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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,
vedení města připravilo pro své občany
projekt s názvem „Nový Jičín pro vás“.
Nabízíme vám příležitost snížit náklady domácností na elektrickou energii
a zemní plyn prostřednictvím elektronické aukce.
Město zavedlo elektronické aukce
před necelými dvěma roky. Soutěžíme o nejvýhodnější ceny téměř všeho
- různých komodit, služeb, stavebních
a jiných prací. Nespornou výhodou je průhlednost, s níž dodavatelé
soutěží o svého klienta. A samozřejmě dosažené úspory. Dosud
jsme z rozpočtu města ušetřili téměř jedenáct milionů korun. Nyní
chceme tuto možnost dát také našim občanům. Když jsme se dozvěděli, že i oni mohou výrazně ušetřit, neváhali jsme ani minutu.
Oslovili jsme firmu, která e-aukce energií pro domácnosti provedla již v několika městech - Nový Jičín patří mezi prvních pět měst
v republice. Projekt v současné době finišuje.
Předpokládáme, že v aukci se cena energií sníží o 15 až 20 procent. Těchto úspor průměrně dosahuje i město. Pro město i občany je tato služba velmi výhodná, protože pořadatelské společnosti
nic neplatí. Aukční poplatek zaplatí firmě dodavatel, jenž e-aukci
vyhraje. Pokud by vysoutěžená cena byla vyšší než ta současná,
občan není povinen smlouvu s novým dodavatelem uzavřít. To se
však prakticky nestává. Nejvyšší úspory v domácnostech přesáhly
20 tisíc korun během dvou let, na které se smlouva vždy uzavírá.
Přihlásit se mohou nejen jednotlivé domácnosti, ale jednáme
i o účasti bytových sdružení. Pořádající firma je všechny sdruží,
stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby se o „balík“ domácností
ucházeli v on-line elektronické aukci.
Domácnosti, které budou mít o projekt zájem, nemusejí splňovat žádné speciální podmínky. Pouze si musejí zjistit, zda nemají
u současného dodavatele smlouvu na konkrétní dobu, kterou nemohou vypovědět. Pak se aukce nemohou zúčastnit. Firma po
e-aukci zajistí občanům podpis smlouvy s vítězným dodavatelem.
Na základě plné moci od občanů, která je součástí smlouvy s vítězným dodavatelem, zajistí výpověď u stávajícího dodavatele. Vítěz
poté zahájí dodávku elektřiny či zemního plynu.
V Česku existuje více než patnáct licencovaných dodavatelů
elektřiny a desítka dodavatelů zemního plynu, kteří elektronickou
aukci běžně využívají. Samozřejmě platí, že čím více domácností
se zapojí, tím větší úspory lze dosáhnout. Domácnosti jsou proti městu či firmám vůči velkým společnostem velmi slabé, a proto platí dodavatelům energií mnohem vyšší částky. Pokud se ale
sdruží, stanou se pro dodavatele zajímavějším zákazníkem, schopným dosáhnout lepší ceny.
Velmi důležitá je pro občany informovanost. Jak aukce proběhne, co mají udělat, když se jí chtějí zúčastnit, a další informace se občané dozvědí na schůzce v aule novojičínské radnice, o které informujeme na jiném místě. Město a pořádající
společnost na ní projekt představí. Všechny domácnosti navíc
dostanou informační leták, ve městě budou vylepeny plakáty.
Taktéž budeme informovat v Novojičínském zpravodaji, na webových stránkách města, facebooku či rozhlasem. Samotná
e-aukce energií se bude konat ve druhé polovině května tohoto roku.
Pokud se projekt osvědčí, rozšíříme tuto možnost i pro podnikatele,
od menších a středních firem až po velké. V další fázi bychom rádi
soutěžili telekomunikační služby či dokonce pohonné hmoty.
Vážení spoluobčané, věřím, že tuto jedinečnou příležitost, kterou
pro vás vedení města připravilo, využijete.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Padesátá druhá schůze Rady města dne 27. 2.:
Rada města vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci ve
městě. Schválila termín letošní městské slavnosti - 6. a 7. září.
Padesátá třetí schůze Rady města dne 11. 3.:
Rada doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na dokrytí rekonstrukce interiéru sálu Beskydského divadla
a dotaci 80 tisíc korun pro ZŠ a MŠ speciální.
Sedmnácté zasedání Zastupitelstva Nový Jičín dne 11. 3.:
Na žádost opozice se projednávala situace v hotelu Praha. Ten
ve výběrovém řízení získala do nájmu Farma – Žilina, smlouva je
před podpisem. Na dobu určitou bude pronajata i jídelna v přístavbě hotelu, další nájemce má pivnici. Energie bude každý hradit
sám. Město by mělo z nájmů získat přes 900 tisíc korun za rok.
Padesátá čtvrtá schůze Rady města Nový Jičín dne 20. 3.:
Radní vzali na vědomí odepsání částky za projektovou dokumentaci na rekonstrukci J-klubu jako zmařené investice - město budovu
vrátilo státu.

Peníze od města i nemocnice
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé města na březnovém zasedání jednomyslně podpořili
finanční pomoc Frenštátu pod Radhoštěm, kde exploze v únoru
plynu zničila dům, usmrtila šest lidí a jedenáct jich zranila. Na pomoc lidem, kteří tragédii přežili, město pošle sto tisíc korun na účet
sbírky, zřízené frenštátskou radnicí. K Novému Jičínu se přidala
i místní nemocnice. „S událostí byla spojená od začátku. Na interním oddělení a jednotce intenzivní péče byli hospitalizováni tři
zranění,“ uvedla manažerka pro marketing Petra Uvírová. Vedení
nemocnice přispělo do sbírky pětadvaceti tisíci korunami a zaměstnanci Laboratoří Agel více než třiceti tisíci.

Řemeslo má zlaté dno
Marie Machková, tisková mluvčí
Ve dnech 24. a 25. dubna proběhne v Kopřivnici tradiční přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno. Je zaměřena
na profese strojírenského, stavebního a elektro oboru, kterých je
v našem okrese nedostatek. Akce se uskuteční ve sportovní hale
VOŠ, SOŠ a SOU v Kopřivnici na Husově ulici 1302 od 9.00 do
16.00 hodin. Na přehlídce, určené žákům 8. tříd a jejich výchovným poradcům, ale i rodičům a veřejnosti, se představí významné
firmy z regionu, v nichž mohou absolventi technických oborů najít
v budoucnu uplatnění. Pro žáky 8. tříd základních škol novojičínského regionu je na přehlídku zajištěna bezplatná doprava. Bližší
informace podají výchovní poradci v základních školách.

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

24 181
16
8
8
2
56
17
23

Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913

Chcete mít levnější plyn a elektřinu? Nakupte si je v dražbě!
Vše důležité se dozvíte na schůzce, která se uskuteční
v úterý 9. dubna v 17.00 hod. v aule městského úřadu.
Příjem žádostí o zařazení do elektronické aukce začne ve středu 10. dubna.

Město ušetřilo miliony. Zkuste to i vy.
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Za veřejnou službu stravenky
Marie Machková, tisková mluvčí
Lidé, kteří pro město Nový Jičín vykonávají dobrovolně veřejnou
službu, získají od radnice za čtyři hodiny práce motivační poukázku
v hodnotě sedmdesát korun. Ústavní soud loni v listopadu zrušil povinnost nezaměstnaných pracovat ve veřejné službě. V Novém Jičíně
nyní dochází do práce, bez nároku na odměnu, okolo patnácti dobrovolníků. Město proto hledalo cestu, jak jim za bezplatnou práci poděkovat. Stravenky bude vydávat zpětně k 7. únoru letošního roku.
„Rada města se rozhodla zřídit institut dobrovolné veřejné služby do doby, než ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví nové
podmínky pro její výkon. Nezaměstnaní, kteří budou uklízet chodníky, sbírat odpadky v ulicích, odklízet sníh a podobně, získají za práci nepeněžní dar ve formě motivační poukázky,“ vysvětlil starosta
Jaroslav Dvořák.
Motivační poukázku budou lidem, kteří pro město odpracují čtyři
hodiny, dávat Technické služby, jež na tuto službu dostaly příspěvek z městského rozpočtu. Měsíčně by se tento způsob odměny
měl týkat dvaceti až pětadvaceti dobrovolníků. Loni pracovalo ve
veřejné službě v Novém Jičíně každý měsíc devadesát až sto lidí.
Po verdiktu Ústavního soudu se jejich počet snížil na šest.

Chtějí, aby silnici převzal kraj
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín, Rybí a Šenov u Nového Jičína hledají způsob, jak zajistit opravu silnice z Nového Jičína přes Rybí do Kopřivnice. Komunikace nikomu nepatří. Na novojičínské radnici se sešli zástupci státu,
kraje, policie, silničářů a Technických služeb. Nikdo o silnici zájem
neprojevil. Nový Jičín se zavázal, že dále bude jednat s krajem.
Pozemky pod komunikací patří státu a několika soukromníkům.
Kdo je vlastníkem silnice, se nedaří dohledat. Nehlásí se k ní stát
ani kraj. Rozkládá se na území Šenova, Nového Jičína, největší
část je v katastru Rybí. „Silnice je v katastrofálním stavu. Musíme najít řešení,“ uvědomuje si starosta Nového Jičína Jaroslav
Dvořák. Po uzávěrce tohoto čísla měl náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Daniela Havlíka požádat o peníze alespoň na
provizorní opravu silnice, která byla vyčíslena na sedm set tisíc
korun.
Novojičínské Technické služby na náklady města zatím zalepily největší výtluky. Ke kritickému úseku umístily dopravní značku
omezující rychlost na 20 kilometrů v hodině. „Snažíme se zajistit
bezpečnost řidičů a zabránit škodám na vozidlech. Technické služby provádějí zimní údržbu celé silnice, ale její oprava je nad naše
finanční možnosti. Proto budeme žádat, aby komunikaci převzal do
vlastnictví kraj,“ dodal starosta.

