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Jičín opět zažil velkou basketbalovou show
VáženíNový
spoluobčané,

Podrobné zpravodajství čtěte na straně 15

Foto: Adolf Horsinka

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,
dalším velkým projektem, který vedení města připravuje, je expozice věnovaná generálu Laudonovi v domě
č. 45/29 na Masarykově náměstí, kde
jeden z nejvýznamnějších rakouských
vojevůdců v roce 1790 zemřel. Na
přípravě záměru se podílí komise složená z historiků, kulturních osobností
a zástupců města, samozřejmě v úzké
spolupráci s dotčenými odbory městského úřadu. K realizaci jsme přistoupili s vědomím, že máme jedinečnou (a možná poslední) příležitost
získat dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a s pomocí evropských peněz expozici vytvořit.
Kdo vlastně byl generál Ernst Gideon von Laudon? Jeden z největších vojevůdců 18. století se narodil v roce 1716 v obci Tootzen,
dnes Laudona v Lotyšsku. Výčet jeho úspěchů je dlouhý. Proslavil se zejména válkami s Pruskem a tažením na Balkán. Z jeho
vítězství bych mohl jmenovat ta ze sedmileté války 1756 – 1763
- například ještě pod Daunovým velením bitvu u Domašova z roku
1758, u Hochkirchu, roku 1759 bitvu u Kunnersdorfu, samostatné
vítězství u Kamiennej Gory v roce 1760 a také první a poslední
velkou porážku u Lehnice, roku 1761 vítězství u Svídnice. U rozhodující porážky u Freibergu o rok později již nebyl. Velel i ve válce
o dědictví bavorské v letech 1778 – 1779 a zejména ve válkách
s Osmanskou říší od roku 1788. Jeho vrcholným vítězstvím bylo
dobytí Bělehradu v říjnu 1789.
Laudon navštívil Nový Jičín dvakrát. Poprvé v květnu 1790 při
první cestě na Moravu, podruhé při prohlídce slezských hranic
v červnu a červenci 1790. Osmého července jej postihl záchvat
třesavky. Ulehl, ale 12. července u něj propukl silný zápal plic. Téhož dne pozdravil obyvatele města a 14. července zemřel. Jeho
ostatky převezli do vídeňského Hofburgu, kde je pochován. Jeho
význam dokládá i to, že jej v roce 1778 povýšili do nejvyšší hodnosti polního maršála a v roce 1790 na generalissima – jako teprve
třetího rakouského vojevůdce po Albrechtovi z Valdštejna a Eugenu Savojském. Získal též nejvyšší vyznamenání.
My si generála Laudona prozatím připomínáme bustou a pamětní deskou od akademického sochaře Alexandra Zahradníka. Na
domě, kde vojevůdce zemřel, byly instalovány v roce 1990. Novojičínské kluby vojenské historie C. a k. řadový pěší pluk č. 7 –
F. X. Harrach, C. a k. pěší pluk Laudon č. 29 a jezdecký oddíl Bludička každoročně pořádají vzpomínkové akce, ať už v únoru k výročí Laudonova narození či v červenci k výročí jeho úmrtí. Nyní
bychom chtěli tuto nejvýznamnější osobnost vážící se k Novému
Jičínu připomínat i expozicí.
V současné době sídlí v rekonstruovaném domě č. 45/29 nově
otevřené Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků.
Je zde unikátní expozice věnovaná technologickému procesu výroby klobouků, zkoušírna a ateliér. Dále turistické informační centrum, reprezentační prodejna klobouků Tonak a klobouková kavárna Caffé Cappello. Návštěvnické centrum v roce 2012 vyhlásili
za nejlepší v kraji, a to díky kvalitní práci vedoucí Radky Bobkové
a jejích kolegyň. Ke generálu Laudonovi se pojí i nová cukrovinka
symbolizující město Nový Jičín – Laudonův klobouk. Ta je zde také
v prodeji.
Ale zpět k expozici. Měla by vzniknout v nejvyšším patře domu.
Slibujeme si od ní zvýšení cestovního ruchu, který by přinesl do
Nového Jičína další finance. Potřebnou sumu na projekt a podobně jsme vyčlenili v letošním rozpočtu města. Nyní finišují přípravy
k podání žádosti do Regionálního operačního programu.
Autorem libreta a scénáře expozice je Jaroslav Zezulčík, jeden
z největších znalců života generála Laudona. Se svým týmem
navrhl velmi atraktivní expozici, která bude zabírat prakticky celé
vrchní patro budovy. Bude věnována zejména široké veřejnosti, na

své si ale přijdou i odborníci. Zpodobní nejen neuvěřitelný život této
velké osobnosti vojenské historie, ale i její smrt v Novém Jičíně.
K vidění i vyzkoušení tady budou interaktivní hrací prvky či dioramata bitev. Se stavebními úpravami bychom mohli začít letos na
podzim, ihned poté zahájíme práce na samotné expozici. Věřím, že
to bude další prvek, který obohatí historickou krásu Nového Jičína
a stane se turistickým cílem pro naše i zahraniční návštěvníky.

Město bude na známce
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín bude mít svou první poštovní
známku. Na žádost města ji u příležitostí
700 let Nového Jičína vydá Česká pošta. Na
cenině v nominální hodnotě 20 korun bude
vyobrazena část náměstí s budovou Staré
pošty a farním kostelem Nanebevzetí Panny
Marie v pozadí. Známka vyjde 4. září. Symbolický křest bude mít na městské slavnosti
7. září. Zájemci budou moci získat také příležitostné razítko v poštovní přepážce zřízené
ve vestibulu radnice.
„Těší nás, že komise oboru známkové tvorby ministerstva průmyslu a obchodu vybrala z několika desítek žádostí tu naši a nechá vytisknout vůbec první známku s vazbou k Novému Jičínu v nákladu 120 až 150 tisíc kusů,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
„Známka bude součástí emise Krásy naší vlasti. Chybět nebude
v žádném světovém filatelistickém katalogu,“ dodal filatelista
Antonín Březina.
Autorkou výtvarného provedení známky je akademická malířka
Eva Hašková, rytcem bude Jaroslav Tvrdoň. Kromě známky a příležitostného razítka by měla být k datu 4. září vydána také obálka
prvního dne. V letních měsících, kdy je turistická sezona na vrcholu, bude Česká pošta lepit na doporučené dopisy rovněž logo Nového Jičína.
Své návrhy poštovní ceniny budu tvořit i děti z místních škol. Jejich práce se v červnu představí veřejnosti. Nejzdařilejší výtvory budou součástí filatelistické výstavy na zářijové městské slavnosti.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Padesátá první schůze Rady města Nový Jičín dne 6. 2. 2013:
Rada města schválila vyhlášení 6. výzvy IPRM, ve které mohou
majitelé bytů na sídlišti Dlouhá žádat o dotaci na regeneraci bytových domů (viz samostatný text). Radní rozhodli o prodloužení
termínu pro připojení staveb na splaškovou kanalizaci v městských
částech Žilina a Loučka do 30. 6. 2013 (viz samostatný text).
Schválili rovněž koncepci prevence kriminality na léta 2013 až
2015 a organizační řád městského úřadu.

Občanská statistika – leden 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Nový Jičín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší občan
Nejstarší občanka

24 207
12
6
6
1
60
36
14

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913

Hledáme filmy o historickém i současném Novém Jičíně
Nový Jičín hledá filmy, třeba i amatérské, zachycující život a krásy města. Máte-li doma záběry Nového Jičína, pořízené zejména
před rokem 1990, ale i ze současnosti, podělte se s námi! Necháme z nich sestříhat film, který promítneme v září na městské slavnosti.
Pokud chcete obohatit program k 700. výročí města filmovým příspěvkem, kontaktujte vedoucí kina Květen Kateřinu Novotnou, telefon
556 709 128 nebo 605 523 346, e-mail kino@novy-jicin.cz.
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Pošlou Frenštátu sto tisíc
Marie Machková, tisková mluvčí
Vedení města Nový Jičín se rozhodlo pomoci obyvatelům
explozí zničeného domu ve Frenštátě pod Radoštěm finanční
částkou sto tisíc korun. Peníze zašle na účet sbírky, který zřídila
frenštátská radnice.
„Je to obrovská tragédie. Nemůžeme k ní zůstat lhostejní. Chci
věřit tomu, že proti finanční pomoci lidem, kterým toto neštěstí
zasáhlo do života, nebude mít nikdo ze zastupitelů námitek,“
řekl starosta Jaroslav Dvořák. Zastupitelé budou o peněžním
daru jednat na svém nejbližším zasedání jedenáctého března.

Dotace pro sídliště Dlouhá
Marie Machková, tisková mluvčí
Majitelé bytů na sídlišti Dlouhá, přesněji bytová družstva a společenství vlastníků, mohou do 22. března na novojičínské radnici žádat o dotaci na regeneraci svých bytových domů. Přednost
budou mít projekty, které zajistí energetické úspory. Peníze od
Evropské unie a ministerstva pro místní rozvoj mohou pokrýt
až 40 procent způsobilých výdajů. Na jeden byt je to nejvýše
48 tisíc korun.
„Vyhlásili jsme v pořadí šestou výzvu, týkající se sídliště Dlouhá.
Předmětem jedné z nich byla revitalizace veřejných prostranství,
ostatní se týkaly regenerace bytových domů,“ vysvětlila Kateřina
Nehasilová z odboru majetku, rozvoje a investic městského úřadu.
Sídliště Dlouhá zahrnuje oblast ohraničenou ulicemi Palackého,
Anenská, Dlouhá a Dolní Brána. S jeho opravou začal Nový Jičín
před třemi lety. Město dosudpodpořilo sedmnáct projektů, zejména na zateplení, výměnu oken a vstupních dveří. „Energetická náročnost bytových domů se tím snížila o zhruba čtyřicet procent.
Původní předpoklad se pohyboval okolo dvaceti procent,“ dodala
Nehasilová.

Zaplatili jste za odpady?
Jarmila Straková, vedoucí finančního odboru
Připomínáme občanům, že místní poplatek za komunální odpad
letos činí 552 koruny za osobu a rok. Poštovní poukázky nebudeme
rozesílat. Poplatek lze uhradit v pokladnách městského úřadu
na Divadelni ulici, pokladna v budově radnice na Masarykově
náměstí je uzavřena. Roční i pololetní sazba poplatku jsou splatné
do 31. března.
Dalším možným způsobem úhrady je bankovní převod na číslo
účtu 19-0000326801/0100 s uvedením variabilního symbolu.
Každý poplatník má svůj variabilní symbol. Pokud platíte za více
osob, je nutné uvést všechny tyto symboly ve zprávě pro příjemce.
Variabilní symboly jsou stejné jako v roce 2012.
Pokud svůj variabilní symbol neznáte, lze uvést vaše rodné číslo,
případně zaslat dotaz na e-mail komunalni_odpad@novyjicin-town.
cz nebo zavolat Danuši Machalové z finančního odboru městského
úřadu na telefony 556 768 215 a 556 768 202.

