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Na novoročním
koncertu
pokřtili knihu
o malíři
Eduardu Veithovi.
Více informací čtěte na straně 10.
Foto: Marie Machková a Marie Dohnalová
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Slovo starosty

Dar pro prvního občánka

Vážení spoluobčané,
Nový Jičín má nový strategický plán
rozvoje města na léta 2014–2020. Tento
základní dokument vyjadřuje, kam bude
město směřovat v delším časovém
období. Vychází ze současného stavu
ekonomického, sociálního, kulturního
a životního prostředí. Podílel se na něm
tým lidí z různých oblastí života. Podnikatelé, úředníci, odborníci na regionální
rozvoj, zástupci sportovců a bezpečnostních složek, kulturních,
sociálních a zdravotnických organizací či vzdělávacích institucí.
K jeho konečné podobě, kterou zastupitelé schválili v závěru loňského
roku, v neposlední řadě přispěla také veřejnost. Občané přicházeli
na veřejná projednávání a zúčastnili se i dotazníkového šetření,
v němž sdělovali své náměty na zlepšení kvality života v Novém
Jičíně. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na tvorbě tohoto
stěžejního dokumentu podíleli. Jsem přesvědčen, že toto dílo za
naší aktivní spolupráce a pomoci zabezpečí rozkvět našeho krásného
města.
Motto strategického plánu je „Nový Jičín – nejlepší místo pro život
v Moravskoslezském kraji“. Řeší tři klíčové oblasti. Ekonomický
potenciál města, sociálně-společenskou oblast a téma udržitelného
rozvoje. Strategický plán doplňuje akční plán, ve kterém jsou vyjmenovány konkrétní projekty na sedmileté období s odhadem finanční
náročnosti. Tento časový úsek záměrně koresponduje s novým programovacím obdobím Evropské unie, pro maximální využití dotací.
Pro dodržení stanovených cílů a ukazatelů je nezbytné každoročně
sestavovat jednoletý akční plán, provázaný s aktuálním rozpočtem
města.
Mezi nejzásadnější projekty strategického plánu patří například
výstavba cyklostezky z Nového Jičína do Hostašovic, vybudování
lesoparku Skalky nebo rekonstrukce bazénu. V oblasti životního
prostředí je to snižování energetické náročnosti veřejných budov.
Město bude také pokračovat v otevřené spolupráci s občany. Například zaváděním principu společenské odpovědnosti a systému
místní Agendy 21. Průřezově všemi oblastmi se objevuje téma zvyšování zaměstnanosti. Město bude usilovat o přilákání nových investorů a zlepšování podmínek pro stávající zaměstnavatele.
Strategický plán rozvoje města Nový Jičín na léta 2014–2020
odráží potřeby všech věkových skupin občanů. Pro mladé lidi počítá
s výstavbou startovacích bytů, rodinám s dětmi zaručuje kvalitní
předškolní a školní výchovu a vzdělávání jejich potomků, myslí také
na aktivní život a relaxaci seniorů, aby byl Nový Jičín opravdu tím
nejlepším místem pro život v Moravskoslezském kraji.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů

Marie Machková, tisková mluvčí
Prvním novojičínským miminkem, které se letos narodilo v místní
porodnici, je Aneta Musilová. Podle tradice, založené před třemi
lety, přivítal prvního občánka města ještě v porodnici starosta Jaroslav
Dvořák. Maminka Andrea Musilová dostala od města pro svou dcerušku poukázku na nákup kojeneckých potřeb.
„Anetka váží 3 160 gramů, měří 48 centimetrů a je moc hodná,“
pochlubila se maminka. S manželem vychovává ještě Nelinku, která
má dva roky a sedm měsíců, a čtrnáctiletého Samuela. „Jsme s manželem šťastní, že je holčička zdravá. Také nás velmi potěšila pozornost
města,“ dodala Andrea Musilová. „Anetce i její mamince přeji hlavně
zdraví a aby se jim v našem městě hezky žilo,“ řekl starosta.

Starosta Jaroslav Dvořák přivítal první miminko roku.

Občanská statistika – prosinec 2013
Počet obyvatel

24 112

Narozeno dětí

22

Chlapci

11

Děvčata

11

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín

4

– Kunín

Marie Machková, tisková mluvčí
Sedmdesátá první schůze Rady města Nový Jičín dne 15. ledna:
Radní schválili návrh sportovní komise na ocenění nejlepších sportovců za rok 2013. Schválili příspěvek 5 tisíc korun na přehlídku
technických řemesel pro žáky základních škol a dar 10 tisíc korun
na projekt Na kole dětem, podporující onkologicky nemocné děti.
Schválili také seznam projektů, které budou realizovány v rámci Integrovaného plánu rozvoje města – zóna sídliště Dlouhá.

Foto: Marie Machková
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– Šenov u Nového Jičína

1

Odstěhovalo

24

Přistěhovalo

11

Zemřelo

19

Nejstarší občan

Kalíšek Vilém

21. 4. 1911

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913

Zveme vás na 1. reprezentační ples města Nový Jičín
v pátek 21. února od 19.00 hodin v Hotelu Praha.
Hraje skupina Ypsilon, hostem večera bude zpěvák Josef Laufer.
Cena vstupenky včetně večeře 300 korun.
Více na www.novy-jicin.cz.
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Co město nabízí k pronájmu
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory
a parkovací stání:
Suvorovova 152 – 11 kanceláří ve 2. a 4. podlaží (od 10 do
25,2 m2)
Masarykovo nám. 15 – 29 místností v 1. a 2. patře budovy o celkové výměře 794,79 m2
Sokolovská 9 – 8 kanceláří v 1. a 2. patře (od 8,03 do 39,23 m2)
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Tyršova 8 – 2 místnosti ve 2. patře budovy o výměře 55,60 m2
Žižkova ul. – garáž 68 m2
Prodejní box č. 2 - v areálu městské tržnice Nový Jičín o výměře
10,07 m2
Loučka u Nového Jičína – 12 stání k parkování osobních aut
v budově krytého parkoviště.
Bližší informace sdělí M. Saksová z bytového odboru městského
úřadu, telefon 556 770 864, e-mail msaksova@novyjicin-town.cz.

Pošlete hlášení o odpadech!
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2013 vyprodukovali
nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost.
Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností na webovém portálu www.ispop.cz. Elektronické formuláře je nutné vyplnit do 15. února. Vznikne-li původci
ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, je třeba hlášení
podat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Hlášení
již nelze podávat v listinné podobě, ani zasílat elektronicky přímo
na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Bližší informace na www.ispop.cz a www.novy-jicin.cz v sekci
odpadové hospodářství, aktuality, akce. Případně je podá Marta
Kiššová z odboru životního prostředí městského úřadu, kancelář
306, telefon 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.

Tři králové hosty na radnici
Marie Machková, tisková mluvčí

Úpravy sídliště vrcholí
Marie Machková, tisková mluvčí
Přeměna sídliště Dlouhá vstoupila do poslední etapy. Město
tady chce letos revitalizovat další veřejná prostranství. Nové chodníky, zeleň, veřejné osvětlení a mobiliář by měla získat například
lokalita u obchodního komplexu Máj, ulice Budovatelů a prostranství u základních škol Jubilejní a Dlouhá.
Náklady nepřesáhnou patnáct milionů korun. Z toho pětaosmdesát procent by měla pokrýt dotace z Evropské unie. Město o ni
má požádat nejpozději v srpnu. Realizace musí být ukončena do
června 2015.
„Loni v prosinci město vyhlásilo druhou výzvu k podávání žádostí
o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Nový Jičín
– zóna sídliště Dlouhá. Příspěvek Evropské unie činí třináct milionů
korun,“ uvedla Ivana Morisová z odboru majetku, rozvoje a investic.
Nynější výzva je druhá, kterou město vyhlásilo na revitalizaci
veřejných prostranství. První výzva skončila loni v září. Zahrnovala
devět dílčích projektů. „Na sídlišti vznikla nová dětská hřiště,
chodníky a veřejné osvětlení. Nové jsou také lavičky, odpadkové
koše a zeleň. Celkové náklady přesáhly padesát milionů korun.
Necelými třiačtyřiceti miliony přispěla Evropská unie,“ dodala
Morisová.

Tři králové při lednovém koledování zavítali i na novojičínskou
radnici. Tuto tradici zde zavedli před třemi lety. Letos poprvé ale
dobročinnou sbírku uspořádala místní Charita, která získá pětašedesát procent z vybraných finančních darů. Do loňského roku
Nový Jičín spadal pod Charitu Ostrava.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky poslouží k rozšíření kapacity noclehárny a nákupu zdravotnických pomůcek. „Také doplníme potravinovou banku. Vloni jsme z vykoledovaných peněz pořídili půl
tuny jídla pro lidi v nouzi. Část peněz použijeme na podporu rodinných aktivit,“ uvedl ředitel místní Charity Marcel Brož. Do ulic
města a okolí letos vyšlo třicet skupinek koledníků.

Tříkrálovou sbírku podpořil také starosta města.