Provoz hřišť u základních škol
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Základní školy v Novém Jičíně zpřístupní svá hřiště veřejnosti
v roce 2013 v následujících obdobích:
Školní hřiště při ZŠ Komenského 66:
Provoz od 1. května do 31. října.
V době prázdnin a vyučování: Po – So od 15.00 do 18.00
hodin, Ne zavřeno.
Po dohodě se správcem lze sehrát přátelská utkání a zapůjčit
sportovní materiál. Kontakt přes vrátnici školy.
Školní hřiště při ZŠ Tyršova 1:
Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po – Pá od 15.00 do 18.00 hod., So – Ne
od 9.00 do 18.00 hod.
V době prázdnin: Po – Ne od 9.00 do 18.00 hod.
Vstup na hřiště je pouze bránou z Derkovy ulice (za schodištěm
do školní jídelny).
Školní hřiště při ZŠ Jubilejní 3:
Provoz od 1. května do 31. října.
V době prázdnin a vyučování: Po – So od 16.00 do 19.00
hodin, Ne zavřeno.
V areálu je pitná voda, učebna v přírodě s možností odpočinku,
příjemné posezení v areálu s výsadbou okrasných dřevin.
Školní hřiště při odloučeném pracovišti Dlouhá 56:
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Provoz od 1. května do 31. října.
V době vyučování: Po - Pá od 16.00 do 20.00 hod., So od
9.00 do 20.00 hod., Ne zavřeno
V době prázdnin: Po – So od 9.00 do 20.00 hod., Ne zavřeno
Upozornění:
 Návštěvníci školních hřišť musejí dodržovat ustanovení jejich
provozních řádů.
 Provoz na dětských hřištích namátkově kontroluje Městská policie Nový Jičín.

Žádosti o přijetí dětí do MŠ
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Ředitelství mateřských škol Máj, Sady a Trojlístek po dohodě
s městem Nový Jičín budou přijímat žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 od pondělí 22. dubna
do čtvrtka 25. dubna v době od 8.00 do 15.30 hod.
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce) a doklad o stanoveném pravidelném očkování dítěte a jeho odolnosti proti nákaze
dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Žádosti budou přijímat tyto mateřské školy a jejich odloučená
pracoviště:
Mateřská škola Máj Nový Jičín, K. Čapka 6
odloučená pracoviště:
- Jubilejní 1
- Vančurova 36
- Loučka, Císařská 115
Mateřská škola Sady Nový Jičín, Revoluční 52
odloučená pracoviště:
- Smetanovy sady 6
- Jiráskova 10
- Žilina, Beskydská 143
Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62
odloučená pracoviště:
- Trlicova 8
- Komenského 78

Radnice nabízí kompostéry
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Na podporu separace biologicky rozložitelných odpadů bude odbor životního prostředí městského úřadu od pondělí 8. dubna přijímat žádosti o poskytnutí dotovaných kompostérů K 390.
Kompostér, dotovaný obcí za finanční spoluúčasti příjemce, obdrží pouze občan:
 s trvalým pobytem na území Nového Jičína a jeho místních
částí,
 vlastník (nájemce) pozemku na území Nového Jičína nebo
jeho místních částí,
 za předpokladu, že není dlužníkem města Nového Jičína,
 po zaplacení částky 300 korun,
 za předpokladu, že již nebude vyčerpáno všech 120 přidělovaných kompostérů.
Žádost je k dispozici na webových stránkách města www.novyjicin.cz a na odboru životního prostředí, kancelář číslo 306, telefon
556 768 365.

Očkování psů proti vzteklině
Naděžda Davidová, odbor životního prostředí
Očkování psů proti vzteklině se uskuteční v následujících místech
a termínech:
Nový Jičín - čtvrtek 25. dubna: 15.00 – 16.00 Nábřežní ulice
(parčík), 16.15 – 16.45 Fibichovo náměstí, 17.00 – 17.15 před prodejnou Máj, 17.20 – 17.45 křižovatka Dlouhé a Palackého
Žilina – úterý 30. dubna: 16.00 – 17.00 před restaurací U Mola
Bludovice – úterý 30. dubna: 17.15 – 17.45 zastávka u čerpací
stanice
Loučka – úterý 30. dubna: 15.30 – 16.00 před restaurací U Koruny, 16.00 – 16.30 u chovatelů
Kojetín – úterý 30. dubna: 17.00 – 17.15 u obchodu
Straník – čtvrtek 16. května: 16.00 – 16.30 u stadionu,
16.35 – 17.00 u hasičské zbrojnice
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Basketbal pomohl dětem
Marie Machková, tisková mluvčí
Výtěžek z basketbalové show, která se konala šestnáctého února
v hale na bazéně v Novém Jičíně, pořadatelé rozdělili mezi místní
mateřskou a základní školu speciální a dětský domov. Dětem je počátkem března předali vedoucí basketbalového fan clubu Danuše
Starečková a starosta města Jaroslav Dvořák. Každé ze zařízení
dostalo 6 600 korun.
Mateřská a základní škola speciální, která pečuje o postižené
děti, příspěvek použije na úhradu dopravy svých žáků. „Denně svážíme pětatřicet žáků z celého Novojičínska. Měsíčně nás to stojí
šedesát tisíc korun. Peněz se nám stále nedostává, jsme vděční za
každou korunu,“ prohlásila ředitelka Marcela Komendová. V dětském domově dar pomůže zaplatit tábory pro děti.
„Už během přípravy basketbalové show jsme věděli, že si zisk
nenecháme. Rozhodli jsme se pomoci dětem, vůči nimž život nebyl
vždy štědrý,“ uvedla Danuše Starečková.

Zateplení zaplatí z úvěru
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín získal ze Státního fondu životního prostředí dotace na
zateplení pěti budov. Aby mohl státní příspěvek čerpat, musí práce
za více než čtyřicet milionů korun nejprve zaplatit ze svého rozpočtu. Zastupitelé proto schválili přijetí kontokorentního úvěru.
„Nejsem z toho nadšená. Pokud ale nechceme přijít o dotace ve
výši 17,66 milionu korun, jinou možnost nemáme. Letos navíc lze
tyto prostředky čerpat naposledy. Městský rozpočet je napjatý, daňové výnosy minimální a město nemá téměř žádný nemovitý majetek, který by mohlo prodat, jako tomu bylo dříve,“ řekla místostarostka Blanka Faluši a dodala, že město si nebere úvěr poprvé.
Jeho podmínky jsou velmi příznivé. Půjčku musí město splatit
během roku. Do projektu energetických úspor budov radnice zařadila Mateřskou školu Jiráskova, základní školy Dlouhá a Jubilejní,
azylový dům a sídlo městské policie. U všech nemovitostí nechá
zateplit obvodové pláště i střechy a vyměnit okna.

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 paní 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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Město bylo na Dovolené
Množstvím propagačních materiálů a map a praktickou ukázkou
výroby klobouků se Nový Jičín představil na veletrhu Dovolená,
Region a Lázeňství, který se konal od osmého do desátého března na ostravském výstavišti Černá louka. „Kromě kloboučnické
ukázky se návštěvníci zajímali o památky, přírodu a okolí Nového
Jičína. Mnozí se ptali také na akce pořádané k letošnímu jubileu
města,“ uvedla pracovnice Návštěvnického centra Miroslava Janoušková.
Text a foto: Novojičínský zpravodaj

K výročí konce války
Marie Machková, tisková mluvčí
Starosta města Jaroslav Dvořák zve občany na setkání u příležitosti 68. výročí ukončení druhé světové války. Uskuteční se
v úterý 7. května v 10.00 hodin u pomníku padlých na Městském hřbitově v Novém Jičíně a v 10.30 hodin v místní části
Žilina. Vzpomínkového aktu se zúčastní představitelé města, zástupci místní vojenské posádky, vojenští veteráni, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Svazu skautů a skautek
a České obce sokolské.

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

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města
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Tajné přání paní Boženy

Začne svoz bioodpadu

Gabriela Lhotská, vedoucí střediska
Paní Božena pravidelně dochází do sociálně terapeutických dílen
Effatha Slezské diakonie v Novém Jičíně. Lidé s postižením tuto
službu využívají zdarma. V dílnách rozvíjejí svou manuální zručnost a sebeobsluhu. Pomáhá jim to překonat izolaci a zapojit se
do společnosti.
Effatha získala z grantového
fondu Pomáháme společně třicet tisíc korun na
ojedinělý projekt
Poznáváme řemesla aneb Jednou nohou v práci. Jeho cílem je
přiblížit klientům
běžný pracovní
proces,
ukázat
jim, jaké je to pracovat a co musejí
zvládnout, než se
na pracovní trh
dostanou. Mnozí
mají o pracovním
procesu
zkreslené představy.
Tady se dovědí,
jak to chodí v praxi a co zaměstnavatelé očekávají.
„Ráda bych se do prádelny vrátila,“ říká paní Božena. A hlavně je to
Foto: Gabriela Lhotská motivuje.
V jejich rozhledu jim pomáhají exkurze do továren a chráněných
dílen v Moravskoslezském kraji. Vše je pro klienty zdarma. Součástí projektu je také kurz pro opatrovníky, rodiče či klíčové pracovníky na téma osamostatňování. Pro lidi s postižením jsou velmi
důležité podpora a naděje, aby sami uvěřili, že v životě dokáží více
než jen pobírat důchod.
„Moc bych si přála znovu pracovat v prádelně,“ říká paní Božena po exkurzi v jedné příborské provozovně. Zkusila si tady mandlování a žehlení profesionální žehličkou. Byla na ní vidět radost
z práce a z toho, že něco umí, může se tím pochlubit, a hlavně – že
je užitečná.
Paní Božena si připomněla práci, kterou kdysi dělala a milovala,
ale přišla o ni, když se přestěhovala. Teď už díky exkurzi ví, jakou
práci hledat. Splní si svůj tajný sen a najde firmu, která ji navzdory
zdravotnímu postižení zaměstná?

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Svoz hnědých kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad
začne v úterý 16. dubna. Plastové kontejnery o objemu 770 litrů
pro město sváží firma ASOMPO dvakrát týdně, vždy v pondělí
a ve čtvrtek.
Ve stejný den budou na určená místa přistaveny také zelené
kovové kontejnery o objemu 1 kubický metr, jež svážejí Technické
služby města podle jejich naplněnosti, obvykle jednou týdně.
Do kontejnerů lze ukládat pouze travní hmotu, plevel, košťály
i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné nebo drcené větve, listy
a nať ze zeleniny, nepoživatelnou a nahnilou zeleninu a ovoce.
Zpětný odběr elektrospotřebičů
Odevzdej ve své škole nefunkční domácí elektrospotřebiče a
zapojíš se do projektu:

Oceněny budou:
nejlepší třída každé soutěžící školy ( 5.000,
5.000,- Kč )
nejlepší sběrač Nového Jičína
nejlepší škola

Svozové dny: 24. dubna, 15. května

Soutěž o nejlepší školu může podpořit i veřejnost a firmy tak, že v období
od 13.3. do 15.5. předají obsluze separačního dvora vysloužilá elektrozařízení
a rozhodnou, které ze soutěžících škol bude jejich počet připsán na konto.
Elektrozařízení budou v době soutěže odebírána bezúplatně.
V rámci oslav Dne Země 22. 4. je možno v odevzdat elektrospotřebič do
kontejneru na Masarykově náměstí a také přispět do soutěže škol.

