a místní tiskař
J. N. Enders je pravidelně otiskoval ve svém periodiku „Beilage
zur Biene“. Nový Jičín tak měl jedinečnou příležitost seznámit se
s krajinou, jež od dobytí španělskými vojsky Hernána Cortése byla
prakticky izolována od světa.
Mexiko Bilimka ohromilo. Naplno se zapojil do průzkumů a vědeckých výprav. Společně s císařem Maxmiliánem, císařovnou
a jejími dvorními dámami se vydával na lovy „nebohých zvířátek“,
jak říkali místní indiáni. Nespočet nových přírodovědných, etnografických a archeologických objevů položil základ nově zřízeného
Národního muzea v Mexiku, velká část putovala také do Evropy.
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Po svém návratu se stal opatem v Miramare a Lacromě a zároveň ředitelem císařského muzea na zámku v Miramare. Zde se
roku 1877 stal jeho nadřízeným další náš známý rodák a polárník
Eduard rytíř von Orel (*1841 Nový Jičín – †1892 Miramare). Hned
po příjezdu do vlasti se Dominik Bilimek pustil do další vědecké
činnosti na přírodovědném poli.
V té době již byl renomovaným odborníkem a vědcem uznávaným mnoha kapacitami světa, s nimiž udržoval čilou korespondenci. Během působení v Miramare se vydával na další dobrodružné
výpravy. Jako kustod muzea podnikl vědecké cesty do Švédska,
Norska, Itálie, Sicílie, Palestiny, Egypta, Alžíru a podle posledních
zjištění opět i do milovaného Mexika!
Své objevy si nenechával pro sebe. Pravidelně je zasílal odborným vědeckým kapacitám k přesné identifikaci. I proto se dnes
jeho sbírkové exponáty, zvláště herbářové položky, nacházejí ve
Vídni, Wageningenu, Wiesbadenu, v opatství Heiligenkreuz, Terstu, Londýnské královské botanické zahradě v Kew, Paříži, Lyonu,
Washingtonu, New Yorku, na Harvardově univerzitě v Cambridge,
Petrohradu, Kodani, Budapešti, samozřejmě v Mexiku a Novém
Jičíně. Tamní muzea a instituce pečují o tisíce sbírkových exponátů vztahujících se k Dominiku Bilimkovi. Odrazem jeho aktivit jsou
i desítky nových druhů fauny a flory, které dostaly druhový název
„bilimeki“.
Dominik Bilimek celý život udržoval kontakty se svým rodným
městem a rodinou. Byl spoluzakladatelem Městského muzea v Novém Jičíně, jemuž daroval do sbírek tisíce exponátů včetně své
vědecké knihovny. Velkou finanční částkou podpořil založení Rudolfova špitálu – dnešní novojičínské nemocnice – a podílel se na
založení Spolku Novojičínských ve Vídni. Zde také 3. srpna 1884
po těžké nemoci a záchvatu mrtvice umírá.
I dnes jsou jeho vědecké objevy stále středem pozornosti badatelů. V současné době připravují ve Španělsku pro slavný National
Geographic pořad o Bilimkových nálezech. Význam jeho práce již
v sedmdesátých letech minulého století docenil dr. Hermann Josef
Roth. Bilimkovu práci v rámci církevní komunity 19. století postavil na úroveň dalšího našeho slavného rodáka Johanna Gregora
Mendela – zakladatele genetiky.
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Kouzelné noci ve Fokusu
Drahoslava Štrbavá
Středisko volného času Fokus přišlo loni se zajímavou novinkou. Každý měsíc připravuje pro nejmenší děti víkendový pobyt ve
Fokusu. Akce jsou určeny žákům prvního stupně základních škol
a odvážným předškolákům z řad široké veřejnosti - není tedy podmínkou být členem zájmového kroužku.

ciální, psychické a zdravotní změny. V průměru je to nestojí více
než hodinu času týdně.
Dobrovolnictví tvoří přirozenou součást života společnosti. Občanům Nového Jičína nabízíme prostor pro seberealizaci, vytváříme
podmínky pro setkávání a komunikaci, podporujeme a rozvíjíme
dobré mezilidské vztahy.
Často se setkáváme s dobrovolníky, ochotnými zprostředkovat
klientům vytoužený prožitek. Doprovázejí těžce nemocného na
Lysou horu, přivezou písek od moře, přinesou kbelík plný sněhu,
zajistí hudební nosič oblíbeného interpreta. Mohu osobně potvrdit,
že dobrovolnictví není přínosné jen pro příjemce služby, ale obohacuje život každého dobrovolníka.

Klub rodáků a přátel města

Na podzim si děti ve Fokusu užily Plyšovou noc.

Foto: Drahoslava Štrbavá

Na podzim proběhly Halloweenská a Plyšová noc. U dětí i rodičů
se setkaly s příznivým ohlasem. Pro děti je vždy připravena strava
a především bohatý program, například dramatika, výtvarka nebo
návštěva bazénu.
Více informací o dalších nocích najdete na měsíčních plakátech
a na www.fokusnj.cz, kde své děti můžete zároveň přihlásit. Už teď
se těšíme na „Úžasnou únorovou noc“ a na „Čarodějnou dubnovou
noc“.

