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Do Základní školy Dlouhá začali chodit také předškoláci
Po stavebních úpravách zde vznikla čtyři oddělení pro sto dětí. Tři třídy dočasně zaplní děti z Mateřské školy Jiráskova,
kterou čeká rozsáhlá rekonstrukce. Od letošního září se do nové mateřinky přestěhují děti z Mateřské školy Trlicova, jež
ukončí provoz.
Více informací čtěte na straně 5.

Foto: Marie Machková
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Slovo starosty

Krabička na baterie zdarma!

Vážení spoluobčané,
když Nový Jičín převzal do svého
majetku Hotel Praha, mluvil jsem o tom,
že se tuto secesní perlu pokusíme zrenovovat v co největší míře z dotací, abychom příliš nezatěžovali městský rozpočet. Nyní mohu říci, že jsme zaznamenali dva úspěchy.
Prvním je zisk historicky nejvyšší dotace z Programu regenerace městských
památkových rezervací, vyhlašovaného Ministerstvem kultury ČR.
Město pravidelně získávalo dvě stě tisíc korun, nyní jsme však obdrželi
devět set tisíc na stavební úpravy historické části hotelu – obnovu
soklu, částečnou opravu říms, sanaci krovů, obnovu podlah a schodišť, renovaci světlíku.
Podmínkou získání státního příspěvku je spoluúčast města na
uznatelných nákladech ve stejné výši. Dále musíme k sumě na spoluúčast přičíst 21 procent DPH a menší částku na neuznatelné náklady. V radě města tento podíl doporučíme zastupitelstvu ke schválení.
Pracovní skupina, která má danou problematiku na starost, doporučuje uvolnit jeden a půl milionu korun.
Druhý úspěch představuje tři sta padesát tisíc korun z Programu
obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí,
které by nám měl poskytnout Moravskoslezský kraj. Z devětapadesáti
podaných žádostí uspělo jen jedenadvacet. Nový Jičín získal od
kraje nejvyšší možnou sumu.
Dotace je opět podmíněna padesátiprocentní spoluúčastí města
a navýšením o DPH. Pokud rozhodnutí krajských radních potvrdí
i krajští a novojičínští zastupitelé, použijeme tuto částku na výměnu
zbývající části oken.
Jsem velmi potěšen, že se nám takto daří získávat peníze i z jiných
zdrojů, než je rozpočet města. Poděkování patří také úředníkům
města za precizně sepsané žádosti, zejména odboru školství, kultury
a sportu a spolupracujícímu odboru bytovému. Celková částka,
která poplyne na renovaci Hotelu Praha v letošním roce, se bude
pohybovat pravděpodobně okolo tří milionů korun. Dalších 1,7 milionu vynaloží provozovatel hotelu.
Na závěr mám ještě jednu dobrou zprávu. Začíná se rýsovat naše
vize, že z nepovedené přístavby Hotelu Praha vybudujeme společensko-kulturní multifunkční centrum, které v Novém Jičíně zoufale
schází. Podle předběžných informací jsme obdrželi dotaci na první
etapu tohoto záměru. Spočívá například v rekonstrukci vnějšího
pláště, zateplení budovy a výměně okenních a vstupních otvorů.
V ideálním případě bychom tuto významnou investiční akci mohli
zahájit letos na konci léta. Samozřejmě hledáme i dotační tituly na
vnitřní úpravy a pořízení vybavení. Věřím, že na konci příštího roku
bude v našem městě uveden do provozu důstojný kulturně-společenský stánek.
Jaroslav Dvořák

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Sedmdesátá třetí schůze Rady města Nový Jičín dne 5. února:
Nedostatečně propracovaný záměr soukromého předkladatele
byl důvodem, proč radní nesouhlasili s vybudováním sociálních bytů
v bývalém zdravotním středisku v Bludovicích. Naproti tomu vzali
na vědomí výsledky analýzy Mapa školy (více v samostatném textu)
a schválili přijetí téměř osmi milionů korun, jež Státní fond životního
prostředí a Evropská unie poskytly na zateplení Základní školy Jubilejní 3. Radní také schválili zásady poskytnutí finančních příspěvků
na domovní čistírny odpadních vod v Bludovicích a Straníku (více
v samostatném textu). Kvůli zvýšenému zájmu o umístění dětí schválili
rovněž navýšení počtu míst v družině Základní školy Tyršova ze sto
padesáti na sto osmdesát.
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Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Novou osvětovou akcí chce kolektivní systém Ecobat podpořit
sběr vybitých baterií. Posloužit k tomu má malá barevná nádoba,
které kvůli jejímu „ementálovému“ designu přezdíváme Ecocheese.
Podle ověřené statistiky se v každé domácnosti povaluje v průměru
deset vybitých baterií. Správným tříděním napomáháme k jejich recyklaci a opětovnému použití. Úplný seznam sběrných míst (například
prodejny Coop Jednota, Kaufland, Okay elektro, Lidl, separační dvory
a podobně), kde můžete přenosné baterie zdarma odevzdat, je k dispozici na webových stránkách města www.novy-jicin.cz, sekce životní
prostředí, odpadové hospodářství, elektrozařízení.
Jak se do sběru a recyklace baterií můžete zapojit? Začněte je třídit
ve své domácnosti. Využít k tomu můžete šikovnou krabičku Ecocheese, která se hodí do každého interiéru. K dispozici jsou zdarma
na městském úřadu, odboru životního prostředí, kancelář číslo 306.

Prodáváte líh a lihoviny?
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad
Upozorňujeme prodejce, kteří byli před 17. říjnem 2013, kdy
nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, oprávněni prodávat kvasný a konzumní líh nebo lihoviny, že v této činnosti mohou
pokračovat pouze do 17. dubna 2014.
Před uplynutím uvedené lhůty jsou povinni požádat živnostenský
úřad o koncesi pro tuto činnost. K jejímu získání není nutné splnit
žádné kvalifikační předpoklady. Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá
správnímu poplatku. Pokud prodejce ve stanoveném termínu
o koncesi nepožádá, jeho právo prodávat kvasný a konzumní líh
nebo lihoviny zanikne.

