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Vážení spoluobčané,
Skončil
rok, ve
naše
oslavilo
významné
vstoupili
jsme do nového
roku kterém
2012. Na jeho
prahuměsto
vzpomínáme
a bilancujeme,
ale hlavnějubileum.
jsme plni očekávání,
Foto: Štěpán
Veverka
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,
dovolte mi, abych vás pozdravil
v novém roce. Vkročení do nového roku přináší kromě očekávání
i prostor pro bilancování. Pokud
mám hodnotit uplynulý čas z pozice starosty, troufám si říci, že se ve
městě povedla spousta věcí.
Podařilo se nám důstojně oslavit 700. výročí od první písemné
zmínky o městě. Po 21 letech
prošel rekonstrukcí divadelní sál
Beskydského divadla. Náklady na
opravu přesáhly 3,3 milionu korun. V kulturní oblasti nemohu nezmínit zásadní renovaci pomníku
J. G. Mendela za více než dva miliony korun.
Na výjimečnosti získal Nový Jičín netradičním projektem hřiště
pro seniory. Jeho výstavba za domem s pečovatelskou službou
Pod Lipami přišla na téměř milion korun. Nezapomněli jsme ani
na nejmenší občánky města. Přestavbou nevyužívaných prostor
v Základní škole Dlouhá vznikla čtyři oddělení nové mateřské školky pro sto dětí, jedno úplně nové a tři přestěhováním z nevyhovujících prostor budovy na ulici Trlicova. Vybavení a výdejna stravy
stály 750 tisíc korun. Stavební úpravy přišly na téměř šest milionů
korun.
Město získalo několik významných dotací. Více než 7 milionů korun jsme obdrželi z evropských fondů na vybudování interaktivní
Expozice generála Laudona. Svazek obcí, který naše město zastřešuje, získal na stavbu cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic evropskou dotaci ve výši 25,9 milionu korun. K podpoře životního prostředí jistě přispěje i nový separační dvůr na Propojovací
ulici. Náklady na jeho výstavbu dosáhly téměř 12 milionů korun.
Investovali jsme i v jiných oblastech. Deset a půl milionu korun
jsme vložili do výměny oken v budovách, které má město ve svém
vlastnictví, na 1,4 milionu korun přišla obnova veřejného osvětlení
v ulicích Svatopluka Čecha a Máchova. Na téměř šest milionů přišla oprava silnic a chodníků. Do regenerace sídlišť jsme investovali
téměř 20 milionů korun.
Myslíme i na místní části. V Žilině jsme postavili kilometr chodníku.
Náklady přesáhly 10 milionů korun. Ve Straníku město za milion korun zrekonstruovalo most. V Kojetíně vyrostlo nové odpočívadlo pro
turisty. V Bludovicích jsme za 209 tisíc korun vykoupili pozemek bývalého vojenského areálu, na kterém letos postavíme psí útulek.
Těší mě dobré hospodaření města. Nový Jičín vloni vyšel ze
srovnávacího výzkumu renomovaného týdeníku Ekonom jako druhé nejlepší město pro byznys v Moravskoslezském kraji. Do sféry
podnikatelských úspěchů jistě patří i to, že se městu podařilo pronajmout hotel Praha. Pro občany a podnikatele jsme zorganizovali
elektronické aukce na energie. Těší mě i oživení cestovního ruchu.
Velkým úkolem byla příprava Strategického plánu rozvoje města
na léta 2014 – 2020. Zapojili jste se do ní i vy, za což vám patří dík.
Letošní investice dosáhnou více než 160 milionů korun, a to při
bezdlužném hospodaření. Kromě výstavby cyklostezky, útulku
a Laudonovy expozice připravujeme i rekonstrukci bazénu novou
metodou EPC, kdy oprava střechy a investice do energetických
technologií bude částečně hrazena z energetických úspor, které
rekonstrukce přinese. Pokračujeme v budování lesoparku Skalky
za téměř 18 milionů korun. Na jaře dokončíme varovný a vyrozumívací protipovodňový systém za 11 milionů korun. U mnoha projektů se vysoké procento vynaložených financí vrátí prostřednictvím
dotace. Město již podalo žádost o dotaci na rekonstrukci přístavby
hotelu Praha a její přeměnu na společensko-kulturní centrum.
I přes úsporná opatření a pokles příjmů budeme pokračovat
v zateplování budov a energetických úsporách v Mateřské škole
Jiráskova, základních školách Jubilejní a Dlouhá, azylovém domě
a budově městské policie. Neustrnou ani investice do komunikací
a přechodů pro chodce, regenerace sídlišť a rozšiřování veřejného
osvětlení do místních částí. Výrazná částka půjde na rekonstrukce
budov a zahrad školek.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám popřál jménem svým
i všech zaměstnanců Městského úřadu v Novém Jičíně do nového
roku jen to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu.
Jaroslav Dvořák
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Nový Jičín má rozpočet
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé schválili letošní rozpočet. Město bude hospodařit
s více než půl miliardou korun. Z toho 162 miliony poplynou na
investice. V příjmech připadne 61 milion na dotace. Radnice si nevezme žádný úvěr, chce zapojit finanční rezervy.
„Příjmy dosáhnou téměř 508 milionů, výdaje 534 milionů korun.
Rozdíl vyrovnáme volnými finančními zdroji na bankovních účtech
města,“ upřesnila místostarostka Blanka Faluši. Mezi nejvýznamnější investice budou patřit stavba cyklostezky do Hostašovic
a psího útulku, vybudování lesoparku Skalky a Expozice generála
Laudona. Na jaře by měl být dokončen varovný a vyrozumívací
protipovodňový systém.
„I přes úsporná opatření a pokles některých příjmů budeme pokračovat v zateplování budov a v energetických úsporách. Bude to
mateřská škola Jiráskova, základní školy Jubilejní a Dlouhá, azylový dům a budova městské policie,“ dodala místostarostka.

Jubileum připomíná zvonkohra
Marie Machková, tisková mluvčí
Nová zvonkohra se poprvé rozezněla sedmnáctého prosince na
Masarykově náměstí. Sestava sedmnácti bronzových zvonů našla
místo na věži radnice. Každé tři hodiny mezi devátou a osmnáctou
bude vyhrávat navolenou melodii. Po ní zazní klasické odbíjení.

Nová zvonkohra si odbyla slavnostní křest.

Foto: Marie Machková

Pro pořízení zvonkohry se vyslovili sami občané. Na její
zakoupení výraznou měrou přispěl sponzor. Přišla na šest set
třicet tisíc korun a měla by být připomínkou sedmistého výročí první
písemné zmínky o městě.
Novojičínská zvonkohra patří k největším v republice. „Tolik
zvonů nemá ani brněnský Špilberk. Její životnost přitom počítáme
v desítkách let,“ uvedl Stanislav Bartoň z městského úřadu. V noci
bude zvonkohra vypnuta. Ovládat ji budou hodiny s dotykovým
displejem, které umožňují nahrávat, ukládat a přehrávat různé
melodie. Z radniční věže tak budou znít písně Generál Laudon jede
přes vesnici nebo Až do Jičína vede úzká pěšina.
„Vyzýváme hudebníky, především ty mladé, aby se pokusili složit
pro zvonkohru nové melodie. Podrobnosti zveřejníme na webu
města,“ dodal Bartoň.