Cukrovinku pokřtil Laudon
Marie Machková, tisková mluvčí
Slavnostní křest si dvanáctého února na Masarykově náměstí
odbyla cukrovinka města - Laudonův klobouk. Pokřtil ji samotný
generál Laudon v podání Miloslava Leška z C. a k. řadového
pěšího pluku č. 7 Harrach. Členové klubů vojenské historie zároveň
čestnou salvou připomněli 296. výročí vojevůdcova narození.

Požádejte o květinové truhlíky!

Hana Bělunková, správce městské zeleně
Město Nový Jičín každoročně zapůjčuje občanům květinové
truhlíky osázené muškáty pro výzdobu oken. Obyvatelé bytů,
jejichž okna směřují na Masarykovo náměstí, do ulice Kostelní
a do některých dalších ulic městské památkové rezervace, mohou o květinové truhlíky požádat na odboru životního prostředí
městského úřadu. Kontaktní osobou je Hana Bělunková, telefon
556 768 266 nebo e-mail hbelunkova@novyjicin-town.cz.
Cukrovinku pokřtili místostarosta Přemysl Kramoliš a vojevůdce Laudon.
Foto: Marie Machková

Cukrovinka věnovaná této slavné osobnosti, jejíž prodej zahájili
v Návštěvnickém centru, byla během několika hodin téměř
vyprodaná. Další kusy dodá pekařství, které pečivo se skořicovou
příchutí vyrábí. Sladký suvenýr balí balen do celofánu po třech
kusech. Balíček stojí 26 korun.

Výročí připomene zvonkohra

Zapůjčené květinové truhlíky zdobívají také Kostelní ulici.
Foto: Hana Bělunková

Podmínkou poskytnutí truhlíků je zajištění dostatečné péče
o květiny po celou dobu zapůjčení. Péče spočívá v pravidelné
zálivce, přihnojování a odstraňování odkvetlých částí rostlin.
V případě výskytu chorob a škůdců je také nezbytné provedení
postřiku, aby květiny byly ozdobou po celou sezonu.

Novojičínský zpravodaj

Marie Machková, tisková mluvčí
Sedm set let od první písemné zmínky o Novém Jičíně bude po
několik následujících desetiletí připomínat zvonkohra na náměstí.
Pro pořízení sestavy bronzových zvonů se vyslovili občané při internetovém hlasování i v anketě, která probíhala během vánočního
jarmarku při prezentaci zvonkohry.
„Vypíšeme výběrové řízení na dodavatele. Odbor majetku, rozvoje a investic prověřuje, zda by nebylo možné na toto zařízení získat
dotaci. Určitě oslovíme i sponzory. Sedm set let města je obrovská
a mimořádná událost,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Zvonkohra bude umístěna na stropě lodžie Staré pošty. „Jde na
ní naprogramovat melodii. Turisty by mohla v určenou hodinu vítat
například melodie písně Generál Laudon jede přes vesnici. Ale lze
na ni hrát i takzvaně živě,“ uvedl vedoucí živnostenského úřadu
Stanislav Bartoň. Četnost hraní zvonkohry zatím nebyla stanovena, v nočních hodinách bude vypnuta.
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Město získalo miliony pro školy Prodloužili termín pro napojení
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín získal z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko pro letošní rok čtyřiadvacet milionů korun. Peníze od
Evropské unie použije na modernizaci učeben dvou základních
škol, některé prostory projdou rekonstrukcí a přibude jedno oddělení v mateřské škole. Dotace pokryje pětaosmdesát procent nákladů, zbytek vynaloží město.
Základní škola Tyršova obdržela 8,31 milionu korun na svůj projekt Moderní škola – člověk pro 21. století. „Spočívá v rekonstrukci
tělocvičny, učeben fyziky a zeměpisu, cvičné kuchyňky pro výuku vaření a chodby. Třídy vybavíme moderními pomůckami pro
zkvalitnění výuky,“ uvedla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.
Další základní škola, Komenského 66, získala 8,37 milionu korun na
projekt Zdravá škola. Zahrnuje rekonstrukci a modernizaci dvou tělocvičen a nářaďoven a vybavení odborných učeben zejména vizuální
technikou. Přeměnou projde učebna pro výuku výchovy ke zdraví.
Mateřská škola Sady zabodovala s projektem MŠ Montessori
– šance pro vaše dítě. Zařízení sídlí v jedné z Hückelových vil, budova je památkově chráněná. „Z dotace 7,41 milionu korun a příspěvku města necháme rekonstruovat střechu, stavební úpravou
projde
podkroví a třetí nadzemní podlaží objektu. V plánu je také
Projekt Integrovaný plán rozvoje m�sta Nový Ji�ín – zóna sídlišt� Dlouhá byl spolufinancován
programu.
Evropskou
unií a Evropským
fondem zvětšením
pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného
opera�ního
nová
herna
a ložnice,
využitelné
plochy
školky
vznikne
další oddělení pro patnáct dětí,“ dodala Navrátilová.

Marie Machková, tisková mluvčí
Obyvatelé městských částí Žilina a Loučka získají více času
k napojení svých nemovitostí na splaškovou kanalizaci. Rada
města Nový Jičín rozhodla o prodloužení termínu o dva měsíce.
Nová lhůta potrvá do 30. června letošního roku.

Padesát let jsou spolu
Marie Machková, tisková mluvčí
Zlatou svatbu oslavili šestadvacátého ledna manželé Kretkovi
z Nového Jičína. Pan Zdenek pracoval celý život v Autopalu, paní
Eva byla zaměstnána ve velkoskladu textilu. Společně vychovali
dvě dcery, nyní se radují z pěti vnuků a dvou pravnoučat. Kromě rodiny, přátel a známých blahopřál manželům Kretkovým k významnému jubileu také starosta města Jaroslav Dvořák.

Projekt Integrovaný plán rozvoje m�sta Nový Ji�ín – zóna sídlišt� Dlouhá byl spolufinancován
Evropskou unií a Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného opera�ního programu.

Náměstí oživil masopust

Marie Machková, tisková mluvčí
Masarykovo náměstí v Novém Jičíně patřilo dvanáctého února
masopustnímu veselí. Tradiční lidovou zábavu provázelo skotačení
masek, hudba, tanec, zpěv a vodění medvěda. Ve stáncích si lidé
mohli zakoupit koláče, zabijačkové pochoutky, oříšky, brambůrky
a další dobroty. Program zajišťovali místní amatérští divadelníci, děti ze základní školy Tyršova pod vedením Věry Matýskové
a umělecká agentura Lev.

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
3.000.000,-

kupní

cena

je

stanovena

na

Kč

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
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PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Manželé Kretkovi přijímají gratulaci od starosty města.
Foto: Marie Machková

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 vniklého
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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Děti studují na univerzitě
Radmila Bayerová
Slavnostní imatrikulací
odstartoval šestého února
letní semestr Dětské univerzity Olomouc. Slib složila necelá stovka studentů
ve věku od osmi do dvanácti let, kteří zároveň
převzali svůj první vysokoškolský index. Slavnostního aktu se zúčastnili akademičtí hodnostáři všech
šesti fakult Univerzity Palackého v Olomouci.
Letní semestr potrvá
dvanáct týdnů. Na přípravě
deseti interaktivních a zábavných přednášek se podílely všechny fakulty. Posluchači založí vlastní stát,
poznají zásady správného
odpočinku, nahlédnou do
tajů chemie, podívají se na
Zemi pomocí GPS, získají
základní informace o BibŠkoláci na olomoucké univerzitě – li, porozhlédnou se po
imatrikulace, indexy a přednášky.
Tchaj-wanu a v areálu FaFoto: Radek Kováčik kultní nemocnice Olomouc
si zahrají na polní vojenskou nemocnici. Studium zakončí šestadvacátého dubna slavnostní promocí, při níž obdrží diplomy dokládající jejich první působení na vysoké škole.
Dětská univerzita je součástí projektu Univerzita Palackého
– centrum vědy pro všechny, jehož smyslem je popularizovat
a propagovat vědu a výzkum na nejstarší moravské alma mater.

Dělali pohovory nanečisto
Šárka Nedělová
Na konci ledna pořádala Educa – Střední odborná škola projektový týden. Studenty čtvrtého ročníku čekaly fiktivní přijímací
pohovory před nástupem do zaměstnání. Vedli je s nimi zástupci
převážně novojičínských firem a institucí.
Studenti se nanečisto ucházeli o práci asistenta koordinátora
rodinného centra, obchodního zástupce, pracovníka zákaznické
podpory informačních technologií, pracovníka cestovní kanceláře,

centra volného času, asistenta manažera sportovního klubu nebo
marketingového manažera. Ještě předtím si připravili životopis
a motivační dopis. Snahu získat pracovní místo obhajovali na
základě svých zkušeností, dovedností a znalostí.
„Byla to velká zkušenost do budoucna. Členové přijímací komise
mě upozornili na nedostatky, kterých bych se měla vyvarovat,“
uvedla žákyně oboru umění a reklama Kristýna Výborná.
Spokojeni byli také zástupci firem. „Mile mě překvapil
jejich zájem o bližší informace a u některých i přehled, jaký bych
u těchto mladých lidí neočekávala,“ konstatovala ředitelka pobočky
ČSOB Anna Kročilová.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
vyhlašuje
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín. Jedná se o část
pozemku parcela č. 509/189 (orná půda), k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí, dle geometrického plánu č. 1463-129/2012 (Příloha
č. 1) se jedná o nově vzniklý pozemek parcela č. 509/189
(orná půda o celkové výměře 1 354 m2), k. ú. Nový Jičín-Horní
Předměstí. Pozemek je zatížen věcným břemenem spočívajícím
v právu strpění trubního vedení hlavního odvodňovacího zařízení
a dále vstupu a vjezdu oprávněného na část výše uvedeného
pozemku za účelem běžných kontrol a provádění údržby
ve smyslu ustanovení § 60 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů.
Minimální nabídková kupní cena je 360 Kč/m2,
tzn. 487 440 Kč/předmět prodeje.
Nabídkové řízení se vyhlašuje od 18. 2. 2013 do 18. 3. 2013
do 15.00 hodin.
Písemné nabídky lze doručit v uzavřené obálce označené
v levém horním rohu slovy „MPZ 2 306 – soutěž - NEOTVÍRAT“
nejpozději do uzávěrky osobně na podatelnu Městského
úřadu v Novém Jičíně, Divadelní 3, nebo poštou na adresu:
ing. Vladimír Bartoň, Městský úřad Nový Jičín, odbor majetku,
rozvoje a investic, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.
Další informace k nabídkovému řízení podá ing. Filip Dimitrov,
odbor majetku, rozvoje a investic MěÚ, tel.: 556 768 235, e-mail:
fdimitrov@novyjicin-town.cz, k územnímu plánu ing. Kateřina
Riedlová, odbor územního plánování a stavebního řádu MěÚ,
tel.: 556 768 380, e-mail:kriedlova@novyjicin-town.cz.
V Novém Jičíně 13. 2. 2013
PhDr. Jaroslav Dvořák,
starosta města