Darují jednu hodinu týdně
Lenka Hájková, Dobrovolnické centrum ADRA
Padesát lidí se vloni podílelo na činnosti Dobrovolnického centra
ADRA v Novém Jičíně. Byli mezi nimi lidé různých profesí, včetně
vysokoškolského učitele, televizního reportéra a účetní. Mezi dobrovolníky je přivedly zvědavost i přání poznat jinou práci a nové
prostředí.

Potřebným lidem v Novém Jičíně pomáhá padesát dobrovolníků.
Foto: archiv ADRA

Hlásí se také důchodci i mladí lidé, zvláště studenti. Jsou velkým přínosem, neboť přicházejí s pozitivním myšlením, nadšením
a novými nápady. Výjimkou nejsou ani nezaměstnaní, kterým tato
práce vrací pocit užitečnosti a sociální příslušnosti, a maminky na
mateřské dovolené, jež si rády „provětrají“ hlavu v jiném prostředí.
Dobrovolníci, registrovaní a pojištění sdružením ADRA, pomáhají
klientům a pacientům Domova Duha, chráněného bydlení a nemocnice překonávat pocity odloučení, samoty a přivykání na so-
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Zveme naše členy a příznivce
v pondělí 25. února v 17.00
hodin na přednášku odborného
pracovníka Muzea Novojičínska Radka Polácha s názvem Dominik
Bilimek - 200 let od narození významného novojičínského rodáka,
přírodovědce, kanovníka cisterciáckého řádu, vysokoškolského
profesora, zakladatele Národního muzea v Mexiku, mecenáše
mnoha významných světových muzeí a městského muzea
v Novém Jičíně, kustoda císařského muzea na zámku Miramare.
Beseda s dataprojekcí se uskuteční v klubových místnostech
na baště na ulici Gen. Hlaďo. Zároveň zveme všechny členy na
výroční členskou besedu, která proběhne ve středu 27. února
v 16.00 hodin v malém sále Beskydského divadla.

Kam na plesy v Novém Jičíně?
Sobota 9. února ve 20.00 hod.
Zemědělský ples - sál Závodního klubu Autopal (Varroc)
Sobota 9. února ve 20.00 hod.
Končinový ples - sál TJ Sokol Straník
Pátek 15. února v 19.00 hod.
Rybářský ples - sál SVČ Fokus
Pátek 15. února v 19.00 hod.
První basketbalový ples - restaurace a bar Krytý bazén
Pátek 15. února ve 20.00 hod.
Ples školy Educa - sál Závodního klubu Autopal (Varroc)
Sobota 15. února od 20.00 hod.
Dětský karneval - restaurace Kolonie Žilina
Sobota 16. února v 19.00 hod.
Společenský večer pro seniory - restaurace Kolonie Žilina
Sobota 16. února v 19.00 hod.
Skautský ples - Kulturní dům Starý Jičín
Neděle 17. února v 15.00 hod.
II. velký maškarní ples pro děti - sál SVČ Fokus
Neděle 17. února v 15.00 hod.
Maškarní rej s diskotékou pro děti - Majnl Dance Hall
Pátek 8. března (čas bude upřesněn)
Ples gymnázia - sál Závodního klubu Autopal (Varroc)
Sobota 9. března ve 14.00 hod.
Dětský maškarní ples - sál TJ Sokol Straník
Pátek 15. března ve 20.00 hod.
Obecní ples - restaurace Kolonie Žilina
Sobota 16. března v 19.00 hod.
Mexický ples - sál SVČ Fokus
Pátek 22. března v 18.00 hod.
Ples neziskové organizace Děcko - sál ZK Autopal (Varroc)
Sobota 23. března v 19.00 hod.
Maškarní ples pro dospělé - restaurace Boss Bludovice