Občanská statistika – listopad 2013
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků - Kunín
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší obyvatelé:

24 104
11
8
3
2
20
10
16
Kalíšek Vilém
Vavříková Marie

21. 4. 1911
29. 9. 1913
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Město má strategický plán
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín má Strategický plán rozvoje města na období let
2014 až 2020. Zastupitelé ho schválili na listopadové schůzi. Mezi
jeho priority patří podpora podnikatelského sektoru s důrazem na
zvyšování zaměstnanosti, podpora technického vzdělávání žáků,
budování bytů pro seniory, modernizace sportovišť či revitalizace
brownfields například pro kulturní či volnočasové aktivity.
„Pro aktualizovanou podobu jsme vybrali motto „Nový Jičín – nejlepší místo pro život v Moravskoslezském kraji“. Jsme přesvědčeni, že město takový potenciál má,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Nový strategický plán reaguje na potřeby občanů a podnikatelů,
vyjádřené při veřejných projednáváních a v dotazníkovém šetření. Bulletin ke strategickému plánu včetně střednědobého akčního
plánu dostanou obyvatelé města začátkem příštího roku.
Schválením dokumentu práce na strategickém plánování a řízení
nekončí. Koordinační výbor sestavený z úředníků, odborníků a politiků bude nadále dohlížet na plnění stanovených cílů. Každý rok
rovněž vznikne akční plán s hlavními projekty pro rok následující.
„Rozpočet města získá vazbu na přesně určené rozvojové cíle,
což je podmínka účelného vynakládání veřejných prostředků. Strategický plán by ale neměl být neměnný, naopak musí reagovat na
potřeby změn během celého sedmiletého období,“ zdůraznila Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic.

Změny v jízdním řádu MHD
Marie Machková, tisková mluvčí
Od patnáctého prosince platí nový jízdní řád městské
hromadné dopravy. Na žádost občanů některé linky pozměnily
trasu a čas odjezdu autobusu. Novinkou je zastávka na Sokolovské ulici, zřízená především kvůli školákům. Dva noční spoje
nechala radnice zrušit, protože je cestující velmi málo využívali.
„Spoj číslo 5 na lince 804001 je zejména kvůli přepravě žáků
a studentů nově veden přes Loučku. Abychom zachovali návaznost na další autobusové linky, má příjezd na autobusové
nádraží v 7.14 hodin, zatímco původně přijížděl v 7.07 hodin.
Spoj 7 nezajíždí do Loučky a jako spoje 25 a 29 na četné žádosti občanů zastavuje u Kauflandu,“ řekla Vladimíra Šustková
z odboru dopravy a silničního hospodářství.
Spoj 31, s odjezdem z autobusového nádraží ve 20.33 hodin,
naopak nejede kolem Kauflandu, ale přes Loučku. Večerní spoje
33 a 35, s odjezdem z nádraží ve 21.40 a ve 22.02 hodin, byly
zrušeny. „Využívalo je v průměru pět, respektive jeden cestující.
Na žádost supermarketu Ahold jsme zrušili i některé málo využívané spoje, zajíždějící k této prodejně,“ vysvětlila Šustková.
Spoj 3 na lince 804002, který jede přes Loučku k nemocnici,
k poště a pro žáky základních škol, bude zastavovat na Sokolovské ulici, s příjezdem na autobusové stanoviště v 7.40 hodin,
bude pokračovat bez přestupu po lince 804003 přes Palackého
ulici do Loučky.
„Vyhovíme tím studentům gymnázia, kteří se potřebují přepravit do školy,“ podotkla Šustková, podle níž nelze
vyhovět všem podnětům. „Nicméně i tento jízdní řád lze
v případě potřeby upravit,“ dodala.
Vedení města zvažuje zavedení dvou jízdních řádů během
roku – zimního a letního – protože v zimě lidé cestují městskou
dopravou častěji, než o prázdninách a za hezkého počasí.

Most přes Stranický potok
Marie Machková, tisková mluvčí
V městské části Straník vznikl nový most. Nahradil původní přemostění Stranického potoka, které statik kvůli špatnému stavu doporučil odstranit. Nová železobetonová stavba je pět a půl metru
široká a osm a půl metru dlouhá. Projíždět po ní mohou automobily
o hmotnosti do osmnácti tun. Předpokládanou cenu zakázky se
elektronickou aukcí podařilo snížit o přibližně dvě stě tisíc korun,
celkové náklady dosáhly milionu korun.

Novojičínský zpravodaj

„Demolice starého a montáž nového mostu trvaly zhruba čtvrt
roku. Po celou dobu bylo nutné dopravní dostupnost v lokalitě
u fotbalového hřiště omezit. Pro pěší jsme vybudovali provizorní
dřevěnou lávku přes Stranický potok. Motoristé se ke svým domům
mohli dostat jen po polní cestě,“ řekl Petr Bittner z odboru majetku,
rozvoje a investic.

Město Nový Jičín
vyhlašuje
ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
V NOVÉM JIČÍNĚ A JEHO MÍSTNÍCH
ČÁSTECH PRO ŠKOLNÍ RO 2014-2015
Zápis se bude konat
ve čtvrtek 6. února 2014 od 14.00 do 18.00 hodin
v základních školách dle těchto školských obvodů:
pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3 tvoří školský obvod
ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána, Gregorova,
Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze, Kollárova,
Masarykovo nám., Mendelova, Protifaš. bojovníků, Sportovní,
Suvorovova, U Grasmanky, Vančurova, Wolkerova;
pro odloučené pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín tvoří školský
obvod ulice B. Martinů, Bratří Jaroňků, Císařská, Jičínská,
Ke Svinci, Křenová, Lipová, M. Baláše, Masarykovo nám.,
Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama,
Pod Žlabcem, R. Melče, Suvorovova, Tolstého, U Hráze,
U Stadionu, V Kútě, V. Poláka, Za Humny, Za Korunou,
Za Potokem;
pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66 tvoří
školský obvod ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova,
Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Malé nám., Masarykovo
nám., Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady,
Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Suvorovova, Štursova,
Úprkova, Zborovská, Žilinská; část obce Nový Jičín –
Straník, Žilina;
pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 tvoří školský
obvod ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova,
Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova,
Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo
nám., Msgr. Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Přemyslovců,
Slezská, Suvorovova, Svatopluka Čecha, Trlicova,
U Jičínky, Valašská, Žižkova;
pro Základní školu Nový Jičín, Tyršova 1 tvoří školský
obvod ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové,
B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála
Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova,
Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici,
K Šatlavě, Karla Kryla, Lesní, Lidická, Masarykovo nám.,
Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara,
Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova,
Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady,
Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká,
Vrchlického, Žerotínova, část obce Nový Jičín – Bludovice,
Kojetín.
Dítě s odloženou povinnou školní docházkou se dostaví
k zápisu do základní školy, ve které mu povolili odklad povinné
školní docházky.
Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný
list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo
zákonného zástupce).
Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že jsou povinni
přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které
do 31. srpna 2014 dosáhnou 6 let věku. O odložení povinné
školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného
posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Jaroslav Dvořák,
					
starosta
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Oddechová zóna pro Máchovu

Výměna oken za miliony

Marie Machková, tisková mluvčí
Nevzhledné prostranství na Máchově ulici patří minulosti. Při regeneraci panelového sídliště Bezručova - Riegrova tady vznikla
klidová zóna s novými lavičkami a zelení. Chybějící chodníky nahradila zámková dlažba, celkovou obnovou prošlo i veřejné osvětlení. Radnice vynaložila 1,7 milionu namísto předpokládaných
2,45 milionu korun. Třicetiprocentní úspora nákladů je výsledkem
elektronické aukce.