Josef Diblík devadesátiletý
Marie Machková, tisková mluvčí
Devadesáté narozeniny oslavil čtvrtého února Josef Diblík, válečný
veterán, účastník bojů ve Francii a Velké Británii a občan našeho
města. K životnímu jubileu mu popřáli kamarádi a přátelé z Českého
svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské
a také starosta Jaroslav Dvořák.
Pan Diblík prožil dětství v Belgii, kam jeho rodiče odešli za prací.
Tam ho zastihla válka. Po napadení Belgie se rodina odstěhovala
do Francie. Tady se pan Josef se svým otcem zapojil do francouzského odboje, účastnil se i partyzánských bojů. V roce 1944 se přihlásil do našeho vojska ve Velké Británii. V září 1945 eskortoval do
Československa leteckou zásilku nové měny.
Dnes pan Diblík s oblibou sleduje televizi, v rádiu poslouchá pořady
ve francouzštině. Rád si dá skleničku červeného vína. Velmi si váží
života a těší se ze své rodiny. „Jen mě mrzí, že v naší zemi chybí
vlastenectví,“ posteskl si.

Občanská statistika – leden 2014
Počet obyvatel

24 111

Narozeno dětí

28

Chlapci

13

Děvčata

15

Uzavřeno sňatků – Nový Jičín

1

– Bernartice nad Odrou
Odstěhovalo

1
57

Přistěhovalo

18

Zemřelo

16

Nejstarší občan

Kalíšek Vilém

21. 4. 1911

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913
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Nové pracoviště dokladů

Soutěžili o nejlepší zelňačku

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Na odboru správních činností městského úřadu uvedli do provozu
pracoviště pro vyřizování dokladů. Občanům, kteří žádají o nový
občanský průkaz nebo cestovní pas, zaručuje větší komfort a hlavně
úsporu času. Náklady na stavební úpravy, technické vybavení a dvouletý nájem zařízení přesáhly půl milionu korun. Ve výběrovém řízení
na stavební práce se původně plánovanou částku podařilo snížit
o téměř sto dvacet tisíc korun.
Dosud zde byla dvě pracoviště s fotokabinkou a zařízením pro
snímání otisků prstů a jedno omezené pracoviště, určené především
pro výdej hotových dokladů. „Jejich kapacita zvláště v sezonních
měsících nestačila. Lidé často čekali i tři hodiny a ne vždy jsme stačili
obsloužit všechny, i když jsme zůstávali v práci do sedmi večer,“
řekla vedoucí odboru správních činností Zdenka Pechová.
Nové pracoviště s kabinkou na fotografování, přístrojem na snímání
otisků prstů a další technikou vzniklo v prostorách odboru správních
činností. Počet kanceláří ani pracovníků se nezvýšil. „Nyní se fronty
netvoří vůbec. Denně obsloužíme až dvě stě žadatelů o doklady. V létě
možná nebude odbavování tak plynulé, protože klientů bude více, ale
rozhodně se čekací doby zkrátí,“ věří Pechová, jejíž odbor chce spustit
také elektronický objednávkový systém. Zatím si lidé mohou rezervovat
termín pro vyřízení dokladů výhradně telefonicky a jen ve čtvrtek.

První letošní jarmark se čtrnáctého a patnáctého února konal na
náměstí. Jeho součástí byla vzpomínková akce na generála Laudona,
křest sborníku Purkmistři a starostové Nového Jičína do roku 1945,
ale hlavně soutěž o nejlepší zelnou polévku od místních restauratérů.
Hodnotili ji sami návštěvníci.
„Do soutěže se přihlásilo šest hostinských. Každý uvařil deset
litrů polévky. Byly mezi nimi například pikantní s klobásou a paprikou,
krémově smetanová nebo s houbami,“ připomněla vedoucí pořádajícího Návštěvnického centra Radka Bobková. Polévku začali na
náměstí bezplatně rozdávat v osm hodin ráno. Ve dvě odpoledne
bylo všech šedesát litrů snědeno.
Lidem nejvíce chutnala zelňačka z Hotelu Praha. Získala 97 hlasů,
druhé místo patří Pizzerii Nano se 62 hlasy a třetí Jídelně u Kocourků,
jež získala 60 hlasů. Vítěz obdržel keramickou mísu ve tvaru zelného
listu.
Na dobovém jarmarku mohli lidé nakoupit rukodělné výrobky,
pečivo a sýry. Zájem měli také o zabijačkové pochoutky, uvařené
na místě. Úspěch sklidili rovněž flašinetář František a umělecký
kovář. „Přejeme si, aby na trzích prodávalo více farmářů a řemeslníků.
Letos má na náměstí proběhnout patnáct jarmarků. Na rozdíl od
předchozích let budou dvoudenní, aby je mohli navštívit lidé, kteří
se sem v pátek nedostanou,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
Vyhlašuje
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín, rodinný dům
na ulici Dolní Brána č. o. 10, s příslušenstvím, budova č. p. 652
v Novém Jičíně na stavebním pozemku parcela č. st. 100
a pozemku parcela č. st. 100 (zastavěná plocha, nádvoří o evidované výměře 212 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí a prodej pozemku parcela č. 737 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře
109 m2) v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.
V nabízené nemovitosti se nachází přízemí s 1 nebytovým prostorem, 1 nadzemní podlaží – přízemí se společnou přístupovou
chodbou s prostorem schodiště do 2. NP a 2 nadzemní podlaží
– 1. patro se 2 nebytovými prostory.
Prohlídka nemovitosti je možná po předchozí dohodě s pracovnicí bytového odboru M. Saksovou.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 2 700 000 Kč.
Nabídkové řízení se vyhlašuje od 27. 1. 2014 do 28. 4. 2014
v 16.00 hodin.
Informace k vyhlášenému nabídkovému řízení podá Jana Havranová, odbor majetku, rozvoje a investic MěÚ Nový Jičín,
telefon 556 768 293; e-mail jhavran@novyjicin-town.cz
V Novém Jičíně dne 24. 1. 2014
Jaroslav Dvořák,
starosta města