Vstřícná školka na Vančurově ulici
Markéta Brožová
V našem městě je mnoho školek, ale jedna se od ostatních
V celé Mateřské škole Máj je 298 dětí, z toho 25 integrovališí. Pro některé děti a rodiče je nenahraditelná – svou vstřícností ných. Nejvíce integrovaných dětí připadá na Mateřskou školu
a snahou zapojit do běžného kolektivu děti, které si nesou životem Vančurova, kde jich včetně logopedické třídy máme dvaadvacet.
určitý problém. Je to školka Vančurova, patřící k Mateřské škole Z toho jsou čtyři autisté, s nimiž pracují čtyři asistentky pedagogů.
Co vám v poskytování integrace pomáhá?
Máj. Zdejší učitelky odvádějí nedocenitelnou práci. Jejich vedoucí
učitelky Jany Vrbové jsme se zeptali:
Máme velkou oporu v ředitelce Jarmile Šimurdové, která nám
Jak dlouho a proč se zajímáte o děti s poruchami autistic- vychází maximálně vstříc. Mateřská škola Máj má kvalitní personál
kého spektra, pozornosti a jinými diagnózami?
s velkým procentem speciálních pedagogů a asistentů pedagogů.
Třináct let jsme s kolegyní učily ve speciální škole. Pracovaly Bez nich bychom si integraci v takové míře nemohli dovolit.
jsme s dětmi, které měly různé diagnózy, včetně poruch autisticJaké starosti integrace přináší?
Když jsme s ní začínali, byly podmínky příznivější. Nyní jsou kvůli
kého spektra. Je to tedy nejen srdeční záležitost, snažíme se dát
školce Vančurova také určitý směr. Věděli jsme, jak je v Novém úsporným opatřením stále náročnější, situaci navíc ztěžují nesystéJičíně obtížné umístit do běžné mateřské školy dítě s poruchami mová řešení. Nejvíce se potýkáme s nejistotou a omezenými finanautistického spektra, ale i s jiným zdravotním postižením – vadami cemi. Část zvýšených nákladů musíme hradit z vlastního rozpočtu.
Ovlivňují integrované děti nějak zbytek třídy?
sluchu, řeči, vývojovými poruchami pozornosti a chování, epilepsií nebo diabetem spojeným s nutnou aplikací inzulinu. Přitom tyto
Určitě. Děti jsou k sobě více tolerantní a ohleduplní. Už se nepoděti jsou svým intelektem zdravé, stejně jako jejich mimořádně na- zastavují nad tím, že je někdo „jiný“ a potřebuje pomoc. Problém
daní vrstevníci, kteří mají rovněž speciální vzdělávací potřeby. Obě je, že my dospělí až příliš automaticky očekáváme, že se o nás
skupiny se snažíme integrovat.
mladá generace ve stáří postará, ale osobním příkladem ji k tomu
Kolik ve školce pracuje asistentek a kolik máte integrova- málokdo vychovává. Neměli bychom zapomínat, že děti se učí přených dětí?
devším příkladem.
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Malí táborníci na Skurečené

Sněhem a ledem za zvířátky

Jana Holišová
Třídenní výpravu na chatu Skurečená v Beskydech, patřící novojičínskému Klubu českých turistů, podnikli o prvním únorovém
víkendu členové Tábornické organizace mládeže z oddílu Ještěr-

Vlasta Foltová, učitelka
Venku sněžilo, mrzlo a žáci 3. C Základní školy Komenského 68
mysleli na zvířátka v lese. Vědí, že v zimě se o ně starají myslivci,
ale rozhodli se jim trochu přilepšit a zpestřit zimní stravu.
Do školy přišli se svačinou a teplým čajem v termosce.
V batůžku měli tvrdé pečivo, mrkve, jablka, kaštany, lojové kuličky
a slunečnice pro zvířata a ptáky. První zastávku udělali v Janáčkových sadech u krmítka. Tam už čekali vrabci, sýkorky, stehlíci
i pěnkavy, aby si pochutnali na krmení. Po výšlapu na Skalky děti
vyprázdnily batůžky a všechny zásoby nechaly v krmelci.

Sněhu bylo dost, z lyžování na běžkách byly děti nadšené.
Foto: Jana Holišová
ky. Děti se už půl roku scházejí v Základní škole Dlouhá 56, kde
si osvojují tábornické dovednosti. Mají za sebou několik výprav
do přírody a spoustu zážitků. Cílem únorové akce bylo seznámit
děti s jízdou na běžkách. Sněhové podmínky nám to umožnily,
všichni byli nadšení. Čas jsme vyplnili hrami na sněhu, v chatě jsme
se věnovali stolním a postřehovým hrám. Děti si samy vařily a učily
se bydlet v jednoduchých podmínkách.

Přivítali budoucí prvňáčky
Ivana Tichá
Abychom rodičům budoucích prvňáčků usnadnili rozhodování,
kam své dítě umístí, uspořádali jsme v Základní škole Komenského
68 na konci ledna Den otevřených dveří.

Školáci se vydali do přírody, aby ptákům a zvěři přilepšili.
Foto: Vlasta Foltová

I když byl mráz, až některým zmrzla voda v láhvi, všichni s chutí
posvačili a dali se do her na sněhu a ledu. Z ledových kusů stavěli
stavby, běhali a poskakovali. Potom už je čekala cesta zpět do školy. Jedno zastavení je ale ještě čekalo - u meteorologické stanice
ve Smetanových sadech.

Lyžáček na Komenského 66
Taťána Raitrová
Základní škola Komenského 66 poprvé uspořádala pro žáky druhých a třetích tříd lyžáček. Od jedenáctého do patnáctého února se
ho na sjezdovce na Svinci zúčastnilo osmatřicet dětí. Cílem bylo
seznámit je se základy sjezdového lyžování a snowboardingu,
u pokročilejších lyžařů zlepšit techniku jízdy.
Děti, které stály na lyžích poprvé, se učily nazouvat a zapínat lyžařské boty a vázání, pohybovat se na lyžích po rovině a z mírného
kopce. Některé již třetí den dovedly samy jezdit na lanovém vleku
a sjet na lyžích celou sjezdovku. Pokročilejší lyžaři se pod dozorem
učitelů-instruktorů zdokonalovali v technice s důrazem na správné
provedení carvingových oblouků.
Velký dík patří správcům a vlekařům na sjezdovce Svinec, kteří vždy perfektně upravili svah a vyšli potřebám lyžáčku ve všem
vstříc. Lyžáček měl úspěch u dětí i rodičů, a proto se pravděpodobně bude v příštím roce opakovat.

Mladí Demosthenové soutěžili
Den otevřených dveří bavil děti i jejich rodiče.

Foto: Radim Obšivač

Naším cílem bylo představit školu jako místo, kde se děti nejen
vzdělávají, ale rovněž dobře cítí, vnímají příjemné klima, nacházejí
nové kamarády mezi dětmi i učiteli. Jsme rádi, když mezi rodiči
vidíme bývalé absolventy školy, kteří na „svou základku“ nezapomněli a naopak chtějí, aby ji navštěvovaly i jejich děti.
Zájemci navštívili třídy prvního stupně při dopoledním vyučování.
Seznámili se s učiteli, poznali jejich metody práce a bezprostředně zažili atmosféru školního dne. Odpoledne si mohli prohlédnout
učebny a keramickou dílnu a sledovat ukázkovou hodinu angličtiny
v jazykové učebně. Rodiče i dětí zaujaly také učebny zaměřené na
počítače, interaktivní výuku, biologická praktika, fyziku a chemii.
V žákovské kuchyňce jsme pro ně připravili skromné občerstvení,
které jistě přispělo k pocitu příjemně stráveného odpoledne.
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Andrea Dostálová
Mendelovo gymnázium v Opavě hostilo jedenadvacátého ledna
regionální kolo celostátní soutěže v umění komunikace s názvem
Mladý Demosthenes. Zúčastnilo se ho pětatřicet vítězů školních kol
z různých kategorií a regionů.
Výkony soutěžících pozorně vyslechla tříčlenná komise, ve které
zasedla i autorka projektu Jana Adámková. Naši Základní školu
Dlouhá 56 reprezentovaly dvě dívky. Žákyně deváté třídy Veronika
Kučová získala v novojičínském regionu v kategorii 8. a 9. tříd velmi pěkné čtvrté místo. V kategorii 6. a 7. tříd zaslouženě zvítězila
rovněž naše Kateřina Hyklová ze šesté třídy.
Její příběh „O velikém strachu“, vyprávěný s hlubokým vnitřním
prožitkem, zaujal nejen porotu, ale i diváky. Kateřina Hyklová postupuje dále a naše škola se již podruhé v šestileté historii soutěže
bude pyšnit svou zástupkyní v krajském kole.
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Puellae et Pueri mají napilno
Andrea Dostálová
Středoškolský smíšený pěvecký sbor Puellae et Pueri má před
sebou vrcholné akce celého školního roku. Už několik dnů po jarních prázdninách novojičínští sboristé pojedou na soutěž do Orlové
a o dva týdny později do Ostravy. Pokud uspějí, přidají si do kalendáře termíny celostátních kol těchto soutěží: 19. dubna v Brně
a v listopadu v Opavě. Mezitím by sbor rád obstál v konkurenci různých těles Evropy na Mezinárodní soutěži Young Prague, kterou
navštíví od 22. do 24. března.

v Rožnově, kde skončili na třetím a čtvrtém místě, a v Uničově,
kde skončili druzí. Se stříbrnými medailemi se vrátili hráči čtvrtých
tříd z mezinárodního měření sil v Havířově a sedmáci z turnaje ve
Frýdku-Místku.