Marie Machková, tisková mluvčí
Deset a půl milionu korun vloni vynaložila radnice na výměnu
oken v budovách patřících městu. Nová okna získaly desítky bytů,
školy, úřad, ale i hotel Praha. Elektronickými aukcemi se předpokládané náklady podařilo snížit v průměru o čtvrtinu.
Stará dřevěná okna u většiny domů nahradila plastová. Byty na
Jičínské ulici 275 a na Bulharské 17 získaly navíc bezbariérové
vstupy na balkony a jsou zateplené. „Na Masarykově náměstí 8
jsme použili dřevěná kastlová okna. Podle historických fotografií
jsme křídla nechali oddělit vodorovnou příčkou. Kování je ze surové mosazi, okna směrem k náměstí mají konstrukci na květinové truhlíky,“ uvedla Kamila Ungrádová z odboru majetku, rozvoje
a investic.
Nejnáročnější byly úpravy v prvním podlaží hotelu Praha. Okna,
vstupní dveře a garážová vrata v hliníkovém rámu ze sedmdesátých let minulého století nahradilo dubové dřevo s ručně vyřezávanými hlavicemi. Na radnici nechalo město repasovat vitrážová
okna v malé a velké zasedací místnosti. „Práce spočívaly ve vyčištění vitráží, doplnění chybějících sklíček a novém nátěru rámů,“
dodala Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.

Na Máchově ulici vznikla nová klidová zóna.

Foto: Blanka Zagorská

Senioři cvičili sebeobranu

„Z prostranství mezi panelovými domy v Máchově ulici zmizelo
staré asfaltové hřiště i nevyhovující prolézačky a kolotoč. Terén
jsme nechali upravit tak, aby vznikly dva kopečky, na kterých mohou děti v zimě sáňkovat či bobovat,“ řekla Blanka Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Parkovou zónu s keři, stromky a travnatou plochou doplnily nové
chodníky, odpadkové koše, sušáky na prádlo a lavičky. „Stejně
jako u umělých kopečků jsme použili netradiční prvek v podobě
kruhového posezení kolem červeného dubu,“ dodala Zagorská.

Co město nabízí k pronájmu
Miroslava Saksová, bytový odbor
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory
a parkovací stání:
Divadelní 8 – 26 kanceláří v prvním a druhém patře (od 12,7 do
42,9 m2)
Suvorovova 152 – 11 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží (od
10,0 do 25,2 m2)
Masarykovo náměstí 15 – 29 místností v prvním a druhém patře
budovy o celkové výměře 794,79 m2
Sokolovská 9 - 8 kanceláří v prvním a druhém patře (od
8,03 do 39,23 m2)
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Tyršova 8 – 2 místnosti ve druhém patře budovy o výměře
55,60 m2
Loučka 90 – 1 místnost v přízemí o výměře 10,35 m2
Prodejní box č. 2 - umístěný v areálu městské tržnice o výměře
10,07 m2
Loučka – 12 stání k parkování osobních aut v budově krytého
parkoviště.
Bližší informace sdělí Miroslava Saksová z bytového odboru
městského úřadu, telefon 556 770 864, e-mail msaksova@novyjicin-town.cz.

Lašsko vás zve ke spolupráci
Stanislav Bartoň
Místní akční skupina Lašsko, jejímž členem je také Nový Jičín,
nabízí lidem možnost zapojit se do veřejného života v jejich městě i okolí. V lednu vzniknou skupiny tvořené zástupci obcí, podnikateli, zemědělci, sociálními pracovníky a dalšími občany, kteří
se chtějí podílet na rozvoji našeho regionu. Jejich úkolem bude
odhalit silné a slabé stránky například školství, sociálních služeb
a rozvoje podnikání a navrhnout řešení. Zájemci o případné členství mohou do 12. ledna oslovit Stanislava Bartoně z městského
úřadu, e-mail barton@novyjicin-town.cz, telefon 556 768 252.
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Závěrečnou lekci kurzu sebeobrany pro seniory uspořádala
městská policie osmadvacátého listopadu jako součást projektu
prevence kriminality. Kurz, který podpořilo město Nový Jičín, vedli zkušení strážníci městské policie. Senioři se s jejich pomocí seznámili s teorií a zkusili také praktický nácvik obranných technik.
Osvojili si tak zásady bezpečného chování, používání prostředků
osobní ochrany a v neposlední řadě posílili své sebevědomí.
Ilona Majorošová, foto: Jindřich Beneš

Bezpečně do školy
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín spustil pilotní projekt Bezpečně do školy. Spočívá
v sérii opatření s cílem zvýšit bezpečnost účastníků dopravy ve
městě. Společně s Nadací Partnerství se v první fázi zaměří na
okolí škol Komenského 66 a Komenského 68.
Do tvorby bezpečných cest se kromě odborníků zapojila také veřejnost. Žáci uvedených škol mohli v prosinci vyplňovat dotazníky
s mapou, kde uvedli nejrizikovější ulice. Počátkem roku proběhne
veřejné jednání. Realizační tým na něm oznámí výsledky průzkumu a představí možnosti zlepšení situace.
Nový Jičín patří mezi šedesát měst, kde Nadace Partnerství řeší
zklidnění dopravy. Školy ji navíc budou moci požádat o grant na
činnosti zaměřené na bezpečnost žáků. Technická řešení v dopravní infrastruktuře je město připraveno hradit z vlastních zdrojů,
na větší akce se pokusí získat státní dotace.
Pokud se projekt osvědčí, rozšíří se na další školy. Město již nechalo zpracovat projektovou dokumentace pro přechody u nemocnice a na Tyršově ulici.

Novojičínský zpravodaj
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Chodník v Žilině je opět delší
Marie Machková, tisková mluvčí
Po necelých třech měsících
skončila v části Žilina stavba další
části chodníku podél rušné silnice do Frenštátu pod Radhoštěm.
„Chybí zde souvislá a bezpečná

trasa. Dříve vybudované krátké úseky se snažíme dostavět,“ uvedl
starosta Jaroslav Dvořák. Složitý terén si vyžádal rozdělení stavby
do několika etap. Právě dokončená část vede od trafostanice po
ulici Pstruží potok.
„Tento úsek byl nejvíce náročný a rizikový. Je tady rodinná zástavba a autobusové zastávky, k nimž nevedla jiná přístupová
cesta. Do míst, kde stavba probíhala, zasahovala skála. Náklady
byly poměrně vysoké,“ řekla Ivana Petruchová z odboru majetku,
rozvoje a investic.
Původní rozpočet činil 10,6 milionu korun. Výběrovým řízením se
podařilo snížit náklady na 6,9 milionu. Téměř tři miliony korun poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Pokud fond přispěje i na
zbývajících šest set metrů chodníku, stavební práce by mohly začít
letos v červnu.

Město ušetří na energiích

Nový chodník výrazně zvýší bezpečnost chodců.