Velká ekosoutěž se vrací
Novojičínský zpravodaj
Středisko volného času Fokus ve spolupráci s odborem životního
prostředí městského úřadu vyhlašují další ročník soutěže základních
škol ve zpětném odběru nefunkčních elektrospotřebičů. Sběrné
dny v jednotlivých školách budou probíhat vždy ve středu: 12. března, 16. dubna a 7. května. Zapojit se mohou také firmy, organizace
a veřejnost. Svou účastí mohou podpořit kteroukoliv soutěžící školu.
Podmínkou je odevzdání nefunkčních elektrospotřebičů ve sběrném
dvoře od 12. března do 7. května. Podrobnosti najdete na
www.fokusnj.cz.

Novojičínský zpravodaj

Lidé měli co hodnotit, zelňačku poslalo do soutěže šest hostinských.
Foto: Marie Machková

Střechu bazénu čeká oprava
Marie Machková, tisková mluvčí
Radnice chce letos opravit střechu krytého bazénu. Cílem je snížit
energetickou náročnost budovy. Rekonstrukce má proběhnout takzvanou EPC metodou, která zaručuje snížení provozních nákladů
bez přímé jednorázové investice města. Náklady na opravu chce
město částečně hradit z dosažených úspor.
„Podle projektových rozpočtů přijde oprava střechy na dvaačtyřicet
milionů korun. Dalších téměř šest milionů bychom měli investovat
do technologií, jež zajistí energetické úspory. Předpokládáme, že
v zadávacím řízení se odhadované náklady sníží,“ uvedla Blanka
Zagorská z odboru majetku, rozvoje a investic.
Radní a zastupitelé posuzovali několik možností rekonstrukce
bazénu a jejího financování. Rozhodli se pro opravu střechy a energetická opatření, spočívající například ve výměně osvětlení a obnově
elektrických rozvodů.
„Nejprve je třeba staticky zajistit střešní konstrukci. Je lokálně
poškozená, deformovaná a zasažená korozí. V nevyhovujícím stavu
jsou také železobetonové střešní panely. Musíme rovněž zlepšit protipožární opatření. Po provedení těchto prací uvažujeme o modernizaci bazénu,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák. Oprava krytého bazénu
by měla začít letos v létě, kdy lidé využívají venkovní koupaliště.
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Přispěje město na čistírny?

Laudonův dům najdou snáze

Marie Machková, tisková mluvčí

Marie Machková, tisková mluvčí

Město chce občanům Bludovic a Straníku, kde nemají splaškovou kanalizaci, přispívat na vybudování domovních čistíren
odpadních vod. Každá domácnost by mohla získat dotaci odpovídající až padesáti procentům způsobilých nákladů, nejvýše ale
třicet tisíc korun. S tímto návrhem přišla rada města, která ho
doporučila zastupitelům ke schválení.
„Projekt má pomoci občanům v jejich zákonné povinnosti postarat se o čištění odpadních vod. Je v souladu se Strategickým
plánem rozvoje města na léta 2014–2020. V rozpočtu města jsme
na něj vyčlenili 250 tisíc korun. Pokud by zájem občanů byl větší,
částku bychom ještě navýšili,“ předpokládá starosta Jaroslav
Dvořák.
Podle navržených zásad se finanční příspěvek vztahuje pouze
na způsobilé výdaje, spojené s nákupem technologie. Projekční
a stavební práce z něj hradit nelze. „O dotaci musí občan požádat
do dvanácti měsíců od uvedení čističky do provozu, přičemž nesmí
mít vůči městu dluh. Na vybudování žumpy, kde se splaškové
vody shromažďují a následně vyvážejí, se příspěvek nevztahuje,“
doplnil vedoucí odboru majetku, rozvoje a investic Vladimír Bartoň.
Zastupitelé budou o návrhu radních jednat na březnovém zasedání.

Návštěvníci Nového Jičína a milovníci historie nyní snáze najdou Laudonův dům, kde
slavný vojevůdce v roce 1790 zemřel. Město
pro tento účel nechalo instalovat jednadvacet informačních cedulí.
Jejich výroba přišla na sedmdesát tisíc korun, z toho devětačtyřicet
tisíc pokryla dotace Moravskoslezského kraje, poskytnutá z programu na podporu turistických oblastí.
„Orientační znamení jsou v češtině a angličtině. Lidé je spatří hned
při vjezdu do Nového Jičína od Valašského Meziříčí, Šenova, Olomouce
či Frýdku-Místku. Dalších sedmnáct ukazatelů je v ulicích města,“ řekla
vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková. Na cedulích je kromě
vyobrazení Laudonova domu také logo informačního a návštěvnického
centra, jež v budově na Masarykově náměstí 45 sídlí.

Společný cíl: Chránit děti
Pavla Poláková, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí
Cyklus seminářů, věnovaných právní odpovědnosti dětí, připravily pro žáky osmých tříd základních škol Policie ČR a oddělení
sociálně právní ochrany dětí novojičínské radnice. Společný
projekt zahájily letos v lednu jako součást primární prevence kriminality.
Školáci během hodinu a půl trvající přednášky získají informace
týkající se odpovědnosti za protiprávní činy a soudnictví ve vztahu
k mládeži. Poznají tak nejen svá práva, ale i povinnosti včetně
možných postihů a výchovných opatření při trestním a přestupkovém jednání.
„Obecně platí, že děti znají svá práva lépe než povinnosti. Ty
přehlížejí a často nevědí, co může nastat, když provedou věci,
které hraničí s protiprávním jednáním. Mnohdy samotné hranice
překročí, a pak se nestačí divit. Nechceme suplovat výchovu
rodičů a školní vzdělávání. Naším záměrem je vysvětlit jim realitu
všedního dne z pohledu institucí, které se delikventním chováním
zabývají,“ objasnil novojičínský policejní tiskový mluvčí Petr
Gřes.