Projekt organizují:
•
•
•

Město Nový Jičín odbor životního prostředí
SVČ Fokus
Technické služby Nový Jičín

Soutěžící školy:
•
•
•

ZŠ Tyršova
ZŠ Komenská 66
ZŠ Komenská 68

Podpořte Ekosoutěž i vy!
Do sběrové akce se mohou zapojit také veřejnost a firmy. Stačí
do 15. května předat obsluze separačního dvoru vysloužilé elektrozařízení. Odběr je bezplatný, předané množství lze připsat na
konto oblíbené základní školy.

Zbavte se levně domácího harampádí!
Ivan Junášek, vedoucí střediska odpadového hospodářství a ekologie
V ulicích Nového Jičína a v místních částech
ani letos z úsporných důvodů nerozmístíme kontejnery na
velkoobjemový odpad a nebudeme ho bezplatně odvážet.
NEVÍTE, JAK SE ODPADU JINAK ZBAVIT?
Využijte městem dotované „AKCE 100 a 200 Kč“!
Za tyto částky si můžete nechat přistavit kontejner o objemu 1 až
9 kubických metrů přímo k domu či bytu a odpad do něj umístit.
Co je třeba udělat?
- přijít do Technických služeb města Nového Jičína na Suvorovově
114 (1. patro – Středisko odpadového hospodářství a ekologie)
s občanským průkazem a penězi
- po prověření trvalého bydliště (platí na území města Nový Jičín
a jeho místních částí), s Vámi sepíšeme písemnou objednávku

- po zaplacení 100 nebo 200 korun Vám do 3 dnů přivezeme
kontejner jen pro Vás!
Komu je nabídka určena?
- soukromým osobám – vlastníkům a uživatelům bytů, rodinných
domů, chat a zahrad
- společenstvím vlastníků bytových jednotek
Na jaký odpad se nabídka vztahuje?
- velkoobjemový
- biologický
Co s ostatním odpadem?
- lze ho v omezené míře bezplatně uložit v separačním dvoře
na Palackého ulici, nebo si v TSM samostatně objednat odvoz
podle platných ceníků (kilometrovné, manipulace, úložné na
skládku a pronájem nádoby).

Více se dozvíte na:
www.tsnj.cz/soh/soh.html nebo www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zp-odpadove-hospodarstvi/
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Poznávali Rok na statku
Miroslava Borošová
Již více než patnáct let pořádá Středisko ekologické výchovy Hájenka v Kopřivnici programy nejen pro základní školy. Odehrávají
se venku nebo ve škole a děti se při nich mohou zábavně poučnou
formou dovědět mnoho zajímavého o živé i neživé přírodě.

Během čtyř vyučovacích hodin se přednášející snažili vysvětlit,
jak hospodařit s rodinným rozpočtem v různých životních situacích
nebo jak se orientovat v džungli finančních produktů. Vysvětlili,
co jsou aktiva a pasiva, rodinný rozpočet, inflace, spoření, půjčky
a investice.
Přednášky deváťáky zaujaly. Bez potíží reagovali na otázky
a diskutovali s lektory. Svět financí, peněz a cenných papírů je jistě složitý, ale přednášející prokládali výklad zajímavými aktivitami,
včetně práce ve skupinách. A měli úspěch. Žáci odcházeli ze semináře spokojeni.

Z plesu rovnou na lyže

Tohle jsou naše zvířátka ze statku!
Foto: Miroslava Borošová
Takovým programem je i Rok na statku, který se uskutečnil
osmého března v prvních třídách Základní školy Jubilejní v Novém
Jičíně.
Prostřednictvím skupinové práce prvňáčci nejprve třídili obrázky
podle znaků typických pro jednotlivá roční období. Pak je čekal těžký úkol. Jaké zvířátko je na rozstříhaném obrázku v obálce? Dali
hlavy dohromady, všechny dílky sestavili a jejich zvířátko bylo na
světě. Teď už zbývalo obkreslit ho na barevný papír, vystřihnout
a nalepit přímo do statku. Všechny činnosti děti bavily, což je na
výsledku jejich práce vidět.

Představili zajímavé kazuistiky

Věra Matýsková, Rudolf Balon
V pátek před jarními prázdninami se tělocvična Základní školy
Tyršova změnila v malé království. Konal se zde „zámecký bál“, na
kterém si královská dcera Kunhuta měla vybrat manžela. Jelikož
však otálela, jejímu otci došla trpělivost, a tak se milá princeznička ocitla v černé věži. Vysvobodit se ji rozhodli tři princové, kteří
museli splnit několik úkolů. A protože byly obtížné, pomáhaly jim
v tom děti ze školní družiny. Chvílemi museli pomoci i rodiče.
Téměř dvouhodinové úsilí bylo korunováno úspěchem a princezna mohla věž opustit. Mnozí z malých zachránců se hned v pondělí
setkali znovu, tentokrát v roli zkušených či začínajících lyžařů. Také
letos o jarních prázdninách byla školní družina ZŠ Tyršova otevřená – kvůli čtvrtému ročníku Lyžníků.
Dopoledne děti lyžovaly na nedalekém Svinci pod vedením zkušených instruktorů, odpoledne se ve školní družině věnovaly výtvarným činnostem, dramatice a navštívily policejní střelnici. Jednou v družině dokonce přenocovaly a při této příležitosti uspořádaly „pyžamovou show“.

Tyršovka v zajetí rytmu
Rudolf Balon
Neobvyklá hodina hudební výchovy. Tak by se dal nazvat vyučovací projekt, který bubeník Miloš Dvořáček dvanáctého března
představil žákům druhého stupně Základní školy Tyršova. Hrou
na bicí a perkusivní nástroje se profesionálně zabývá více než dvacet let.

Radmila Vrbková
Devátý ročník ošetřovatelských kazuistik proběhl šestého března v aule Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické
školy ve Zlíně. Soutěž s názvem Moje nejzajímavější kazuistika
spočívala v popisu a výkladu určitého případu u daného pacienta. Cílem projektu je upozornit, že povolání zdravotníka je poslání
a mnohdy nelehká, ale krásná služba člověku.
Deset zdravotnických škol z celé Moravy do soutěže přihlásilo
osmnáct kazuistik. Mezi pravidelné účastníky patří také studenti
zdravotnické sekce Mendelovy střední školy v Novém Jičíně. Její
studentky Kateřina Šmotková, Alžběta Najvarová a Silvie Kalafusová představily dvě kazuistiky nemocných, s nimiž se setkaly při
odborné praxi na urologickém oddělení.
Silvie obsadila krásné šesté místo, Kateřina s Alžbětou skončily
osmé. Práce děvčatům napomohla k prohloubení znalostí a dovedností nabytých během praxe v novojičínské nemocnici. Všechny
studentské práce poslouží také jako studijní materiál pro odbornou
výuku ve zdravotnických školách.

Školáci ve světě financí
Pavla Pavelková
Společnost Partners Financial Services připravila pro žáky devátých tříd Základní školy Komenského 66 čtyři zajímavé přednášky,
které je zavedly do světa financí a objasnily jim základní pojmy
finanční gramotnosti.
Naše děti nebyly v tomto směru žádní začátečníci. S touto problematikou se setkávají při hodinách výchovy k občanství nebo
v matematice. Důvod je nasnadě. Mladý člověk, který opouští základní školu, by měl například vědět, jak vybrat hotovost z bankomatu a proč je výhodnější mít úspory v bance než pod polštářem.
Měl by znát základní pravidla nakládání s penězi a neuzavírat žádné smlouvy na ulici.
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Známý bubeník Miloš Dvořáček mladé publikum zaujal.

Foto: Rudolf Balon

Jak se můžeme dočíst na jeho webových stránkách, v poslední dekádě spolupracoval s českou hudební špičkou mnoha žánrů,
například s Ivou Bittovou, Petrem Hapkou, Michalem Horáčkem,
Radůzou, Ester Kočičkovou, Pavlem Dobešem a dalšími. S „výchovným“ programem již několik let objíždí různé typy škol.
V tělocvičně školy Tyršova se v tento den nejen hodně bubnovalo, zpívalo a tančilo. Děvčata a chlapci ze šestých až devátých tříd
se navíc dověděli mnoho zajímavého o bicích nástrojích a přístroji
na „smyčkování” hlasu. Sami si vyzkoušeli, jak zábavné mohou být
hrátky s rytmem, hlasem i pohybem. O tom, že Miloš Dvořáček
publikum zaujal, svědčí reakce dětí během vystoupení a dlouhotrvající potlesk po každém ze tří koncertů.
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Happening na náměstí

Maškarní bál v Bludovicích

Marie Machková, tisková mluvčí
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína ve spolupráci s pěveckým sborem Ondráš uspořádal sedmého března na Masarykově
náměstí sborový happening Pamatuj! – Remember! Nový Jičín se

Naďa Seidlová, osadní výbor
Na poslední únorovou sobotu připravil náš osadní výbor ve spolupráci s městem Nový Jičín maškarní ples pro dospělé. Každý rok
se na něj těšíme a čekáme, jaké přijdou masky. Všechny byly krásné, nápadité a originálnější než loni.
K tanci a poslechu skvěle hrála oblíbená hudební skupina Mistral. Tombola byla bohatá, od každého stolu si masky odnášely
domů výhru.

Pietní skladby zpíval sbor Ondráš, krátký proslov přednesl Karel Chobot.
Foto: Marie Machková

tak připojil k dalším našim městům, kde uspořádali pietní vzpomínku na události z března 1944. Tehdy nacisté v koncentračním táboře Osvětim – Birkenau zavraždili v plynových komorách více než
deset tisíc nevinných mužů, žen a dětí. Na šestadvaceti náměstích
po celé republice zpívalo hebrejské písně přes padesát vokálních
souborů.

Muzikál V peřině diváky nadchl
Jiřina Lukešová
Dvoudenní maraton muzikálových představení členů sboru Jitřenka a žáků Základní školy Jubilejní ve Středisku volného času
Fokus patří minulosti. Počáteční obavy o výsledek náročného projektu přerostly v srdeční záležitost dětí i dospělých, kteří se na přípravě podíleli.
S každým vystoupením se výkony herců a zpěváků zlepšovaly
a nabývaly na lehkosti a přesvědčivosti. Návštěvníci nešetřili chválou a obdivem. Uchvátila je jednoduchá, vtipná výprava i půvabné
kostýmy, ocenili profesionální technické zázemí.
Důvěra, podpora, náročnost i shovívavost, jistá urputnost a preciznost. To jsou vlastnosti učitelky Dany Prašivkové, pod jejímž vedením muzikál pět měsíců vznikal. Přes veškeré potíže vytrvale nacvičovala s optimismem sobě vlastním. Společně s ředitelem školy
Ladislavem Pospěchem, který zastřešoval hudební doprovod, se
jim podařil husarský kousek.
A děti? Už dnes se opakovaně ptají, do jakého projektu se zase
pustí. Může si pedagog přát víc?