Zápasníci byli dvakrát ve finále
Kamil Škarka, trenér
Šest závodníků vyslal novojičínský oddíl zápasu na Velkou
cenu Plzně, která se zde konala šestnáctého února. Turnaje se
zúčastnilo na sto čtyřicet zápasníků z Německa, Polska, Rakouska, Běloruska, Slovenska a České republiky.
Z novojičínských zástupců si nejlépe vedl mladší žák Viktor Graňák, který ve váze do 37 kg skončil druhý, když ve finále
nestačil na borce z německého Thalheimu. Tomáš Kyjaňa v kategorii kadetů rovněž obsadil druhé místo, nad jeho síly byl soupeř
ze slovenské Dunajské Stredy. Kadet Patrik Baroš, mladší žák
Daniel Baron a Nátálie Švrčková z přípravky shodně obsadili čtvrtá
místa. Zvláště Natálka zaslouží pochvalu, neboť zápasila s chlapci
a předvedla vynikající výkon. Snad jí to příště vyjde. Poděkování za
reprezentaci oddílu a města ale patří všem závodníkům.

Minarčík s Magnátem byli třetí
Miroslav Bok
Sedmačtyřicet koňských spřežení se zúčastnilo druhého kola
Moravského halového vozatajského poháru, které se poslední
lednovou sobotu uskutečnilo v Trojanovicích. Výborného výsledku

Sbor Puellae et Pueri čeká rušný začátek jara.

Foto: Kristýna Fárková

Pro novojičínské posluchače připravujeme tradiční jarní koncert.
Přívítáme na něm finského hosta – Vanajasan Nuorista kuoro –
i hosta tradičního, kterým bude chlapecké vokální těleso Sextet.
To vše a ještě další překvapení nabídneme v pondělí 22. dubna
v 18.00 hodin v Beskydském divadle. Věříme, že koncert bude
zajímavou součástí letošních oslav 700 let Nového Jičína.

Ve Straníku, tam to žije!
Čestmír Pavlík
Počátek roku byl ve Straníku ve znamení bohatého společenského života. Na jeho organizaci se podílely všechny spolky v čele
s osadním výborem. Již v lednu několik dobrovolníků využilo mrazivého počasí a vytvořilo v areálu tělovýchovné jednoty kluziště,
které do oteplení hojně využívala široká veřejnost.
Plesovou sezonu zahájil devatenáctého ledna Sportovní ples,
na kterém k tanci a poslechu hrála skupina Tommi-R. O pět
dnů později se konala valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, kteří zhodnotili práci za minulé období a naplánovali činnost
na tento rok.
První únorovou sobotu uspořádal oddíl kopané turnaj ve stolním
tenise. Zúčastnilo se ho třicet soutěžících, vítězem se stal Miroslav
Štusek. Sedmého února se starší občané sešli na Končinovém posezení, které pro ně připravil Klub seniorů. Tečkou za masopustem
byl o dva dny později Končinový ples s hudební skupinou Corado.
Šestnáctý únor přinesl hned dvě akce. Ráno se družstvo žáků
zúčastnilo v Zašové mezinárodního turnaje v halové kopané. Kluci
na něm obsadili deváté místo. Odpoledne se konala výroční schůze Mysliveckého sdružení Straník, na které myslivci zhodnotili práci
za minulý rok a naplánovali činnost na ten letošní.
Z připravovaných akcí připomeňme Barevný karneval, který proběhne v sobotu 9. března, a dubnovou turistickou procházku okolím Straníku. Podrobnější informace najdete na www.straniknj.cz.

Hokejovým nadějím se dařilo
Milan Urban
Několik úspěšných turnajových vystoupení mají za sebou
nejmladší hráči ledního hokeje HK Nový Jičín. Žáci prvních tříd se
na domácím ledu zúčastnili turnaje Haryho Tomana, ve kterém
obsadili pátou příčku. Společně s druháky odehráli také turnaje
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Jan Minarčík s přísedícím Milanem Segeťou a koněm Magnátem.
Foto: Zenon Kisza

tam dosáhl Jan Minarčík s koněm Magnát z Jezdeckého klubu
Minarčík v Novém Jičíně-Loučce. V kategorii jednospřeží obsadil
v konkurenci dalších dvaceti závodníků třetí místo. Finále letošního
čtvrtého ročníku Moravského halového vozatajského poháru se
konalo druhého března opět v Trojanovicích.

Sportovní pozvánky
• Mistrovský turnaj minižactva v házené se uskuteční v neděli
10. března od 13.00 hodin ve sportovní hale ABC na novojičínském stadionu.
• Třináctý ročník Memoriálu Miroslava Rešla ve volném stylu
a řecko-římském zápase proběhne v sobotu 23. března od
10.45 hodin ve sportovní hale ABC. Na žíněnkách se utkají děti
z přípravek, mladší a starší žáci, kadeti a senioři.
• Velikonoční turnaj v házené mužů se bude konat v sobotu
30. března od 9.00 hodin v hale ABC. Kromě domácích přislíbila
účast družstva TJ Lesana Zubří, TJ Valašské Meziříčí, TJ Veselá
a TJ Lokomotiva Sokol Suchdol nad Odrou.

7

Březen 2013

Pohromy a tragédie města
Radek Polách
Za svých více než sedm set let existence zažilo město Nový Jičín
spoustu vzestupů a pádů. Pohromy střídaly poklidné doby blahobytu a hospodářského vzrůstu, tragédie válečných let střídal mír.
Přesto několik bylo tak výrazných, že změnily tvář a podobu celého
města a okolí.
Jednou z nejhorších událostí v historii lidstva byly a jsou války. Bez
milosti a slitování zasahovaly rovněž do osudů novojičínského obyvatelstva. K nejdelším a nejkrvavějším patřily války husitské, které
v roce 1427 postihly také Nový Jičín. Toho roku Jan Tovačovský
z Cimburka společně s dalšími moravskými husity podnikl tažení
na východní a severní Moravu. Při této anabázi zcela zničil a vypálil
celé tehdejší město.
Obyvatelstvo se bránilo na hradbách a pro svůj odpor bylo také
vyvražděno. Válečná období i v dalších staletích způsobovala městu citelné ztráty, převážně však materiální. Při známé krvavé řeži
u Nového Jičína 24. července 1621 protestantská vojska markraběte Jana Jiřího Krnovského zmasakrovala oddíly katolické posádky.
Přesto při bitvě a následném požáru města zahynul podle zápisů
krejčovského cechu pouze jeden měšťan. Odpor vůči panovníkovi
se nevyplatil a město ztratilo své svobody a privilegia.

Pohled na Rudolfův špitál z konce 19. století. Foto: Muzeum Novojičínska

Větší tragédie se odehrávaly s příchodem obávané černé smrti
– morové epidemie. Těžká morová rána zasáhla Nový Jičín několikrát. Zprávy ze 17. a počátku 18. století hovoří o krutém řádění
černé smrti ve městě. Roky 1572, 1624, 1680 těžce postihly novojičínské obyvatelstvo. Umírání nebralo konce.
Jako výraz díkůvzdání za zažehnání moru nechali manželé Judita a Tomáš Štircnikovi postavit roku 1710 na náměstí mariánský
sloup s patrony světců. Přesto o pět let později přišla další morová nákaza, která nabyla hrozivých rozměrů. Od 12. září 1715 do
20. ledna 1716 – dlouhých sto třicet dnů – byly brány města uzavřeny. Doboví kronikáři hovoří až o osmi stech mrtvých. Mezi nimi
byl i lazebník a ranhojič Gotfrid Ignác Mittel, jehož svědectvím
je náhrobní kámen při morové lazaretní kapli na Hliníkách. Kapli
s velkým křížem a obrazem Krista vysvětili v červnu 1733 společně
s obrazy Bičovaného Krista a svatého Karla Boromejského. Mor se
již do Nového Jičína nevrátil.
V dalším sledu tady v roce 1758 řádila „bavorka“, kterou sem
zavlekli bavorští vojáci. Mělo jít o takzvaný skvrnitý tyfus, který si
vyžádal několik set obětí. V letech 1832 a 1836 zasáhla město
cholera. Všechny tyto těžké rány zapříčinily, že se městská rada
rozhodla vystavět v Novém Jičíně vlastní špitál.
Přesto, že hygienickou a zdravotní péči již dříve zajišťovaly městské lázně, připomínané roku 1588, nejvýznamnějším zdravotnickým zařízením byla až do vzniku špitálu lékárna. Novojičínský
špitál našel své místo v domě na Horním předměstí. Několikanásobný purkmistr a šenkovní měšťan Josef Augustin Leger věnoval
společně s chotí Annou Marií k jeho zbudování 4 tisíce zlatých.

8

Špitální dům byl postaven před rokem 1729, kaple sv. Ondřeje
se zvonicí byla mladšího data.
V roce 1730 olomoucký vikář a rodák z Nového Jičína Andreas
Rättig při špitále zavedl šest opatřeneckých míst a v roce 1737
další dvě. Zároveň byla u tohoto městského špitálu zřízena nadace, která jeho provoz financovala. Se špitálem, v němž se mohlo
léčit až 19 nemocných lidí, vystupuje v roce 1733 také jméno prvního městského lékaře – Andrease Trogenia. Nedaleko byla v roce
1804 za finanční pomoci měšťana a krejčího Martina Ritze zřízena
první nemocnice, která se každoročně postarala v průměru o devadesát pacientů.

Novojičínský hasičský sbor v roce 1931.