Bunkr rozšířil provoz
Marie Machková, tisková mluvčí
Nízkoprahové zařízení Bunkr, jež nabízí dětem a mládeži v obtížných
životních podmínkách zázemí, program i odbornou pomoc, slaví
rok svého trvání. Za tu dobu přišlo do suterénu budovy na Tyršově
ulici čtyřiasedmdesát klientů. Celkový počet jejich návštěv přesáhl
dva tisíce.
Zařízení letos rozšířilo otevírací dobu ze tří na čtyři dny v týdnu.
Otevřeno má od pondělí do čtvrtku, vždy od 14.30 do 19.00 hodin.
Současně zřídilo novou službu pro pěstouny. „Bunkr vznikl díky
vstřícnosti města, jež opravilo starou budovu a prostory nám bezplatně zapůjčilo. Také přispívá na provoz,“ připomněl ředitel občanského sdružení Bunkr Roman Brzezina.
Nízkoprahový klub poskytuje útočiště mládeži, která postrádá
rodičovské vzory, pochází z problémového prostředí a hrozí jí sociální
vyloučení. „Klienti si u nás mohou zahrát hry, diskutovat, sportovat,
poslouchat hudbu. Společně také vaří nebo uklízejí. Nepotřebují
žádné přihlášky a příspěvky. Respektujeme jejich anonymitu. Tím
se naše služby stávají dostupnými všem,“ uvedla sociální pracovnice
a vedoucí služby Lucie Březinová.
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Na Laudonův dům upozorňují nové informační cedule.
Foto: archiv Návštěvnického centra

Starostové o spolupráci
Marie Machková, tisková mluvčí
Setkání starostů měst a obcí, pro něž Nový Jičín jako obec s rozšířenou působností vykonává část agend, se devětadvacátého ledna
uskutečnilo na zdejší radnici. „Pracovní setkání pořádáme každý
rok. Letos byl hlavním námětem evropský projekt podpory meziobecní spolupráce,“ sdělil starosta Jaroslav Dvořák.
Novojičínští úředníci informovali kolegy o novinkách v živnostenské
oblasti a o probíhající anketě k podomnímu a pochůzkovému prodeji.
„Své služby prezentovala pečovatelská služba, věnovali jsme se
také změnám v oceňování pozemků a podmínkám takzvané kotlíkové
dotace,“ doplnil starosta. Pracovníci oddělení krizového řízení rovněž
vyzvali starosty, aby aktualizovali své povodňové plány a kontaktní
telefonní čísla.

Oslavy podpořilo ministerstvo
Marie Machková, tisková mluvčí
Nový Jičín loni oslavil 700 let od první
písemné zmínky o městě. Součástí oslav
byly desítky koncertů, výstav a sportovních klání. Vrcholem byla třídenní městská slavnost, jež přilákala
pětatřicet tisíc návštěvníků. Ke zdárnému průběhu oslav přispěla
jejich propagace, na kterou Ministerstvo kultury ČR přispělo třicet
tisíc korun z programu podpory kulturních regionálních tradic.
„Kvalitní program a dobrá zábava představují základ. Lidé se ale
také musejí dovědět, kdy a kde se akce koná. K vysoké návštěvnosti
určitě přispěla medializace programu oslav. Vytvoření logotypu připomnělo historický potenciál města a zvýšilo jeho turistickou atraktivitu,“ tvrdí vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková.
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Vyzkoušejí varovný systém

Žáci čtou a tvoří s dětmi

Marie Machková, tisková mluvčí

Lidmila Kramolišová, manažerka

Nový Jičín bude mít nový jednotný varovný a vyrozumívací systém. Jeho součástí je také bezdrátový městský rozhlas. Přibližně
od poloviny března bude při jeho zkoušce a doladění docházet
k nepravidelnému spouštění hlásičů.
První dubnovou středu bude při celostátní zkoušce sirén spuštěn
celý systém, tedy rozhlas i sirény. „V dalších měsících budeme
při republikové zkoušce spouštět jen sirény, které ve městě fungovaly už dříve, tedy v Základní škole Dlouhá, na hasičské zbrojnici
na Zborovské ulici, v Žilině, Straníku, Bludovicích a Kojetíně. Přes
dvě stě padesát rozhlasových hlásičů, na rozdíl od dubnového
testu, vypneme,“ doplnil Lumír Balaryn z organizačního odboru
města.
Náklady na pořízení systému, který bude občany varovat před
živelními pohromami a poskytovat jim potřebné informace o dění
ve městě, přesáhnou deset milionů korun. „Více než devět milionů
pokryje dotace, kterou město získalo z Fondu soudržnosti a Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní
prostředí,“ uvedl Balaryn.

Žáci Educa – Střední odborné školy se zapojili do projektu
s názvem Čtení a tvoření nejen pro děti. Pacientům novojičínské
nemocnice chodí číst a pro děti v azylovém domě v Novém Jičíně,
místní i kopřivnické komunitě pořádají výtvarné workshopy.
„Svým čtením dávám pacientům naději, že když to nevzdají,
čeká je ještě něco pěkného. Už jenom moje přítomnost jim dodává
energii a klid,“ řekl po návštěvě neurologického oddělení student
třetího ročníku Filip Rek. Žáci se nyní chystají číst a tvořit také
v mateřských školách.