Na maškarní ples se vypravila i trojice stařečků.

Foto: Miroslav Hajný

Skauti uspořádali ples
Václav Dobrozemský, vedoucí střediska
Již počtvrté uspořádali skauti ze střediska Pagoda Nový Jičín
skautský ples. Sálem kulturního domu na Starém Jičíně zněla hudba brněnské kapely Pietro Falcone Gang.
Více než dvě stě hostů pobavilo taneční vystoupení družiny Tlapek
z 1. dívčího oddílu. V režii 17. oddílu liliového kříže pak byly vtipné
soutěže, určené hostům plesu. Závěrečné vystoupení pole dance
připravily členky tanečního studia Firefly. Poté následovala tombola.
Šťastní výherci si odnesli zajímavé skautské i neskautské ceny.
Fotografie z akce lze zhlédnout na http://pagoda.rajce.idnes.
cz/4._skautsky_ples_16._2._2013/.

Hudební ceny jsou od Zemánka
Petr Brandejs
Novojičínský sochař a pedagog Jan Zemánek vytvořil ceny pro
šest bluegrassových průkopníků a osobností uplynulého roku, které je šestnáctého března převzaly v Praze.
Evropská bluegrassová asociace ceny předala na vyprodaném
koncertu v Divadle Koppernik. Vystoupily na něm legendy tohoto
žánru - banjisté Bill Keith a Pete Wernick ze Spojených států a další umělci z Norska, Bulharska, Itálie a Česka. Při předání ceny nestorovi českého banja Marku Čermákovi celý sál tleskal vstoje.

Fotografujte město v pohybu!
Šárka Nedělová
Educa - Střední odborná škola v Novém Jičíně vyhlašuje u příležitosti 700 let města fotografickou soutěž na téma Město v pohybu. Pohyb má mnoho forem – od obyčejných kroků člověka přes
dovádění zvířat, mávání větví stromů, růst trávy, proud řeky až po
plynutí mraků po obloze. I město je v pohybu, nejen díky svým obyvatelům, ale také tím, že po staletí mění svou tvář.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních a středních škol,
kteří vytvoří dvě věkové kategorie. Podrobná pravidla a přihláška
jsou na webu www.educa-sos.eu. Předsedou odborné poroty bude
známý módní fotograf Jadran Šetlík z Prahy.
Přihlášku je třeba odevzdat a fotografie předat do pátku
12. dubna. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne na mezinárodní konferenci Rozvoj Novojičínska. Konference se uskuteční ve
čtvrtek 18. dubna v budově školy, kde budou soutěžní fotografie
vystaveny.

Novojičínský zpravodaj

Bluegrassové osobnosti převzaly ceny z dílny Jana Zemánka.
Foto: archiv Petra Brandejse
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Nový Jičín a spolky
Karel Chobot
Spolky, spolčování, spolková činnost se staly fenoménem svobodného života druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století
i v Novém Jičíně. Bez spolků by v oné době neexistoval kulturní
a společenský život: lidé neznali rozhlas, televizi, film se teprve rodil. Byli odkázáni vytvářet si kulturu sami. Neuzavírali se ve svých
domech, nýbrž pořádali osvětové, naučné i zábavní akce, scházeli
se při oslavách a debatách. A co bylo podstatné, ve spolku padaly
společenské předsudky, všichni si byli zdánlivě rovni, a to lákalo.
Obecně pojmem spolek označujeme určitým způsobem fixované, relativně dobrovolné sdružení osob, fyzických i právnických,
spojených za jistým účelem. Vytváření spolků představuje jednu
z forem veřejného života moderní občanské společnosti, neboť
spolčovací právo, vedle příbuzného práva shromažďovacího, patří
k základním ústavním a demokratickým právům člověka.
Ne náhodou právo spolčovací svobody se skvělo mezi hlavními
požadavky emancipujícího se liberálního měšťanstva při jeho boji
se starým feudálním uspořádáním společnosti. Živelné spolčování
vytvořilo podhoubí a zázemí revoluce v roce 1848, od šedesátých
let 19. století znamenaly spolky reálnou základnu českého i německého národního hnutí, politických snah a posléze také rodícího
se dělnického hnutí.
Vždy během eroze absolutního režimu patřil „spolkový zákon“
k základním a nejčastějším kodifikacím nových, liberálnějších pořádků, ať již v roce 1849, v rámci prosincové ústavy z roku 1867
nebo po pádu komunistického režimu v Československu, kdy byl
doposud platný zákon o sdružování občanů přijat již v březnu
1990. A naopak, jedním z prvních opatření nastupujících diktatur
bývá okleštění spolkového práva – v létech 1939 a 1951.

Kapela novojičínských vojenských veteránů.