Foto: Marie Machková

Vladimír Benko, vedoucí bytového odboru
Město Nový Jičín se v závěru loňského roku registrovalo na
Českomoravské komoditní burze Kladno, aby mohlo obchodovat
v elektronickém burzovním systému. Tímto krokem se radnici podařilo uzavřít kontrakt na nákup elektrické energie a plynu pro rok
2014 za velmi příznivé ceny. S pomocí odborného dohodce nakoupilo obě komodity celkem o třicet procent levněji, než v uplynulém
roce. Roční úspora tak dosáhne 1,3 milionu korun. Ušetřené peníze můžeme vložit do údržby a obnovy bytového a nebytového
fondu.

Sport

Vyhrály ligu, bude extraliga?
René Bárta, trenér
Kadetky z novojičínského volejbalového oddílu budou po několika letech opět usilovat o postup do celostátní extraligy své věkové
kategorie. S výrazným bodovým náskokem vyhrály základní část
první ligy. V její jarní finálové části budou patřit mezi favoritky na
účast v baráži o nejvyšší soutěž.

Naši volejbalisté se zde probojovali do finále. V něm se utkali
s družstvem Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Frýdek-Místek. Starších soupeřů se nezalekli. Po smolně prohraném
prvním setu zvýšili nasazení a druhou sadu vyhráli. Vítěze určil až
třetí set. V něm již dominovali chlapci z Komenského 66, kteří otočili poměr zápasu na 2:1. Kromě vítězství v krajském finále získali
právo zastupovat Moravskoslezský kraj v kvalifikaci na mistrovství
republiky škol, které budou devátého ledna hostit Bojkovice.

Stolní tenisté jsou první!
Miloš Valošek
Stolní tenisté Nového Jičína v této sezoně poprvé hrají třetí ligu.
V polovině soutěže zaujímají nejvyšší příčku tabulky. Cesta k úspěchu nebyla vůbec jednoduchá. Naši hráči zažili pocity radosti, ale
i smutku.
Kromě skvělých výkonů bylo zapotřebí kvalitního zázemí. To poskytl oddíl stolního tenisu tělovýchovné jednoty, který se zasadil
o uskutečnění snu zahrát si ligovou soutěž. Poděkování patří také
všem hráčům, trenérům, rozhodčím a členům oddílu, kteří se starají
o jeho zdárný chod.

Zápasníci uspěli na memoriálu
Volejbalistky mají vysoké cíle – chtějí do extraligy.

Foto: Martina Balová

S novým trenérem a novou generací hráček, vychovaných ve
sportovních třídách Základní školy Komenského 66, tým přesně nevěděl, do čeho jde. V úvodním domácím utkání s Frenštátem, ve kterém vyhrál dvakrát 3:0, se ale přesvědčil, že je na sezonu dobře připraven. Následovalo dalších šest vítězství a postup
na první místo v tabulce, které volejbalistky udržely do konce základní části. Přiblížily se tím předsezonním cílům utkat se o postup
do extraligy.

Volejbalisté nejlepší v kraji
René Bárta, učitel a trenér
Chlapci ze sportovních tříd Základní školy Komenského 66 reprezentovali Nový Jičín v krajském finále volejbalové soutěže základních a středních škol, které se uskutečnilo devátého prosince
v Albrechticích u Karviné.

Novojičínský zpravodaj

Kamil Škarka
Novojičínští zápasníci se třiadvacátého listopadu zúčastnili Memoriálu Budáka a Niče na pražském Vyšehradě. Nejlépe se dařilo Tomáši Čambalovi, jenž vyhrál žákovskou kategorii do 53 kilogramů. Další žák Tomáš Kyjaňa skončil druhý ve hmotnostní kategorii do 47 kilogramů. Josef Černoch obsadil na svých prvních
závodech mezi seniory do 84 kilogramů šesté místo. Doplňkově
se v přátelském souboji představila také Dominika Dostálová.

Sportovní pozvánka
 S lyžemi do Beskyd
Lyžařský zájezd na Bumbálku a Soláň pro vyznavače bílé stopy
i sjezdového lyžování pořádá novojičínský odbor Klubu českých
turistů v sobotu 25. ledna. Podrobnosti jsou ke zhlédnutí na
www.kctnovyjicin.cz nebo v informační skříňce na Lidické ulici.
Nabídka je určena nejen organizovaným turistům, ale všem příznivcům pohybu v přírodě a turistiky.
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Pozvánky a upozornění

 Zahrádkáři pořádají ples
Sdružení zahrádkářů města Nového Jičína pořádá v pátek 17. ledna od
19.00 hodin v sále Závodního klubu Varroc (bývalý Autopal) tradiční ples
Tančíme v květech. K tanci a poslechu hrají skupina Diamant z Kroměříže
a Cimbálová hudba Radhošť z Frenštátu pod Radhoštěm. Bohatá tombola,
občerstvení. Vstupné 140 korun včetně místenky. Předprodej vstupenek
na telefonu 732 968 493 a od 6. ledna v sídle územního sdružení Českého
zahrádkářského svazu Nový Jičín, Msgr. Šrámka 13, vždy v pondělí a ve
středu od 13.00 do 16.00 hodin.
 Kino Artefakt opět promítá
Obnovené kino Artefakt v čajovně Archa v budově městské knihovny na
Husově ulici 2 bude opět promítat. Na sobotu 18. ledna od 18.00 hodin
připravilo ruský film Faust z dílny režiséra Alexandra Sokurova. Snímek
získal Zlatého lva na Mezinárodním festivalu v Benátkách v roce 2011. Poukazuje na lidské slabosti a chyby a znovu obnovuje „Fausta“ jako hluboký
lidský příběh. Vstupné 80 korun.
 Novojičínský jarmark – příležitost pro podnikatele
Na Masarykově náměstí se 14. a 15. února a 7. a 8. března uskuteční Novojičínský jarmark s doprovodným programem. Podnikatelé, kteří se
chtějí jarmarku účastnit, najdou bližší informace na www.icnj.cz.