Foto: Marie Machková

Obtěžuje vás kouřící komín?
Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí

Součástí první etapy revitalizace sídliště byl nový chodník na Sportovní ulici.
Foto: Marie Machková
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Ostravská nezisková organizace Čisté nebe zahájila webový projekt Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Obyvatelům Moravskoslezského kraje umožňuje přidávat fotografie silně kouřících komínů na
mapu a přimět tak majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů
vytápění. Snímky komínů lze zobrazit na adrese www.cistykomin.cz/pridej-komin.html.
Současné pravomoci obcí při kontrole lokálních topenišť jsou
velmi omezené. Cílem aplikace je upozornit domácnosti, znečišťující
kouřem své okolí, že jejich způsob vytápění sousedy obtěžuje. Web
zároveň nabízí znečišťovatelům možnosti, jak tento stav změnit.
„Často se na nás obracejí lidé, kterým sousedé svým topením
znepříjemňují život. Věříme, že Čistý komín tyto problémové topiče
přiměje k výměně starého kotle za nový nebo ke zlepšení způsobu
vytápění v jejich domácnosti,“ říkají autoři projektu.
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Jak skladujete tuhá paliva?
Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí
Kotle na tuhá paliva používá v Moravskoslezském kraji téměř pětašedesát tisíc domácností. Představují významný zdroj znečišťování
ovzduší. Jeho škodlivé účinky ale lze při dodržení určitých pravidel
významně snížit.
Palivové dřevo: Je stále vyhledávanější, zaslouží si tedy zvláštní
pozornost. V čerstvém stavu má zhruba 50 procent vlhkosti. Správným
skladováním lze obsah vody během dvou let snížit na 15–20 procent.
Tehdy je dřevo vhodné k vytápění. Nedostatečně vysušené dřevo uvolňuje velké množství dýmu, dehtu a škodlivých emisí. Zanáší topeniště
a spalinové cesty a výrazně tím snižuje životnost kotle, krbu či kamen.
Nejlépe schne dřevo, které je naštípané a uložené tak, aby bylo na
vzduchu a nepršelo na ně. Proto se k uskladnění nehodí uzavřené
místnosti – garáže a zahradní domky. Nejvhodnější je otevřený vzdušný
přístřešek u návětrné stěny domu na místě, kam dopadá sluneční svit.
Polena ukládáme kůrou dolů tak, aby jejich nejnižší vrstva byla zhruba
20 centimetrů nad zemí. Do dříví pak může proudit vzduch, nikoliv
však déšť.
Skladování ostatních tuhých paliv: Jednotlivé druhy je nutné skladovat odděleně. Nelze mísit například černé a hnědé uhlí, biomasu
a dřevo. Skladovací plochy musejí být urovnané, vyčištěné a upravené
tak, aby se na nich nedržela voda. Vhodný je beton nebo tvrdý zemitý
podklad. Naopak železitá škvára, jíl a cihlová drť urychlují proces
samovznícení.
Pozor na samovznícení uhlí! Představuje vážné nebezpečí. Nejvíce
náchylné jsou méně kvalitní druhy uhlí, například hnědé. Samovznícení
podporuje zejména skladování ve velkých hromadách, vlhkost, nestejnoměrná zrnitost a přítomnost zbytků jiných hořlavých materiálů –
dřeva, papíru či slámy. Není vhodné skladovat palivo s vysokým obsahem vody. Skladovací prostory je nutné zajistit, aby do nich nezatékala
voda. Nad palivem musí být volný prostor, který umožní odvětrávání.

Vstříc sociálním službám
Daniela Susíková, koordinátor komunitního plánování
Naše město od 1. dubna 2013 realizuje projekt Nový Jičín – vstříc
sociálním službám, zaměřený na vytvoření efektivního systému
sociálních služeb prostřednictvím komunitního plánování. Projekt,
na který radnice získala dotaci z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, potrvá do 31. března 2015. Jeho hlavním výstupem
bude Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb ve
městě Nový Jičín na léta 2016–2019.
Letos v lednu proběhlo dobrovolné dvoudenní akreditované školení
účastníků komunitního plánování. V současné době probíhají dodavatelsky realizované výzkumy zaměřené na mapování potřeb občanů,
finanční analýzu poskytovatelů sociálních služeb a zjišťování potřeb
osob ohrožených sociálním vyloučením. Ve druhém pololetí budeme
diskutovat nad stanovením jeho cílů a opatření. Součástí tohoto
procesu je diskuze v pracovních skupinách o problémech v sociální
oblasti.
Kromě toho plánujeme uvést do provozu Elektronický katalog
poskytovatelů sociálních služeb, který naváže na nynější katalog
písemný. V září proběhne další Den sociálních služeb a poslední
čtvrtletí bude patřit finalizaci komunitního plánu sociálních služeb
na léta 2016–2019.
Máte-li zájem aktivně se zapojit do procesu komunitního plánování
a tedy ovlivnit strukturu a kvalitu sociálních služeb v našem městě,
kontaktujte koordinátora komunitního plánování Danielu Susíkovou,
telefon 556 768 338, e-mail dsusikova@novyjicin-town.cz.
Současně vás žádáme o účast v dotazníkovém šetření, které pořádáme v únoru letošního roku. Dotazníky budou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města nebo v papírové
podobě na informačních místech v budovách městského úřadu.
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Radnice zvyšuje kvalitu práce
Ivana Morisová, odbor majetku, rozvoje a investic
Projekt Řízení lidských zdrojů ve městě Nový Jičín, jehož cílem je
zvýšit účinnost a kvalitu práce zaměstnanců zdejší radnice, vstoupil do
závěrečné fáze. Dosud se pracovníci městského úřadu zúčastnili několika
kurzů zaměřených na řízení lidských zdrojů, které pro ně připravila firma
poskytující vzdělávací služby. Další kurz proběhne letos na jaře.
Výsledkem je kromě jiného kompetenční model, jehož obsahem je
inovované hodnocení takzvanou metodou 360° zpětná vazba, spočívající
v anonymním hodnocení pracovního chování a výkonu jednotlivce
pomocí dotazníkového šetření. Pilotní hodnocení touto metodou proběhlo již v loňském roce. Na financování projektu, včetně technického
vybavení a vzdělávání interních lektorů, se podílejí Evropský sociální
fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočet města.

Tašky na tříděný odpad
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Bezmála tři tisíce sad tašek na tříděný odpad mohou opět získat
občané našeho města a místních částí. Praktické omyvatelné tašky tří
barev jsou určeny ke třídění papíru, skla a plastu. Použít je lze opakovaně,
přičemž se dají navzájem spojit suchým zipem. Po naplnění je občan
odnese ke kontejneru odpovídající barvy a jejich obsah sem vloží.
Letošní novinkou jsou tašky dvou velikostí. Necelých tisíc sad je stejných jako při předchozí akci. Zbývající dva tisíce kusů jsou větší, aby
lépe vyhověly potřebám separace v rodinných domech.
Obyvatelé města si mohou tašky do vyčerpání zásob vyzvednout
u obsluhy separačních dvorů na Propojovací ulici a Palackého třídě,
v sídle Technických služeb na Suvorovově ulici a na městském úřadu
na Masarykově náměstí - informace ve vestibulu a na odboru životního
prostředí, kancelář 306.
Do kampaně se zapojí také osadní výbory v městských částech Bludovice, Kojetín, Loučka, Straník a Žilina. Sady tašek tam jejich členové
roznesou buď přímo do domácností, nebo je rozdají v předem určených
termínech na dohodnutých místech. Osadním výborům a Technickým
službám děkujeme za spolupráci.

Charita nabízí novou službu
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínská Charita zavedla novou službu. Od ledna provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Lidé si v ní mohou půjčit například
polohovací postele, berle, invalidní vozíky, chodítka a jiné pomůcky,
které starým a nemocným pomáhají zvládnout běžné úkony každodenního života. Půjčovna je otevřena každý pracovní den od 10.00 do
14.00 hodin. Žádosti přijímá Charitní dům blahoslavené Matky Terezy
v ulici Dolní brána.
„Půjčovna kompenzačních pomůcek je tradiční služba Charity. Chceme pomoci nejen zdravotně postiženým lidem a seniorům, ale i těm,
kteří se o své příbuzné a známé starají. Nákup zdravotnických pomůcek
by byl drahý. U nás si je mohou za nízký poplatek vypůjčit. Snažíme
se, aby lidé odkázaní na pomoc druhých zůstávali doma a nemuseli
do ústavů,“ uvedl ředitel zdejší Charity Marcel Brož.
O novou službu je veliký zájem. Už po několika dnech ve skladu
vydali například polohovací postel – s elektrickým ovládáním přijde na
450 korun, mechanická na 240 korun měsíčně. Invalidní vozík si lze
na stejnou dobu podle vybavenosti vypůjčit za 150 nebo 240 korun.
Za chodítko klient zaplatí 90 korun, berle jsou zdarma.
„Je to velmi potřebná služba. Jsem rád, že ji ve městě máme. Proto
jsme Charitě poskytli bezplatně prostory ke skladování pomůcek. Prozatím jsou uloženy v přístavbě Hotelu Praha, než upravíme prostory
v budově na ulici Bohuslava Martinů. I ty Charitě nabídneme prostřednictvím bezplatné výpůjčky,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.

Novojičínský zpravodaj

Únor 2014

Děti besedovaly s policisty
Iva Bienerová, žákyně ZŠ Komenského 66
Naše třída 8. A se patnáctého ledna zúčastnila besedy s názvem
Právní zodpovědnost, kterou pořádalo místní oddělení Policie České
republiky ve spolupráci s městským úřadem. Ve dvou hodinách jsme
se dověděli, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co se
nám stane, když porušíme zákon a nebylo nám ještě osmnáct let,
nebo proč jsou patnácté narozeniny tak důležité.
Některé informace nám nebyly neznámé, ale ani tak nebylo špatné
si je připomenout. Program plný zajímavých informací policisté i pracovnice městského úřadu, zabývající se problematikou dětí a mládeže, doplnili názornými ukázkami. Docela nás překvapil počet
zásahů, které policie musí provést například jen v našem městě
a okolí. Poznali jsme, jak je práce policistů obtížná.

Policisté školákům ukázali také svou výzbroj.

Foto: Anna Pavelková

Naše hřiště vzorem pro Oravu
Marie Machková, tisková mluvčí
Novojičínská hřiště posloužila jako předloha nové oddechové zóny
pod Oravským hradem. Projekt, financovaný Evropskou unií, je
výsledkem přeshraniční spolupráce Česka a Slovenska. Nový Jičín
je garantem slovenského projektu, na oplátku získá bezplatnou propagaci svých turisticky a historicky zajímavých míst.
„Se zástupci Oravského muzea, které hrad spravuje, jsme se
setkali na veletrhu cestovního ruchu v Polsku. Tam jsme se dohodli
na společném projektu,“ řekla vedoucí Návštěvnického centra Radka
Bobková. Slováci si u nás prohlédli oddechové a sportovní zóny.
Zaujaly je dřevěné prvky na hřištích, in-line bruslařská dráha i skateboardová rampa. „Jejich záměrem bylo vybudovat po našem vzoru
zónu k aktivnímu využití volného času,“ dodala Bobková.
Oravský hrad navštíví ročně tři sta šedesát tisíc turistů. Ti se nyní
mohou dovědět mnoho zajímavého i o Novém Jičíně. „V informačním
centru pod hradem promítají filmy o našem městě, k dispozici jsou
letáky a mapky. Visí tam náš logotyp i znak. Pro návštěvníky hradu
je to pozvánka do Nového Jičína,“ uvedla Bobková.