Ve škole vznikla mateřinka
Marie Machková, tisková mluvčí
Novou mateřskou školu otevřela desátého února zdejší radnice.
V prostorách Základní školy Dlouhá vznikla po stavebních úpravách
čtyři oddělení pro sto dětí. Zatím je plná jenom jedna třída. Do
zbývajících tří se dočasně přestěhují děti z Mateřské školy Jiráskova, jež od března do července projde celkovou rekonstrukcí.
Od září letošního roku nově otevřené zařízení trvale nahradí Mateřskou školu Trlicova, která bude uzavřena.
„K vybudování nové mateřské školy nás přiměl zvýšený zájem
rodičů o umístění dětí do předškolního zařízení a nevyhovující technický stav budovy odloučeného pracoviště Trlicova při Mateřské
škole Trojlístek,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Oldřiška Navrátilová.
Stavební úpravy přišly na téměř šest milionů korun. Nákladem
tři čtvrtě milionu radnice zřídila výdejnu stravy a zakoupila hračky
a nábytek do jednoho oddělení. Zbývající vybavení nechá přemístit
ze zrušené školky Trlicova.
„Snad se dětem bude v nové mateřské škole líbit a také rodiče
budou spokojení. Prosím ještě o trpělivost, protože stavební práce
na budově školy nekončí. Od března zde bude probíhat výměna
zbývajících oken, rekonstrukce střechy a zateplení celého objektu.
Náklady přesáhnou třináct milionů korun, část zaplatíme z dotace,“
uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Po ukončení stavebních prací přijde na řadu revitalizace veřejných prostranství. Zahrnovat bude výměnu chodníků, veřejného
osvětlení, mobiliáře i zeleně. Cena se podle projektu bude pohybovat okolo dvanácti milionů korun.

Do lavic s Předškoláčkem
Alena Lowaková, Vlasta Foltová
Základní školu Komenského 68 si rodiče i žáci oblíbili. Rádi se
účastní také akcí, které pořádá. Osmadvacátého ledna se zde konal
den otevřených dveří. Setkal se s velkým zájmem rodičů i dětí.
Zejména budoucí prvňáčci měli možnost prohlédnout si školu
a seznámit se s výukou i nadstandardním vybavením učeben.
Didaktické a digitální pomůcky mohli budoucí žáci blíže poznat
a použít šestého února při zápisu do prvních tříd. Vyzkoušeli si prostorovou představivost při práci s interaktivní tabulí, smyslové vnímání
a početní představy s tablety, které škola ve výuce běžně využívá.
Úspěšný zápis je pro všechny zaměstnance odměnou a zároveň
výzvou k další inovativní práci s novými žáky. Pro ně škola připravila
tři setkání nazvaná Předškoláček, která proběhnou 9. dubna,
23. dubna a 14. května, vždy od 16.00 do 17.00 hodin.

Novojičínský zpravodaj

Třída plná básníků
Eva Nyklová
Každý spisovatel musí nějak začít. Svůj debut mají za sebou malí
básníci ze třídy 6. A v Základní škole Komenského 66. Neobešlo
se to sice bez učitelského poučování - dodržte rýmové schéma,
dávejte pozor na rytmus verše – ale výsledná společná báseň Knížka
zaujala porotu čtvrtého ročníku Ostravského knižního veletrhu. Jeho
pořadatelé vyhlásili na počátku školního roku soutěž O nejhezčí
básničku pro třídní kolektivy s tematikou pohádky či knihy. Báseň,
kterou šesťáci společně vytvářeli v hodinách českého jazyka, obsadila v kategorii šestých až devátých tříd druhé místo. Ocenění –
výlet pro celou třídu – převezmou sedmého března na Ostravském
knižním veletrhu.

Šesťáci z Komenského 66 slavili úspěch s básní Knížka.
Foto: Vendula Havlásková

První pomoc s humorem
Ivana Chlupová
Mezi žáky čtvrtého a pátého ročníku Základní školy Dlouhá 56
přišli čtyřiadvacátého ledna zdravotní klauni. Skupina je součástí
neziskové organizace s celostátní působností. Zdravotní klauni
navštěvují dětské i dospělé pacienty v nemocnicích a staré lidi
v domovech seniorů, aby je v náročných chvílích života rozveselili
svými programy.
Pro naše žáky přichystali představení Malý záchranář. Účinkovali
v něm doktor Bedřich Voháňka, sestřička Boženka Složená a dva
báječní záchranáři. Děti i herci okamžitě navázali bezprostřední
komunikaci. Představení bylo plné humoru, radosti, úsměvů, ale
hlavně poznatků souvisejících s poskytováním první pomoci.
Žáci si zopakovali důležitá telefonní čísla, naučili se dostat člověka
do stabilizované polohy, vyzkoušeli si masáž srdce, procvičili resuscitaci. Dověděli se také, že hasič zvedne telefon po vytočení čísla
112 a že TANR je zkratka pro telefonicky asistovanou neodkladnou
resuscitaci. Děti si tak humornou a nenásilnou formou osvojily důležité
vědomosti, které si vzápětí prakticky ověřily.
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Mapa školy zná výsledky
Marie Machková, tisková mluvčí

Cesta pohádkovým rokem

Loni na podzim proběhlo v Novém Jičíně dotazníkové šetření společnosti www.scio.cz, které mělo zmapovat kvalitu výuky, vztahy
mezi všemi účastníky vzdělávacího procesu a náladu ve všech
základních školách ve městě.
Do projektu Mapa školy se zapojili žáci, učitelé, rodiče i provozní
zaměstnanci škol. Dotazníkové šetření bylo anonymní. Jeho cílem
bylo poskytnout zúčastněným školám, ale i městu jako zřizovateli,
co nejvíce podstatných a nezkreslených informací o životě školy.
Výsledky jsou obsaženy v souhrnné analýze, kterou lze nalézt na
městském webu www.novyjicin.cz.
Zpráva hodnotí například vzájemné postavení škol v Novém Jičíně,
naplňování jejich cílů, kvalitu výuky, náladu, vztahy s rodiči a jejich
informovanost o dění ve škole, spokojenost s materiálním zázemím,
vztahy žáků a učitelů i to, co by se podle rodičů mělo změnit. Výsledky
projektu lze použít jako dílčí nástroj pro hodnocení škol.