V Novém Jičíně byly první spolky založeny hned na počátku padesátých let 19. století. Ze spolkového katastru zjistíme, že nejstarší novojičínskou organizací byl Čtenářský spolek I, jehož počátky ale sahají do roku 1842. Historička Renata Kafková uvádí,
že u zrodu stáli pravděpodobně důstojníci císařského pěšího pluku
von Hardenthal a několik místních občanů.
Spolek v počátcích suploval i politickou organizaci, neboť náplní byly četba knih, novin a časopisů, debaty o aktuálních událostech, případně biliár a karty. Pořádal osvětové přednášky, zábavní,
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tak zvané pánské večery, k nimž později přibyly večery dámské,
taneční zábavy i plesy, jeho představitelé nechyběli na žádné významné městské akci.
Již v roce 1854 vznikl konkurenční Čtenářský spolek II. Mezi jeho
členy převládali řemeslníci, živnostníci a majitelé menších továren.
Nezískal si tak velkou oblibu, vyvíjel rovněž menší činnost. V roce
1853 se v našem městě zrodil a poprvé veřejně vystoupil mužský
pěvecký sbor, působící zde až do druhé světové války, a to i v podobě dámské a tudíž i občas smíšené.
O něco později vznikl i hudební
spolek, pod jehož křídly se rozvíjel německý amatérský hudební život. České pěvecké sbory rozkvetly u českých
spolků teprve v období první republiky. Je třeba říci, že první novojičínské
spolky byly německé, starší a početnější, české byly založeny až koncem
19. století. Z německých v roce 1857
působily v Novém Jičíně pouze tři, na
přelomu století 77 a v roce 1910 již
134 organizací.
Zatímco první německý spolek
vznikl před polovinou 19. století, nejstarší českou organizací byla Ústřední záložna pro kraj novojičínský, existující až od roku 1886. Další spolek,
Česká beseda, vznikl v roce 1892.
Do roku 1910 založili Češi ve městě
17 organizací, do první světové války Josef Šrámek.
jich přibylo dalších pět.
Mezi nejvýznamnější německé, kromě jmenovaných, patřily Německý tělocvičný spolek založený v roce 1862 a Spolek dobrovolných hasičů, zrozený roku 1871 jako jedna z nejvýznamnějších
spolkových organizací města. Na jaře roku 1882 přibyl Střelecký
spolek, respektive byl obnoven jako následník organizace existující v létech 1674 - 1852. Z hospodářských a vzdělávacích spolků
připomeňme roku1862 založený Německý hospodářský spolek,
základ Kravařského německého hospodářského spolku, a v roce
1869 Dělnický vzdělávací a podpůrný spolek, patřící mezi nejstarší
na Moravě a ve Slezsku.
Mnozí z městské elity byli členy několika spolků současně: například starostové a advokáti Hugo Fux a Heinrich Preisenhammer
náleželi k devíti organizacím. Velmi zajímavou německou organizací byl v roce 1884 založený Spolek novojičínských Němců ve Vídni,
který podporoval studenty našeho města v hlavním městě monarchie a rozvíjel bohatou kulturní činnost. V roce 1893 do Nového
Jičína přichází na místní faru jako kooperátor kaplan Jan Šrámek,
pozdější zakladatel lidové strany. Stál u zrodu mužského Katolického spolku dělnického v Novém Jičíně, který zahájil činnost roku
1895. O tři léta později Šrámek založil Křesťansko-sociální ženský
spolek Budoucnost. Centrem německého spolkového života se
stal od roku 1886 Německý spolkový dům, centrem českého až od
roku 1894 Národní dům.
První republika přinesla rozvoj spolkové činnosti obou národností, rok 1939 útlum a zákaz, v roce 1949 došlo k rozpuštění všech
spolků. Nadále mohly působit jen organizace sdružené v Národní
frontě. Přesto dále svou činnost rozvíjely, byť na jiné bázi, hasičské
spolky, nově ve Svazu protipožární bezpečnosti, tělovýchovné se
seskupily v tělocvičné jednoty.
Z kulturních spolků vznikly v Novém Jičíně pěvecké sbory Ondráš a Ondrášek, Pěvecký sbor novojičínských učitelů, Novojické
kvarteto, Komorní orchestr P. J. Vejvanovského, přežívaly divadelní spolky. To vše jako sdružení, která musela mít zřizovatele
– osvětovou besedu, stálou divadelní scénu, městský dům kultury,
okresní kulturní středisko, lidovou školu umění. Ke spolkové činnosti jsme se navrátili opět až po roce 1990, kdy se nejvýznamnějším novým vzniknuvším spolkem stal Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína.
O každém z výše uvedených spolků, ať starších či nových, by se
dalo psát hodně. Hovoří o nich články buď v městském zpravodaji,
nebo ve Vlastivědném sborníku Novojičínska, případně přednášky
pořádané Klubem rodáků, Muzeem Novojičínska či Státním okresním archivem. Foto na této straně: Státní okresní archiv Nový Jičín
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Postní a velikonoční doba v okolí Nového Jičína
Anna Hrčková, Muzeum Novojičínska
Do konce 19. století měl život ve městě poněkud jiný řád než případně potřeného medem, nebo jeho nakupování od pekařů
na vesnici. Vyplýval ze sociální struktury obyvatel a způsobu jejich v Novém Jičíně.
obživy. Chování, jednání a oblékání řemeslníků ve městě hlídaRanní umývání v proudné vodě mělo očistný a uzdravující výly cechy, na vesnici vše podléhalo sociální kontrole. Přestože se znam a místy se udržovalo i následujícího rána. Modlitba bolestvesničané v mnohém chtěli přizpůsobit městu, právě měšťané jim ného růžence, v kostele návštěva Božího hrobu, u něhož se stříleckdy tajně záviděli. Například bujaré veselí na konci masopustu dala čestná stráž rekrutovaná z veteránů, hasičů a členů různých
(Fasching), kdy maskovaný průvod s muzikou obcházel dům od spolků, byla součástí jednotlivého přístupu k duchovnímu prožívání
domu a medvědář s medvědem (Strohbär) nebo šiml (Schimmel) Velkého pátku.
prosili o něco od masa, nebo o peníze na zábavu.
Bílá sobota (Karsamstag) v sobě nesla prvky lidové víry už
V Novém Jičíně, stejně léty včleněné do křesťanství. Během slavného a pro Velikonojako v okolních městech ce hlavního obřadu Vzkříšení se světil oheň. Uhlíky z něj si kaž– Příboře, Štramberku – si dý označil jak dřevo určené na výrobu křížků, tak svazky proutků
o takové veselosti mohli z lísek nebo klokočí potřebné k témuž účelu.
nechat jen zdát, protože
Světila se i voda a velikonoční pokrmy – velké kulaté koláče, tyv jejich kostelích byla po též, ale čtyřikrát přehnuté, v českých rodinách označované jako
dobu čtyřiceti hodin vy- pohutky (svijanky, hnětky), dále bochánky – mazance (Osterbrot),
stavena svátost oltářní. do chlebového těsta zapečená klobása či uzená plec (UosterscholA taková skutečnost vyža- ter), chleba, vejce. Pokrmy měly obřadní význam. Společným podovala klid, pokoru, modlit- jídáním rodina dávala najevo svou soudržnost, ale věřila i v boží
bu, ticho, tedy žádné hluče- ochranu svého zdraví. V tento nebo následující den si děti chodily
ní ani rozpustilou veselost.
pro „šmigrust” ke svým křestním kmotrům.
Co zase na oplátku mohly závidět okolní obce Novému Jičínu a Fulneku,
byly výletní jízdy na saních
(Schlittenfahren). Konaly se
v masopustní době a podle
zápisu fulneckého kronikáře Felixe Jaschkeho z roku
1826 byly součástí sanice
Ukřižování – olej na plátně malíře Ignáce jezdci v dobovém oblečení,
Bergera z konce devatenáctého století.
maškary na koních v nádZe sbírek Muzea Novojičínska herných kostýmech orientálců, loupežníků i v dalších maskách. Koňská spřežení táhla sáně
s výletníky s jednou popisovanou podívanou navíc.
Byla jí veliká loď, na jejímž stožáru vlál prapor s městským znakem. V lodním prostoru sedělo šestačtyřicet muzikantů – složením
nástrojů odpovídali turecké muzice – kteří hráli podle taktovky dirigenta trůnícího na vyvýšeném místě pro kormidelníka. Sanici čítající
někdy šestadvacet, u fulneckých dokonce třicet saní, uzavírali dva
harlekýni. Ve Starém Jičíně přestávku vyplňovaly tanec a hudba.
Za svitu Měsíce se konvoj vracel do Nového Jičína, kde za zvuku
hudby ještě třikrát obkroužil náměstí.
Konec masopustu se v každé vesnici slavil podobně. V úterním
průvodu doprovázeném muzikou byl z masek stěžejní medvěd,
někde šiml, který při obchůzce nevynechal žádný dům, kde prosil
o dary – klobásy nebo peníze na večerní zábavu. Ta o půlnoci kon- Tradiční velikonoční stůl.
Foto: Muzeum Novojičínska
čila a Popeleční středou (Aschenmittwoch) začínala čtyřicetidenní
K obyčejům udržovaným na Velikonoční neděli (Ostersonntag)
postní doba modliteb, sebezáporu, pokání, očisty těla i duše, v níž patřilo brzké ranní čekání v přírodě na východ slunce a pozorování,
se každý připravoval jak na velikonoční Vzkříšení, tak na počínající zda třikrát poskočí. Kvůli ochraně a zvýšení úrody lidé zastrkávali
nový zemědělský rok.
svěcené kočičky a křížky do polí, děti hledaly skřivánka nebo zajíčObchůzka svobodných děvčat s opentlenou májkou (Maisingen) ka. Pro Slezsko a převážně německé oblasti Kravařska byla toho
se v německých lokalitách konala třetí neděli před Velikonocemi, dne stěžejní selská jízda na koních do polí nazývaná Saatreiten
ale v českých až na Smrtnou neděli, mnohde následně po vynáše- – jízda kolem osení. Týkala se výhradně mužů a řídila se různými
ní Mařeny. Z bohoslužeb na Květnou neděli (Palmsonntag) si kaž- obřadními předpisy a hierarchickými pravidly. Při dodržování tradicí
dý věřící odnášel domů svěcené kočičky (Salweide), které umístě- určených závazných podmínek obřadu, jehož prostřednictvím se
né za obrazy a kříži, ale též ve stodole za trámy, plnily ochrannou mimo jiné šířila zvěst o zmrtvýchvstání Ježíše Krista, si mohla být
funkci proti blesku. Lidé je přinášeli i na hroby a na Velikonoční vesnice jistá Boží ochranou a úroda na polích požehnáním.
neděli s křížky ze svěceného dřeva též na pole.
Zmlazovací a plodnostní magické praktiky Velikonočního ponSvatým, Barevným, Pašijovým týdnem (Karwoche) vrcholily pří- dělí (Ostermontag), určené svobodným děvčatům, měly podobu
pravy na Velikonoce. Mládež pletla tatary, malovala vajíčka (Os- šlehání (Schmeckostern) vrbovým tatarem, jalovcem nebo břízotereier) nebo vyráběla velikonoční kořalku (Glühwürmchen). Když vými proutky, za něž svobodní mládenci dostávali kořalku, zdobese na Zelený čtvrtek (Grün-Donnerstag) při bohoslužbě zavázaly ná vajíčka a pohoštění. Čím dříve po půlnoci bylo děvče - třeba
zvony, chodili chlapci v organizovaném průvodu po vesnici a kla- i lstí - v posteli probuzeno a překvapeno (Uffhewe), tím se chlapci
potkami či hrkači nahrazovali jejich vyzvánění až do rozvázání na považovali za úspěšnější. Šmigrust probíhal na všech místech obBílou sobotu.
dobně. Do padesátidenní velikonoční doby spadá řada obyčejů.
Zvuk řehtaček též odstartoval chlapci udržovaný obyčej honě- Uzavírají ji svátky Seslání Ducha svatého, na vesnicích spojené
ní Jidáše (Judasaustreiben). Pro půst na Velký pátek (Karfreitag) s obřadním vyháněním dobytka na pastvu, práskáním biči a robylo příznačné domácí pečení jidášů (Judaslen) – kynutého peči- dinným smažením vaječiny v přírodě. Lidé ve městech slavnostně
va pleteného tvaru, chuťově nevýrazného, sypaného solí, mákem, stříleli z hmoždířů.
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9

Duben 2013

Umělecká škola na pódiích
Jan Machander, ředitel
Mimořádného úspěchu dosáhli žáci dechového oddělení Základní umělecké školy v Novém Jičíně v krajském kole soutěže
uměleckých škol v komorní hře, které se uskutečnilo v Havířově.
Obsadili tam po dvou prvních, druhých a třetích místech, z toho
jedno s postupem do celostátního kola v Liberci. Komorní soubory
se připravují pod pedagogickým vedením Pavly Sungové Vozarové
a Františka Skočka.

Další pozvánky
 Zimní stadion plný akcí

Soubor Housličky reprezentoval školu na přehlídce Máme rádi baroko.
Foto: Anita Vahalová

Žáci základní umělecké školy se rovněž zúčastnili přehlídky
Máme rádi baroko, kterou pořádala církevní konzervatoř v Opavě.
Na celodenním barokním maratonu, v němž vystoupilo přes dvě
stě účinkujících z celé Moravy, školu reprezentovali soubor Housličky, flétnové duo a houslista Marco Campos Aguilar.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
ve středu 17. dubna v 16.30
hodin na přednášku s filmovým
dokumentem a dataprojekcí
s názvem Historie lyžování aneb
Lyžníci v Novém Jičíně. Vzpomínat bude aktivní milovník všeho
lyžařského Pavel Wessely. Beseda se uskuteční v klubových
místnostech na baště na ulici Gen. Hlaďo, stejně jako v úterý
30. dubna od 18.00 hodin aprílová taškařice Naše milé čarodějnice.
V sobotu 27. dubna zveme společně se Střediskem volného
času Fokus na Otvírání studánek neboli Cestu za tuctem studánek
na modré trase Puntíkem. Bližší informace najdete na vývěskách
a na webu http://rodaci.webgarden.cz/.