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.
Masarykovo nám. 45/29, tel. 556 711 888, 556 768 288, www.mestoklobouku.cz
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Neděle 3. února ve 14.00 a v 16.00 hod.
- Malý sál • Josef Čapek: O PEJSKOVI A KOČIČCE • U lesa v malém domečku hospodaří pejsek a kočička. K narozeninám si upečou dort, umyjí podlahu a venku najdou panenku. Divadlo
Radost Brno. 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 •
Koncert hvězd naší folkové scény, jejich tvorbu znají všechny generace.
Vstupenky v prodeji.
 Čtvrtek 14. února v 19.00 hod. - Malý sál • BELFIATO QUINTET
• Komorní soubor Belfiato Quintet tvoří studenti hudební fakulty AMU
v Praze: Otto Reiprich – flétna, Jan Souček – hoboj, Jiří Javůrek – klarinet, Ondřej Šindelář – fagot, Kateřina Javůrková – lesní roh. Kruh přátel
hudby. Předprodej od 8. 1.
 Pátek 15. února v 19.00 hod. - Malý sál • HLUČNÍ SOUSEDÉ
• Po úspěšném loňském koncertu se opět vrací francouzská zpěvačka Céline Bossu, kytarista Jiří Martinů, basista a pianista Ondřej Růčka
a perkusionista Milan Kratochvíl, aby představili kombinaci různých žánrů od folk-rocku, přes šansony až po balady. Předprodej od 8. 1.
 Pondělí 18. února v 19.00 hod. • Jaroslav Žák – Hana Burešová: ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA • Neopakovatelné postavičky „študáků“
a „kantorů“ - stejně jako autorovo laskavě ironické vidění školy - jsou
nesmrtelné. V režii Hany Burešové hrají: Petr Štěpán, Viktor Skála, Igor
Ondříček, Vojtěch Blahuta, Alan Novotný, Hana Holišová, Ivana Skálová, Jan Mazák, Zdeněk Junák a další. Městské divadlo Brno. Předplatné
skupiny D. Předprodej od 8. 1.
 Úterý 19. února v 18.30 hod. • SPOLEČNÁ VĚC • Tomáš Pfeiffer
hraje na vodnářský zvon. Předprodej od 29. 1. (více informací v samostatné pozvánce)
 Středa 20. února v 18.00 hod. • NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
ROKU 2012 MĚSTA A OKRESU NOVÝ JIČÍN • Vstupenky zdarma
k dispozici v OS ČSTV Nový Jičín a v Novojičínském deníku.
 Čtvrtek 21. února v 18.00 hod. • Jitka Škápíková a Lída Engelová: STARÁ DÁMA VAŘÍ JED • Vdova po chrabrém plukovníkovi se
z ustrašené a odevzdané bytosti vydírané vlastním synovcem a jeho
kumpány promění v ženu rozhodnou a odhodlanou učinit přítrž letitému
trápení. V režii Lídy Engelové hrají: Naďa Konvalinková, Lilian Malkina,
Jan Zadražil. Předplatné skupiny S. Předprodej od 29. 1.
 Pondělí 25. února v 19.00 hod. • Eric Assous: HERCI JSOU UNAVENI • Herecký večírek s francouzským šarmem a překvapivým dojezdem. V režii Jana Nováka hrají: Svatopluk Skopal, Simona Postlerová/
Vendula Křížová, Martin Zahálka, Václav Vydra, Naďa Konvalinková.
Předplatné skupiny A. Předprodej od 29. 1.
 Úterý 26. února v 19.00 hod. • Sofoklés: OIDIPÚS VLADAŘ • Příběh o velikosti a pádu člověka. O muži, který byl lovcem i lovenou zvěří,
soudcem i zločincem, manželem i dítětem, zachráncem i příčinou zkázy.
V režii Lucie Bělohradské hrají: Jiří Langmajer j. h., Zuzana Slavíková,
Ivan Jiřík, Kateřina Macháčková/Jitka Sedláčková, Jan Teplý, Miloš Kopečný, Karel Hlušička, Marcela Nohýnková. Divadlo Pod Palmovkou
Praha. Předplatné skupiny B. Předprodej od 29. 1.
 Čtvrtek 28. února v 17.00 hod. - Malý sál • Markéta Hejkalová:
U NÁS V EVROPĚ ANEB NA OBĚDĚ U EVROPSKÝCH RODIN • Divadelní kuchařská show Alana Novotného a Lukáše Hejlíka. Projekt LiStOVáNí přináší další neobvyklý text a odpovídá tak na poznámky diváků, že
neudělal „snad už jen kuchařku”. Diváci se obrazně dostanou na večeři
k různým evropským rodinám a nakonec budou moci ochutnat opravdový pokrm, který herci uvaří během představení. Předprodej od 29. 1.
Připravujeme:
 Sobota 2. března v 19.00 hod. • Eduardo De Filippo: FILUMENA
MARTURANO • V hlavních rolích Simona Stašová a Svatopluk Skopal.
Předprodej od 6. 2.
 Neděle 3. března v 16.00 hod. • Václav Klemens: JAK HUBATÁ
DORA MÁLEM K ČERTU PŘIŠLA • Divadlo loutek Ostrava. Předplatné
skupiny Čtyřlístek.
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 4. února - středa 6.
února v 18.00 hod. • 2D • NIC
NÁS NEROZDĚLÍ • Skutečný příběh rodiny, jež v roce 2004 přežila úder
tsunami. Thriller/drama. Do 12 let nevhodný, 114 min., titulky.
 Pondělí 4. února - středa 6. února ve 20.15 hod. • 2D • MISTR •
Hlavní hrdina po návratu z války zakládá náboženskou organizaci, aby