Namalujte bezpečnou jízdu!
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Odbor dopravy městského úřadu, městská policie a BESIP
vyhlašují výtvarnou soutěž na téma Bezpečná jízda cyklistů v silničním provozu. Výtvarné práce předávejte do pondělí 31. března
Vladislavě Šustkové z odboru dopravy na Divadelní 1 nebo na služebně městské policie na Divadelní 8.
Nejlepší práce budou vyhodnoceny ve třech věkových kategoriích
– předškolní (mateřské a základní umělecké školy), mladší školní
(1. až 5. ročník základní školy) a školní (6. až 9. třída základní školy).
Autoři tří nejzdařilejších prací v každé kategorii získají ocenění, nejzajímavější práce budou vystaveny v aule městského úřadu.

Školáci stínují osobnosti
Marie Machková, tisková mluvčí
Školáci sdružení v Zastupitelstvu dětí a mládeže při Středisku volného času Fokus připravili projekt Stínování. Mohou tak lépe poznat
práci významných osobností města, například vedoucích pracovníků
škol, Návštěvnického centra, kulturních a sportovních organizací.
„S každou osobností trávíme celý pracovní den. Chceme se dovědět něco více o různých profesích, ale i o lidech, kteří je vykonávají,“
říká předsedkyně dětského zastupitelstva a studentka zdejšího gymnázia Kateřina Janovská. V budoucnu by se chtěla věnovat politologii
a mezinárodním vztahům, a proto si ke Stínování vybrala starostu
města. „Je dobré slyšet názory mladých lidí. Řeknou, co jim ve městě
chybí a co by zlepšili, aby se jim tady líbilo a po studiích zůstávali
v Novém Jičíně,“ míní starosta Jaroslav Dvořák.
Projekt má hlavně rozvinout diskuzi mezi stínovanými osobnostmi
a dětmi. „Ředitelé se mohou dovědět, co dětem ve škole vadí, vedoucí Návštěvnického centra třeba to, jaký program by zaujal případné
mladé turisty. A školáci zase pochopí, proč je počet míst v zájmových
kroužcích omezený nebo jak je složité jednat s lidmi o určitém problému,“ vysvětlil ředitel Fokusu Martin Jakůbek.

Úspěch němčinářů z Tyršovy
Jitka Plešková
První jazykovou soutěží, která letos proběhla ve Středisku volného
času Fokus, bylo okresní kolo soutěže v německé konverzaci pro
žáky druhého stupně základních škol. Velký úspěch zaznamenali
soutěžící ze Základní školy Tyršova, kteří vyhráli obě kategorie. Mezi
mladšími žáky zvítězil Lukáš Goláň, na třetím místě skončil další náš
zástupce Alex Biskup. Ve starší kategorii nenašla přemožitele Jana
Bartoňová, která postoupila do krajského kola. Ani v něm si nevedla
špatně a v Ostravě ve velké konkurenci obsadila pěkné třetí místo.
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Také v Základní škole Jubilejní 3 se šestého února otevřely
dveře k zápisu budoucích prvňáčků. Několik desítek dětí mohlo
ukázat, jak umějí kreslit, počítat, zpívat, přednášet, poznávat
barvy, tvary nebo mláďata domácích zvířat. Čekala je rovněž
Cesta pohádkovým rokem. Budoucí školáci úspěšně plnili úkoly
společně s postavičkami z různých ročních období, které svědomitě ztvárnili starší žáci školy.
Text a foto: Miroslava Borošová

Dostali první vysvědčení
Jarmila Šimurdová
Není to tak dávno, co prvňáčci poprvé zasedli do školních lavic,
a už tady byl poslední lednový den, spojený s předáváním pololetního vysvědčení. Pro prvňáčky na Dlouhé 56 byl zvláště slavnostní.
Se získáním svého prvního vysvědčení to neměli vůbec snadné.
Než si je mohli prohlédnout, čekalo na ně sbírání pětek v programu
Zdravá pětka. Podle chuti poznávali ovoce a zeleninu a odpovídali
na záludné otázky o zdravém stravování. Za správné odpovědi
získávali „pětky“ pro svůj soutěžní tým. Na závěr si připravili zdravou svačinku.
Potom už nastala očekávaná slavnostní chvíle. Jenže, co se
stalo! Paní učitelce zmizely z vysvědčení všechny známky. Vysvědčení bylo kouzelné a děti si do něj zapisovaly známky samy. Jaké?
Takové, které si podle svého názoru zaslouží.
A jak to všechno v 1. C dopadlo? Známky se vrátily a děti si
kromě kouzelného odnesly domů i vysvědčení opravdové. A i když
se některá úplně nepovedla, dopoledne bylo skvělé a my už se
všichni těšíme na učení v druhém pololetí.
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Studenti byli v Ludwigsburgu
Petr Brandejs

Škola Tyršova jezdí do terénu
Alice Šimíčková
V novojičínské Základní škole Tyršova realizují projekt s názvem
V rozmanitosti je krása – zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému
vzdělávání. Cílem je naučit žáky propojit získané teoretické znalosti
z oblasti chemie, přírodovědy a biologického praktika s praxí. Nedílnou součástí projektu jsou proto výjezdové terénní dny. Vybraní
žáci při nich navštěvují zajímavé lokality Česka – například chráněné
krajinné oblasti Pálava, Bílé Karpaty, Beskydy a Jeseníky nebo
Povodí Odry.
V terénu provádějí měření ovzduší, půdy a vody pomocí datalogerů a senzorů, zároveň sledují faunu a floru navštívených území.
Zjištěné údaje doplňují do pracovních listů. Průběh exkurzí natáčejí
na kameru, pořídili také mnoho fotografií. Výstupy terénních dnů
jsou pracovní listy, žákovské prezentace, nástěnka a dokumentární
film na DVD disku. Žáci hodnotí program terénních dnů jako zajímavý a přínosný.