Zámek Kunín - jubilejní sezona
Jaroslav Zezulčík, kastelán
Do jubilejní sezony vstoupil zámek v Kuníně. V poslední březnový den otevřel své brány návštěvníkům desátý rok v řadě. Letošní
sezona bude mít podtitul Jako Fénix z popela. Vedle zavedených
akcí a výstav návštěvníkům nabídne novinky a překvapení.
Těšit se mohou na tradiční růže, jiřinky, ale třeba i na výstavy,
připravené ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem. Ústřední
výstavou bude nepochybně Lev oděný v purpuru, ke 150. výročí
narození kardinála Lva Skrbenského z Hříště, pražského a olomouckého arcibiskupa, jenž se narodil v nedalekých Hukovicích.
Významnou událostí bude rovněž výstava Generál Loudon jede
přes vesnici, která vůbec poprvé české a rakouské veřejnosti představí unikátní sbírku Loudonových map, plánů a jeho knihovnu. Výstavu věnujeme letošnímu 700. výročí Nového Jičína.
„Svatba na zámku“ sem opět přivede předního českého floristu Slávka Rabušice a jeho tým. Také v zimních měsících se bude
na zámku nač podívat: Harrachovské Vánoce a výstava skla nás
zavedou do Krkonoš, kde rodina stavitelů kunínského zámku zanechala nesmazatelnou stopu nejen výrobou skla, ale také položením základů českého lyžování.
Více o programu najdete na www.zamek.kunin.cz a https://www.
facebook.com/zamekkunin.
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Ve dnech 12. a 13. dubna se na Zimním stadionu v Novém Jičíně uskuteční mega charitativní festival Bigbítem dětem, na němž
vystoupí mimo jiné Miro Šmajda, Ready Kirken, Jaksi Taksi a další zpěváci a skupiny. O týden později, v pátek 19. dubna, bude
plocha zimního stadionu patřit nejlepším dýdžejům, kteří rozjedou velkou party na akci s názvem Let It Roll On Tour. O víkendu
4. a 5. května se zde uskuteční největší motoristická akce regionu - 17. ročník Podbeskydského autosalonu. Více informací o akcích konaných na zimním stadionu se dozvíte na www.zsnj.cz.
 Pořádají turnaj ve hře scrabble
Kvalifikační turnaj ve hře scrabble se uskuteční v sobotu
20. dubna ve Středisku volného času Fokus. V 8.30 hodin začne
prezence, soutěž odstartuje o půl hodiny později. Počet hráčů
bude omezený, přihlásit se lze do čtvrtka 18. dubna. Startovné
pro členy asociace 240 korun, pro ostatní 300 korun, noví hráči
z Nového Jičína a okolí zaplatí 100 korun. Bližší informace získáte u Dany Závadové, telefon 603 838 215, e-mail danazavadova@seznam.cz, nebo u Michala Závady, telefon 608 182 326,
e-mail michalzavada@seznam.cz.
 Přijďte oslavit Den Země!
Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků a odbor životního prostředí městského úřadu si vás dovolují pozvat na
Den Země, který se uskuteční v pondělí 22. dubna od 8.00 do
13.00 hodin na Masarykově náměstí. Program připravily firmy
EKO-KOM, Elektrowin, Stanice pro záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích a městská policie. Technické služby města
předvedou techniku a přidají odborný výklad. V Návštěvnickém
centru bude probíhat ekoworkshop. O taneční vystoupení se postará Středisko volného času Fokus. Odevzdáním elektrospotřebiče do kontejneru na náměstí přispějete do soutěže škol. Moderuje Petra Dorazilová. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
 Prvomájové odpoledne Na Skalkách
Klub KSČM v Zastupitelstvu města Nový Jičín srdečně zve občany na prvomájové odpoledne, které se uskuteční ve středu
1. května od 13.00 hodin v přírodním amfiteátru Na Skalkách.
V programu vystoupí dechová hudba Stříbrňanka se svými sólisty
a cimbálová muzika Trojačka. Vstupné dobrovolné, o občerstvení
je postaráno.
 Bludička zve k návštěvě
Občanské sdružení Bludička v Bludovicích vás od května zve na
následující akce:
• Stavění májky – ve středu 1. května od 14.30 hod. na farmě
Bludička (vhodné pro rodiny s dětmi).
• Návštěvu farmy - každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. (s možností svezení dětí na ponících a krmení zvířat).
• Program pro děti MŠ a ZŠ s cílem poznat život zvířat na farmě. Termíny pro školy najdete na našem webu.
• Příměstský tábor na farmě o letních prázdninách s programem u koní a zdejších zvířat (pro děti od 6 do10 let).
• Koňský letní pobytový tábor s péčí o koně a intenzivní jezdeckou výukou (pro děti od 8 do 14 let).
Bližší informace najdete na www.bludicka.wbs.cz.

Novojičínský zpravodaj

Duben 2013
Tel.: 556 709 128,
e-mail: kino@kino.novy-jicin.cz,
web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 Pondělí 1. dubna v 18.00 hod.
• 2D • Úterý 2. dubna - Středa
3. dubna ve 20.00 hod. • BABOVŘESKY • Letní komedie Zdeňka Trošky ze života jihočeské vesnice Do 12 let nevhodný, 120 min., česky.
 Úterý 2. dubna - středa 3. dubna v 18.00 hod. • 2D • SPRING
BREAKERS • Potřeštěné sexy středoškolačky na jízdě plné zážitků. Komedie/krimi. Do 15 let nevhodný, 94 min., titulky.
 Čtvrtek 4. dubna - neděle 7. dubna v 18.00 hod. • 3D • Sobota
6. dubna – neděle 7. dubna v 15.30 hod. • 2D • JACK A OBŘI • Mladý
farmář na nebezpečné cestě k záchraně princezny unesené do království
obrů. Rodinný/fantasy. Mládeži přístupno, 114 min., dabing.
 Čtvrtek 4. dubna - neděle 7. dubna ve 20.15 hod. • 2D • HOSTITEL
• Mladá dívka mezi dvěma znepřátelenými světy ukáže sílu lásky. Sci-fi
thriller. Do 12 let nevhodný, 125 min., titulky.
 Pondělí 8. dubna v 19.00 hod. • TRAVESTI SHOW KOČKY • Pestré a okázalé kostýmy, propracovaná choreografie, kultivovaný ostrovtip
moderátorských vstupů.
 Úterý 9. dubna v 18.00 hod. • 2D • HLEDÁ SE PREZIDENT • Pohnuté i humorné momenty ze zákulisí první přímé volby prezidenta. Dokumentární. Mládeži přístupno, 110 min., česky.
 Úterý 9. dubna – středa 10. dubna ve 20.15 hod. • 2D • NEPOUŽITELNÍ • Dva policajti budí svými metodami pozdvižení všude, kde se
objeví. Akční komedie. Do 12 let nevhodný, 96 min., titulky.
 Středa 10. dubna v 18.00 hod. • 3D • FLAMENGO HOY DE CARLOS SAURA • Unikátní záznam tanečního představení v režii světoznámého Carlose Saury. Taneční. Mládeži přístupno, 100 min.
 Čtvrtek 11. dubna - pátek 12. dubna v 18.00 hod. • 3D • JURSKÝ
PARK • Dinosauři se dostávají do volné přírody a souboj lidí s druhohorními obludami začíná. Dobrodružný. Mládeži přístupno, 127 min., dabing.
 Čtvrtek 11. dubna – neděle 14. dubna ve 20.30 hod. • 2D • LESNÍ
DUCH • Kniha mrtvých probudí spící démony a začne krvavý boj o přežití.
Horor. Do 15 let nevhodný, 90 min., titulky.
 Sobota 13. dubna – neděle 14. dubna v 16.00 hod. • 2D • CROODSOVI • Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké
rodiny na světě. Animovaný. Mládeži přístupno, 90 min., dabing.
 Sobota 13. dubna – neděle 14. dubna 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. Akční fantasy komedie. Do 12 let nevhodný, 83 min., titulky.
 Pondělí 15. dubna v 18.00 hod. • 2D • TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Projekt 100 • Mistrovské dílo Sergia Leoneho a jeden z nejlepších westernů vůbec. Do 12 let nevhodný, 166 min., titulky.
 Úterý 16. dubna - středa 17. dubna v 18.00 hod. • 2D • TERAPIE
LÁSKOU • Smích nad střílenými dialogy a slzy nad čistou romantikou.
Komedie/romantický. Do 12 let nevhodný, 122 min., titulky.
 Úterý 16. dubna - středa 17. dubna ve 20.30 hod. • 2D • DÁVÁM
TOMU ROK • První výročí svatby a ani jeden to nechce vzdát jako první.
Komedie. Do 12 let nevhodný, 97 min., titulky.
 Čtvrtek 18. dubna – pátek 19. dubna v 18.00 hod. • Neděle
21. dubna v 18.00 hod. • 2D • JAKO ZA STAREJCH ČASŮ • Herecké
legendy Al Pacino a Christopher Walken jako stárnoucí gangsteři. Krimikomedie. Mládeži přístupno, 95 min., titulky.
 Čtvrtek 18. dubna – pátek 19. dubna ve 20.00 hod. • Neděle
21. dubna ve 20.00 hod. • 2D • NEVĚDOMí • Lidé dávno nežijí na povrchu Země, není to bezpečné. Akční/dobrodružný/fantasy. Do 12 let nevhodný, titulky.
 Sobota 20. dubna ve 20.00 hod. • RUDA Z OSTRAVY ONE KURDE ŠOU CYPA Z RÁDIA - TO NEJLEPŠÍ SYNKA ŠIKOVNÉHO
• Jedinečná příležitost užít si večer plný legrace, písniček s kytááárou
a videoprojekcí.
 Neděle 21. dubna v 16.00 hod. • KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA • Pásmo oblíbených kreslených pohádek. Pro děti, 66 min., česky.
 Pondělí 22. dubna - středa 24. dubna v 18.00 hod. • 2D • MARTIN
A VENUŠE • Jedni jsou z Marsu, druzí z Venuše aneb Když hlídá táta.
Komedie/romantický. Mládeži přístupno, 120 min., česky.
 Pondělí 22. dubna - středa 24. dubna ve 20.30 hod. • 2D • VEDLEJŠÍ ÚČINKY • Působivý thriller, po jehož zhlédnutí se patrně začnete vyhýbat lékárnám. Kriminální drama. Do 15 let nevhodný, 106 min., titulky.
 Čtvrtek 25. dubna - neděle 28. dubna v 18.00 hod. • Sobota
27. dubna - neděle 28. dubna také v 16.00 hod. • 3D • ZAMBEZIA
• Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města. Animovaný. Mládeži přístupno, 83 min.,
dabing.
 Čtvrtek 24. dubna - neděle 28. dubna ve 20.00 hod. • 2D • PÁD
BÍLÉHO DOMU • Bílý dům dobyli teroristé. Prezident je jim vydán na milost. Zachránit ho může jediný člověk. Akční thriller. Do 15 let nevhodný,
119 min., titulky.