Přejete si podomní prodej?
Stanislav Bartoň, vedoucí Obecního živnostenského úřadu
Vážení občané, obracíme se na vás s prosbou. V tomto čísle
Novojičínského zpravodaje je vložen dotazník, jehož výsledek je
pro město velmi důležitý. Zvažujeme novelizaci Tržního řádu, která
by zakázala podomní a pochůzkový prodej na území Nového Jičína.
Podle závěrů Ústavního soudu a živnostenského zákona jsou pro
vydání zákazu nutné věcné důvody. Takovým důvodem může být
výsledek tohoto dotazníkového šetření.
Vyplněný dotazník můžete odevzdat do pátku 28. února v Informačním centru na Masarykově náměstí 45, na informačních místech
městského úřadu na Masarykově náměstí 1 a na Divadelní ulici 1,
případně na Obecním živnostenském úřadu, Divadelní ulice 8 (první
patro nad městskou policií). Dotazník můžete vyplnit také elektronicky na www.novy-jicin.cz. Odevzdané dotazníky slosujeme
a deseti výhercům věnujeme věcné ceny.
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Petice občanů: Zatím odloženo
Pavel Farda, člen petičního výboru
Jak to dopadlo s peticí občanů za urychlenou výstavbu asfaltové
komunikace a chodníků na ulicích Tolstého, V. Poláka
a M. Baláše (lokalita nad Kauflandem), podanou 10. října 2013
na Městském úřadě v Novém Jičíně?
Po intenzivních a často složitých jednáních, jež mezi městem,
zastoupeným oběma místostarosty, a firmou Tvarstav–Real za
účasti zástupců petičního výboru proběhla, byl navržen dodatek
k původní smlouvě. Jeho schválení zastupitelstvem by pro občany
znamenalo dokončení díla do 30. června 2014 a tím i obrovskou
úlevu zejména od prašnosti a konečně důstojné podmínky pro život.
Jediným sporným bodem zůstal požadavek odboru majetku,
rozvoje a investic na snížení konečné ceny o třicetiprocentní podíl
na nerealizovaném jednostranném chodníku ve výši 321 050 korun.
S tím firma Tvarstav–Real zpočátku nesouhlasila. To bylo pravděpodobně také důvodem, proč rada města schválení dodatku
zastupitelstvu nedoporučila.
Těsně před jednáním zastupitelstva 16. prosince 2013 firma
Tvarstav–Real po dohodě se zástupci občanů i v tomto sporném
bodu ustoupila a vznikl přijatelný pozměňovací návrh usnesení,
který po delší debatě předložil ke schválení Milan Šturm. Když
i poslední sporný bod byl vyřešen, zdálo se být vše jasné. Občané
z dotčených ulic, kteří se jednání zastupitelstva v hojném počtu
zúčastnili, se již pomalu začínali radovat.
Před hlasováním však byla vyhlášena přestávka. Zastupitelé
se během ní poradili a po jejím skončení starosta Jaroslav Dvořák
k nemalému údivu přítomných občanů podal protinávrh, který
odsouvá řešení problému na další jednání zastupitelstva města
v březnu 2014. Tedy v termínu, kdy by v případě přijetí dodatku
začala stavba. V následném hlasování pozměňovací návrh Milana
Šturma zastupitelé neschválili, když se většina hlasování zdržela.
Návrh starosty Jaroslava Dvořáka naopak schválen byl.
Je potřeba zdůraznit, že odsunutí vyřešení problému o zhruba
tři měsíce nemusí pro občany výše uvedených ulic nutně znamenat, že do konce června nebude vše hotovo a budou dále žít
v prachu, špíně bez slušných příjezdových cest a chodníku. Jsou
jistě i jiné možnosti dokončení výstavby, než pokračování často
problematické spolupráce s firmou Tvarstav–Real. Vedení města
na jiných akcích (Hotel Praha, nový separační dvůr, hřiště pro
seniory atd.) již ukázalo, že je velmi schopné. Věříme, že zajistí
výstavbu v původním termínu nebo i dříve a snad i levněji, případně
s využitím nějakých dotací.

Ústupek? Spíše požadavek
Jaroslav Dvořák, starosta
Některé formulace v článku Pavla Fardy jsou poněkud zavádějící
a nelze se s nimi ztotožnit. Je třeba zdůraznit, že obsahem navrženého usnesení není ústupek společnosti Tvarstav-Real, ale její
další požadavek, pouze jinak formulovaný, na finanční plnění
města Nový Jičín.
Firma sice souhlasila se snížením konečné ceny o 321 050 korun
za nevybudovaný oboustranný chodník, zároveň ale přidala požadavek na třicetiprocentní podíl města na takzvaných vicepracích,
které Tvarstav–Real provede. Přitom například terénní úpravy pro
vjezdy k domům by měly být zcela v režii stavebníků, bez podpory
města.
Snížené obrubníky by byly součástí stavby i v případě vybudování oboustranných chodníků, takže o vicepráce se nejedná.
Vedení města vnímá, jaké starosti tento stav občanům přináší,
a podporuje jejich požadavek na slušné bydlení a bezprašnou
silnici s chodníkem. Musíme se však řídit zákony a řádně hospodařit s veřejnými prostředky. Věříme, že naše stanovisko občané
pochopí. Záležitost bychom chtěli vyřešit do červnového jednání
zastupitelstva města.
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Na Dlouhé „myslí kriticky“
Gabriela Šustalová
Metodu kritického myšlení si vyzkoušeli žáci pátých tříd Základní
školy Dlouhá 56. Jejím cílem je rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé
myšlení, jež pomáhá s porozuměním předkládané látky.
Zvolený námět učebního bloku vlastivědy – Ve světě peněz – byl
pro páťáky zajímavý a pro jejich budoucí život velmi potřebný. „Vlastní
aktivitou, studiem, zkoumáním, porozuměním a intuicí se seznámili
s pojmy rozpočet, platební karta, finanční ústav, mzda a záporná
stránka peněz. Na závěr každý provedl sebehodnocení. Přesvědčili
jsme se, že žáci se umějí samostatně dopracovat k potřebným vědomostem, aby je pak mohli použít v běžném životě,“ vysvětlila učitelka
Ivana Chlupová, která učební blok připravila.
Valná většina učitelů této školy vzdělávacím programem kritického
myšlení již prošla a nezřídka ho ve svých hodinách použila. Žáci tak
Páťáci z Dlouhé pronikali do tajů světa peněz.
spoluvytvářejí její průběh, jejich znalosti se pak lépe upevňují.

Foto: Gabriela Šustalová

Věnují se logopedické péči

Žáci Tyršovy experimentovali

Jana Vrbová, Jarmila Šimurdová

Rudolf Balon

Mateřská škola Máj, odloučené pracoviště Vančurova, se v závěru
loňského roku zapojila do rozvojového programu Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, nazvaného Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání.
Škola získala sto tisíc korun na projekt Řekni mi jak, abych to příště
dokázal sám. Nakoupila za ně moderní didaktické a logopedické
pomůcky, odbornou i dětskou literaturu, které si mohou půjčovat
pedagogové i rodiče ze všech čtyř pracovišť Mateřské školy Máj.
Část peněz škola použila na další vzdělávání učitelů v preventivní
logopedické péči a na dílčí projekt Jsme na jedné lodi, který byl součástí takzvané sdílny – moderované přednášky pro rodiče a následných individuálních konzultací, jež budou pro velký zájem pokračovat
i letos. Projekt trval od září do prosince 2013 a přispěl ke zlepšení
logopedické prevence a součinnosti dětí, rodičů a školy.

Základní škola Tyršova se zapojila do projektu Technické vzdělání
– Brána k úspěchu. Jeho cílem je probudit v žácích zájem o studium
technických oborů. Zdejší osmáci zamířili osmého ledna do Kopřivnice. V tamní vyšší a střední odborné škole a odborném učilišti
pro ně připravili program Nebojte se střední školy – podpora technického experimentu.
Kluci a holky si prohlédli obě školní budovy. Zbytek dopoledne
strávili při technickém experimentu. Jedna skupina v programu
Autodesk Inventor postupnými kroky sestavila vlastní grafický
návrh autíčka. Úspěšná byla i druhá skupina, jež vytvářela elektronickou kostku. Snad i tato forma výuky žákům pomůže při volbě
budoucí profese.

Rozhodne se někdo z těchto kluků pro technický obor?
Foto: Rudolf Balon

Součástí projektu byly také přednášky pro rodiče. Foto: Jana Vrbová

Nejlepší Laudon? Z Dlouhé 56!
Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra
Vítězem výtvarné soutěže Nakresli Laudona, kterou loni v listopadu vyhlásilo Návštěvnické centrum, se stala skupina žáků
Základní školy Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56, pod vedením Jitky
Jeřábkové. Z této skupiny se lidem nejvíce líbilo dílo Zuzany Grulichové z 8. B, jež v Návštěvnickém centru a na facebooku –
https://www.facebook.com/mestoklobouku – získalo 63 hlasy. Její
obrázek vystavíme v expozici generála Laudona ve třetím nadzemním
podlaží Návštěvnického centra. Skupina Jitky Jeřábkové získává
volné lístky do zdejšího kina Květen.
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Dejte firmu na web „ička“!
Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra
Turistické informační centrum spustilo kompletně přepracované webové stránky. Nalézt je lze na původní adrese
www.icnj.cz. Na titulní stránce se město představuje dvěma
videospoty. Webové stránky dále obsahují informace o možnostech ubytování, stravování, kulturních a sportovních zařízeních. Nechybí zde ani přehledný kalendář akcí pořádaných
ve městě a široká nabídka turistických zajímavostí.
Ve snaze zvýšit kvalitu svých služeb Turistické informační centrum
nabízí firmám možnost zveřejnit jejich kontaktní údaje na svých
webových stránkách. Pokusme se společně vytvořit ucelený přehled
jednotlivých kategorií firem, provozoven a služeb v Novém Jičíně.
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Našla jsem si kamarádku
Jana Havlíčková, dobrovolnice ADRA
Našla jsem si kamarádku. Jmenuje se Jitka a žije v chráněném
bydlení v Novém Jičíně. Milá paní, jen trochu zamlklá, uzavřená do
sebe a zmatená. Nepamatuje si mé jméno, ale když za ní obvykle
v pátek odpoledne přijdu, s úsměvem mě vítá a ptá se, kam půjdeme
a co budeme dělat.
Chodíme spolu do knihovny, kde si se zájmem prohlíží knihy, malujeme, protože je to její velká záliba, posloucháme hudbu, třeba na
koncertě. Někdy jdeme nakoupit nebo jen tak sedíme v parku a sdílíme spolu půvaby přírody. Když jsem za Jitkou jako dobrovolnice
začala v dubnu docházet, nevěděla jsem, jak mou přítomnost vnímá.
Jitka moc nemluví. Zpočátku jsem nepoznala, jestli čas, který
spolu trávíme, pro ni není ztracený, jestli se v mé společnosti nenudí
a zda o ni stojí. Nyní vnímám Jitčinu radost z věcí a zážitků, které
lidé obvykle berou jako samozřejmost. Už umí své pocity projevit,
stejně tak si dokáže říct, co chce nebo nechce dělat. V patnácti
letech začala žít v ústavu, ale po dalších čtyřiceti letech dostala
možnost vrátit se zpět do života. Přes snahu personálu i zájem rodičů,
kteří ji pravidelně navštěvovali, neměla možnost poznat skutečný
život „tam venku“, za branou zámku v Nové Horce u Studénky.
Teď žije v chráněném bydlení, svět se jí otevřel a ona si ho může
užít. Nejde jen o to, že bydlí v domácnosti, dává si k jídlu, nač má
chuť, a koupí si, co potřebuje nebo co se jí líbí. Něco v jejím světě
přece jen chybělo. Každý člověk potřebuje mít někoho blízkého,
s kým bude prožívat dobré i to horší. Její rodiče už odešli a jiní příbuzní
se během let, které Jitka strávila v ústavu, ztratili.
Nabídla jsem jí svou společnost, pomocnou ruku, ucho k naslouchání a místo ve svém srdci. Přátelství s Jitkou mě velmi obohacuje.
Těší mě, že jsem dokázala najít cestu k člověku, který moc nemluví,
ale já vnímám jeho pocity. Vím, že se na mě těší a že nás čeká ještě
mnoho společných zážitků.