Žáci deváté třídy provádějí rozbor chemických vlastností vody.
Foto: Oldřich Kletenský

Devět studentů Mendelovy střední školy a novojičínského gymnázia se na konci ledna zúčastnilo pokračování konference mládeže
Evropa jen s námi v partnerském městě Ludwigsburgu. Na setkání
zhruba devadesáti mladých lidí z celé Evropy naváže skupinová
práce na internetu. Její výsledky pojedou mluvčí jednotlivých skupin
prezentovat v květnu do Bruselu nebo Štrasburku. Cesta byla dlouhá,
ale studenti si našli i chvíli na krátkou prohlídku města a návštěvu
Německo-francouzského institutu.
Jako koordinátor dopravy studentů jsem měl se svou ženou příležitost prohlédnout si archiv Kravařska, který velmi pečlivě opatrují
lidé z okolí Ludwigsburgu, často odsunutí Němci nebo jejich příbuzní.
Rádi jsme pomohli i s dopravou stovky výtisků monografie výtvarníka
Eduarda Veitha, kterou vydal novojičínský Klub rodáků, do archivu
Kravařska v Ludwigsburgu.

Děti se bavily v Bludovicích

Dětský rej masek se uskutečnil prvního února v pohostinství
Boss v Bludovicích. Pro naše nejmenší ho připravil zdejší osadní
výbor ve spolupráci s městem Nový Jičín. Sál se pozvolna plnil
dětmi v roztomilých maskách, doprovázenými rodiči a prarodiči.
Na všechny už čekali čtyři klauni, aby je pobavili svým programem
plným her a soutěží. Tombola pak byla tečkou za příjemně stráveným dětským odpolednem.
Text: Naďa Seidlová, foto: Michal Máček

Vyšel Vlastivědný sborník Novojičínska
Karel Chobot
Muzeum Novojičínska, Zemský archiv v Opavě a Státní okresní
archiv Nový Jičín vydaly 63. svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska.
V jeho úvodu se starosta Jaroslav Dvořák, původní profesí muzejní pracovník a historik se zaměřením na dvacáté století, zvláště
na období druhé světové války, obrací na muzejní přátele a hodnotí
uplynulý rok ve světle jubilejních oslav Nového Jičína a k tomu
směřujících výstav.
Zdůraznil zahájení dvacáté městské slavnosti výstavou privilegií,
uložených ve Státním okresním archivu či centrálních archivech
státu, dosvědčující tradiční spolupráci obou odborných historických pracovišť v našem městě a okrese. Bez ní by mnohé výstavy
a projekty nevznikly.
Svazek dále obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného, kulturního a přírodovědného zaměření
k dějinám a současnosti okresu Nový Jičín a jeho měst či obcí –
například velmi zajímavou studii Jiřího Juroka, nazvanou Nejstarší
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privilegium města Nového Jičína z roku 1313. Autor se v ní zabývá
možnou rekonstrukcí dokumentu a jeho zněním v porovnání
s obdobným olomouckým textem.
Z dalších zajímavých příspěvků jmenujme následující: Romana
Rosová, Kaple Bolestné Panny Marie (zvaná Španělská kaple)
v Novém Jičíně v písemných pramenech; Radek Polách, Z Nového
Jičína do Mexika, příspěvek k 200. výročí narození novojičínského
rodáka P. Dominika Bilimka; Michal Mocek, „Na kůži tu a tam strženou se nedbá“, novojičínská česká tiskárna a okruh Josefa Floriana
(1902–1940) – 1. část; Josef Filipík, Dva protirežimní projevy Bohumíra Kuby roku 1968; Anna Hrčková, Zvířata ve výročních obyčejích
v lokalitách okresu Nový Jičín.
Díky spoluvydavatelství a finanční účasti Zemského archivu
v Opavě je nový Vlastivědný sborník Novojičínska doplněný barevnými fotografiemi. Publikaci ve velmi zdařilé grafické úpravě Radovana Goje lze koupit za 90 korun v Muzeu Novojičínska a jeho
pobočkách.
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Výročí města v roce 2014
(II. část od roku 1900)
Karel Chobot, Radek Polách
1909 – ve městě začala působit česká tiskárna Kryl & Scotti –
105 let

Podstavec sochy císaře Josefa II. na náměstí těsně před odstraněním.
Foto: Muzeum Novojičínska

Pohled do tiskárny Kryl & Scotti v první třetině minulého století.
Foto: Muzeum Novojičínska