Novojičínský zpravodaj

Nepřehlédněte!
 Sobota 13. dubna v 19.00 hod. • „BIOGRAF ARTEFAKT THE END“
• Rozlučková párty s prostory na Slovanské. 19.00 - kvartet „Indigo Quartet“, 20.00 - němý film „Alfonzo, muž bez rukou“ s živým doprovodem,
21.30 - film „Topení po číslech“.
Kino školám
 Pondělí 29. dubna v 9.30 hod. pro MŠ • Za kamarády z TV • 63 min.
 Pondělí 29.dubna ve 13.30 hod. pro ŠD • HOP • 93 min.
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Úterý 2. dubna v 19.00 hod. • Jára Cimrman, Zdeněk Svěrák, Ladislav Smoljak: ZÁSKOK • Hra o nešťastné
premiéře hry Vlasta. Vyprodáno.
 Čtvrtek 4. dubna v 19.00 hod. • Stanislav Štepka: ŠŤASTNÉ KONCE • Komedie o prolínání životních cest a pestrých osudů svérázných
hledačů prvních a možná i posledních lásek. Předplatné skupiny D. Vyprodáno.
 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.
 Sobota 6. dubna v 19.00 hod. • PETR KŮS – FÁMY a lektoři bluegrassové dílny • Osmá bluegrassová dílna Petra Brandejse s Petrem
Kůsem a jeho kapelou Fámy. Lektoři: Ondra Kozák a Martin Vitásek
(kytary), Pepa Malina (housle), Honza Bíba (mandolína), Petr Brandejs
a Petr Vošta (banja) a Pavel Brandejs (kontrabas).
 Neděle 7. dubna v 16.00 hod. – malý sál • Vít Peřina: BUDULÍNEK
• Pohádka o poslouchání. Předplatné skupiny R.
 Úterý 16. dubna v 19.00 hod. – malý sál • LUKÁŠ KLÁNSKÝ A TOMÁŠ KAČO • Ojedinělé spojení klasických mistrů a jazzové improvizace
v podání mladých klavíristů. Kruh přátel hudby.
 Středa 17. dubna v 19.00 hod. • PETR SPÁLENÝ A APOLLO BAND
• Legenda tuzemské populární hudby představí všechny své hity.
 Pondělí 22. dubna v 18.00 hod. • JARO PŘICHÁZÍ OD SEVERU •
Tradiční jarní koncert sboru Puellae et Pueri doplní finský smíšený pěvecký sbor Vanajan nuorisokuoro a chlapecké vokální seskupení Sextet.
 Úterý 23. dubna v 19.00 hod. • Noelle Chateletová: ŽENA VLČÍ
MÁK • Monodrama s Hanou Maciuchovou se vysmívá dnešnímu kultu
mládí a povrchní krásy. Režie: Jaromír Janeček.
 Středa 24. dubna v 19.00 hod. • Anna Saavedra: KUŘAČKY • (náhrada za titul Každý den, šťastný den) • Něžná groteska o virtuálních láskách, pracujících ženách a mužích v domácnosti. V režii Janky Ryšánek-Schmiedtové hrají: Renáta Klemensová, Nikola Birklenová, Petra Lorenzová, Kateřina Vainarová, Vladimír Polák a další. Předplatné skupiny P.
 Čtvrtek 25. dubna - pátek 26. dubna v 18.00 hod. • DUBNOVÁ
TANEČNÍ SCÉNA • Slavnostní vystoupení žáků tanečního oboru k 700.
výročí města. Předprodej v ZUŠ: 17. – 19. dubna od 14.00 do 17.00
(2 kusy na žáka), 22. – 24. dubna od 14.00 do 17.00 (volný prodej).
 Pondělí 29. dubna v 18.00 hod. • Adolf Branald – Radek Balaš: DĚDEČEK AUTOMOBIL • Muzikál podle novely a pozdějšího filmu. Na jevišti
ožijí starobylé motocykly a automobily, diváky dojmou a rozesmějí příběhy
mechaniků a závodníků. Režie: Radek Balaš. Předplatné skupiny S.

Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstava:
 Středa 10. dubna – neděle 5. května – Nová galerie • PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ ZA SEZONU 2012
Doprovodné výstavy:
 DRAVCI A SOVY ZE SBÍREK MUZEA NOVOJIČÍNSKA
 MALÍŘ ZVĚŘE JIŘÍ ŽIDLICKÝ • Ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem Nový Jičín.
Další akce:
 Středa 1. května – neděle 25. srpna - Rytířský sál, Kamenná síň
• MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ A BOJE O MĚSTO NOVÝ JIČÍN • Výstava
u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o městě. Vernisáž v úterý
30. dubna v 17.00 hod.
 Úterý 30. dubna od 18.00 do 22.00 hod. • ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ
NOC
Otevírací doba:
Úterý – pátek
Sobota - neděle

8.00 – 12.00
9.00 – 16.00

13.00 – 17.00
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Duben 2013
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Nepřehlédněte:
 LETNÍ TÁBORY 2013 • Nabídku našich
11 táborů i s přihláškou najdete na našem webu.
Výstava:
 Do pátku 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. Otevírací doba: Po – Pá od 9.00 do
13.00 a od 14.30 do 17.00 hod.
Akce:
 Pátek 5. dubna 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.
 Úterý 9. dubna od 9.00 hod. - SVČ Fokus • VÍTÁNÍ JARA • Přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby speciálních škol a zařízení okresu
Nový Jičín.
 Pátek 12. dubna od 17.00 hod. - SVČ Fokus • JARNÍ FITPÁRTY •
Dance dance, Total body workout se stepy a bosu, Bodybalace. Dejte si
pořádně do těla s trenérkou Martinou Davidovou. Vstupné 150 Kč.
 Sobota 20. dubna od 9.00 hod. - SVČ Fokus • FINGERBOARDOVÉ ZÁVODY • První ročník závodu o ceny s malým skateboardem na
prsty. Startovné 30 Kč.
 Pátek 26. dubna - sobota 27. dubna od 16.00 do 10.00 hod. - SVČ
Fokus • ČARODĚJNÁ NOC • Kouzelná zábava pro děti prvního stupně
ZŠ a odvážné předškoláky s přespáním ve Fokusu – čarodějná dílna,
oheň, hry, soutěže, kvíz, tanec, pohádka před usnutím a další překvapení. Cena 150 Kč.
 Sobota 27. dubna od 11.15 hod. • OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK S VÝHLEDY NA 700LETÉ MĚSTO • Třetí ročník výletu studánkovou trasou.
Začátek v 11.15 hod. na autobusové zastávce Žilina „U partyzána“.
 Sobota 27. dubna – neděle 28. dubna • TANEČNÍ WORKSHOP
• Oslavte s námi Den tance. Lekce různých tanečních stylů: Hip hop,
Krump, Salsa nebo Zumbování. Pro začátečníky i pokročilé. Program,
vstupné a bližší informace na webu.
 Čtvrtky a pátky (4., 5., 11., 12., 18., 19., 25. a 26. dubna) od
14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou
pod vedením paní Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti
40 Kč, dospělí 90 Kč.
Tel: 556 701 853
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstava
 Středa 3. dubna – pátek 26. dubna – Městská knihovna • VODA
V MNOHA PODOBENSTVÍCH •
Fotografie Jindřicha Ondrúše a Libora Tkáče lze zhlédnout v hodinách
určených veřejnosti.
Akce:
 Úterý 2., 9., 16., 23. a 30. dubna od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče. Turnaje, hraní, výměna karet a zkušeností.
 Čtvrtek 4. dubna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • ENERGIE A PRINCIPY ŽIVOTA • Přednáška Lucie Hovjacké o tom, proč se nám v životě
dějí různé situace. Vstupné 70 Kč.
 Pátek 5. dubna ve 20.00 hod. - klub Galerka • UŽ JSME DOMA •
Ledenda tuzemské hudební scény v Galerce! Vstupné 80/110 Kč.
 Sobota 6. dubna v 10.05 hod. - Čajovna Archa • ČAJOVÝLET KE
STŘÍBRNÉMU JEZERU • Odjezd v 10.15 z autobusového nádraží do
Jestřábí. Trasa: Stříbrné jezírko - Odry (5 km, lze se odpojit) – Dobešov
– Radičko – Nejdek – Bělotín (14 km). Lesní čaj.
 Sobota 6. dubna ve 20.00 hod. - Klub Galerka • PHILIPPE BELRAUX (D) feat. DJ TRAVEX (CZ) • Koncert multiinstrumentalisty, skladatele, nyní žijícího v Česku. Vstupné 50/80 Kč.
 Neděle 7. a 21. dubna v 15.00 hod. - Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Středa 10. dubna v 18.15 hod. - Městská knihovna • JAMAJKA
• Cestovatelská beseda Moniky a Jirky Vackových s projekcí. Cena 30/
40 Kč.
 Středa 10. dubna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • FESTIVAL
NA VÝCHOD – cestopisné besedy s projekcemi (vstupné 50 Kč):
 LEDOVCE POD ROVNÍKEM • V Ugandě se tyčí mlžné hory Ruwenzori.  BIBLICKÝ ARARAT • Výstup na vrchol, kde podle Bible přistál
Noe se svou Archou.  TREK PAMIROALTAJEM • Povídání o 130 km
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dlouhém přechodu pětitisícového pohoří Vysoký Altaj.  TURISTIKA
V ARMÉNII • Zakavkazská země nabízí velké možnosti pohodové turistiky a zajímavé památky.
 Pátek 12. dubna ve 20.00 hod. - klub Galerka
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
Koncert moravského barda s kapelou. Vstupné 50/80 Kč.
 Sobota 13. dubna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • ALJAŠKA DIVOKÁ A KRÁSNÁ • Cestopisná projekce a beseda Magdy Radostové.
Vstupné 50 Kč.
 Sobota 13. dubna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • EDO KLENA
A LUKÁŠ VALKUČÁK • Recitál prešovského písničkáře s kytarovým
doprovodem. Vstupné 50 Kč.
 Sobota 13. dubna ve 20.00 hod. - Hudební kavárna • RADIMOVA
KAPELA KAREL • Koncert jedné z našich nejzvučnějších akustických
formací. Vstupné 50 Kč.
 Úterý 16. dubna v 18.15 hod. - Městská knihovna • EFT PROMĚNA • Je věk zásadní pro to, jak budeme žít? Přednáška Jany Novákové.
Vstupné 30/40 Kč.
 Čtvrtek 18. dubna vc 18.00 hod. - Čajovna Archa • ABSTRAKTNÍ
UMĚNÍ • Výtvarný workshop Pavla Valy spojený s projekcí.
 Pátek 19. dubna ve 20.00 hod. - klub Galerka • ZION SQUAD •
Pařba ve stylu reggae/dub. Vstupné 70/100 Kč.
 Pátek 19. dubna ve 22.00 hod. - Hudební kavárna • AFTER PARTY
S BASSURAZZ • Pokračujte v rytmu reggae, po koncertě v Galerce.
 Sobota 20. dubna ve 20.00 hod. - Kino Květen • RUDA Z OSTRAVY • Jedinečná příležitost užít si večer plný legrace, písniček s kytááárou
a videoprojekcí. Vstupné 150/200 Kč.
 Sobota 20. dubna v 9.00 hod. - Čajovna Archa • JARNÍ OČISTA
SKALEK • Jste ochotní hledat v lese odpadky namísto hub? Pomozte
uklidit oblíbený výletní areál. Pytle na odpad i rukavice zajistíme. Sraz
v 9.00 u čajovny, akce trvá do 12.00.
 Sobota 20. dubna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • 18.00 • OD VINNETOUA K NATIVE AMERICANS • Poslechovka samozvaného indiánského šamana Jana Horáka, projekce fotografií a filmových fragmentů.
Vstupné 70 Kč.
 Středa 24. dubna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • ODĚSA • Vyprávění a projekce Dana Hermana. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 26. dubna ve 20.00 hod. - klub Galerka • JAZZ KLUB
& GWYN ASHTON & BAND • Australské blues. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 27. dubna v 16.00 hod. - Čajovna Archa • BLEŠÁK • Je
vám líto je 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.
 Sobota 27. dubna ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • BLUESHAMAN
ZNOVU NA CESTĚ • 2 x one-man-band blues. Vstupné 40 Kč.
Připravujeme:
 Pátek 3. května ve 20.00 hod. - klub Galerka • KVĚTY • Brněnská
alternativní záležitost. Vstupné 50/80 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz/
 Úterý 9. dubna v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ
• ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍD
ANEŽKY MICHÁLKOVÉ A HANY VRABCOVÉ.
 Úterý 16. dubna v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ
KONCERT.
 Úterý 23. dubna v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • OKRESNÍ PŘEHLÍDKA VE HŘE NA KLAVÍR
 Čtvrtek 25. dubna - pátek 26. dubna v 18.00 hod. - Beskydské
divadlo • DUBNOVÁ TANEČNÍ SCÉNA • Vystoupení žáků tanečního
oboru. Předprodej vstupenek od 17. do 19. dubna (2 kusy na žáka) a od
22. do 24. dubna (volný prodej od 14.00 do 17.00 hod. v ZUŠ).