Děti chtějí Bezpečně do škol
Marie Machková, tisková mluvčí
Několik stovek školáků se na konci loňského roku zúčastnilo dotazníkové akce, která byla součástí pilotního projektu Bezpečně do
škol v Novém Jičíně. Projekt se v úvodní fázi zaměřil na bezpečnost
dopravy v okolí škol Komenského 66 a Komenského 68. Aby upozornili na riziková místa, žáci vyplňovali dotazníky v papírové či
elektronické podobě.

Jen v listinné podobě radnice vybrala od mladších dětí 304 dotazníky. Žáci druhého stupně je vyplňovali elektronicky. Podařilo se tak
získat velmi reprezentativní vzorek pro řešení dopravní problematiky. Výsledky on-line dotazníků jsou k dispozici na adrese
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/Na -zelenou/Novy-Jicin-Bezpecne-cesty-do-skoly/Novy-Jicin-Bezpecne-cesty-do-skoly-vystupy.
S výsledky ankety a návrhy na řešení radnice seznámí veřejnost
na otevřeném jednání, které se uskuteční v březnu. O přesném termínu a místě konání vás budeme informovat.

Téma: Superhrdinové
Gabriela Šustalová
Žáci osmého a devátého ročníku Základní školy Dlouhá
56, odloučeného pracoviště Jubilejní 3, se zapojili do soutěže
ostravské 1st International School. Soutěž s názvem Let
Superheroes Come to You má netradiční průběh. Studenti
této mezinárodní školy, původem z Indie a Jižní Koreje, se
společně s vyučujícím vypravili k nám do školy.
Během třiceti minut představili průběh soutěže. Na závěr
připravili pro žáky kvíz, který prověřil jejich pozornost při
předchozí prezentaci. Vítězem se stal deváťák David Ullrich,
který má nyní za úkol vybrat si do týmu další dva spolužáky
a na zadané téma vytvořit podobnou prezentaci.
Skupinka bude v únoru reprezentovat naši školu v 1st
International v Ostravě. Jak název soutěže napovídá, jde v ní
o existenci takzvaných superhrdinů v „našem“ světě, například Supermana, Spidermana nebo Iron Mana. Věřme, že
se naši žáci se zajímavým tématem jaksepatří „poperou“.

Půlrok s Puellae et pueri
Andrea Dostálová
Po úspěchy naplněném roce 2013 stanul smíšený pěvecký sbor
Puellae et pueri na prahu dalšího, symbolického Roku české hudby.
U této příležitosti přivítá v Novém Jičíně vynikající chlapecké těleso
Pueri Gaudentes z Prahy. Jejich koncert zazní ve Středisku volného
času Fokus v neděli 23. března.
Ve středu 2. dubna se sbor představí na tradičním Jarním koncertu v Beskydském divadle. Jeho součástí bude loučení s maturanty, kteří mu v loňské sezoně byli velkou oporou. Ještě v plné
sestavě se sbor v sobotu 12. dubna zúčastní mezinárodního festivalu Musica Religiosa v Olomouci a ve středu 16. dubna základního kola přehlídky Opava cantat.
Červen bude ve znamení turné po severských zemích. Na cestě
do Švédska a Norska Puelllae et pueri vystoupí nejprve v partnerském Görlitzu a poté v Oslo u partnerského středoškolského sboru
Skedsmø Voices. Několik dalších dnů plánuje strávit uprostřed
krásné norské přírody.

Pomozte muzeu s výstavou!
Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska

Pracovníci městského úřadu vyhodnocují dotazníky.
Foto: Marie Machková
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Letos si připomeneme 100. výročí vypuknutí první světové války.
Muzeum Novojičínska k tomuto jubileu připravuje výstavu, kterou
otevře v květnu. Pro chystanou expozici hledá památky na Velkou
válku – předměty denní potřeby z počátku dvacátého století, památky na vojenskou službu v rakousko-uherské armádě a na válečné
události let 1914 až 1918, například odznaky, vyznamenání, drobné
památky z bojišť, fotografie, pohlednice, mapy, dopisy, publikace,
noviny, osobní vzpomínky, ale též památky na boje československých legií a na legionáře. V případě zájmu se obracejte na Jana
Čípa nebo Renátu Jaškovou z Muzea Novojičínska, Žerotínský
zámek, ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín, telefon 556 701 156,
e-mail jan.cip@muzeumnj.cz.
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Výročí města v roce 2014
(I. část do roku 1899)
Karel Chobot, Radek Polách
1434 – vymřel rod pánů z Kravař, který vlastnil město a panství Nový
Jičín – 580 let
1524 – vznikly kostel a špitál sv. Ducha na Dolní bráně – 490 let
1544 – Libuše z Lomnice udělila privilegia bratrskému sboru v Novém
Jičíně – 470 let
1574 – většina obyvatel města vyznává luteránství, a to až do bitvy
na Bílé hoře – 440 let
1584 – císař Rudolf II. v květnu udělil městu právo přijímat na faru
kněze podobojí – 430 let
1624 – do Nového Jičína přicházejí jezuité jako noví majitelé města
i panství – 390 let
1644 – vysvěcení nového hlavního oltáře farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie – 370 let
1629 – rektor jezuitské koleje v Olomouci udělil 18. října městu privilegium – 385 let
1629 – oprava poškozené věže farního kostela, přibyl k ní renesanční
ochoz – 385 let
1664 – narodil se A. B. Heidenreich, nejvýznamnější z místních barokních malířů – 350 let
1674 – vznikl Střelecký spolek – 340 let
1729 – posvěcen základní kámen nového chrámu Nanebevzetí Panny Marie – 285 let
1734 – výmalba oltářního obrazu sv. Ondřeje pro stejnojmennou špitální kapli – 280 let
1749 – Straník získal právo pečetit červeným voskem a s ním i obecní
pečetidlo – 265 let
1744 – malíř J. Ignác Czappek vytvořil vedutu města – 270 let
1754 – císařovna Marie Terezie ponechala zdejšímu soudu hrdelní
právo – 260 let
1754 – rozsáhlá povodeň na Dolní bráně – 260 let
1799 – do města přišla rodina Hücklů, zakladatelů kloboučnické tradice – 215 let
1804 – město kupuje nový dům na Obertorstrasse 50 a zřizuje v něm
nemocnici – 210 let
1814 – 3. července byla velká oslava pařížské konference a Napoleonovy porážky – 200 let
1844 – 12. března uhodil
blesk do nejvyššího
vrcholu kostelní věže
a zapálil ji – 170 let
1844 – narodil se Dr. Hugo
Fux, jeden z nejvýznamnějších starostů města – 170 let.
1849 – Jan Nepomuk Enders získal koncesi
na tiskárnu v Novém
Jičíně – 165 let
1849 – Wilhelm Kattauer
daroval 29. března
Hlavní škole sbírky
mineralogickou
a ornitologickou –
165 let
1854 – na věži chrámu Na- Obraz požáru farního kostela z roku 1844.
Foto: Muzeum Novojičínska
nebevzetí Panny
Marie vztyčili kupoli podle plánů domácího stavitele Ignáce
Klosse – 160 let
1854 – v Endersově tiskárně vyšly Dějiny města Nového Jičína a okolí.
Napsal je Dr. Josef Beck (narozen1814) – 160 let
1869 – vznikl zde jeden z prvních dělnických vzdělávacích a podpůrných spolků na Moravě – 145 let
1869 – německý podnikatel Heintz postavil ve městě plynárnu – 145 let

8

Tiskárna J. N. Enderse na fotografii ze sedmdesátých let 19. století.
Foto: Muzeum Novojičínska

1869 – v katastru Loučky byl založen pivovar zvaný Bocheta
– 145 let
1874 – vzniklo místní vyšší reálné gymnázium, pozdější státní reformní reálné gymnázium – 140 let
1874 – do města se vrátil člen rakousko-uherské polární expedice
Eduard Orel – 140 let
1874 – vznikl Spolek vojenských veteránů v Novém Jičíně – 140 let
1874 – výstavba a přesun zdejší státní tabákové továrny – 140 let

Tabáková továrna na snímku z počátku minulého století.
Foto: Muzeum Novojičínska

Stará nemocnice – snímek z konce 19. století.
Foto: Muzeum Novojičínska

1874 – vyšlo první číslo novin Neutitscheiner Wochenblatt – 140 let
1879 – J. Rotter založil továrnu na svítilny pro vozy a kočáry, budoucí
Autopal – 135 let
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1884 – vznikl Spolek Novojičínských ve Vídni – 130 let
1884 – 6. ledna zemřel Johann Gregor Mendel, světově proslulý biolog. Ve Smetanových sadech má pomník – 130 let
1884 – 4. října slavnostně otevřeli Rudolfův špitál, dnešní nemocnici
– 130 let
1889 – 1. června zahájila doprava na místní dráze Hodslavice – Nový
Jičín – 125 let

1894 – v květnu otevřeli Národní dům, středisko kulturního života
české menšiny – 120 let
1894 – do města přišel katolický básník P. Karel Dostál-Lutinov,
blízký spolupracovník P. J. Šrámka – 120 let
1894 – 20. května vzniká v Novém Jičíně spolek Česká beseda – 120 let
1899 – byl otevřen hotel Heinrich