Novojičínský zpravodaj

v ní našel nový smysl života. Ta se ale změní na nebezpečnou sektu.
Drama. Do 15 let nevhodný, 144 min., titulky.
 Čtvrtek 7. února - neděle 10. února v 18.00 hod. • 2D • HITCHCOCK • Píše se rok 1960 a Alfred Hitchcock natáčí svůj nový film, který
má rozhodnout o jeho úspěchu nebo zatracení. Životopisné drama. Do
12 let nevhodný, 98 min., titulky.
 Čtvrtek 7. února - neděle 10. února ve 20.15 hod. • 2D • GANGSTER SQUAD – LOVCI MAFIE • Píše se rok 1949 a v Los Angeles
vládne nelítostnou rukou gangster a brooklynský rodák Mickey Cohen.
Akční. Do 15 let nevhodný, 113 min., titulky.
 Pondělí 11. února - středa 13. února v 18.00 hod. • 2D • NADĚJNÉ
VYHLÍDKY • Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter a Jeremy Irvine ve
filmové adaptaci slavného románu Charlese Dickense. Drama. Do 12 let
nevhodný, 128 min., titulky.
 Pondělí 11. - středa 13. února ve 20.30 hod. • 2D • BABYCALL •
Noomi Rapace v roli matky osmiletého syna Anderse, s nímž uteče od
násilnického otce a manžela. Thriller/horor. Do 15 let nevhodný, 96 min.,
titulky.
 Čtvrtek 14. února - neděle 17. února v 18.00 hod. • 2D • VRAŽEDNÁ HRA • Detektiv a soudní psycholog Alex Cross v pokračování filmové série, kterému předcházely snímky Jako Pavouk a Sběratel polibků.
Akční thriller. Do 12 let nevhodný, 101 min., titulky.
 Čtvrtek 14. února - neděle 17. února ve 20.15 hod. • 2D
 Pondělí 18. února - středa 20. února v 18.00 hod. • 2D • BABOVŘESKY • Nový film Zdeňka Trošky. V lehkém nadhledu a komediální
nadsázce budeme sledovat vršící se řadu až neuvěřitelných souher náhod a nedorozumění. Komedie. Do 12 let nevhodný, 120 min., česky.
 Pondělí 18. února - středa 20. února ve 20.30 hod. • 2D • LINCOLN • Film Stevena Spielberga, nominovaný na Oskara, popisuje
poslední čtyři měsíce života nejvýznamnějšího amerického prezidenta.
Životopisný. Do 12 let nevhodný, 150 min., titulky.
 Čtvrtek 21. února - neděle 24. února v 18.00 hod. • 2D • RAUBÍŘ
RALF • Touží po tom, aby byl milován tak, jako perfektní kladný hrdina
Felix z jeho hry. Problém je v tom, že nikdo nemiluje padouchy Všichni
milují hrdiny. Animovaný/komedie/rodinný. Mládeži přístupno, 94 min.,
dabing.
 Čtvrtek 21. února - neděle 24. února ve 20.00 hod. • 2D • MANIAK
• Příběh současného Jacka Rozparovače se odehrává v Los Angeles.
Nové zpracování kultovního filmu, podle mnohých nejlepšího thrilleru
všech dob. Psychologický thriller. Do 15 let nevhodný, 93 min., titulky.
 Pondělí 25. února – středa 27. února v 18.00 hod. • 2D • KONEČNÁ • „Já se vrátím!“ řekl jednou Arnold Schwarzenegger, a nyní to
naplňuje. Akční thriller. Do 15 let nevhodný, 107 min., titulky.
 Pondělí 25. února - středa 27. února ve 20.15 hod. • 2D •
30 MINUT PO PŮLNOCI • Film nominovaný na Oscara objasní události,
jež přímo vedly k usmrcení Usámy bin Ládina. Thriller/drama. Do 15 let
nevhodný, 157 min., titulky.
 Čtvrtek 28. února - pátek 1. března v 16.00 hod. • 3D • HLEDÁ SE
NEMO • Skvělá animace, výborná hudba, dobrý příběh. Snímek oceněný Oscarem se vrací na velké plátno ve formátu 3D. Animovaný. Mládeži
přístupno, 101 min., dabing.
 Čtvrtek 28. února - neděle 3. března v 18.00 hod. • 2D • ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE • Více než čtyřicet let od zrodu legendárního českého komiksu se Fifi, Myšpulín, Bobík a Pinďa chystají zaútočit
i na naše kina. Animovaný/rodinný. Mládeži přístupno, 100 min., česky.
 Čtvrtek 28. února - neděle 3. března v 18.00 hod. • 3D • JENÍČEK
A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC • Svérázný režisér Tommy Wirkola nechal obě děti dospět a začít podnikat v tom, v čem se jako malé
proslavily. Fantastická komedie se spoustou temných podtónů, drastických záběrů a klení. Do 12 let nevhodný, 83 min., titulky.
 Sobota 2. března - neděle 3. března v 16.00 hod. • 2D • O MYŠCE A MEDVĚDOVI • Příběh neobyčejného přátelství mezi medvědem
a myškou. Animovaný. Mládeži přístupno, 80 min., dabing.
Biograf ARTeFAKT
 Sobota 2. února ve 20.00 hod. • SUNSET BLV.
 Sobota 9. února ve 20.00 hod. • POSTRADATELNÍ 2
 Sobota 23. února ve 20.00 hod. • SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH

 Do 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.
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 NOVÉ KROUŽKY • Úprava digitálních
fotografií, Základy programování, Základy
obsluhy PC, Hardware • Zahajovací schůzky
v pondělí 11. února v 18.00 hod. v SVČ Fokus. 10 lekcí. Cena 750 Kč.
 Do pátku 15. února • NOVOJIČÍNSKÝ SPORTOVEC ROKU 2012
OČIMA VEŘEJNOSTI • Anketa o nejoblíbenějšího sportovce a sportovního kolektivu roku 2012 – hlasujte na www.fokusnj.cz. Vyhlášení vítězů
ve středu 20. února v Beskydském divadle.
 Čtvrtky a pátky (1., 7., 8., 14., 15., 21., 22. a 28. února) od 15.00
do 19.00 hod. - ateliéry 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.
 Neděle 10. února od 14.00 hod. - areál Skalky • SNĚHULÁKIÁDA
NA SKALKÁCH • Pro rodiče s dětmi. Zábavné hry (drobný dárek, hrací
karta za 30 Kč), od 14.30 hod. soutěž o nejhezčího sněhuláka. Za špatného počasí se akce přesouvá na 23. února.
 Čtvrtek 14. února od 17.15 do 18.30 hod. - zimní stadion • VALENTÝNSKÉ DISCOBRUSLENÍ • Pro všechny zamilované. Volba krále
a královny lidských srdcí. Vstupné: dospělí 30 Kč, mládež 20 Kč, doprovod 5 Kč.
 Neděle 17. února od 15.00 do 18.00 hod. - SVČ Fokus • VELKÝ
MAŠKARNÍ BÁL PODRUHÉ • Pro děti bez rozdílu věku a jejich rodiče, babičky a dědečky. Hudba, tanec, skotačení, maškarní hry, soutěže,
promenáda v maskách, vyhodnocení nejmilejších a nejsympatičtějších
masek, bohatý doprovodný program. Vstupné: děti v maskách zdarma,
ostatní 40 Kč.
 Pátek 22. února 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. Vstupné 30 Kč.
 Pondělí 25. února - pátek 1. března od 8.00 do 16.00 hod. - SVČ
Fokus • JARNÍ PRÁZDNINY: TANEČNÍ HRÁTKY • Příměstský tábor
pro děti, které mají rády tancování a pohyb, koupání, hry, soutěže a vyrábění různých výrobků a dárečků. Informace: hruba@fokusnj.cz, přihlášky
na webu. Cena 1 050 Kč.
 Sobota 2. března od 19.30 hod. - SVČ Fokus • SPORTOVNÍ PLES
• Tradiční ples sportovců, tentokrát bez vyhlášení nejúspěšnějších sportovců. K tanci a poslechu hrají Dana+Duet. Předprodej vstupenek od
11. února pouze ve Fokusu.

 Sobota 16. února ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • SINGLE PARTY ANEB POVALENTÝNSKÁ PARTY • Večírek pro ty, co jsou stále
sami, i pro šťastně zadané. K tanci a poslechu zahrají Bassurazz. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 16. února v 18.00 hod. - Čajovna Archa • OD VINNETOUA
K NATIVE AMERICANS • Poslechový pořad s projekcí fotografií a filmových fragmentů. Přednáší samozvaný indiánský šaman Jan Horák.
Vstupné 70 Kč.
 Sobota 16. února ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • NANY M HUDÁK • Koncert písničkáře z Prievidze. Vstupné 30 Kč.
 Úterý 19. února v 18.15 hod. - Městská knihovna • METODA JOSEFA JONÁŠE • Přednáška poradkyně přírodní medicíny Olgy Majkutové - odkud přicházejí emoční a zdravotní problémy, jak zjistit jejich příčiny
a ovlivnit průběh uzdravení. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 22. února ve 20.00 hod. - Klub Galerka • JAZZ KLUB &
GABRIELA KOLČAVOVA TRIO • Vocal jazzový koncert. Zpěvačka využívá svou skvělou angličtinu k interpretaci perel amerického jazzového
zpěvníku. Vstupné 70 Kč.
 Sobota 23. února v 18.00 hod. - Čajovna Archa • SOLARTAXI •
Dokument z cyklu Jeden svět. Jako malý kluk si Louis Palmer nakreslil do
sešitu auto na sluneční pohon. Jeho snem bylo objet v něm celý svět. Po
dvaceti letech se k němu vrátil.
 Středa 27. února v 17.00 hod. - Čajovna Archa • BLEŠÁK • Je vám
líto vyhodit nepotřebné věci? Anebo jich chcete mít více? Pak je tohle
akce přímo pro vás! Rezervace prodejního místa nutná předem - osobně
v čajovně za 20 Kč.
Připravujeme:
 Pondělí 4. března – úterý 26. března – výstavní síň Stará pošta
• MAZÁNCI • Výtvarná prezentace žáků ZŠ Komenského 66. Vernisáž
4. března v 17.30 hod.