Klub rodáků a přátel města

Zveme všechny členy a příznivce ve
čtvrtek 23. ledna v 16.30 hodin na
přednášku Karla Chobota s názvem
Výročí roku 2014, která se uskuteční
v klubových místnostech na baště na ulici Gen. Hlaďo. Zároveň připomínáme, že výstavu sto padesáti nejúspěšnějších snímků z fotosoutěže Novojičínského zpravodaje můžete zhlédnout na baště do konce ledna, vždy
v pondělí a ve středu od 14.00 do 17.00 hodin.
Do nového roku 2014 si přejme, aby na zemi zavládl pokoj, neboť bez
pokoje, klidu a míru nemůže člověk prožívat radost ani štěstí. Šiřme pokoj
mezi lidmi a mějme dobrou vůli vůči svým bližním. Přejme si hodně štěstí
a víru, neboť štěstí přichází k tomu, kdo v ně věří. Pevné zdraví a vše
dobré v roce 2014 přeje výbor Klubu.
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
 Sobota 11. ledna v 15.00 a v 18.00 hod. •
NOvOROčNí KONCERt • Vystoupí novojičínský
sbor ZUŠ Ondrášek a jeho přípravná oddělení.
 čtvrtek 16. ledna v 19.00 hod. - malý sál • APOLLON KvARtEt
• Pavel Kudelásek (housle), Radek Křižanovský (housle), Pavel Cyprys
(viola), Pavel Verner (violoncello) zahrají skladby klasiků i současníků. Kruh
přátel hudby.
 Pátek 17. ledna v 19.00 hod. • Eric-Emmanuel Schmitt: MANŽELSKÉ vRAŽDěNí • Gill se vrací domů z nemocnice s amnézií, kterou údajně
utrpěl při úrazu hlavy. V režii Jana Hřebejka hrají Nataša Burger a Jaroslav
Dušek. Předplatné skupiny B.
 Neděle 19. ledna v 16.00 hod. - malý sál • václav Renč: PERNíKOvÁ CHALOUPKA • Pohádka o Jeníčkovi a Mařence, které v lese málem
snědla ježibaba. Předplatné skupiny Rolnička - vyprodáno v předplatném.
 čtvrtek 23. ledna v 19.00 hod. • HRADiŠŤAN - O SLUNOvRAtU •
O tom, co bývalo a znovu kdysi bude... Hudebně taneční pásmo s básněmi
Jana Skácela a texty lidové poezie.
 Pondělí 27. ledna v 19.30 hod. - malý sál • LiStOváNí - Dan Brown:
iNFERNO • Cyklus scénických čtení. Účinkují Lukáš Hejlík (alternace Pavel
Oubram) a Věra Hollá.
 Středa 29. ledna v 19.00 hod. • Gioachino Rossini: LAZEBNíK
SEviLLSKý • Figaro - nejslavnější lazebník všech dob - suverénně vládne
nejen břitvou, ale i výřečností. Komická opera. Předplatné skupiny A.
 Pátek 31. ledna v 18.00 hod. • JE LÉPE Být, NEŽ SE ZDÁt •
Šlechtický portrét 21. století. Vernisáž výstavy.
 Pátek 31. ledna v 19.00 hod. • Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ján Roháč:
KDYBY tiSíC KLARiNEtŮ • Slavný muzikál, který proslavil vynikající film
Jána Roháče. Režie Igor Stránský. Předplatné skupiny D.
Připravujeme:
 Pondělí 3. února v 17.00 hod. • vYHLÁŠENí NEJÚSPěŠNěJŠíCH
SPORtOvCŮ MěStA NOvÉHO JičíNA ZA ROK 2013 • Vstupenky zdarma k dispozici v pokladně divadla od středy 22. ledna.
 Středa 5. února v 19.00 hod. • tONY ACKERMAN SOLO • Americký
virtuózní kytarista, trvale žijící v Česku, v sólovém večeru s pěti akustickými
kytarami.
 Pátek 7. února v 19.00 hod. - malý sál • POHLED • Pohled - na dva,
na nevěru, na muže, na ženu... očima nejbližších. Hrají: Markéta Podmolová, Iveta Žemličková, Naďa Navrátilová, Anna Hanzelková, Kamila Wojkowská, Veronika Philippová. Autorské představení Divadelní společnosti
Ženy s. r. o. Nový Jičín.
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Muzeum Novojičínska

Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
 Do pátku 31. ledna - Nová galerie • AKCE těLA ii
• Výstava členů výtvarného spolku Arkáda a jejich hostů
k odkazu tvorby Antona Koliga.
 Do neděle 12. ledna - Rytířský sál, Kamenná síň •
KOUZLO vÁNOčNíHO StROMU • Tradiční a současné vánoční dekorace.
Otevírací doba:
úterý – pátek 8.00 – 12.00
13.00 – 16.00
neděle
9.00 – 15.00