Spadlo nám tady letadlo!!!
Radek Polách
Letecké havárie doprovázejí tento druh dopravy prakticky od
jejího vzniku. Bratři Wrightové nebo aviatik Jan Kašpar o tom jistě
věděli své. Pád letadla se nevyhnul ani našemu městu. Ve fondech
Muzea Novojičínska a Státního okresního archivu Nový Jičín se
dochovaly tři dosud nezveřejněné fotografie havarovaného letadla,
které při bližším zkoumání odkazují na místo tehdejšího Döpperringu, dnešní Tyršovu ulici. Do nedávné doby byla tato událost
prakticky neznámá. Své svědectví vydala až kronika města z let
1926–1938, kterou badatelé prohlédli u příležitosti 700. výročí
města Nového Jičína.
Prvopočátky nehody musíme hledat ve Zlíně. Zakladatel zlínského obuvnického podniku Tomáš Baťa (1876–1932) a jeho firma
přesáhli svými podnikatelskými záměry již v první třetině dvacátého
století hranice tehdejší Československé republiky. Méně známé
ale je, že se v rámci svých obuvnických závodů Baťa významně
podílel na vybudování civilního letectví.
Za klíčové pro chod firmy považoval rychlé spojení mezi jednotlivými výrobnami, odbytišti a dodavateli. Již ve dvacátých letech
zakoupil několik německých válečných jednoplošníků a společně
s bývalým rakousko-uherským vojenským pilotem Jindřichem
Broučkem vedl diskuzi o využití tohoto nového dopravního prostředku. Z upravené louky poblíž Podvesné u Zlína začali s dalšími
rakousko-uherskými piloty provozovat leteckou činnost.
Zpočátku se jednalo o reklamní a vyhlídkové lety spojené s kurýrními úlohami. V roce 1927 podnikl Jindřich Brouček proslulý okružní
reklamní let kolem republiky. Záběry z něj se objevily ve filmových
týdenících a v novinách. Ve třicátých letech firma Baťa nakoupila
další modernější stroje, převážně německé výroby, například junkersy
a fokkery. Letecké oddělení firmy prožívalo novou etapu letectví.
Ani ta se neobešla bez tragédií. Při jedné z nich zahynul i sám zakladatel zlínského impéria Tomáš Baťa. Přesto však chod firmy šel dál
a jedna z filiálek vznikla také na náměstí v Novém Jičíně.
Zaujetí zaměstnanců firmy Baťa pro létání bylo veliké. Proto se
nelze divit, že zasáhlo i do dějin našeho města. Pětadvacátého
dubna 1937 o půl dvanácté dopoledne přelétal nad Novým Jičínem
letoun, který při svých manévrech nezvládl letovou vývrtku a zřítil
se přímo doprostřed Döpperringu.

Vyšetřování na místě nehody letadla pilotovaného Gottfriedem Janischem.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Jednadvacetiletý pilot Gottfried Janisch z letecké flotily zlínské
firmy Baťa skončil v nemocnici. Z jeho letadla s rozeznatelnými imatrikulačními znaky OK – B zbyly jen hromady trosek. Událost samozřejmě přilákala spoustu zvědavců a kromě policejních složek ji
museli kontrolovat také novojičínští hasiči. Gottfried Janisch ještě
téhož dne v nemocnici následkům pohmoždění mozku a dalších
zranění podlehl.

Filiálka firmy Baťa na náměstí v Novém Jičíně. Foto: Muzeum Novojičínska

Havarované letadlo na Döpperringu, 25. dubna 1937.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Co to bylo za pilota a proč nepřistál na náměstí? Gottfried Janisch
byl svobodný účetní firmy Baťa v Novém Jičíně. Narodil se 30. prosince 1915 jako syn kováře z Lanškrouna Franze Janische a jeho
manželky Henriette rozené Kratschmer. Bydlel v podnájmu v domě
číslo 10 na novojičínském náměstí. Jistě věděl o tom, že náměstí
prochází kompletní rekonstrukcí a jakékoliv přistání na jeho ploše
by bylo životu nebezpečné. Pravděpodobně proto se pokusil o přistání na Döpperringu, široké třídě, kde nebyl až tak velký provoz.
Po tragické smrti jej převezli a 28. dubna 1937 pohřbili na hřbitově
v Lanškrouně.
Letečtí piloti Baťovy továrny však pokračovali ve svém létání dál,
ale to už je jiný příběh.
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Jubileum Jaroslava Bělíka
a Rudolfa Balona
Karel Chobot
Stává se, že nějakým nedopatřením
čas, který všem naděluje spravedlivě,
dostihne některou osobnost zdejšího
kulturního a společenského života.
V tom smyslu jsem psal o pětasedmdesátých narozeninách dvou z nich.
Uběhlo pět let, a oba slaví osmdesátiny – Rudolf Balon 20. února a Jaroslav Bělík o dva dny později.
Jaroslav Bělík je známý nadšenec
biologie, propagátor Mendelova díla,
vynikající fotograf, modelář, radioJaroslav Bělík
amatér, místopředseda Klubu rodáků
a přátel města, středoškolský profesor ve výslužbě. S kamerou či
fotoaparátem zaznamenává vše podstatné pro budoucí paměť našeho města, byť kvůli zdravotním problémům již namáhavěji a méně
často. Kdo ho pozná blíže, je překvapen jeho zaujetím pro technické
novinky, počítač nevyjímaje, neboť ten se dávno stal jeho největším
„koněm“ a zdrojem informací.
Jako pilný vlastivědný pracovník publikoval ve Zpravodaji články
o osobnostech regionu, zvláště o zakladateli genetiky Johannu Gregoru Mendlovi. Napsal také dvě knihy: Čítanka pocitů vznikala za
jeho aktivního pedagogického působení na střední zdravotnické
škole, Sborník vzpomínek je výpovědí spolužáků a přátel o zdejším
gymnáziu.
Rudolfa Balona zná novojičínská veřejnost především díky jeho
fenomenální paměti. Na besedách Klubu rodáků se zaskvěl detaily
z historie města a vlastními vzpomínkami, jež svou autenticitou mají
charakter ústních pramenů.

Oběma jubilantům přejeme pevné zdraví, vstřícnost a dobrou vůli
jejich bližních. Aby jim čas, poutající je lanem vzpomínek a činů k rodnému městu, otvíral jen orloj radosti. Nechť se jim ovoce dní na
ošatce zardívá a chutná nekonečně sladce.

Eduard Veith je na světě
Pavel Wessely
Věta v titulku možná zazněla před sto padesáti pěti lety v domku
na čísle 10 na tehdejší Polní ulici (německy Feldgasse), v místě
nynější Mateřské školy Máchova. Zde se v rodině malíře pokojů
narodil syn, jemuž sudičky vložily do vínku obrovské výtvarné nadání.
Nikdo ještě netušil, že jméno Eduarda Veitha o nějakých pětasedmdesát let později ponese ulice, vznikající zhruba půl kilometru na
severovýchod od jeho rodného domku, dnes Úprkova ulice.
Stejná věta mohla zaznít na konci loňského roku, kdy spatřila světlo
světa publikace, věnovaná tomuto vynikajícímu malíři. Plných šest let
trvalo, než se záměr Klubu rodáků a přátel města podařilo završit. Tak
se aspoň její vydání mohlo stát součástí oslav 700. výročí města.
V jejich samotném závěru, při koncertu v Beskydském divadle
dvacátého prosince, se kniha dočkala slavnostního křtu. Pro nemoc
se ho nemohla zúčastnit autorka knihy, významná česká znalkyně
výtvarného umění a publicistka Marie Mžyková. Prokázala nejen
výbornou znalost díla Eduarda Veitha ze všech období jeho bohaté
tvorby, ale prezentuje též mnohé jeho současníky. Představit malířovu
tvorbu v takové šíři a bohatosti bylo možné získáním reprodukcí
z předních evropských galerií a muzeí. Přirozeně velkou část z nich
poskytlo Muzeum Novojičínska.
Vydání knihy by se stěží uskutečnilo bez významné podpory
města Nový Jičín a Česko-německého fondu budoucnosti. Díky
tomu, že vyšla ve dvoujazyčné podobě, bude zajímavá i pro milovníky
výtvarného umění v Rakousku, kde novojičínský rodák většinou
tvořil. Stejně tak v Německu, kde zůstává stále v povědomí našich
krajanů.

Sport
Stolní tenisty čeká derby

Pohár pro malé fotbalisty
Mario Rajskup
Fotbalisté novojičínských mladších přípravek se zúčastnili předvánočního turnaje Stagbet Cup, který se uskutečnil ve sportovní
hale v Ostravě-Dubině. Kluci narození v roce 2006 a mladší pod
vedením trenérů Františka Merendy a Lukáše Dědíka poměřili síly
s vrstevníky z dalších míst Moravy a Slezska. V základní skupině
si naši hráči poradili se soupeři z Třince, Hlučína, Vítkovic a Valašského Meziříčí. Beze ztráty bodu nastoupili v semifinále proti Zbrojovce Brno. Ligovým nadějím nedali šanci a poslali je do bojů o třetí
místo. Ve finále se utkali s mužstvem Sigmy Olomouc. Po nevídaném boji soupeře těsně udolali a získali pro novojičínský oddíl
kopané cenný pohár pro vítěze.

Stolní tenisté Nového Jičína v úvodní části druhé poloviny
letošní třetí ligy na svých stolech porazili silného soupeře TTC
Ostrava-Poruba a nadále jsou na nejvyšší příčce před okresním
rivalem z Kopřivnice. Právě tatrováky v čele s Janem Holáněm,
který střídavě startuje v první lize, přivítáme v sobotu 8. února
ve 14.00 hod. v naší herně. Okresní derby bude jistě vyhecované
a nabídne kvalitní utkání. Zejména proto, že kopřivničtí hráči se
budou snažit nabourat vítěznou vlnu novojičínského družstva.
Naši hráči ale utkání berou vážně a budou rádi za fandy, kteří je
přijdou povzbudit. Oddíl stolního tenisu zve širokou veřejnost ke
šlágrovému utkání, na které budou mít bezplatný vstup.
Text a foto: Miroslav Mikula
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Naděje novojičínského fotbalu na turnaji nepoznaly hořkost porážky.
Foto: Mario Rajskup
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Klub rodáků a přátel města
Pavel Wessely
Zveme všechny členy a příznivce
na tradiční výroční členskou besedu,
která proběhne ve čtvrtek 27. února
v 16.00 hodin v malém sále Beskydského divadla. Zároveň doporučujeme navštívit přednášku o unikátním archeologickém objevu, která
proběhne ve čtvrtek 20. února v 16.30 hodin v Žerotínském zámku
(více informací v programu Muzea Novojičínska na straně 12).