Tel: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
 Únor – Čajovna Archa • POD
SLUPKOU TMA • Výstava fotografií
Barbory Mrázkové a Lenky Matouškové ze Střední Ameriky.
Pátek 1. února ve 20.00 hod. - Klub Galerka • VLADIVOJNA LA CHIA
• Koncert zpěvačky, dříve vystupující v projektu Banana, nyní na sólové
dráze. Vstupné 80 Kč.
 Sobota 2. února v 19.00 hod. - Hudební kavárna • MULTIMEDIÁLNÍ VEČER MOSAICA II. • Druhý ročník multižánrové přehlídky výtvarného umění a hudby ostravské umělecké scény, reprezentované absolventy
Fakulty umění Ostravské univerzity. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 2. února v 8.00 hod. • ČAJOVÝLET DO TOVAČOVA • Přírodní expedice. Sraz v 8.00 u vlakového nádraží, odjezd v 8.10 ČDbusem
do Hranic. Trasa: Tovačov – Troubky – vrbovický pomník letcům – Dluhonice - Přerov. Délka 13 km. Návrat v 17.30.
 Sobota 2. února ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • CAFÉ INDUSTRIAL • Koncert jazz-folkové kapely z Ostravy – jazz, experimentální folk
i elektronická hudba v netradičním nástrojovém obsazení.
 Pondělí 4. února – úterý 26. února v hodinách pro veřejnost – Městská knihovna • FANTASY HLAVY – 9 TVÁŘÍ A 9 KNIH TVÉ FANTAZIE
• Výstava Tomáše Beňa - keramické portréty inspirované hrdiny dětské
fantasy doplněné kresbami, ukázkami a knižními zajímavostmi.
 Úterý 5., 12., 19. a 26. února od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Pro všechny hráče Magic: The
Gathering TCG. Hraní a výměna karet, zkušeností atp.
 Pátek 8. února ve 20.00 hod. - Klub Galerka • ČERNÁ ZÁŘ
& HOST • Místní tajemná smečka ve stylu gothic-rock. Vstupné 40 Kč.
 Sobota 9. února ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • DO RUSKA?
TAM BYCH NECHTĚL...! • Vyprávění a prozpěvování rusistky Radky
Bzonkové o absurditách Ruska. Vstupné 40 Kč.
 Neděle 10. a 24. února v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Středa 13. února v 18.00 hod. - Čajovna Archa • MOMPOVÉ – ZAPOMENUTÍ TIBEŤANÉ • Cestopisná projekce a beseda Baziho z Kudrny. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 15. února ve 20.00 hod. - Klub Galerka • NEVÍM - 10 LET NA
SCÉNĚ! • Začínali jako nejmladší rocková skupina v ČR, předskakovali
skupinám Kabát, Olympic... Vstupné 50 Kč.

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstavy:
 Prodlouženo do čtvrtka 28. února – 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.
Muzejní čtvrtek:
 Čtvrtek 21. února v 16.30 hod. - Trámový sál • HISTORIE VOJENSKÝCH ŠKOL V HRANICÍCH NA MORAVĚ • Přednáška Václava Bednáře spojená s výstavou unikátních chromolitografií c. a k. vojenských
škol z roku 1860. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba: úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
neděle
9.00 – 15.00
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Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz/
 Úterý 5. února v 16.30 hod. - hudební sál ZUŠ
• ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍDY BOŽENY VARAJOVÉ • Veřejné školní kolo soutěže.
 Úterý 19. února v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT

Muzeum Novojičínska

Ostatní pozvánky

 Náměstí ožije zabijačkou a masopustem
Třetí letošní zabijačka se uskuteční ve čtvrtek 7. února na Masarykově
náměstí. O pět dnů později, tedy v úterý 12. února tady proběhne představení tradičního Masopustního veselí.
 Tomáš Pfeiffer rozezní Vodnářský zvon
Koncert Tomáše Pfeiffera, který rozeznívá Vodnářský zvon, se uskuteční
v úterý 19. února v 18.30 hodin v Beskydském divadle. Posluchačům
se otevře jedinečný svět rezonance a tajuplných tónů, jež podle odkazu
pradávných generací pomáhají harmonizovat celou bytost. Prostřednictvím parabolické filmové projekce s 3D efektem spatří ojedinělé pohledy
na majestát horských štítů, vodopádů a řek i úžasnou pestrost a křehkost
života. Snímky pořízené z blízkého i vzdáleného vesmíru je zavedou do
hloubek a prostoru mlhovin, galaxií a hvězdokup.
 Léčivé divadlo představí Anděly v mém srdci
Divadelní představení s názvem Andělé v mém srdci se uskuteční v úterý
19. února od 19.00 hodin v Závodním klubu Autopal (Varroc). Léčivé
divadlo Gabriely Filippi uvede skutečný příběh ženy, která od narození
komunikuje s anděly. Diváci mohou jeho prostřednictvím nahlédnout do
světa andělů a začít s nimi komunikovat... Vstupné je 220 korun. Lístky
lze koupit v předprodeji od 14. února v Knihkupectví Jany Fialové (telefon 556 701 897) a v Rekondičních masážích Petry Zjanové (telefon
604 962 523).
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KOUPELNOVÉ
STUDIO
NEJVĚTŠÍ V REGIONU
PRO KAŽDÉHO ZÁKAZNÍKA