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
 čtvrtek 2. ledna - pátek
3. ledna v 17.30 hod. • KŘíDLA
vÁNOC • Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se
tak rozeběhne směrem, který si sami určili. V hlavních rolích R. Krajčo,
V. Kerekes, J. Prachař a D. Novotný. Drama/ komedie. Přístupné bez omezení, 110 min., česky.
 čtvrtek 2. ledna a pátek 3. ledna ve 20.00 hod. • 3D • dabing •
Sobota 4. ledna - neděle 5. ledna v 17.30 hod. • 2D • dabing • Pondělí
6. ledna v 17.30 hod. • 2D • titulky • 47 RÓNiNŮ • Jeden z nejznámějších
příběhů japonské historie. Dobrodružný/fantasy. Přístupné bez omezení,
119 min.
 Sobota 4. ledna - neděle 5. ledna ve 20.00 hod. • WALtER MittY
A JEHO tAJNý ŽivOt • Nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life
žije úplně jiný život uvnitř své hlavy. Dobrodružný/komedie. Přístupné bez
omezení, 114 min., titulky.
 Úterý 7. ledna - středa 8. ledna v 17.30 hod. • HOBit: ŠMAKOvA
DRAčí POUŠŤ • 3D • Pokračování dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka. Dobrodružný/fantasy. Přístupné bez omezení, 170 min., dabing.
 čtvrtek 9. ledna - pátek 10. ledna v 17.30 hod. • Sobota 11. ledna - neděle 12. ledna ve 20.00 hod. • NěŽNÉ vLNY • Nová česká komedie Jiřího Vejdělka. Nesmělý Vojta, jeho trochu praštěná rodina
a krásná rusovlasá spolužačka Ela v roce 1989. Přístupné bez omezení,
103 min., česky.
 čtvrtek 9. ledna - pátek 10. ledna ve 20.00 hod. • PARANORMAL
ACtivitY: PROKLEtí • Nešmírujte sousedy, zvlášť když u nich řádí temné
síly. Horor. Do 15 let nepřístupné, 84 min., titulky.
 Sobota 11. ledna - neděle 12. ledna v 17.30 hod. • LEDOvÉ KRÁLOvStví • 2D • Pohádka o nebojácné Anně, která v kruté zimě podnikne
výpravu na záchranu sestry Elsy. Animovaný/komedie. Přístupné bez omezení, 109 min., dabing.
 Pondělí 13. ledna v 17.30 hod. • SHOW! • FK • Autentický pohled
do života teenagerské kapely, která má ovládnout trh s dětskou populární
hudbou. Dokumentární. Přístupné bez omezení, 68 min., česky.
 Pondělí 13. ledna ve 20.00 hod. • 2D • titulky • 47 RÓNiNŮ • Anotace
viz výše.
 Úterý 14. ledna - středa 15. ledna v 16.30 hod. • 2D • dabing • HOBit: ŠMAKOvA DRAčí POUŠŤ • Anotace viz výše.
 Úterý 14. ledna - středa 15. ledna ve 20.00 hod. • NA ŽivOt
A NA SMRt • Elitní jednotka SEALs měla na nepřátelském území zajmout
či zlikvidovat čelního představitele al-Kaidy. Akční/drama/thriller. Do 15 let
nepřístupné, 121 min., titulky.
 čtvrtek 16. ledna - pátek 17. ledna v 17.30 hod. • NěŽNÉ vLNY •
Anotace viz výše.
 čtvrtek 16. ledna - sobota 18. ledna ve 20.00 hod. • vLK Z WALL
StREEt • Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval na drogách a sexu. Fascinující příběh finančníka Jordana Belforta. Životopisný/
drama. Do 15 let nepřístupné, 179 min, titulky.
 Sobota 18. ledna - neděle 19. ledna v 17.30 hod. • ZAtAŽENO, OBčAS tRAKAŘE 2 • 2D • Flint ke svému úžasu zjistí, že jeho zařízení stále
pracuje. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 96 min., dabing.
 Neděle 19. ledna - pondělí 20. ledna ve 20.00 hod. • NYMFOMANKA ii.
• Hlavní hrdinkou je žena, která sama sobě diagnostikovala nymfomanii.
Drama/ komedie/erotický. Do 18 let nepřístupné, 130 min., titulky.
 Pondělí 20. ledna v 17.30 hod. • čtYŘi DOHODY • Úspěšné divadelní
představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného bestselleru. Divadelní záznam. Do 12 let nevhodné, 118 min., česky.
 Úterý 21. ledna - středa 22. ledna v 17.30 hod. • ZPÁtKY DO RiNGU
• Sylvester Stallone a Robert De Niro se mají po třiceti letech opět postavit
proti sobě v ringu a vypořádat se tak s minulostí. Komedie/sportovní. Do
12 nevhodné, 113 min., titulky.
 Úterý 21. ledna - středa 22. ledna ve 20.00 hod. • PARANORMAL
ACtivitY: PROKLEtí • Anotace viz výše.
 čtvrtek 23. ledna - pátek 24. ledna v 17.30 hod. • HERKULES: ZROZENí LEGENDY • Půl bůh, půl člověk bojuje proti nejnebezpečnějším
stvůrám starověku, aby získal svou vyvolenou a zbavil zemi tyranského
krále. Akční/dobrodružný. Do 12 let nevhodné, 90 min., titulky.
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 Čtvrtek 23. ledna - pátek 24. ledna ve 20.00 hod. • Sobota 25. ledna
- neděle 26. ledna v 17.30 hod. • VEJŠKA • Volné pokračování úspěšného filmu Gympl režiséra Tomáše Vorla st. Komedie. Přístupné bez omezení, 100 min., česky.
 Sobota 25. ledna - neděle 26. ledna ve 20.00 hod. • ŠPINAVÝ TRIK
• Podle reálií jednoho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách USA.
Krimi/drama. Přístupné bez omezení, 129 min., titulky.
 Pondělí 27. ledna v 17.30 hod. • ZLODĚJKA KNIH • Liesel (Sophie
Nélisse) se za druhé světové války dostane do pěstounské rodiny, aby začala nový život. Válečný/drama. Do 12 let nevhodné, 131 min., titulky.
 Pondělí 27. ledna - středa 29. ledna ve 20.00 hod. • KLUB POSLEDNÍ NADĚJE • Když elektrikáři Ronu Woodroofovi (Matthew McConaughey)
řekli, aby „šel domů a zemřel“, protože má AIDS, vrhne se na černý trh
s neschválenými léky. Drama. Do 15 let nepřístupné, 117 min., titulky.
 Úterý 28. ledna - středa 29. ledna v 17.30 hod. • HUNGER GAMES:
VRAŽEDNÁ POMSTA • Vítězství Katniss a Peeta Mellarka v Hunger Games zažehly napříč Zeměmi Panemu jiskru vzpoury proti Kapitolu. Akční/
dobrodružný/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 146 min., titulky.
 Čtvrtek 30. ledna - pátek 31. ledna v 15.30 hod. • MRŇOUSKOVÉ -ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ • Na lesním paloučku se rozhoří
nepřátelství mezi koloniemi černých a červených mravenců. Animovaný/
rodinný. Přístupné bez omezení, 80 min.
 Čtvrtek 30. ledna - pátek 31. ledna v 17.30 hod. • 3D • Neděle
2. února v 17.30 hod. • 2D • PUTOVÁNÍ S DINOSAURY • Teprve teď
máte možnost stát se součástí světa, v němž vládnou dinosauři. Akční/
rodinný. Přístupné bez omezení, 81 min., dabing.
 Čtvrtek 30. ledna - pátek 31. ledna ve 20.00 hod. • Neděle 2. února
ve 20.00 hod. • JÁ, FRANKENSTEIN • Adam je monstrum vytvořené šíleným doktorem Frankensteinem před dvěma sty lety. Akční/fantasy/ sci-fi.
Do 12 let nevhodné, 92 min., titulky.
VÍKEND S HOBITEM:
 Sobota 1. února v 16.30 hod. • HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA
• 3D
 Sobota 1. února ve 20.00 hod. • HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ
• 3D
 Neděle 2. února v 15.30 hod. • KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 1. •
Animovaný. Přístupné bez omezení, 73 min., česky.
Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz, web: http://
www.zusnj.cz/
 Čtvrtek 23. ledna v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ
• ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍDY DUŠANA BRUSE
 Úterý 28. ledna v 17.00 hod. - hudební sál ZUŠ
• ŽÁKOVSKÝ KONCERT TŘÍDY LENKY RUČKOVÉ
Tel.: 556 710 088, 731 478 355, e-mail:
fokusnj@fokusnj.cz, web: http://www.fokusnj.cz
Nepřehlédněte!
 Do pátku 31. ledna • NOVOJIČÍNSKÝ
SPORTOVEC ROKU 2013 OČIMA VEŘEJNOSTI • Anketa SVČ Fokus
a sportovní komise rady města. Více informací a hlasování na www.fokusnj.
cz. Vyhlášení vítězů v pondělí 3. února v Beskydském divadle.
Akce:
 Pátek 10. ledna od 18.30 hod. - SVČ Fokus • FOKUS DANCE SHOW
• Skvělé diskotékové hity, světelná show a DJ Mikee. Jen pro mládež do
18 let. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 11. ledna od 10.00 do 17.00 hod. - SVČ Fokus • ŠTĚSTÍ ZAČÍNÁ UVNITŘ • Projektový den s lektorkou Renátou Cholevíkovou - rozvoj
osobnosti. Pro dospívající mládež od 13 do 17 let. Nutná přihláška na www.
fokusnj.cz. Vstupné 60 Kč.
 Neděle 19. ledna 2014 od 9.00 do 13.00 hod. - SVČ Fokus • PRSTÝNEK PODRUHÉ • Šperkařský workshop pro děti a dospěláky - předškoláci v doprovodu rodiče. S sebou (pokud máte) manikúrní nůžky, jehlu
s větším očkem, štípací a ketlovací nůžky. Nutná rezervace na telefonu
607 586 770. Cena 100 Kč.
 Neděle 19. ledna od 15.00 hod. - SVČ Fokus • MAŠKARNÍ BÁL PRO
DĚTI • Tanec, hry, soutěže, hodnocení nejkrásnějších masek. Vstupné
30 Kč.
 Pátek 24. ledna od 16.00 hodin - sobota 25. ledna do 10.00 hodin.
• LEDNOVÁ KOUZELNÁ NOC • Pro děti 1. stupně základních škol a odvážné předškoláky. Nutná přihláška, ke stažení na www.fokusnj.cz. Cena
150 Kč.
 Pátek 31. ledna od 9.00 hod. - SVČ Fokus • PRÁZDNINOVÝ STOLNÍ TENIS • Turnaj dvouher pro neregistrované hráče – od mladších žáků
po dospěláky. Informace Pavel Sedlář, tel. 737 970 008, e-mail sedlar@
fokusnj.cz. Startovné 40 Kč za hráče.
 Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. - ateliéry SVČ Fokus
• KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou pod vedením Evy Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež
a studenti 40 Kč, dospělí 90 Kč.
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Tel: 556 701 853, e-mail: mksnj@mksnj.
cz, web: www.mksnj.cz
Výstavy:
 Celý leden - Čajovna Archa • ALLI
FREJ • Výstava fotografií.
 Pondělí 6. ledna - pátek 31. ledna
- Městská knihovna - v hodinách pro
veřejnost • SVĚT KOČEK • Sběratelská výstava figurek a sošek.
Akce:
 Úterý 7., 14., 21. a 28. ledna od 18.00 do 21.00 hod. - Čajovna Archa
• MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG.
 Pátek 10. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • KVÍZOVÉ HRY •
Seznámení s moderními deskovými a karetními hrami.
 Sobota 11. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • COMICS • Přednáška, projekce a beseda Pavla Valy a Františka Doležela.
 Sobota 11. ledna ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • VÁCLAV FAJFR •
Ostravský písničkář s heligonkou a kytarou. Vstupné 30 Kč.
 Středa 15. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • WORKSHOP PSYCHOHER • Zajímavé psychohry, zaměřené na sebepoznání, emoce, vztahy. Vhodné pro laiky i studenty psychologie. Vstupné 70 Kč.
 Pátek 17. ledna ve 20.00 hod. - Coffeemusic bar • BASSURAZZ •
Přijďte si zatančit nebo jen tak si poslechnout muziku. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 17. ledna ve 20.00 hod. - Klub Galerka • VLOŽTE KOČKU •
Koncert pražské indie kultovky. Vstupné 60/80 Kč.
 Sobota 18. ledna v 15.00 hod. - Čajovna Archa • MUŽSKÁ A ŽENSKÁ ENERGIE • Seminář Petry Vítkové Martochové pro ženy, muže, dívky, chlapce i páry. Vstupné 100/80 Kč (studenti, důchodci).
 Sobota 18. ledna v 19.00 hod. - Klub Galerka • BG CWRKOT • Pohodový bluegrassový večer. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 18. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • FAUST • Podrobnosti na straně 6 v rubrice Pozvánky a upozornění.
 Pondělí 20. ledna 18.00 Čajovna Archa • ANDREJ TARKOVSKIJ •
Přednáška s projekcí z tvorby režiséra pouhých sedmi filmů, ale dobrých
filmů! Vstupné 30 Kč.
 Úterý 21. ledna - Městská knihovna • PRAVIDLA PRO ZDRAVÝ
A ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SOUČASNÉ DOBĚ • Přednáška Lenky Fluráškové
a Ivety Šťastné. Kapacita míst je omezena, možnost rezervace. Vstupné
30 Kč.
 Úterý 21. ledna v 15.00 hod. - Čajovna Archa • BANG! • Seznámení
s moderními deskovými a karetními hrami.
 Pátek 24. ledna v 19.00 hod. - Klub Galerka • CHLEBA S MÁSLEM
& SHR • Dvojkoncert novojičínské kapely a jejích pražských hostů. Vstupné
50/70 Kč.
 Sobota 25. ledna v 18.00 hod. - Čajovna Archa • NA SEVER OD
SLUNCE • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Inge a Jørn nejsou
běžní surfaři. Spojení s vodou a přírodou se rozhodli prožít si až na dřeň.
 Sobota 25. ledna ve 20.00 hod. - Čajovna Archa • MARTIN CHOVANEC A ADAM REJMAN • Dvojkoncert příborských písničkářů. Vstupné
40 Kč.
 Úterý 28. ledna - Městská knihovna • PERU • Země Inků a nádherné
přírody ve vyprávění Monika a Jirky Vackových. Kapacita míst je omezena,
možnost rezervace. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 31. ledna ve 20.00 hod. - Klub Galerka • JAZZ KLUB & MILOŠ ŽELEZŇÁK TRIO • Koncert slovenské jazzové formace. Vstupné
70/100 Kč.
Připravujeme:
 Sobota 1. února ve 20.00 hod. - Klub Galerka • RETRO JOKERS
& VEES • Koncert originální garagerock‘n‘rollové kapely z Ostravy a mladé
indie/rock‘n‘rollové skupiny z Českých Budějovic. Vstupné 70/100 Kč.
 Pátek 7. února ve 20.00 hod. - Klub Galerka • BLOOD MANACLE •
Novojičínská smečka! Vstupné 50/70 Kč.