Pozvánky

■ Bazárky v Mami – rodinném centru
Příležitost prodat nadbytečné a nakoupit potřebné věci nabídnou lidem bazárky, které pořádá Mami – rodinné centrum ve
svém sídle na Hoblíkově 34. Od čtvrtka 6. února do pátku
14. února to bude Mimi bazárek dětského oblečení a bot do
velikosti 80, těhotenského oblečení a lůžkovin, od čtvrtka
20. února do pátku 28. února bazárek Batole a školkáč s dětským oblečením a botami od velikosti 86 a lůžkovinami, od
čtvrtka 20. března do pátku 28. března Sportovní bazárek
s hračkami, sportovními a jinými potřebami. Více informací na
www.mamirc.cz, telefon 773 979 796 a e-mail mamirc@seznam.cz.
■ Přijďte zkrotit literární múzu
Seminář tvůrčího psaní s názvem Krocení literární múzy se
uskuteční v pátek 7. února v Žerotínském zámku. Památník
písemnictví na Moravě a Muzeum Novojičínska ho pořádají
pro zájemce o autorskou tvorbu od 12 do 19 let. Tématem bude
Okamžik štěstí. Účastníci ho budou rozvíjet v krátkých cvičeních. zaměřených na kreativitu a vytváření prozaických textů.
Seminář pro žáky od 12 do 15 let proběhne od 10.00 do 11.00
hodin, pro středoškoláky od 15 do 19 let od 11.15 do 12.45
hodin. Zájemci se mohou přihlásit sami nebo prostřednictvím
svých učitelů do čtvrtka 6. února do 12.00 hodin na e-mailu
pamet@muzeumbrnenska.cz.
■ Cestopisné besedy otevře Ukrajina
Dvě tváře Ukrajiny – chudé Zakarpatsko a bohatý Krym – představí cestovatel, geograf a písničkář Ondřej Herzán na cestopisné besedě s projekcí, která se uskuteční v úterý 11. února
v 18.00 hodin v městské knihovně. Vstupné 30 Kč. Bude to
úvodní z cyklu besed s cestovateli, jež tady budou probíhat
každý měsíc až do listopadu, s výjimkou letních prázdnin. Začínat budou v 18.00 hodin. Vstupenky si lze rezervovat nebo
zakoupit předem.
■ Svátek zamilovaných v Hotelu Praha
Valentýnský večer nejen pro zamilované pořádá v pátek
14. února Hotel Praha. Partnerským dvojicím nabídne příjemné posezení při romantických písních hraných na klavír.
■ Náměstí bude hostit jarmark s Laudonem
Dobový jarmark s generálem Laudonem proběhne v pátek
14. února a v sobotu 15. února na Masarykově náměstí. Návštěvníkům nabídne pekařské výrobky, produkty z včelího
vosku a medu, přírodní kosmetiku, rukodělné výrobky, cínové
vojáčky a mnoho dalšího zajímavého zboží. Součástí jarmarku
bude soutěž podnikatelů v gastronomii O nejlepší jarmarečnou
polévku, kterou bude hodnotit široká veřejnost. Jarmarku se
zúčastní kluby vojenské historie a jezdecký klub Bludička, na
programu bude rovněž křest nové publikace Starostové.
■ Bajkonur – cokoliv spadne z nebe...
Komedii Bajkonur nabídne divákům další promítání Biografu
Artefakt, které se uskuteční v sobotu 15. února v 18.00 hodin
v Čajovně Archa. Snímek režiséra Veita Helmera, jenž nese
podtitul „cokoliv spadne z nebe, můžete si nechat“, vypovídá
o kazašské mládeži, snící o životě za hranicemi rodné vesnice,
ale zároveň uvězněné v naivitě a jednoduchosti života ve stepi.
Délka 94 min. Vstupné 90 korun.
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■ Masopust oslaví jarmarkem
Další jarmark – nyní masopustní – se na Masarykově náměstí
odehraje v pátek 7. března a v sobotu 8. března. Přijďte se
podívat na lidovou veselici v doprovodu masopustních masek
s možností nákupu jarmarečních výrobků.
■ Hlaste se na Veletrh Novojičínska
Podnikatelé, kteří mají zájem bezplatně vystavovat na 15. Veletrhu Novojičínska, mohou podat přihlášku do pátku 4. dubna
v Návštěvnickém centru. Přihláška a bližší informace jsou na
www.novyjicin.cz v pravém sloupci. Další informace sdělí
Hana Rolná, telefon 556 768 255, e-mail hrolna@novyjicintown.cz. Veletrh Novojičínska se uskuteční v sobotu 25. května
a v neděli 25. května na zimním stadionu. Jeho součástí budou
prodej zboží, představení a nabídka služeb i tradiční Veletržní
pouť.

Sezona plesů a bálů je tady!
• Ples školy Educa se uskuteční v pátek 7. února od 20.00
hodin v sále Závodního klubu Varroc.
• 1. námořnický maškarní bál pořádá Mami – rodinné centrum
v sobotu 8. února od 15.30 hodin v hotelu Kalač. Vstupné 70
korun. Předprodej v Mami centru na Hoblíkově 34 v době
heren, telefon 775 345 727, e-mail mamirc@seznam.cz, web
www.mamirc.cz.
• Na ples cheerleadingového oddílu FunTime se můžete vypravit v sobotu 8. února od 19.00 hodin do sálu SVČ Fokus.
• v pátek 14. února od 18.30 hodin se v sále SVČ Fokus koná
Valentine’s Dance Show pro mládež od 13 do 18 let. Více informací najdete v programu na straně 13.
• Basketbalový klub Nový Jičín pořádá v pátek 14. února od
19.00 hodin v prostorách restaurace a baru Krytý bazén Basketbalový ples. K tanci a poslechu bude hrát skupina Laca Pospěcha.
• v sobotu 15. února od 20.00 hodin proběhne v závodním
klubu Varroc 56. Zemědělský ples. K tanci bude hrát kapela
Staré časy z Frýdku-Místku. Vstupenka i s místenkou přijde na
150 korun. Předprodej probíhá v přízemí Agentury pro zemědělství a venkov Nový Jičín, telefon 556 702 442, a ve Střední
škole technické a zemědělské, U Jezu 7, telefon 556 706 301
(Jana Bukovjanová).
• Plesy se uskuteční také ve Straníku. V sobotu 15. února od
15.00 hodin to bude Maškarní dětský ples, v sobotu 1. března
od 20.00 hodin Končinová zábava se skupinou Sunar. Podrobnosti na www.straniknj.cz.
• Dětský karneval proběhne v sobotu 15. února od 15.00
hodin v restauraci Kolonie v Žilině. Tamní osadní výbor připravuje také Obecní ples. Termín pořadatelé zatím neurčili – bude
se konat v sobotu 15. března nebo o týden později.
• v sobotu 15. února od 19.00 hodin se v sále SVČ Fokus
uskuteční Valašský bál. Více informací najdete v programu na
straně 13.
• v pátek 21. února od 19.00 hodin proběhne v Hotelu Praha
1. reprezentační ples města Nový Jičín. Více informací najdete
na straně 2.
• na Rybářském plese se můžete bavit v sobotu 22. února od
19.00 hodin v sále SVČ Fokus.
v pátek 28. února od 20.00 hodin se v sále Závodního klubu
Varroc koná Maturitní ples Gymnázia a Střední odborné školy.
• Ples v mexickém stylu zažijete v sobotu 15. března od 19.00
hodin v sále SVČ Fokus. Cena vstupného s večeří 220 Kč.
• Benefiční ples obecně prospěšné společnosti Děcko proběhne v pátek 21. března od 18.00 hodin v sále Závodního
klubu Varroc.
• HK Nový Jičín pořádá v pátek 21. března od 19.00 hodin
Hokejový ples, který se uskuteční v sále SVČ Fokus.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
■ Pondělí 3. února v 17.00 hod. • VYHLÁŠENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA ZA ROK 2013 • Vstupenky zdarma k dispozici
v pokladně divadla.
■ Středa 5. února v 19.00 hod. • TONY ACKERMAN SOLO • Americký
virtuózní kytarista žijící v Česku v sólovém večeru.
■ 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.
■ Neděle 9. února v 18.00 hod. • John Murell: JEŠTĚRKA NA SLUNCI
• Komediálně laděná hra zachycuje odvrácenou tvář skandálního života
divadelní ikony Sáry Bernhardtové ve společnosti jediného muže – oddaného tajemníka Georgea Pitoua. V režii Jany Kališové hrají Hana Maciuchová a Jaroslav Satoranský. Předplatné skupiny S.
■ Pondělí 10. února v 19.00 hod. • John Kander – Joseph Stein –
Fred Ebb: ŘEK ZORBA • Světoznámý muzikál podle románu Nikose
Kazantzakise je plný rozpáleného řeckého slunce a lidskosti. V režii Hany
Mikoláškové hrají Zuzana Sapárová j. h., Dušan Sitek, Helena Čermáková/Jana Tomečková, Gustav Řezníček, Hana Briešťanská, Radovan
Král, Pavel Vacek a další. Předplatné skupiny P.
■ Středa 12. února v 19.00 hod. • MARTIN KASÍK – KLAVÍR • Recitál
našeho předního klavíristy. Kruh přátel hudby.
■ Středa 19. února v 19.00 hod. – malý sál • STANLEY’S DIXIE
STREET BAND • Drží se stylových buřinek a zpěvu přes hlásnou troubu
„a là dvacátá léta“. V repertoáru mají dixielandovou klasiku, swing, blues.
■ Pátek 21. února v 19.00 hod. • Michael Frayn: BEZ ROUCHA ANEB
JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU • Komedie o tom, že dělat legraci není žádná
sranda. Úsměvný pohled do divadelního zákulisí těsně před premiérou.
V režii Jiřího Menzela hrají Jana Švandová, Veronika Freimanová/Kateřina
Frýbová, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák, Petr Pospíchal, Barbora Leichnerová, Josef Carda, Petra Hobzová/Dana Morávková, Martin Kubačák.
■ Neděle 23. února v 16.00 hod. • O POPELCE • Pohádka o hodné
a pracovité Popelce, kterou trápí zlá macecha a protivná nevlastní sestra. Vyprodáno v předplatném. Předplatné skupiny Rolnička.
■ Úterý 25. února v 19.00 hod. • Dan Gordon: CENA ZA NĚŽNOST
• Divadelní hra podle stejnojmenného oscarového filmu. Téměř třicet let
vztahu mezi matkou a dcerou. V režii Viktorie Čermákové hrají Jana
Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej Pyško, Marcela Holubcová, Jan
Kačer a Daniela Choděrová. Předplatné skupiny B.
Pátek 28. února v 19.00 hod. • René de Ceccatty: DÁMA S KAMÉLIEMI
• Příběh kurtizány, která poznala pravou lásku, ale kvůli pokrytecké morálce
společnosti a podlomenému zdraví ji nemohla naplno prožít. V režii Milana
Schejbala hrají Sabina Laurinová j. h., Helena Karochová, Kateřina
Fixová, Petra Duspivová, Jiří Vojta, Lukáš Král a další. Předplatné skupiny A.
Připravujeme:
■ Úterý 4. března v 19.00 hod. • Franco D’Alessandro: ŘÍMSKÉ NOCI
Poutavý a dojemný příběh italské herečky Anny Magnani a amerického
dramatika Tennessee Williamse. V režii Gregory Abelse hrají Simona
Stašová a Oldřich Vízner. Předplatné skupiny P.
■ Středa 5. března v 18.00 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE. Kruh
přátel hudby.