Foto: Muzeum Novojičínska

Za starostování dr. Huga Fuxe v roce 1882 byly položeny základy nové moderní nemocnice. Dostala jméno po korunním princi
Rudolfovi – Rudolfův špitál. Stavba vycházející z projektu městského stavitele Josefa Langthalera byla slavnostně otevřena 4. října
1884. Byla to nejprve jednopodlažní budova naproti Španělské
kapli. Její kapacita se brzy po otevření ukázala jako nedostačující.
Pobyt v ní hradili pacienti ze svých zdrojů podle stanoveného nemocničního tarifu.
Rudolfův špitál se v letech 1909 – 1912 rozšířil. Od prvopočátku
zde pracovaly nejlepší městské kapacity, první městský lékař Hans
Thiry a druhý městský lékař Julius Perl. Lékařskou péči tady provozovaly také sestry z řádu sv. Alžběty. Během první světové války,
přesněji roku 1917, nemocnici navštívil arcivévoda František Salvátor, generální inspektor dobrovolných zdravotnických jednotek
a protektor Červeného kříže. Další přestavby pokračovaly v letech
1928 – 1929 přistavěním již třetího podlaží hlavní budovy. Stavební
úpravy pokračují prakticky do dnešních dnů.
Velmi nebezpečným přírodním jevem byly a stále jsou také povodně a záplavy. Není to zase tak dávno, co nás tyto tragické
události postihly. V minulosti ale byly daleko četnější než dnes.
V prosinci roku 1615 vzala velká voda přes noc četné mosty na
řece Jičínce, roku 1631 se přihnala od Starého Jičína a vítr s deštěm vybil všechna okna na Dolní bráně. Tyto události vyústily
v letech 1833 – 1835 v městskou regulaci toků, která částečně
zamezila opakujícím se záplavám.
Snad nejrozsáhlejší škody na majetku způsoboval oheň. Největší
zkázu přinesl požár z 25. dubna 1503. Prakticky smetl celé město
a ponechal pouze pár domů na Dolní bráně. Zároveň zničil velice
cenný městský archiv a s ním nejstarší privilegia. Od tohoto data
nastává kamenná výstavba města.
Avšak sebelepší protipožární řády nezabránily vzniku dalších požárů. Ten z 9. června 1768 zanechal na 455 shořelých
a poškozených domů a padesát uhořelých a udušených osob. Poslední velký oheň vypukl v lednu 1833, kdy však již zasahovaly
požární vozy a stříkačky. V roce 1871 založil Rainer Hosch Spolek
dobrovolných hasičů, který se zařadil mezi nejvýznamnější organizace ve městě. Hasičské sbory poté vznikly i v největších továrnách a staly se základem dnešního profesionálního Hasičského
záchranného sboru.
Největší rozmach sociálních, zdravotních a charitativních služeb
přinesla druhá polovina 19. století. Své úkoly plnil městský chudobinec a sirotčinec, v továrnách existovali závodní lékaři a hasiči,
velkou pomocí byla i přítomnost vojenské posádky v kasárnách na
Horní bráně. Rozvíjelo se také lázeňství. Přední místo zastávaly
novojičínské sirné lázně, které v roce 1815 založil novojičínský
měšťan Rietz a pojmenoval je podle svobodného pána von Summeraw, císařského tajného rady a kurátora Tereziánské akademie
z Vídeňského Nového Města.
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Náš rodák Hugo Hückel a počátky cestování do vesmíru
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Je takřka paradoxem, když
se po více než osmdesáti letech dozvídáme informace,
které by měly být všeobecně
známé a zřejmé. Bohužel, tragédie, způsobená hlavně druhou světovou válkou, zasáhla
informační povědomí Nového
Jičína a naše město se teprve
s odstupem času dozvídá senzační věci a události. Příkladem
může být osobnost našeho rodáka Huga Hückla a jeho podílu na létání do vesmíru... Ano,
náš rodák byl u prvních pokusů
s lety do vesmíru, které jsou
dnes jedním z hlavních témat
světových událostí.
Hugo Hückel se narodil
Konstruktér Johannes Winkler stojí u 9. srpna 1899 ve vile na Revorakety „Hückel-Winkler 1“.
luční ulici č. 36 v Novém Jičíně
Foto: repro internet do kloboučnické rodiny Huga
a Adelheid Hücklových. Podobně jako jeho příbuzní, měl i on velký
zájem o techniku a vynálezy. Po studiích na novojičínské reálce se
zúčastnil světového válečného konfliktu jako příslušník telegrafického regimentu v jihotyrolském St. Pölten.
Po skončení války a vzniku Československé republiky pokračoval ve studiu na vídeňské vyšší technické škole, které završil titulem inženýra. Jako člen kloboučnické rodiny světového jména
se v letech 1926 a 1927 seznamoval v amerických kloboučnických
firmách s inovacemi na technickém poli. Nechyběla mezi nimi proslulá firma Stetson z Philadelphie.
V roce 1928 se oženil s Edith Felkelovou, se kterou měl čtyři
syny. V té době se stává aktivním členem Společnosti pro cesty do
vesmíru (Verein für Raumschiffahrt). Jejími zakladateli byli mladí,
avšak významní techničtí konstruktéři té doby – Hermann Oberth,
Johannes Winkler nebo známý Wernher von Braun. Své hlavní sídlo měla v dnešní polské Wroclawi.

Raketa „Hückel-Winkler 2“ před startem.

Foto: repro internet

Společnost vydávala vlastní časopis zvaný Raketa (Die Rakete)
a snažila se o výzkum v oblasti pokusů s lety do vesmíru. V roce
1931 Hugo Hückel a Johannes Winkler zkonstruovali raketu nazvanou „Hückel-Winkler 1“ a úspěšně otestovali její letecké schopnosti. Jako první raketa se spalovacím pohonem v Evropě vzlétla
směrem k vesmíru se jménem našeho rodáka. Dosáhla výšky více
než 1 500 stop. O patnáctisekundovém letu se rozepsal také světový tisk.
Další test se uskutečnil v roce 1932 s mohutnou raketou „Hückel-Winkler 2“, avšak nebyl úspěšný a raketa krátce po startu explodovala. Její start zachytily kamery na filmových záběrech a je k dispozici na internetovém serveru YouTube. Financování náročného
vědeckého výzkumu zajišťoval právě Hugo Hückel prostřednictvím
poboček kloboučnické továrny ve Vídni a Ratiboři.
Všechny další pokusy s raketovým létáním skončily s příchodem
nového německého kancléře Adolfa Hitlera. Pouze několik členů
společnosti přistoupilo na nové armádní požadavky německého
zbrojařského průmyslu. Byl mezi nimi Wernher von Braun, kon-
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struktér raket V-2 a pozdější strůjce amerického letu na Měsíc.
Hugo Hückel i Johannes Winkler spolupráci odmítli a věnovali se
jiné činnosti, která neměla armádní charakter. I přesto se náš rodák
zapsal mezi průkopníky letů do kosmu. Raketa se jménem Hückel
se stala předchůdcem velikánů jménem Sputnik, projektu Apollo
nebo Mezinárodní vesmírné stanice ISS.
Muzeum Novojičínska proto v současné době ve spolupráci s kolegy z německého Berlína stopuje další události z počátků třicátých
let minulého století, kdy se novojičínský rodák Hugo Hückel aktivně
zapojil do nového fenoménu dnešní doby – letů do kosmu.

Významná výročí města
Karel Chobot
1313 - podle nejstarší známé písemné zmínky král Jan Lucemburský povoluje městu vybírat clo. Z výtěžku měla obec budovat
hradby, udržovat dlažbu a opravovat cesty a mosty - 700 let
1373 - majitelé města a panství Vok III. a jeho syn Jan
z Kravař dali Novému Jičínu právo odúmrti (právo dědit), povolili
mu výroční trhy a určili výši městské daně - 640 let
1503 – při požáru shořelo dřevěné město. Vzniká nové, kamenné, i s radnicí - 510 let
1533 - začala stavba renesančního zámku Žerotínů, trvala do
roku 1541 – 480 let
1543 – prameny uvádějí v Novém Jičíně bratrský sbor
a bratrskou školu – 470 let
1563 - purkmistr Ondřej Řepa z Greifendorfu staví na náměstí
jako rodinné sídlo renesanční dům s arkádami, později známý
pod názvem Stará pošta – 450 let
1583 – Petr Scheitenhauer ml. zasadil rodinný erb do
renesančního domu č. 50 (tzv. Scheitenhauerův dům) – 430
let
1593 – purkmistr Jiří Pischkitl prodává radnici bývalému rychtáři
a soukeníkovi Vítu Nitschmannovi. Městská samospráva se
přesouvá do opraveného zámku Žerotínů - 420 let
1613 – v jihovýchodním koutu hradeb u farního kostela byla postavena Farská bašta – 400 let
1773 – zrušení řádu jezuitů – 240 let
1893 – na novojičínskou faru přichází kaplan Jan Šrámek,
pozdější zakladatel lidové strany. Působil zde do roku 1901
– 120 let
1893 – národopisná výstava v Loučce – 120 let
1893 – ve městě byl zaveden první telefon – 120 let
1903 – kočující divadelní společnost R. Příbramského v Novém
Jičíně poprvé uvedla operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.
Téhož roku se ve zdejším Národním domě konala představení
Blodkovy opery V studni a operety Gejša – 110 let
1913 – oslavy 600 let Nového Jičína, spojené s oslavou
50. výročí založení hospodářského spolku v roce 1862 -100 let
1953 – slavnostní otevření Muzea Kravařska v Žerotínském
zámku – 60 let
1963 – administrativně-politickým zásahem ukončilo činnost
Beskydské divadlo, dosud samostatný herecký soubor – 50 let
1993 – uskutečnila se první městská slavnost v Novém Jičíně
– 20 let
2003 – vznik příspěvkové organizace Muzeum Novojičínska
– 10 let
Osobnosti
25. 2. 1813 – narodil se Dominik Bilimek, přírodovědec - 200
let
3. 3. 1873 – narodil se Hugo Baar, výtvarník – 140 let
30. 11. 1873 – narodila se Božena Benešová, spisovatelka
- 140 let
15. 1. 1903 – narodil se Jaroslav Štindl, učitel, hudebník,
archivář, muzejník, bojovník proti fašismu - 110 let
8. 5. 1913 – narodil se Jaroslav Hlaďo, letec RAF v Anglií,
válečný hrdina - 100 let
31. 10. 1983 – zemřel Miloslav Baláš, spisovatel - 30 let
19. 7. 1993 – zemřel Fred Liewehr, herec - 20 let
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Rozálie hrála s filharmonií
Jan Machander
Novojičínská základní umělecká škola slavila v únoru mimořádný úspěch. Teprve devítiletá klavíristka Rozálie Stoklasová
ze třídy Timei Sariny debutovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

nachází čistírna peří. Mezi těmito domy a jejich obyvateli vládne
nepřátelství na život a na smrt.
Dědeček z čistírny peří jednoho dne objeví v peřinách skrytý svět snů a způsob, jak zlé sny odfiltrovat. Celému městu
se tak zdají jen hezké sny. Jedině vykladačce snů to není po
chuti, nikdo si totiž k ní zlé sny už vykládat nechodí a nikdo se jich
nebojí. A kdyby se něco ošklivého do spaní přece jen prodralo,
stačí si dát peřinu vyčistit v čistírně. Škaredé sny pak skončí v zamčeném sklepě. Ale jednoho dne dědeček záhadně zmizí...
Žáci a učitelé Základní školy Jubilejní 3 vás srdečně zvou na muzikál „V peřině”, který se uskuteční v úterý 12. března v 16.00
a v 18.00 hodin ve Středisku volného času Fokus. Mladší i starší
děti nastudovaly známou humornou pohádku, jejíž děj se odehrává v magickém polštářovém světě plném dobrých i zlých skutků.
Představení je protkáno melodickými písničkami a tancem. Autorem hudby je novojičínský rodák René Rypar.
Přijďte se podívat na spontánní herecké výkony dětí, rozmanité kostýmy i celkovou výpravu. Jako malý bonus se představí
nejmenší děti v operce Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Červená Karkulka”.

Březen je měsícem čtenářů
Devítiletá Rozálie si zahrála se slavnou Janáčkovou filharmonií.
Foto: Radovan Stoklasa

V cyklu Jeunesses Musicales přednesla pod taktovkou dirigentky
Emy Mikeškové Andante z klavírního koncertu Issaca Berkoviče.
Zaplněný sál ostravského Domu kultury ocenil vystoupení velkým
potleskem.