Návštěvnické centrum
Výstava:
 Pátek 3. ledna - čtvrtek 30. ledna - galerie
Návštěvnického centra • ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
• Putovní výstava fotografií mapuje kulturu, která
nenávratně zmizela za fašistické okupace. Snímky
poskytl Libor Cabák.
 Vyšel kalendář Nového Jičína a okolí
Začal prodej nástěnného kalendáře na rok 2014.
Jeho námětem je Nový Jičín a okolí. Kalendář vyšel za podpory města
Nový Jičín, zájemci ho mohou zakoupit v Návštěvnickém centru za bezkonkurenční cenu 129 korun.
 Kupte si knihu s pohlednicemi města!
U příležitosti 700 let první písemné zmínky vydalo město Nový Jičín reprint
knihy Nový Jičín na dobových pohlednicích. Dílo prošlo grafickou úpravou
a aktualizací současných záběrů města a okolí. Kniha představuje hodnotný suvenýr pro milovníky novojičínské histrorie i návštěvníky města.
Zakoupit ji lze v Návštěvnickém centru, Masarykovo nám. 45/29,
tel. 556 711 888, 556 768 288, www.mestoklobouku.cz.

7

Rok 2013 očima novojičínských fotografů
Leden / únor / březen

 Zemřel básník Jaroslav Merenda.

 Tříkrálová sbírka zavítala na radnici.

 Lidé pomohli rodině Mikulenkových.

 Paulu Gonzales zvolili Miss Expat CR.

 Novoroční koncert sboru Ondrášek.

 Rozálie Stoklasová hrála s filharmonií.

 Na palubovku sportovní haly se po letech vrátili bývalí basketbaloví šampioni.

 Žáci Komenského 66 na univerzitě.

 Masarykovo náměstí ožilo masopustem.

 Křest cukrovinky Laudonův klobouk.

 Dětský maškarní bál v Bludovicích.

 V divadle vyhlásili Sportovce roku 2012.

 Maškarní ples ve Straníku.

 Happening Pamatuj! - Remember!
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Březen / duben / květen

 Turisté v solných dolech Vielička.

 Puellae et Pueri - Zlaté pásmo z Prahy.

 Zápasníci na Memoriálu Miroslava Rešla.

 Bruslařský rekord Karla Ligockého.

 Na náměstí proběhly oslavy Dne Země.

 Jarní taneční večery žáků ZUŠ.

 Cukrářský den měl opět veliký úspěch.

 Vilém Kalíšek oslavil 102. narozeniny.

 Vzpomínka na návštěvu císaře Josefa II.

 Novojičínská Zimní bluegrassová dílna.

 Dýdžejové z celého světa na stadionu.

 Jarní otvírání novojičínských studánek.

 Bohdan Chvátal oslavil sté narozeniny.

 Veletrh Novojičínska zhlédly tisíce lidí.

 Muzea Nový Jičín a Kielce jsou partnery.

Novojičínský zpravodaj
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Květen / červen

 Radnice ocenila nejlepší strážníky.