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
■ Pondělí 3. února – středa 5. února v 17.30 hod. • KRÁSNO • Černá
komedie režiséra a představitele hlavní role Ondřeje Sokola. Kamarádi
z dětství se vracejí do rodného města, aby vyřešili smrt matky jednoho
z nich. Česká krimi komedie. Do 12 let nevhodné, 112 min.
■ Pondělí 3. února – středa 5. února ve 20.00 hod. • VLK Z WALL
STREET • Ve dne vydělával tisíce dolarů za minutu. Noci prožíval na
drogách a sexu. Fascinující životní příběh finančníka Jordana Belforta.
Životopisný/drama. Do 15 let nepřístupné, 179 min., titulky.
■ Čtvrtek 6. února – pátek 7. února v 17.30 hod.
■ Sobota 8. února – neděle 9. února ve 20.00 hod.
■ Pondělí 10. února – středa 12. února v 17.30 hod. • DĚDICTVÍ ANEB
KURVA SE NEŘÍKÁ • Pokračování kultovní komedie. Návrat Bohuše
v podání Bolka Polívky a dalších, dobře známých postav. Česká komedie.
Do 12 let nevhodné, 106 min.
■ Čtvrtek 6. února – pátek 7. února ve 20.00 hod.
■ Sobota 15. února – neděle 16. února ve 20.00 hod. • ROBOCOP •
Alex Murphy je dobrý polda, který dělá, co může, aby v Detroitu zastavil
nárůst korupce a zločinu. Akční/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 121 min., titulky.
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■ Sobota 8. února – neděle 9. února v 15.30 hod. 2D
■ Sobota 8. února – neděle 9. února v 17.30 hod. 3D
■ Sobota 15. února – neděle 16. února v 17.30 hod. 3D
■ Sobota 22. února – neděle 23. února v 15.30 hod. 2D • LEGO PŘÍBĚH • Báječný svět lega poprvé na plátně. Příběh Emmetta – běžné,
poslušné a dokonale průměrné Lego mini-figurky. Animovaný. Přístupné
bez omezení, dabing.
■ Pondělí 10. února – středa 12. února ve 20.00 hod. • JACK RYAN:
V UTAJENÍ • Mladého finančního analytika Jacka Ryana angažuje do
svých řad CIA. Thriller. Do 15 let nepřístupné, 100 min., titulky.
Valentýn v kině:
■ Čtvrtek 13. února – pátek 14. února v 17.30 hod. • VEJŠKA •
Volné pokračování úspěšného filmu Gympl Tomáše Vorla st. Česká
komedie. Přístupné bez omezení, 100 min.
■ Čtvrtek 13. února – pátek 14. února ve 20.00 hod. • ZIMNÍ PŘÍBĚH • V mýtickém prostředí New York City se více než jedno století
odehrává příběh plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu
dobra a zla. Romantický/fantasy. Přístupné bez omezení, 109 min., titulky.
■ Pondělí 17. února – úterý 18. února v 17.30 hod. • NĚŽNÉ VLNY •
Nová česká komedie Jiřího Vejdělka. Píše se rok 1989 – nesmělý Vojta,
jeho trochu praštěná rodina a krásná rusovláska Ela. První zamilovanost
uhodí bez ohledu na politický režim. Česká komedie. Přístupné bez omezení, 103 min.
■ Pondělí 17. února – úterý 18. února ve 20.00 hod. • BLÍZKO OD
SEBE • Další výjimečná role Meryl Streepové. Pustý vybydlený dům
se zabedněnými okenicemi na americkém Středozápadě se stává dějištěm rodinného dramatu. Komedie/drama. Do 12 let nevhodné,
130 min., titulky.
■ Středa 19. února v 19.00 hod. • KOMICI S.R.O. – MATONOHA &
KNOR & RUDA Z OSTRAVY • Skvělé stand-up celovečerní představení
s nejlepšími baviči z pořadu Na stojáka. Vstupné 200/230 Kč.
■ Čtvrtek 20. února – čtvrtek 27. února v 17.30 hod.
■ Sobota 22. února – pondělí 24. února ve 20.00 hod.
■ Pátek 28. února ve 20.00 hod. • BABOVŘESKY 2 • Letní komedie
Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici.
Česká komedie. Přístupné bez omezení, 110 min.
■ Čtvrtek 20. února – pátek 21. února ve 20.00 hod. • 12 LET V ŘETĚZECH • Strhující pravdivý příběh muže, který se zničehonic ocitl
spoutaný v řetězech jako otrok. Snímek nominovaný na Oscara. Životopisný/drama. Do 15 let nepřístupné, 134 min., titulky.
■ Úterý 25. února – středa 26. února ve 20.00 hod. • VLHKÁ MÍSTA
• Osmnáctiletá Helen (Carla Juri) ráda experimentuje, zvláště v sexu.
Komedie/drama. Do 15 let nepřístupné, 109 min., titulky.
■ Pátek 28. února – sobota 1. března v 15.30 hod. • VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ • Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy se společně s kumpány pokusí vykrást obchod s oříšky. Animovaný/komedie.
Přístupné bez omezení, dabing.
■ Sobota 1. března – neděle 2. března v 17.30 hod. • ANGELIKA •
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky, který okouzlil diváky po
celém světě. Romantický/dobrodružný. Do 12 let nevhodné, 113 min.,
dabing.
■ Sobota 1. března – neděle 2. března ve 20.00 hod. • PAMÁTKÁŘI
• Film podle skutečné historie vypráví o největším lovu pokladů v historii.
Hrají George Clooney a Matt Damon. Drama. Do 12 let nevhodné,
112 min., titulky.
■ Neděle 2. března v 15.30 hod. • KRTEK A KALHOTKY • Deset příběhů s Krtečkem. Animovaný. Přístupné bez omezení, 80 min., česky.

Muzeum Novojičínska
Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstava:
■ Pátek 7. února – neděle 4. května – Rytířský sál
• HRAČKY ZE STARÉ PŮDY • Moravské lidové
hračky doplněné o historické, exotické či autorské
hračky z pozůstalosti akademické malířky Marie Fischerové-Kvěchové a o soubor autorských pohlednic. Vernisáž ve
čtvrtek 6. února v 17.00 hod.
Akce:
■ Čtvrtek 20. února v 16.30 hod. – Trámový sál • „TRŽIŠTĚ“ KRAKOVSKÉ KAMENNÉ SUROVINY V OKOLÍ STUDÉNKY NA KONCI
6. TISÍCILETÍ PŘ. N. L. • O novém unikátním archeologickém objevu
evropského významu budou přednášet Vratislav Janák, Kateřina Papáková a Petr Rataj z Ústavu archeologie Slezské univerzity v Opavě.
Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00 • Neděle 9.00–15.00

Novojičínský zpravodaj
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Pátek 14. února od 16.30 hod. – zimní stadion • VALENTÝNSKÉ
DISKOBRUSLENÍ • Valentýn na bruslích s volbou krále a královny lidských srdcí a překvapením pro vítěze. Vstupné: dospělí 30 Kč, mládež
20 Kč, doprovod 5 Kč.
■ Pátek 14. února od 18.30 hod. – SVČ Fokus • VALENTINE’S
DANCE SHOW • Valentýnská disco show. Skvělé hity s DJ Mikee, laser,
videohity, love foto, ceny a soutěže, nejzamilovanější pár, král a královna
večera. Pouze pro mládež do 18 let. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 15. února od 19.00 hod. – SVČ Fokus • VALAŠSKÝ BÁL •
Přijďte si s přáteli zazpívat a zatancovat nejen valašské lidovky s Cimbálovou muzikou SLPT Javorník a Pustkovou cimbálovou muzikou
z Kozlovic. Předprodej vstupenek s místenkou za 150 Kč.
■ Pátek 28. února od 16.00 hod. – sobota 1. března do 10.00 hod. •
ÚNOROVÁ KOUZELNÁ NOC • Další z kouzelných nocí pro děti
1. stupně základních škol a odvážné předškoláky. Nutná přihláška, ke
stažení na webu. Cena 150 Kč.
■ Pondělí 3. března – pátek 7. března • VZHŮRU KE HVĚZDÁM •
Pobytový tábor ve Štramberku, plný nevšedních zážitků pro děti ve věku
od 13 do 15 let. Přihláška na webu.
■ Pondělí 3. března – pátek 7. března, denně od 8.00 do 16.00 hod. •
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR • Program na jarní prázdniny pro děti od
6 do 12 let, zábava, hry, soutěže, sport, tancování, vyrábění. Cena 1 050 Kč
(svačinka, oběd, pitný režim, program). Nutná přihláška – je na webu.
■ 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.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
■ Celý únor – Čajovna Archa • MANDALY • Výstava Karin Petrskovské.
■ Pondělí 3. února – pátek 28. března –
Městská knihovna • FANTASY HLAVY •
Keramické portréty Tomáše Beni, inspirované hrdiny fantasy a doplněné kresbami,
ukázkami a knižními zajímavostmi.
■ Středa 5. února – úterý 25. února • KYTICE, ZÁTIŠÍ, PORTRÉTY A KRESBY •
Výstava obrazů Pavly Hájkové. Vernisáž
v úterý 4. února v 17.00 hod., vystoupí děti
z Dětského domova v Melči.
Akce:
■ Sobota 1. února v 18.00 hod. – Čajovna
Archa • BALIHOLKA Z ČECH ANEB 7
LET NA OSTROVĚ BOHŮ • Cestopisné
vyprávění o životě na Bali, doplněné fotografiemi a ukázkami tradičních tanců a kostýmů. Vstupné 50 Kč.
■ Sobota 1. února ve 20.00 hod. – Klub
Galerka • RETRO JOKERS & VEES •
Koncert garage-rock’n’rollové kapely z Ostravy a mladé indie/rock’n’rollové kapely z Českých Budějovic. Vstupné
70/100 Kč.
■ Úterý 4., 11., 18. a 25. února od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
■ Středa 5. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • JÓGA • Přednáška
Pavla Kováře. Vstupné 30 Kč.
■ Pátek 7. února v 15.00 hod. – Čajovna Archa • POZOR, JDOU
K VÁM ZVÍŘÁTKA • Deskohrátky, tentokrát se zvířátky.
■ Sobota 8. února v 8.00 hod. – Čajovna Archa • GURMÁNSKÝ ČAJOVÝ LET NA RADHOŠŤ A VELKÝ JAVORNÍK • Přírodní expedice.
Sraz v 6.50 na autobusovém nádraží, odjezd v 6.55 ze stanoviště 7 do
Trojanovic. Návrat odpoledne.
■ Pátek 7. února ve 20.00 hod. – Klub Galerka • BLOOD MANACLE
& BE OURSELF • Dvě novojičínské hardcore smečky v jednom večeru!
Vstupné 50/70 Kč.
■ Sobota 8. února ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • DHANYAVAD •
Koncert mystické zážitkové hudby. Vstupné 50 Kč.
■ Úterý 11. února v 18.00 hod. – Městská knihovna • DVĚ TVÁŘE
UKRAJINY – ZAKARPATÍ A KRYM • Více informací v rubrice Pozvánky
na straně 11.