Děti měly maškarní plesy
Naděžda Seidlová, Jaroslav Perútka
Osadní výbor v Bludovicích připravil na první únorový týden dětský maškarní ples, který se uskutečnil v pohostinství Boss. V doprovodu rodičů a prarodičů přicházely děti v krásných maskách,
aby si užily zábavné odpoledne plné her, soutěží a sladkostí.
Na závěr proběhla tombola, ze které si každá maska odnesla hezkou cenu.

Renáta Domoráková
Březen je již potřetí v České republice ve
znamení četby a knih. Celostátní kampaň
s názvem Březen – měsíc čtenářů
upozorňuje na důležitost čtenářství.
Městská knihovna v Novém Jičíně pozve
své návštěvníky nejen ke čtení, ale i na
zajímavé doprovodné akce:
Úterý 5. března - Vietnam od severu
k jihu (cestopisná přednáška a projekce
Olgy Pleškové a Jiřího Pauka o přírodních krásách a historických
památkách této exotické země).
Úterý 12. března - Bajkal a okolí aneb Transsibiřskou magistrálou k perle Sibiře (vtipné povídání cestovatele Jiřího Lehejčka
o kraji sibiřských lovců, čarovných hor, hodných lidí a životodárného
jezera doplní zajímavá projekce).
Úterý 19. března - Jaký význam má pro nás rok 2013
(přednáška Dagmar Halotové poodhalí, jaká je naše životní cesta,
čím je vhodné se v určitý čas zabývat, čeho se naopak vyvarovat
a co nového do života nám přinese tento rok).
Pondělí 11. března - pátek 15. března, vždy od 9.00 do 12.00
hod. - Základy práce na počítači (Individuální jednohodinový bezplatný kurz základní počítačové gramotnosti a práce s internetem
je určen především seniorům. Zájemci o vzdělávací kurz si musejí
rezervovat místo u pracovnic v oddělení pro dospělé čtenáře na
telefonu 556 709 840).
Březen – měsíc čtenářů doplní panelové výstavy s názvem
Sluneční soustava a Slunce, Země, Měsíc, obě se zaměřením
na astronomii a kosmonautiku.

Klub rodáků a přátel města

Na karneval v Bludovicích mezi děti zavítal i klaun. Foto: Michal Máček
Šestnáctého února pořádali dětský maškarní karneval také v Žilině. I když hodně dětí zůstalo kvůli nemoci doma, přece se jich
sešlo skoro padesát. Společně s nimi si karneval užili také rodiče.
Na příští rok pořadatelé slibují neméně krásný zážitek, který snad
nezkalí žádná chřipka.

Škola zve na muzikál
Jiřina Lukešová
Kdesi v Čechách, možná na Moravě, možná někde úplně jinde
je městečko a tam náměstí. Na náměstí stojí proti sobě dva domy.
V jednom bydlí paní Hilda, která je vykladačkou snů, ve druhém se
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Zveme širokou veřejnost na
sborový happening Pamatuj! –
Remember!, který se uskuteční
ve čtvrtek 7. března v 17.00
hodin na Masarykově náměstí.
Připomeneme si největší masovou vraždu v dějinách. Při ní
nacisté v noci na 8. března 1944 v koncentračním táboře Osvětim–
Birkenau zavraždili v plynových komorách 3 792 nevinných mužů,
žen a dětí, následně 10. až 12. července dalších 6 500 lidí. Krátký
proslov bude mít Karel Chobot, pietní skladby přednese pěvecký
sbor Ondráš pod vedením Petra Lichnovského.
Ve středu 20. března 2013 v 16.30 hodin zveme na přednášku
a dataprojekci Pavla Wesseleho s názvem Karel Schwarz. Na závěr
proběhne v klubových místnostech na baště městského opevnění
na ulici Gen. Hlaďo křest stejnojmenné nové publikace.
V neděli 24. března v 18.00 hodin budeme spolupořadateli
slavnostního provedení oratoria Antonína Dvořáka Stabat mater,
které zazní v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Bližší informace
na vývěskách.

Novojičínský zpravodaj

Březen 2013
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 4. března v 18.00
hod. • 2D • VRAHEM Z POVOLÁNÍ • Karel Vaš pomohl jako soudce a prokurátor na smrt více než dvaceti nevinným lidem a stovkám k dlouholetým trestům během politických
procesů z 50. let. Dokumentární. Do 12 let nevhodný, 83 min., česky.
 Pondělí 4. března - úterý 5. března ve 20.00 hod. • 2D • ANNA
KARENINA • Nesmrtelný příběh ženy, kterou zahubila láska. Romantický/drama. Do 12 let nevhodný, 130 min., titulky.
 Úterý 5. března v 18.00 hod. • 2D • TOMORROW WILL BE BETTER
• Libor Podmol – freestyle motokros. Rok v životě kluka, který si šel za
svým snem. Dokumentární. Do 12 let nevhodný, 73 min., česky.
 Středa 6. března ve 20.00 hod. • LIVE KONCERT: VLASTA REDL
A PŘÁTELÉ • Viz program Městského kulturního střediska.
 Čtvrtek 7. března - neděle 10. března v 18.00 hod., sobota
9. března - neděle 10. března i v 15.30 hod. • 3D • MOCNÝ VLÁDCE
OZ • Když se druhořadý kouzelník dostane do Země Oz, myslí si, že vyhrál
v loterii. Fantasy/akční/dobrodružný. Mládeži přístupno, 125 min., dabing.
 Čtvrtek 7. března - neděle 10. března ve 20.30 hod. • 2D • MARTIN
A VENUŠE • Jedni z Marsu, druzí z Venuše aneb Když hlídá táta. Komedie. Mládeži přístupno, 120 min., česky.
 Pondělí 11. března – středa 13. března v 18.00 hod. • 2D • NÁDHERNÉ BYTOSTI • Obyčejný kluk a záhadná kráska s nadpřirozenými
schopnostmi. Drama/fantasy. Do 12 let nevhodný, 123 min., titulky.
 Pondělí 11. března - středa 13. března ve 20.15 hod. • 2D • NESPOUTANÝ DJANGO • Otrok Django může získat svobodu, pokud
dopadne vraždící bratry Brittlovi. Western/drama. Do 15 let nevhodný,
165 min., titulky.
 Čtvrtek 14. března – neděle 17. března v 18.00 hod. • 2D • BABOVŘESKY • Letní komedie Zdeňka Trošky ze života současné jihočeské
vesnice. Do 12 let nevhodný, 120 min., česky.
 Čtvrtek 14. března - neděle 17. března ve 20.30 hod. • 2D • SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI • Bruce Willis opět v roli „lidového“
hrdiny Johna McClanea. Akční/krimi. Do 12 let nevhodný, 105 min., titulky.
 Sobota 16. března – neděle 17. března v 16.00 hod. • 2D • KRTKOVA POHÁDKOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ • Pásmo oblíbených kreslených
pohádek. Pro děti, 66 min., česky.
 Pondělí 18. března - středa 20. března v 18.00 hod. • 2D • HAŠIŠBÁBA • Důchod má malý, exekuce jí zabavila nábytek. Tak začne
prodávat hašiš. Komedie. Do 12 let nevhodný, 87 min., titulky.
 Pondělí 18. března - středa 20. března ve 20.00 hod. • 2D • LET
• Zachránil letadlo plné cestujících, přesto se stal psancem. Drama.
Do 15 let nevhodný, 138 min., titulky.
 Čtvrtek 21. března - neděle 24. března v 18.00 hod.  So 23. března - neděle 24. března v 16.00 hod. • 3D • CROODSOVI • Příběh první
pravěké rodiny. Animovaný. Mládeži přístupno, 90 min., dabing.
 Čtvrtek 21. března - neděle 24. března ve 20.00 hod. • 2D • NA
ŠROT • Scenáristé Pařby ve Vegas a Pařby v Bangkoku jsou zpět s další
vykalenou komedií. Do 15 let nevhodné, 92 min., titulky.
 Pondělí 25. března – středa 27. března v 18.00 hod. • 2D • GAMBIT
• Brilantní plán hlavního hrdiny-smolaře i skvělé gagy. Komedie. Do 12 let
nevhodný, 89 min., titulky.
 Pondělí 25. března - středa 27. března ve 20.00 hod. • 2D • MAMA
• Slavný mexický hororový tvůrce Guillermo del Toro uvádí další děsivou
lahůdku. Horor. Do 12 let nevhodný, 100 min., titulky.
 Čtvrtek 28. března – neděle 31. března v 18.00 hod., čtvrtek
28. března - pátek 29. března i ve 20.30 hod. • 3D • G. I. JOE 2:
ODVETA • Skupinka agentů bojuje proti smrtelnému nepříteli. Akční/dobrodružný/sci-fi/thriller. Mládeži přístupno, 120 min., titulky.
 Sobota 30. března – neděle 31. března v 16.00 hod. • 2D • ČTYŘLÍSTEK • Více než čtyřicet let od zrodu prvního legendárního českého
komiksu přicházejí oblíbené postavičky do našich kin v kresleném filmu.
Animovaný/rodinný. Mládeži přístupno, 100 min., česky.
 Sobota 30. března – neděle 31. března ve 20.30 hod. • 2D • BÍDNÍCI
• Největší muzikálový fenomén současnosti. Dosud ho vidělo přes šedesát
milionů diváků, včetně českých. Do 12 let nevhodný, 157 min., titulky.
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Sobota 2. března v 19.00 hod. • Eduardo De
Filippo: FILUMENA MARTURANO • Co všechno musí podstoupit prostá
žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče. Hrají Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír Gebouský, Jaroslava Pokorná, Radka Filásková,
František Skopal. Režie: Zdeněk Kaloč.