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.
Pozor, novinka!
Na našich webových stránkách nabízíme novou virtuální prohlídku naší
expozice.
Masarykovo nám. 45/29, tel. 556 711 888, 556 768 288, www.mestoklobouku.cz
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Placená inzerce

www.degast-moravia.cz

Certifikovaný kontaktní zateplovací systém
ETICS s izolantem EPS70F tl. 10cm, lepící
tmel, Vertex 117, stěrkovací tmel, silikonová
omítka probarvená 1,5mm zrnitá
uvedené ceny jsou včetně DPH * ceny jsou platné na skladové zboží při platbě v hotovosti do 30.6.2013 * slevy z akcí se nesčítají * chyba tisku vyhrazena
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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.
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Sportovci města a okresu
Marie Machková, tisková mluvčí
Dvacátého února byli v Beskydském divadle vyhlášeni nejúspěšnější sportovci roku 2012. Letos poprvé převzali ocenění nejlepší
sportovci okresu i města současně. Kromě jednotlivců, kolektivů
a trenérů byli oceněni i handicapovaní sportovci. V programu vystoupili zpěváci Michaela Nosková a Jiří Zonyga. Nabízíme přehled
oceněných za město Nový Jičín.
Trenér, cvičitel: Jaroslav Fleischmann (hokej), Alena Šajerová
(plavání), Roman Zumer (basketbal).
Kolektivy: basketbalové družstvo chlapců, tým juniorů a juniorek KVS Laguna, Team Forman Cinelli, družstvo starších žáků
oddílu volejbalu.
Jednotlivci: Petr Hudeček (cyklistika), Dominika Dostálová (zápas), Petra Klosová, Jakub Knesl (oba plavání), Jakub Karolín, Petr
Španihel, Klára Křepelková, Matěj Obšivač, Martin Mazáč (všichni
plavání s ploutvemi).
Nejoblíbenější sportovec a kolektiv: Dominika Dostálová (zápas), Futsalový tým Top Dogs.
Nejúspěšnější sportovci okresu reprezentující Nový Jičín:
Jakub Karolín, Petr Španihel (oba plavání s ploutvemi KVS
Laguna).

Tenisté mají napilno

Radek Vrba, trenér
Tenisový klub Nový Jičín uspořádal na konci února celostátní turnaj mladších žáků. Zúčastnilo se ho šestadvacet sportovních nadějí nejen z Moravskoslezského kraje, ale i ze Slovenska.
Turnaj proběhl v duchu fair play, což ocenili pořadatelé Radim
Kysilko a Radek Vrba i rodiče zúčastněných hráčů. Dvouhru vyhrál
Richard Postupa z Ostravy, který společně s Richardem Bálintem
ze Slovenska ovládl také čtyřhru.
Na letní sezonu tenisový oddíl připravuje dva celostátní turnaje
mladších a starších žáků. O prázdninách rovněž proběhnou tradiční kempy pod vedením Dana Přády. Rádi na nich přivítáme nové
zájemce o tento velmi populární sport.
Mimo účasti na turnajích má Tenisový klub Nový Jičín několik
družstev v krajských soutěžích, od nejmladších osmiletých dětí až
po divizní družstvo dospělých, v němž odehrála několik zápasů
přední světová hráčka a vítězka Wimbledonu Petra Kvitová.
Náš tenisový oddíl má v současnosti sto členů. Nejpočetnější základnu tvoří malí tenisté, kterých je třiačtyřicet. Bližší informace lze
získat na www.tenisnovyjicin.cz.

Pustevny a dále směrem na Martiňák. Ti, kteří chodí raději pěšky, dojeli autobusem na Podolánky, kde volili ze dvou tras. Kratší,
asi tříkilometrová, vedla přímo na Skurečenou. Kdo si chtěl cestu
prodloužit, mohl jít pod vedením manželů Čejkových oklikou přes
Kociánku, Mečovou a Martiňák.
Letošního zimního srazu se zúčastnilo třiaosmdesát turistů, kteří přijeli a přišli z Nového Jičína, Příbora, Kopřivnice, Hodslavic,
Frenštátu pod Radhoštěm, Ostravy, Frýdku-Místku, Litovle a Třince. Každý dostal pamětní list a speciální razítko. Už teď se všichni
těší, že se na Skurečené znovu setkají příští rok. Děkuji všem organizátorům, kteří to letos zvládli opět na výbornou.

Ploutvaři na medailové vlně
Simona Klapcová, KVS Laguna
Úspěšně odstartovali do nové sezony ploutvaři z Klubu vodních
sportů Laguna. V úvodních dvou závodech Světového poháru, které se konaly v Maďarsku a Itálii, zaznamenali skvělé výsledky.
Nejvýrazněji se prosadila juniorka Klára Křepelková, která si po
odchodu tří juniorských mistrů mezi muže vydobyla hlavní pozici
v týmu. Při letošní premiéře získala dvě zlaté a stříbrnou medaili.
V rychlostním potápění na 50 metrů na nádech a na dvojnásobné trati s přístrojem dokonce vytvořila nové české rekordy juniorek
a žen.
Další národní rekord přidala s Veronikou Rosovou, Martinou
Hanzelkovou a Lenkou Kokešovou ve štafetě na 4 krát 100 metrů
hladinového plavání s ploutvemi, v silné konkurenci to ale stačilo
jen na čtvrté místo.
Ve druhém kole v Itálii stála Klára na stupních vítězů celkem čtyřikrát. Na stometrové trati s přístrojem jako první Češka pokořila hranici čtyřiceti vteřin. „Chci obhájit své loňské „překvapivé“ vítězství
ve svěťáku, ale bude to velmi těžké,“ uvědomuje si závodnice.
V úvodních dvou závodech Světového poháru bodovali také další členové Laguny. Individuální medailové příčky obsadili například
Veronika Rosová a Jiří Maňásek, jenž si v maďarském Egeru vylepšil osobní rekord v rychlostním potápění na 50 metrů.

Vozatajové v konkurenci obstáli
Miroslav Bok
Finálové kolo Moravského halového vozatajského poháru se
uskutečnilo první březnovou sobotu v areálu SKL Trojanovice. Zúčastnilo se ho pětapadesát jedno- až čtyřspřeží, včetně devíti párů
poníků.

Turisté měli sraz na Skurečené
Martina Fiedlerová, předsedkyně odboru KČT
Když se řekne Skurečená, představím si kouzelnou
chaloupku v Beskydech,
o kterou se náš odbor Klubu českých turistů stará od
roku 1964. Leží na spojce
mezi Podolánkami a Bařinami, jeden a půl kilometru od Martiňáku. Není tady
elektřina ani signál, prostě
oáza klidu.
Odbor Klubu českých turistů TJ Nový Jičín zde každý rok pořádá zimní sraz turistů. Letošní 44. ročník se
konal první březnovou sobotu. Pořadatelé vždy den
předem chystají prostory
k posezení a občerstvení.
Skurečená – ráj bez elektřiny a signálu.
Není to snadné. V zimě
Foto: Ivan Čejka musejí zásoby donést na
zádech či na saních z Martiňáku nebo Podolánek.
V sobotu jsme z Nového Jičína vypravili autobus, kterým mohli
na sraz přijet turisté z Nového Jičína, Příbora a Kopřivnice. První
zastávka byla na Ráztoce. Tam vystoupili běžkaři a vydali se na
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Jan Minarčík s přísedícím Janem Minarčíkem mladším a koněm
Magnátem skončili čtvrtí.
Foto: Zenon Kisza

Nový Jičín měl v soutěži dva zástupce z Jezdeckého klubu Minarčík v Loučce. Oba závodili v kategorii jednospřeží. V silné konkurenci si vedli vcelku úspěšně. Jan Minarčík s koněm Magnátem
obsadili čtvrté a Ladislav Rypar s koněm Senzace sedmé místo.
V dubnu naše jezdce a koně čekají mezinárodní závody v Kladrubech nad Labem. Rádi bychom touto cestou poděkovali městu
Nový Jičín za celoroční finanční podporu.
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Fotosoutěž čtenářů – 25. kolo
Tentokrát se hodnotitelská čtyřka téměř nedokázala shodnout při posuzování zaslaných soutěžních snímků. Svědčí to o velké pestrosti
námětů, které si soutěžící při hledání nových záběrů z našeho města vyhledávají. Potěšitelné je, že se mezi ně občas řadí i návštěvníci
Nového Jičína.

2. místo – Vlasta Čejková

1. místo – Mojmír Babor
1. Odměna za vítězný snímek březnového kola putuje za hranice
našeho (někdejšího) okresu. Vyzvedne si ji Mojmír Babor z Frýdlantu nad Ostravicí.
2. Po roce znovu získává odměnu, tentokrát za druhé místo,
Vlasta Čejková za objevný záběr. Dokládá mimo jiné dobrou úroveň nočního osvětlení v našem městě.
3. Sněhová čepice docela sluší našemu velkému krajanovi Johannu Gregoru Mendelovi, jak nám to na snímku ze Smetanových
sadů dokazuje Pavel Čagánek.

3. místo – Pavel Čagánek

Děkujeme za účast všem fotoamatérům, kteří se dosud účastnili naší soutěže. Možná vás potěší sdělení, že chceme ve spolupráci
s Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína uspořádat v baště městského opevnění výstavku velké části ze stovek dosud zaslaných
soutěžních snímků. V roce velkého jubilea Nového Jičína si tak připomeneme malé dvouleté jubileum naší soutěže.
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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