Novojičínský zpravodaj

■ Středa 12. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ŠESTNÁCTITISÍCIKILOMETROVEJ VEJŠLAP • Cestopisná projekce z pěšího putování
ze Dvora Králové nad Labem k poutním místům ve Španělsku, Itálii a Izraeli. Vstupné 50 Kč.
■ Čtvrtek 13. února v 19.00 – Klub Galerka • ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM
ČERNÝM • Poslechový večer – komentované novinky, starší tituly a odpovědi na dotazy. Vstupné 50/70 Kč.
■ Pátek 14. února ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • VALENTÝNSKÁ
PARTY & LOS RUMBEROS DUO • Písně známé, neznámé, salsa,
rumba, k poslechu, tanci a hlavně pro skvělou náladu. Vstupné 30/50 Kč.
■ Sobota 15. února v 18.00 – Čajovna Archa • BAJKONUR • Více
informací v rubrice Pozvánky na straně 11.
■ Úterý 18. února v 18.00 hod. – Městská knihovna • ROK 2014 Z POHLEDU NUMEROLOGIE • Numerologická beseda s Dagmar Halotovou.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace. Vstupné 30 Kč.
■ Středa 19. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • MOLDAVSKO
A MOLDÁVIE ANEB TOULKY BESARÁBIÍ • Cestopisná projekce Baziho
z Kudrny. Vstupné 50 Kč.
■ Středa 19. února v 19.00 hod. – Kino Květen • KOMICI S.R.O. – MATONOHA & KNOR & RUDA Z OSTRAVY • Skvělé stand-up celovečerní
představení nejlepších bavičů z pořadu „Na stojáka“. Vstupné 200/230 Kč.
■ Pátek 21. února v 15.00 hod. – Čajovna Archa • LOGICKÉ HRY •
Představení deskových her zaměřených na logické myšlení.
■ Sobota 22. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ÚŽASNÝ ÁZERBÁJDŽÁN • Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět – příběh země dvou
tváří. Délka 60 min.
■ Sobota 22. února ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • CAFÉ INDUSTRIAL • Jazz-folková kapela z Ostravy, propojující jazz, experimentální
folk a elektronickou hudbu.
Středa 26. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • WORKSHOP PSYCHOHER • Psychologický workshop pro laiky i studenty psychologie.
Vstupné 70 Kč.
■ Pátek 28. února ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & PAUL
BATTO & ONDRA KŘÍŽ • Blues, gospely a spirituály. Vstupné 70/100 Kč.
Připravujeme:
■ Pátek 7. března v 19.00 – Klub Galerka • PAVEL FAJT & LUBOMÍR
HOLZER • Třetí pokračování úspěšného večera s workshopem Pavla
Fajta, zaměřeným na djembe. Vstupné 80/110 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 11. února v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ •
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Pondělí 24. února – úterý 25. února • OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
ZUŠ VE HŘE NA KLAVÍR

Návštěvnické centrum
Výstava:
■ Do pondělí 31. března – expozice Návštěvnického centra • ORGANIZACE,
ÚŘADY A SPOLKY V NOVÉM JIČÍNĚ
V LETECH 1900 AŽ 1945 • Výstava listin
ze sbírky Ivana Bartoně.
Upozornění:
■ Výstava ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY v galerii Návštěvnického centra je
prodloužena do pátku 28. února. Fotografie zapůjčené Liborem Cabákem mapují kulturu, která nenávratně zmizela za fašistické okupace.
■ Vyšla kniha Eduard Veith
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína za podpory města
vydal monografii mnohostranného malíře, portrétisty, žánristy a krajináře Eduarda Veitha. Knihu o význačném novojičínském rodákovi
lze koupit za 499 korun v Návštěvnickém centru, Masarykovo náměstí 45/29, telefony 556 711 888, 556 768 288, web
www.mestoklobouku.cz.
■ 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 interaktivně.
• Komentované procházky městem s průvodcem.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení
včetně komentované procházky expozicí.
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PLAVECKÁ ŠKOLA LAGUNA

ZDOKONALOVÁČEK
* výcvik techniky a vytrvalosti plavání,
základy plavání s ploutvemi, hry a soutěže ve vodě *

plavání žáků 1.–5. tříd
úterý a čtvrtek 15.00–16.00 hodin
sraz žáků 14.45 v šatnách krytého bazénu v N. Jičíně
zajišťujeme
dopravu dětí na od ZŠ na bazén:
autobus s pedag. doprovodem jede vždy v úterý a čtvrtek
od ZŠ Jubilejní 14.20, Dlouhá – zastávka bus 14.22,
ZŠ Tyršova (u školní družiny Jiráskova ul. 14.30)
doprovod dětí po plavání z bazénu zajistí rodiče
zahájení: čtvrtek 30. 1. a v úterý 4. 2. 2014
PŘIHLÁŠKY:

E-mailem: plaveckaskola.novyjicin@post.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli,
povolte JavaScript uveďte název kurzu, jméno a datum narození dítěte
nebo v kanceláři Laguny na kr. bazénu nebo na první hodině.

www.lagunanj.cz

TECHNOLOGIE
KBA Compacta C213
rotační plnobarevný
ofsetový stroj
s horkovzdušným
sušením
a max. výkonem
35 000 výtisků/hod.
při 16 str. A4
dálkové ovládání barevnic
elektronické automatické nastavení soutisku
elektronické automatické nastavení skládání
vazba V1 lepení
automatické ořezání na požadovaný formát

•
•
•
•
•

JEDINÁ TECHNOLOGIE V BRNĚ
CtP zařízení Lüscher XPose! 130
pro termodesky
vysokovýkonná osvitová CtP jednotka
s mezinárodně patentovaným systémem
osvitu na termodesky pomocí
infračervených laserových diod
ve vlnovém rozsahu 830 nm
s maximálním rozměrem desky
1 130x950 mm

VÝBORNÉ CENY,
SKVĚLÝ VZTAH
K ZÁKAZNÍKOVI

Tel., fax: 543 210 364
e-mail: tiskarna@samab.cz, www.samab.cz
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ATS aplikované technické
systémy s.r.o.
se sídlem v Novém Jičíne

EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Hledáme vysokoškoláky/-čky se znalostí angličtiny na pozice:

Specialista IT (service desk 24/7)
výrobní informační systémy, 3-směnný provoz

Software tester
zkušenost s testováním aplikací a znalost databází SQL
Nabízíme výborné platové podmínky a zázemí nadnárodní společnosti.
Náplň práce a požadavky naleznete na stránkách careers.ats-global.com
Životopis spolu s motivačním dopisem posílejte na cesko@ats-global.com
Společnost ATS je nezávislým dodavatelem řešení pro průmyslovou a procesní
automatizaci a uživatele informačních technologií po celém světě.

Máchova 56,

Nabízíme velký výběr matrací,
741 01 Novy Jičín
postelí, lamelových roštů,
tel.: 556 708 339,
e-mail: plklasika@tiscali.cz
přikrývek, polštářů
www.expertnazdravespani.cz
a bytových doplňků

Novojičínský
zpravodaj

MED
centrum

BENZINA
SHELL

vydává Městský úřad Nový Jičín

Od 3. 3 .2014

základní informace:
Náklad:

10 000 ks (16 stran)

Distribuce:

do všech domácností v Novém
Jičíně, včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka,
Bludovice, Žilina

Barevnost:

plnobarevně

Peridiocita:

měsíčník (12 vydání do roka)

Uzávěrka:

vždy 15. předcházejícího měsíce

B R N O G R O U P , a. s.

Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj

Bezlepková
> jídelna
> rozvoz
> eshop
> pekařství
> cukrářství
> salonky
- pro akce
- pro školení

Provozovna
Hřbitovní 11
Nový Jičín
web: www.bezlepik.cz; www.facebook.com/bezlepik

tel: 774 916 684; 732 983 326
e-mail: pepik@bezlepik.cz; kotasovi@bezlepik.cz
Provozovatel: Bezlepík s. r. o, IČO: 023 90 515
manželé Jaroslav & Martina Kotasovi
Sídlo: Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín
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Fotosoutěž čtenářů – 35. kolo
Podivné počasí úvodní části letošní zimy se odrazilo i ve snímcích, kterými fotografové obeslali toto soutěžní kolo. Aktuální snímky tak
vyzněly podzimně, s výjimkou vítězné fotografie z poloviny prosince. Další soutěžící povětšinou sáhli do archivu.
1. místo opět s náskokem získává Antonín Vágner za docela poetický snímek, který by ale klidně snesl nepoetický název „zakabelovaný
Kojetín“
2. místo potěší Jiřího Silu, jenž přináší neopakovatelnou podobu radnice sedmisetletého Nového Jičína
3. místo obsadil snímek Antonína Bachratého. Připomíná nám, že letos v létě uplyne pět let od završení velké renovace našeho náměstí
Pavel Wessely

1. místo Antonín Vágner

2. místo Jiří Sila

3. místo Antonín Bachratý

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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