Novojičínský zpravodaj

 Neděle 3. března v 16.00 hod. • Václav Klemens: JAK HUBATÁ
DORA MÁLEM K ČERTU PŘIŠLA • S čerty nejsou žerty, natož s těmi
z Beskyd! Předplatné skupiny Čtyřlístek.
 Úterý 12. března v 19.00 hod. • Reginald Rose: DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ • Souboj těch, u nichž nechybí mnoho, aby svévolně
„hodili kamenem“. V režii Petra Kracika hrají Petr Dohnal, Josef Pejchal,
František Švihlík j. h., Ladislav Špiner, Jan Musil, Radek Žák, Josef Vrána,
Petr Kostka j. h. Předplatné skupiny A.
 Středa 13. března v 19.00 hod. • RADŮZA • Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů za doprovodu své kapely představí
nejen své poslední CD Ocelový město.
 Čtvrtek 14. března v 19.00 hod. • Jaroslav Dušek: ČTYŘI DOHODY
• Vyprodáno.
 Pátek 15. března v 19.00 hod. • Jaroslav Dušek: PÁTÁ DOHODA
• Vyprodáno.
 Neděle 17. března v 17.00 hod. • Trámový sál Žerotínského zámku
• Joseph Haydn: POSLEDNÍCH SEDM SLOV VYKUPITELE NA KŘÍŽI
• Účinkuje: Komorní orchestr P. J. Vejvanovského. Průvodní slovo: Pavel
Prejda.
 Čtvrtek 21. března v 19.00 hod. • Patrik Hartl: SOUKROMÝ SKANDÁL • Zadlužený manažer se kvůli penězům pokusí svést stárnoucí nadřízenou. V režii Patrika Hartla hrají Eva Holubová, Kryštof Hádek, Maroš
Kramár, Kristýna Fuitová-Nováková, Aleš Hemala. Předplatné skupiny P.
 Pátek 22. března – sobota 23. března • PODÍVANÁ 2013 • Oblastní
přehlídka dětského divadla (podrobné informace na samostatných plakátech)
 Neděle 24. března v 18.00 hod. • farní chrám Nanebevzetí Panny
Marie • Antonín Dvořák: ORATORIUM STABAT MATER • Učinkují
Smíšený pěvecký sbor Kopřivnice, Chrámový sbor Příbor, členové pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín, sólisté Národního divadla moravskoslezského Ostrava a Slezského divadla Opava, Velký symfonický orchestr
Sdružení hudebníků Příbor. Dirigent: Zdeněk Pukovec.
 Středa 27. března v 19.00 hod. • Petr Abraham: MOJE HRA •
Opustil tento svět s přáním: aby jeho partnerka uspořádala smuteční slavnost na jeho počest. V režii Jana Kačera hrají Jiří Bartoška, Jana Janěková ml., Nina Divíšková, Zuzana Bydžovská, Adéla Kačerová, Vlasta Peterková, Adéla Koutná. Předplatné skupiny D. Divadlo Kalich Praha.
 Čtvrtek 28. března v 18.00 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE •
Účínkují Janáčkova filharmonie Ostrava, Radana Foltýnová – klavír, dirigent Jan Kučera. Kruh přátel hudby.
 Pátek 29. března v 19.00 • Bernard Slade: DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU • (náhrada za představení NA FAŠÍRKY MI NESIAHAJ). Příběh o zrání lásky a přátelství a hledání sebe sama. V režii Jiřího Menzela
hrají Veronika Freimanová a Jiří Žák. Předplatné skupiny B.
Připravujeme:
 Úterý 2. dubna v 19.00 hod. • Jára Cimrman, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: ZÁSKOK • Hra o nešťastné premiéře hry Vlasta. Hrají Zdeněk Svěrák, Jan Kašpar/Jan Hraběta, Bořivoj Penc/Jaroslav Weigel, Petr
Brukner/Genadij Rumlena, Marek Šimon/Václav Kotek, Miloň Čepelka.
 Čtvrtek 4. dubna v 19.00 hod. • Stanislav Štepka: ŠŤASTNÉ KONCE • Životní cesty a pestré osudy svérázných hledačů prvních a možná i posledních lásek. V režii Juraje Nvoty hrají Stanislav Štepka, Martin
Škoda, Zuzana Kronerová, Maruška Nedomová, Svätopluk Malachovský/
Mojmír Caban, Ladislav Hubáček. Předplatné skupiny D.
 Pátek 5. dubna v 19.00 hod. • Oskar Nedbal: POLSKÁ KREV •
Populární ‚hity‘ této operety znají nejen milovníci tohoto žánru, ale i široká
veřejnost. Předplatné skupiny A.

Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstava:
 Do neděle 31. března - Rytířský sál, Kamenná síň
• V NAŠÍ KOMOŘE MALOVANÉ LOŽE • Výstava malovaného nábytku ze sbírek Muzea Novojičínska.

Akce:
 Sobota 23. března od 8.30 do 14.00 hod. • VELIKONOČNÍ JARMARK • Tradiční jarmark s kulturním programem na nádvořích Žerotínského zámku. Vstupné - dospělí 30 Kč, děti 10 Kč.
Muzejní čtvrtky:
 Čtvrtek 28. března v 16.30 hod. • Trámový sál • SOKOTRA – PERLA INDICKÉHO OCEÁNU • Přednáška Petra Mokroše.
Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba: úterý – pátek
8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
9.00 – 15.00
neděle
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Březen 2013
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 Sobota 9. března od 18.00 do 23.00
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.
 Neděle 10. března od 15.00 hod. - tělocvična ZŠ Jubilejní • WORKOUT NOVÝ JIČÍN • Informace o projektu, jeho filozofii, o životním stylu
bez drog a alkoholu prostřednictvím specifických cvičení. Vstup volný.
 Středa 13. března od 7.00 hod. - základní školy • VELKÁ EKO
SOUTĚŽ 2013 • Zpětný odběr nefunkčních elektrospotřebičů. Soutěž
žáků základních škol.
 Pondělí 18. března - středa 27. března od 9.00 do 18.00 hod.
- SVČ Fokus • VELIKONOČNÍ VÝSTAVKA • Výstavka prací dětí z výtvarných kroužků a kroužků keramiky. Prodej drobné keramiky pouze
v pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hod.
 Sobota 23. března od 19.00 hod. - SVČ Fokus • BIG LAN PÁRTY
Nonstop párty pro mládež a dospělé. Přihlášky do 20. března - kapacita
hráčů je omezena. Podmínky přihlášení: registrace na loksa@fokusnj.
cz, vlastní síťový kabel a notebook (PC).
 Čtvrtek 28. března od 9.00 do 12.00 hod. - SVČ Fokus • MALOVANÉ VEJCE • Zdobení velikonočních vajíček různými technikami.
Přineste si vyfouklá vejce!!! Vstupné 30 Kč.
 Sobota 30. března od 9.00 hod. - SVČ Fokus • VELIKONOČNÍ
STOLNÍ TENIS • Turnaj ve dvouhře pro neregistrované hráče. Kapacita
omezena. Startovné 40 Kč za hráče.
 Čtvrtky a pátky 7., 14., 15., 21., 22. a 28. března 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.
Připravujeme:
 Úterý 2. dubna – pátek 26. dubna – výstavní síň Stará pošta •
FOKUS V OBRAZECH • Prezentace činnosti SVČ Fokus - tvorba dětí
z výtvarných kroužků a starších výtvarníků, fotografie z pravidelných činností, táborových pobytů a dalších akcí. Vernisáž 2. dubna v 16.30 hod.
Otevírací doba: Po – Pá od 9.00 do 13.00 a od 14.30 do 17.00 hod.
Nepřehlédněte:
ZAHÁJILI JSME PRODEJ LETNÍCH TÁBORŮ! • Nabídku našich
11 táborů i s přihláškou najdete na www.fokusnj.cz.
Tel: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
 Pondělí 4. března – úterý
26. března - výstavní síň Stará pošta • MAZÁNCI • Výtvarná prezentace
žáků ZŠ Komenského 66. Vernisáž 4. března v 17.30 hod.
 Pondělí 4. března – pátek 29. března - Městská knihovna • SLUNEČNÍ SOUSTAVA • Přístupná v hodinách určených veřejnosti.
 Pondělí 4. března – pátek 29. března - Čajovna Archa • TIBET
A BARMA NA KŘIŽOVATCE • Výstava fotografií přibližuje kulturní
a politickou situaci Tibetu a Barmy a životní příběhy tamních lidí, informuje o rozvojových projektech na pomoc obyvatelům v těchto zemích.
Akce:
 Pátek 1. března ve 20.00 hod. - Klub Galerka • KOBLÍŽCI • Jedna
z nejšílenějších českých kapel zamířila do Galerky! Vstupné100 Kč.
 Úterý 5. března v 18.15 hod. - Městská knihovna • VIETNAM OD
SEVERU K JIHU • Cestopisná přednáška a projekce Olgy Pleškové
a Jiřího Pauka. Vstupné 30 Kč.
 Úterý 5., 12., 19. a 25. března od 18.00 do 21.00 hod. • Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Pro všechny hráče Magic: The
Gathering TCG. Turnaje, hraní, výměna karet a zkušeností.
 Středa 6. března ve 20.00 hod. - Kino Květen • VLASTA REDL
A PŘÁTELÉ • Unikátní koncert moravského barda. Hosté: písničkář
a bavič Monty, multiinstrumentalista a frontman The Pool Arnošt Frauenberg. Vstupné 150 Kč, na místě 170 Kč.
 Pátek 8. března ve 20.00 hod. - Klub Galerka • PETER J. BIRCH
(PL) & NIKOLA BRASKO (CZ) • Dvojkoncert. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 9. března v 18.00 hod. - Čajovna Archa • DALAJLAMA •
Snímek o síle pravdy – součást festivalu ProTibet. Délka 60 min.
 Sobota 9. března ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • PAVEL SZABO
• Koncert klasické kytary napříč žánry. Vstupné 30 Kč.
 Neděle 10. března v 7.20 hod. - Čajovna Archa • TIBETSKÝ ČAJOVÝLET NA SMRK • Přírodní expedice v rámci festivalu ProTibet.
Sraz v 7.20 na autobusovém nádraží, odjezd 7.30 do Frýdku-Místku.
 Neděle 10. a 24. března v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
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 Pondělí 11. března – pátek 15. března od 9.00 do 12.00 hod.
- Městská knihovna • ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI • Tradiční
březnový kurz. Podrobnosti čtěte na straně 10.
 Úterý 12. března v 18.15 hod. - Městská knihovna • BAJKAL
A OKOLÍ • … aneb Transsibiřskou magistrálou k perle Sibiře. Cestopisná přednáška a projekce Jiřího Lehejčka. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 15. března ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • QUENTIN TARANTINO NIGHT • Kostýmová párty. Nechte se inspirovat filmy Quentina Tarantina. Vstupné 30 Kč/60 Kč.
 Sobota 16. března v 18.00 hod. - Čajovna Arch • OČI PRO TIBET •
Kdo se podívá do stříbrných vod jezera LhamaLhatso, zjeví se mu v nich
jeho minulé i budoucí životy. Délka 56 min.
 Úterý 19. března v 18.15 hod. - Městská knihovna • JAKÝ VÝZNAM MÁ PRO NÁS ROK 2013 • Numerologická přednáška Dagmar
Halotové. Vstupné 30 Kč.
 Středa 20. března v 18.00 hod. - Čajovna Archa • PAŘÍŽ, JAK JI
VŮBEC NEZNÁTE • Vyprávění a projekce Dana Hermana. Vstupné 30
Kč.
 Čtvrtek 21. března ve 20.00 hod. - Klub Galerka • ROCKOVÁNÍ
S JIŘÍM ČERNÝM • Poslechový večer – komentované novinky, poté
výběr ze starších titulů a odpovědi na dotazy. Vstupné 80 Kč.
 Sobota 23. března v 19.00 hod. - Čajovna Archa • FEBRUÁROVÉ
ŽENY • Společný koncert písničkářek Lucie Redlové (Valašské Meziříčí), Dominiky Fričové (SK) a Simony Martausové (SK). Vstupné 80 Kč.
 Pátek 29. března ve 20.00 hod. - Klub Galerka • JAZZ KLUB &
STEVE WALSH TRIO (USA) • Vynikající newyorský kytarista a jeho
projekt se slovenskou rytmikou. Vstupné 70 Kč.
 Sobota 30. března v 16.00 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:
 Pátek 5. dubna ve 20.00 hod. - Klub Galerka • UŽ JSME DOMA
• Koncert ve světě bezpochyby nejznámější české kapely. Vstupné
80 Kč/110 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz/
 Pondělí 11. března v 17.00 hod. - hudební
sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍD MARIE
A LENKY VÁLKOVÝCH.
 Úterý 12. března v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT.
 Pondělí 18. března v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY PAVLA KUDRNY.
 Úterý 19. března v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY PAVLA ŠTŮLY.
 Čtvrtek 21. března v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍDY TIMEY SARINY.
 Úterý 26. března v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT TŘÍD VERONIKY MACÁŠKOVÉ A JANA MACHANDERA.