APJAR – TEVYB s.r.o.
Hřbitovní 70
741 01 Nový Jičín
tel.: 556 710 326
e-mail: koupelny@apjar.cz
www.apjar.cz
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Najdete nás na ulici
Dukelská 660, Nový Jičín - Šenov,
naproti bytového družstva občanů.
4/13
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Jmenuji se Tereza Polčáková a
jsem z Kroměříže. Nikdy jsem nebyla úplně hubená, ale před porodem
jsem hrála basket, tenis, byla více v
pohybu. Dva roky po porodu jsem
měla místo původních 75 celých 90
kilo. Nedařilo se mi hubnout. Skoro
jsem nejedla, honila se v posilovně,
nic nepomáhalo, váha byla stále
stejná. Měla jsem pocit, že cokoliv si
na sebe obleču, budu vypadat tlustá.
Rozhodla jsem se s tím něco udělat
a zkusit nově otevřené Cambridge
centrum snižování nadváhy.
S lehkými obavami jsem šla na
první konzultaci, ale nakonec šlo
o velmi příjemný rozhovor o tom,
jak se v poslední době stravuji, jak
sportuji a několik dotazů ke zdravotnímu stavu. Cambridge poradce mi
vysvětlil, jak dieta funguje, jaká pravidla musím dodržovat a co mě čeká
v následujících týdnech. Nikdo mě k
ničemu nenutil, což bylo fajn. Vzala
jsem si čas na rozmyšlenou, sedla
k internetu a vyhledala co nejvíc informací.
Po týdnu jsem navštívila Cambridge
centrum znova a tentokrát jsem si už
odnesla speciální stravu na 14 dnů

–
1
on 3+
up
K CE
K
A

Nejdou vám kila dolů? Přečtěte si příběh Terezky

domů. Princip je jednoduchý – po
dobu, než dosáhnete své vytoužené
váhy, vyměníte svoji současnou stravu
za koktejly, polévky, kaše a tyčinky Cambridge. 3x denně a k tomu hodně vody, žádný alkohol. Stálo mě to necelých 3100 korun,
nicméně, když jsem si spočítala, že neutratím
naprosto nic za jídlo ani pití, tak mi těch 220
korun denně nepřišla nijak závratná částka.
První dny byly trochu zvláštní, přechod
na jinou stravu byl pro tělo něčím novým,
nicméně asi po 3 dnech všechno nepříjemné zmizelo, přestala jsem cítit hlad
a začala se cítit velmi dobře. První týden
bylo dole 5 kg, to mě neuvěřitelně povzbudilo pokračovat. A pak následovaly už jen
skvělé týdny. Po čtyřech
týdnech 12 kilo dole, po
sedmi 15 kg. Byla a jsem
neuvěřitelně šťastná. Teď
mám měsíc po ukončení
diety a ještě jsem stáhla
2 kg dolů, takže jsem na
Centrum Cambridge Weight Plan
73 kg, což je při mé výšce
175 cm v normě. Mám o
certifikovaný poradce Tomáš Kij
dvě velikosti menší obleMasarykovo náměstí 12 (u Jelena — 1.patro)
čení, nefuním do schodů,
Nový Jičín
začala jsem zase sportovat a přítel je nadšený.
tel: 774 753 753
Tereza
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Turisté šlapali na Helfštýn
Vlasta Čejková
První lednovou sobotu se uskutečnil šestatřicátý ročník zimního
výstupu na středověký hrad Helfštýn. Celorepublikové akce se zúčastnili také členové Klubu českých turistů TJ Nový Jičín. Byla to
jediná příležitost, jak si hrad prohlédnout v zimě, protože od konce
listopadu do začátku března je pro návštěvníky uzavřen.

Pohled ze Žižkovy věže na hrad a jeho okolí.

Foto: Ivan Čejka

Z připravené trasy, která měla vést lesem a kolem vodopádů,
kvůli špatnému počasí sešlo. Proto jsme z Lipníku vyrazili do Týna
nad Bečvou přes přírodní rezervaci Škrabalka, což je lužní les podél mrtvého ramene řeky Bečvy. Odtud jsme šlapali na Helfštýn.
Překvapilo nás, kolik turistů se i v tak špatném počasí vydalo na
hrad.
Po zaplacení vstupu, orazítkování svých „cancáků“ a společné
fotografii jsme se rozprchli po hradě. Vystoupali jsme na Husitskou
věž, odkud byly překvapivě dobré výhledy, a prošli jsme si jednotlivá nádvoří. Pak už nás čekal sestup do Lipníku. Raději jsme se
vydali stejnou cestou, protože v rozmáčeném terénu bychom měli
na botách notné závaží hlíny.
Příští rok snad počasí vyjde a bude opravdu zimní. Snad se
k nám přidají i neturisté a pojedou s námi 4. ledna 2014 vystoupat
na hrad Helfštýn!