 Mendelův pomník odvezli k opravě.

 Květinový jarmark na náměstí.

 Zumbamánie pro Amálku na stadionu.

 Školní akademie na Komenského 68.

 Klub rodáků a přátel města v Kroměříži.

 Zpěvy Francie - Ondráš a sbor z Lyonu.

 Město získalo neznámé foto gen. Hlaďa.

 Stadion hostil Podbeskydský autosalon.

 Novojičínské taneční jaro.

 Na radnici ocenili úspěšné školáky.

 První ročník Pivobraní se lidem líbil.

 Sochařka Soňa Zemánková vyhrála v Itálii.

 Ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve.

 Malí fotbalisté vyhráli turnaj v Hranicích.

10

Novojičínský zpravodaj

Červen / červenec / srpen / září

 Ceny za školství, kulturu a sociální oblast.

 Oslavy 690 let části Loučka.

 Ondrášek podnikl turné na jih Evropy.

 Pohár starosty pro školu Jubilejní.

 Vozatajské závody v Loučce.

 TOM Ještěrky pořádal pravěký tábor.

 Oldřicha Zoula ocenilii na Velehradě.

 Mistryně Evropy - ploutvařka Křepelková.

 Primiční den novokněze Jakuba Štefíka.

 Ploutvař Jarolím se stal mistrem světa.

 Cyklistický závod Grand Prix Forman.

 V části Žilina oslavili Den obce.

 Klub rodáků a přátel města v Rakousku.

 Pamětní deska polárníka Orla ve Vardø.

 Veteráni na Svatováclavské vyjížďce.

Novojičínský zpravodaj
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Září

 Marie Vavříková oslavila sté narozeniny.

 Odhalení opraveného Mendelova pomníku.

 Stolní tenisté poprvé ve třetí lize.

 Náměstí hostilo Den sociálních služeb.

 Den se záchranáři na náměstí.

 Ondrášek vyhrál festival v polské Toruni.

 Náměstí patřilo výtvarné akci Křída 2013.

 Vrcholem oslav 700. výročí Nového Jičína byla dvacátá městská slavnost.

 Historická bitva na Skalkách.

 Panovníkův pozdrav měšťanům.

 Lidé si mohli prohlédnout staré listiny.

 Hlavním hostem byla Lucie Bílá.

 Nápaditá módní přehlídka školy Educa.

 Večerní mystická ohňová show.
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Září / říjen / listopad / prosinec

 Videomaping na zdech domů.

 Česká pošta věnovala městu známku.

 Tým Laguny získal Světový pohár.

 Parlamentní volby vyhrála ČSSD.

 Plavci závodili o Malou cenu.

 Fondy EU podpoří Laudonovu expozici.

 Merenda čestným občanem in memoriam.

 Město hostilo soutěž NJ Cheer Open.

 Laguna vyhrála Ligu mládeže.

 Hotel Praha přivítal první hosty.

 Město otevřelo první hřiště pro seniory.

 Separační dvůr na Propojovací ulici.

 Děti prožily zábavný Den s Mikulášem.

 Na náměstí se rozzářil vánoční strom.

 Benefice pro nízkoprahový klub Bunkr.

Autoři fotografií: Pavel Boháč, Petr Brandejs, Pavel Cabák, Ivan Čejka, Vlasta Foltová, Martin Holain, Jana Holišová, Adolf Horsinka, Petra
Chmurová, Jan Kopera, Jaroslav Kotas, Radek Kováčik, Jan Křištof, Michal Máček, Marie Machková, Lenka Malinová, Miroslav Mikula, Oldřiška
Navrátilová, Marek Nižnanský, Novojičínský zpravodaj, Jaroslav Perútka, Radek Polách, Martin Polák, Petr Polišenský, Lada Poulová, Martin Radina,
Martina Rajnochová, Mário Rajskup, Matěj Sobotka, Radovan Stoklasa, Kamil Škarka, Michal Toman, Jiří Tomaškovič, Petr Trnka, Antonín Válek,
Pavel Wessely, Jan Zemánek a archivy KVS Laguna, Muzea Narodowego v Kielcach, sboru Ondrášek, SVČ Fokus, školy Educa a zimního stadionu.

Novojičínský zpravodaj

13

Leden 2014

Placená inzerce

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

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

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

00
dní hodiny Potel.:
- St596
od112
1700777,
do 19
hod.
nebo na základě telefonické dohod
e-mail:
sekretariat@kudrnova.cz
adbách 3, tel.:
Moravská
596 112 Ostrava
777, e-mail: sekretariat@kudrnova.cz
00
00
iny Po - Pá od 8 nabízí
do 16právní
služby v oblasti:
n občanského práva
n obchodního práva
n rodinného
práva
n insolvenčního práva
a Klimkovice,
Hýlov
55

iny Po - St od 1700 do 1900
a základě telefonické dohody

tel. 596 112 777
ekretariat@kudrnova.cz

právní služby v oblasti:
práva
áva
práva
o práva

...do realit jedině s námi!

Hledáme makléře
pro lokalitu
Nový
Jičín
800 401 111
|
| www.rkinvest-reality.cz
a okolí
229 922 608 111 401 800 

www.rkinvest-reality.cz
Byty RD Pozemky Chaty Chalupy
Kanceláře Komerční objekty Prodej
Pronájem Výkup Řešení dluhů a exekucí

1/14
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Naše silné stránky jsou zejména ve výrobě:
• katalogů, brožur, knih s vazbou V1 (skobičky),
V2 (měkká lepená vazba), TWIN (kroužková vazba)
• v zušlechtění povrchové úpravy tiskovin
(laminace, perforace, lakování včetně UV laku)
• lepených bloků všech velikostí a provedení
• letáků až do formátu B2 (skládaných i neskládaných)
Specializujeme se na zlom a grafické zpracování
periodického tisku či jiných publikací.

Tiskárna Moravapress - spolehlivý partner ve světě tisku.

Šťastný nový rok plný pohody,
zdraví a spokojenosti
přeje
M O R AVA P R E S S

Novojičínský zpravodaj
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Fotosoutěž čtenářů – 34. kolo
Setkání 18. listopadu při otvírání výstavy nejúspěšnějších
soutěžících v Baště na ulici
Gen. Hlaďo, žel, mnoho soutěžících nenavštívilo. Příležitost
zhlédnout ji bude mít široká veřejnost do konce ledna (více na
www.rodaci.webgarden.cz).
Nyní k aktuálnímu kolu naší
soutěže:
1. místo patří Antonínu Vágnerovi za nové zdařilé pojetí
oblíbeného tématu – podvěží,
které, jak víme, bylo úspěšné
i v minulém měsíci v podání
Petra Polácha.
2. místo získal Michal Busek,
jehož záběr patří více podzimní náladě v okolí města. Z něj
však nádherně ční vrchol věže
farního kostela, která boduje i když zcela jinak - na snímku
v prvním pořadí.
3. místo náleží Robertu Špunarovi, který na svém soutěžním snímku zachytil naše
náměstí v podobě, která se už
jistě nezopakuje.
Pavel Wessely

1. místo Antonín Vágner

2. místo Michal Busek

3. místo Robert Špunar

Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu:
njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí zástupci redakce Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme, jejich autoři získají odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případným
použitím svého snímku k propagaci města.
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