Ostatní pozvánky

 Bigbítem dětem a hokejistům
Dobročinný hudební festival na podporu žákovského hokeje s názvem
Bigbítem dětem se uskuteční 12. a 13. dubna na novojičínském zimním stadionu. Série koncertů odstartuje v pátek v 17.00 hodin, kdy se
postupně představí skupiny a zpěváci Jaksi Taksi, HC3, Miloš „Dodo“
Doležal, Dymytry, Staré Pušky a My10Planets. V sobotu od 14.00 hodin
vystoupí Lety Mimo, Greedy Invalid, Ready Kirken, Nevím, Miro Šmajda,
Elektrick Mann, Segment a ???. Předprodej vstupenek již začal. Lístek
na oba dny přijde na 280 korun, jednodenní na 200 korun. Na místě budou k dostání za 350, respektive 250 korun. Výtěžek pořadatelé věnují
žákovským hokejovým týmům v Novém Jičíně. Více informací najdete na
http://www.facebook.com/events/324800767632300/.
 Mami centrum – bazárky a kluby
Bazárky jarního a letního oblečení a potřeb pro děti pořádá tento měsíc
Mami – rodinné centrum, působící na Hoblíkově ulici 34 v Novém Jičíně.
Od čtvrtka 7. března do pátku 15. března to bude Bazárek batole
a školkáč (dětské oblečení a botky od velikosti 86 a lůžkoviny), v pondělí 25. března a v pátek 29. března Bazárek hraček, kojeneckých,
sportovních a jiných potřeb pro děti.
V březnu začíná nový blok Mami klubů rodičů s dětmi, vedených lektorkou. Program zahrnuje hry a cvičení podporující rozvoj dovedností
a psychomotoriky dětí ve věku od 2 měsíců. Dále přijímáme přihlášky
do nového bloku předporodního kurzu i s partnerskou lekcí, který začne
rovněž v březnu. Přihlášky a podrobnosti na http://www.mamirc.cz.
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Placená inzerce
Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:

???
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Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.

Samozřejmostí jsou tyto služby:
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Využitím našich služeb a produktů,
Vám zajistíme možnost uplatnění
Náhradního plnění dle §81
zákona č. 435/2004 Sb. Zákona o
zaměstnanosti.

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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STRANY
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STRANY
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Hledáte novou práci?
Jste tvořivý samostatný,
umíte obsluhovat CNC frézku?
Rád vyrábíte nové výrobky z různých
materiálů? Potom hledáme právě Vás.

...do realit jedině s námi!

Přijďte se podívat do naší společnosti,
zda
poskytujeme
pracovníkům to co hledáte
Hledáte
novou práci?
Vy. Nabízíme Vám práci v příjemném
pracovním prostředí a přátelském kolektivu,
Jste tvo�ivý samostatný,
beneﬁtyumíte obsluhovat CNC frézku? Rád vyrábíte
�
z r�zných
materiál�?
Potom
hledáme
práv� Vás.������������
jako je praní
pracovních
oděvů,
stravovací
poukázky a možnost stravování přímo
ve společnosti.
P�ij�te se podívat
do naší spole�nosti, zda poskytujeme pracovník�m to

Hledáme makléře
nové výrobky
pro lokalitu Nový
Jičín
� ������������������������
a okolí
co hledáte Vy.

Nabízíme Vám práci v p�íjemném pracovním prost�edí a p�átelském kolektivu, benefity jako
Před
Vaší návštěvou
kontaktujte,
je praní
pracovních
od�v�,nás
stravovací
poukázky a možnost stravování p�ímo ve spole�nosti.
abychom si na Vás udělali dostatek času,
mohli Vám ukázat prostředí a odpovědět
P�ed Vaší návšt�vou
kontaktujte,
abychom
na všechnynás
Vaše
dotazy.

 800 401 111

608 922 229

si na Vás ud�lali dostatek �asu, mohli Vám
ukázat prost�edí a odpov�d�t na všechny Vaše dotazy. www.rkinvest-reality.cz
T�ším
se na setkání
Stanislava Heraltová
Těším
se nas Vámi
setkání s Vámi
mob.: 603 718 136
e-mail:
Heraltova@Derutex.cz
Byty RD Pozemky Chaty Chalupy
Frenštátská 460
742 58 Příbor

�

Stanislava Heraltová
mob.: 603 718 136
e-mail: Heraltova@Derutex.cz
www.derutex.cz

�

Kanceláře Komerční objekty Prodej
�
� Řešení dluhů a exekucí �
Pronájem
Výkup

6/13
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„Hoši, děkujem,“ bouřila opět po letech novojičínská hala
Petra Dorazilová
Po téměř dva roky trvajícím půstu zažili sportovní fanoušci v Novém Jičíně opět bouřlivou atmosféru vrcholového basketbalu. Šestnáctého února se v hale na bazéně konala show, na kterou zavítali
bývalí extraligoví hráči novojičínského basketbalového klubu.

Sváteční akci připravil basketbalový fan club za podpory basketbalového klubu. „Děkujeme divákům, hráčům, trenérům a dalším
hostům. Dík patří také basketbalovému klubu, podnikatelům, kteří
akci podpořili, a městu Nový Jičín,“ uvedla za organizátory vedoucí
fan clubu Danuše Starečková. „Jsem rád, že jsem to viděl na vlastní oči. Už vím, co tady basketbal pro lidi znamenal,“ poznamenal po
skončení show starosta Nového Jičína Jaroslav Dvořák. „Nového
Jičína je škoda, že v první lize chybí, ale jak vidíte, vždycky si tu
najdu cestu,“ podotkl Zdeněk Ringsmuth, sportovní ředitel Národní
basketbalové ligy.

Zaplněné hlediště mohlo znovu vidět i ty, kteří jako jediní v barvách místního klubu získali v roce 1999 mistrovský titul. Ve světelném kuželu se ze tmy postupně vynořilo deset tváří z dvanáctičlenného mužstva „zlatých hochů“, včetně trenérského tandemu Jiří
Růžička a Zbyněk Choleva. Z největší dálky, z Chorvatska, přicestoval Bojan Lapov. Spolu s ním se do exhibičního zápasu zapojili
Jaroslav Kovář, Josef Jelínek, Levell Sanders, Petr Welsch, Dušan Medvecký, David Panáček, Pavel Klimeš, Petr Kuffa a Tomáš
Krba. Chyběli jen Martin Jelínek a Američan Shawn Simpson.
Na úvod show si celá hala prostřednictvím videoprojekce připomněla památné záběry ze zisku titulu v hale USK Praha a v sestřihu také umění dalších novojičínských hráčů z extraligové éry.
Z plátna přítomné pozdravili i další, kteří nemohli do Nového Jičína
přijet - Curtis Bobb, Corey Muirhead a Robert Šarovič.
V první části utkání se proti „mistrům“ postavil tým, v jehož řadách byli například David Hájek, Juraj Gavlák, Matej Venta, Štěpán
Reinberger, Rostislav Pelikán, Luděk Jurečka a Roman Medek,
vedení trenérskou dvojicí Zdeňků Hummela a Janíka. Druhou pětiminutovku proti mistrům odehráli členové redakce České televize.
„Atmosféra je perfektní. Lidé se baví, je vidět, jak na vše, co se na
palubovce děje, výborně reagují,“ sdělil své pocity televizní komentátor Jiří Zíta, který akci také moderoval.
V průběhu show hráči předvedli své dovednosti v soutěžích ve
smečování, házení trojek či trestných hodů. Diváky ale nebavili jen
sportovními výkony. Předváděli improvizované legrácky a přidali
se také rozhodčí. Ti v závěru předali píšťalky dvěma fanouškům
v hledišti, kteří v minulých letech emotivně komentovali výkony sportovních arbitrů, aby si teď jejich role vyzkoušeli. V závěru
na palubovce proti sobě řádila už absolutní směsice všech hráčů,
kteří exhibici uzavřeli hromadnou děkovačkou.

Výtěžek z akce získají obecně prospěšná společnost Děcko při
Základní škole speciální a Mateřské škole speciální Nový Jičín,
a novojičínský Dětský domov, jehož děti vytvořily pro basketbalovou show keramické plakety.

Foto na této straně:
Jiří Tomaškovič (2), Petr Kocián, Adolf Horsinka.

Sportovní zpravodajství najdete také na straně 7.
Novojičínský zpravodaj
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Fotosoutěž čtenářů – 24. kolo
Také v uplynulém měsíci přicházely na redakční e-mail snímky dosvědčující, že letošní únor byl bílý, tak, jak má být.

1. místo – snímek Ivana Čejky nás zve k procházce nádherně zasněženými Smetanovými sady.
2. místo - je pozoruhodné, že zabodoval další záběr na altánek ve Smetanových sadech, tentokrát trochu tajuplným viděním Petry
Vlčkové.
3. místo – Vlasta Čejková poslala do tohoto kola zajímavý průhled na jednu z nejvýstavnějších vil v našem městě, kterou původně
Czeicznerovo sídlo, dnešní knihovna, nepochybně představuje.
I tentokrát si dovoluji připojit malou poznámku:
Šanci uspět v této soutěži mají hodnotné záběry přinášející nový pohled na Nový Jičín. Mohou tak být zklamáni autoři zajímavých
a poeticky laděných snímků, které však zachytí pouze zasněženou pláň nebo jen lesní stezku.
Pavel Wessely
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na 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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