Přijďte na basketbalovou show!
Petra Dorazilová
Příznivci basketbalu si přijdou na své v sobotu 16. února, kdy
se do Nového Jičína vrátí sport extraligové úrovně. V hale na bazéně se od 16.00 hodin uskuteční basketbalová exhibice. Představí
se v ní bývalí hráči a také jediní mistři v barvách BK Nový Jičín
z roku 1999.
Účast přislíbili „zlatí hoši“: kapitán týmu Jaroslav Kovář, Dušan
Medvecký, stále nejlepší střelec české ligy Josef Jelínek, Petr
Welsch, David Panáček, novojičínský odchovanec Tomáš Krba či
stále aktivně hrající rozehrávač Levell Sanders, nyní v barvách Děčína. Na lavičce by měla usednout tehdejší trenérská dvojice Jiří
Růžička - Zbyněk Choleva.
Diváci se mohou těšit rovněž na Davida „Bobo“ Hájka, Coreyho
Muirheada, Mateje Ventu, Juraje Gavláka, Ondreje Šošku, Štěpána Reinbergera, Dušana Pandulu, Rostislava Pelikána, Zbyňka
Pospíšila, Luďka Jurečku a Romana Medka i na výrazné trenérské
osobnosti, jakými jsou Zdeněk Hummel či Zdeněk Janík. Doprovod
zajistí novojičínské cheerleaders, které k místnímu basketbalu patří
více než deset let.
„Doufám, že basketbalová hala opět zažije bouřlivou atmosféru.
Diváci zhlédnou utkání mistrů České republiky, bývalých novojičínských hráčů a hostů. Součástí show budou doprovodné soutěže
ve smečování a házení trojek,“ prozradila vedoucí organizačního
výboru Danuše Starečková.
Výtěžek ze vstupného pořadatelé věnují některému z novojičínských zařízení pečujícímu o děti. Vstupné je 30 korun na tribunu
A a 20 korun na tribunu B a k stání. Vstupenky lze zakoupit od
4. února v předprodeji v recepci Hotelu Kalač.
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Akce Klubu českých turistů
v prvním pololetí 2013
Sobota 9. února
Soláň – lyžařský zájezd (běžky, sjezdové lyže)
Sobota 16. února – sobota 23. února
Šumava – Horská Kvilda (běžky)
Sobota 23. února
Běžky nebo pěšky (pěší 3 – 10 km, běžky 15 km)
Sobota 2. března
44. zimní sraz turistů na Skurečené (běžky, pěší)
Pátek 15. března
Polsko – Wieliczka, Kraków (autobusový zájezd)
Sobota 16. března
Hlaváčky – Javoří – Zašová (pěší)
Sobota 23. března
Den vody – Bystřička a okolí (pěší)
Sobota 30. března – pondělí 1. dubna
Velikonoční zájezd – Bílé Karpaty (pěší)
Sobota 6. dubna
Syrákov – Baťková – Vsetín (pěší)
Sobota 13. dubna
Brigáda na Skurečené
Sobota 13. dubna – neděle 14. dubna
Velký Meder – termály (autobusový zájezd)
Sobota 20. dubna
Těšínské Beskydy (pěší)
Sobota 27. dubna
Velké Karlovice – Příslop – Karolinka (pěší)
Středa 1. května
Za prvomájovou pusou (cyklo)
Sobota 4. května – sobota 11. května
Český ráj (pěší)
Sobota 18. května
Kunčice – Pustevny – Bacov (pěší)
Pátek 24. května – neděle 26. května
Jeseníky – Hrubý Jeseník (pěší)
Sobota 1. června
6. ročník Pochodu okolo Nového Jičína
(pěší 6, 15, 25 km, cyklo 40, 70 km)
Středa 5. června – neděle 16. června
Skotsko – Až na Loch Ness (autobusový zájezd)
Sobota 8. června
Budišov – Hadinka – Heřmánky (pěší)
Sobota 15. června
Brigáda na Skurečené
Sobota 22. června
Sulovské skály (pěší)
Sobota 29. června
Heřmánky – Spálov – Dobešov – Odry (pěší)
Podrobné informace o chystaných akcích najdete na webových
stránkách KČT Nový Jičín www.kctnovyjicin.cz nebo v informační
skříňce na Lidické ulici.

„Zemědělce” se daří
Jiří Trávníček, zástupce ředitele školy
Žáci Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně zvítězili ve fotbalovém Poháru Josefa Masopusta. V okresním finále bojovali s týmy Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci a Masarykova
gymnázia v Příboře. O svém prvenství rozhodli pět minut před koncem utkání s bíloveckým gymnáziem. Technickou a zemědělskou
školu budou opět reprezentovat v krajském finále letos na jaře.
Volejbalové družstvo dívek bylo úspěšné v turnaji Česko-slovenské interligy zemědělských škol v Liptovském Mikuláši. Děvčata
v zápasech s týmy z Rožnova pod Radhoštěm, Liptovského Mikuláše a Kežmarku podala přesvědčivý výkon spojený s výbornou
hrou, vzájemným povzbuzováním a radostí ze hry. Svá utkání vyhrála poměrem setů 6:0. Další turnaj mezinárodní série se bude
konat na jaře.
A do třetice – družstvo chlapců postoupilo do finále divize F Středoškolské futsalové ligy. Soutěže se zúčastnilo padesát týmů.
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Fotosoutěž čtenářů – 23. kolo
Více než dvě třetiny zaslaných snímků bylo „zasněžených“, a tak zcela přirozeně oceněné fotografie ze střední i z okrajových částí
Nového Jičína nám přinášejí zimní náladu.

1. místo získává snímek Lenky Porubové, který dokumentuje výhody umělého zasněžování sjezdovky na Svinci, umožňující lyžování
i v případech, kdy je zima na sníh skoupá.
2. místo patří fotografii Antonína Vagnera z okrajového Kojetína, ukazující poezii nám snadno dostupných míst po štědrém přídělu
sněhu.
3. pořadí získává snímek Pavla Bartoše. Vrací nás na naše náměstí, kde se pod ochranou podloubí můžeme procházet v polobotkách
i po sněhové nadílce.
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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