1909 – 17. června se v Novém Jičíně narodil rakouský herec
Fred Liewehr – 105 let
1914 – počátkem léta začala první světová válka, životy v ní položili
četní občané města – 100 let
1914 – 6. ledna zemřel stavitel Josef Blum – 100 let
1914 – 20. května zemřel dvorní rada Dr. Josef Habermann, profesor
Technické vyšší školy v Brně a čestný občan Nového Jičína
– 100 let
1914 – 23. července se čestnými občany stali děkan a městský
farář Johann Parch a dvorní rada Dr. Wilhelm Haas, ředitel
Univerzitní knihovny ve Vídni – 100 let
1914 – 1. srpna nastala všeobecná mobilizace, narukovalo mnoho
novojičínských mužů – 100 let
1914 – 12. září začala ve městě působit Válečná vojenská posádka
– 100 let
1919 – na jaře novojičínští Němci demonstrovali proti nové
Československé republice – 95 let
1919 – 19. prosince zemřel
Carl Hückel, šéf-senior evropské továrny na klobouky,
čestný občan města
– 95 let
1924 – 10. července z náměstí odstranili podstavec bývalého pomníku císaře Josefa II. – 90 let
1924 – 7. září zemřel J. N.
Preisenhammer, šéf-senior soukenické
firmy a čestný občan
města – 90 let
1924 – 15. září zemřel Stephan Weigel, vlastivědný pracovník,
muzejník a přírodoCarl Hückel, šéf-senior továrny na klobouvědec – 90 let
1929 – byla otevřena škola ky, čestný občan města.
Foto: Státní okresní archiv NJ
pro ženská povolání,
základ dnešní Střední zdravotnické školy – 85 let
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1929 – v květnu se na českém gymnáziu konaly první maturity –
85 let
1929 – náměstí ozdobila kašna se sousoším Tančících Kunvalďanů
od Franze Barwiga – 85 let
1934 – renovace kostela sv. Trojice – 80 let
1934 – 11. až 13. května město zažilo velký přílet hmyzu – 80 let
1939 – v březnu obsadila německá okupační vojska zbytek
republiky, vznikl Protektorát Čechy a Morava – 75 let
1939 – 17. listopadu zasáhli němečtí okupanti proti vysokoškolákům, z nichž někteří pocházeli z Novojičínska – 75 let
1944 – 12. dubna se v Kroměříži narodil Karel Kryl – básník, písničkář
a hudební skladatel, v emigraci pracovník rozhlasové stanice
Svobodná Evropa, symbol revoltující mládeže nejen roku
1968. Dětství a mládí prožil v Novém Jičíně – 70 let
1954 – vzniklo Pěvecké sdružení novojických učitelů – 60 let
1959 – bylo založeno Novojičínské kvarteto, koncertující v našem
městě a okolí – 55 let
1964 – vznikl Vlastivědný ústav okresu Nový Jičín – 50 let
1964 – slavnostní umístění pamětní desky spisovatelky Boženy
Benešové na jejím rodném domě – 50 let
1989 – po 17. listopadu se na náměstí objevily první hloučky lidí
nespokojených s režimem, začal návrat k demokracii – 25 let

Demonstrace občanů na náměstí v roce 1989. Foto: Muzeum Novojičínska

1994 – 3. března v německém Pasově nenadále zemřel Karel Kryl
(viz výše). Je pochován v Praze – 20 let
1994 – na věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se vrátily archivní
dokumenty nalezené při jeho opravě, obohacené o dobové
archiválie a tiskoviny – 20 let
1994 – vznikl Klub rodáků a přátel města Nového Jičína – 20 let
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Hugo Fux – starosta a budovatel města
Lenka R. Chobotová
Hugo Fux von Volkwart, starosta Nového Jičína z období jeho
přestavby a přerodu v reprezentativní průmyslové a správní centrum
nejen Kravařska, se narodil 4. ledna 1844 v Jevíčku, do rodiny Fridricha Fuxe, prezidenta Krajského soudu ve Znojmě. Po absolvování
gymnázií v Kroměříži, Olomouci a Brně nastoupil v roce 1862 ke
studiu práv ve Vídni. Úspěšně složil státní zkoušky a ve Vídni také
pokračoval v advokátní praxi, než se v roce 1869 usadil v Novém
Jičíně jako úspěšný právní zástupce a obhájce.
Ihned po příchodu do města se Hugo Fux zapojil do společenského a veřejného dění. Mužský pěvecký spolek v něm našel dlouholetého předsedu. V roce 1876 založil a později i řídil Hudební
spolek (Musikverein) a jako vášnivý střelec roku 1882 i Střelecký
spolek (Schützenverein), kde jej později vyznamenali hodností
vrchního střelmistra. Spolu s Johannem Nepomukem Endersem
stál roku 1874 u zrodu novin Neutitscheiner Wochenblatt, kam
posílal mnohé své příspěvky a po určitou dobu působil rovněž jako
jejich redaktor.
Již v roce 1873 jej zvolili městským radním a o šest let později
i starostou města. Za jeho působení na novojičínské radnici vznikly
mnohé veřejné budovy, jako městský zaopatřovací ústav, dívčí škola
a chlapecká reálná škola, sirotčinec, tkalcovská škola, sídlo krajského soudu a okresního hejtmanství či stavba Rudolfovy nemocnice.

Hugo Fux stál také u vzniku Novojičínské záložní banky roku 1877
či městské lokální dráhy, která Nový Jičín po mnoha letech snažení
napojila na železniční uzel v Suchdole nad Odrou. V době jeho starostování byly vybudovány vodovod, jatka a hřbitov, město také
odkoupilo a přebudovalo plynárnu. Česká menšina v něm ale našla
svědomitého odpůrce, který důsledně užíval své právnické znalosti

Německý spolkový dům, dnes Beskydské divadlo.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

proti českým novinářům. Zároveň však podporoval návrat židů a jejich
opětovné usazení ve městě.
Od roku 1884 byl po svém zvolení až do smrti členem moravského
zemského sněmu. Zde se podílel i na vypracování moravského
vyrovnání v roce 1905. V devadesátých letech devatenáctého století
rovněž zasedal v říšské radě ve Vídni. A od roku 1898 působil jako
přísedící zemského výboru, proto se také v následujícím roce z Nového Jičína do Brna odstěhoval.
Zemřel náhle po operaci v Karlových Varech 17. května 1907.
Pohřben byl v Brně za účasti početné novojičínské delegace. Za
své zásluhy nejen o rozvoj města a blaho jeho obyvatel jej jmenovali
čestným občanem Nového Jičína, vyznamenali mnoha řády a v neposlední řadě povýšili do šlechtického stavu.

Hugo Fux na dobové fotografii.

Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Pohled na městský sirotčinec.

Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Novojičínský zpravodaj

Městský zaopatřovací ústav, nyní sídlo městské policie.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy, příznivce a širokou veřejnost na sborový happening
Pamatuj! – Remember!, který proběhne v sobotu 8. března v 10.00 hodin na Masarykově náměstí
(podrobnosti čtěte v rubrice Pozvánky na této straně). Ve středu
26. března v 16.30 hodin pořádáme v klubových místnostech na
baště městského opevnění na ulici Gen. Hlaďo besedu Životaběh
Jaroslava Bělíka, jenž bude u příležitosti významného životního jubilea
vzpomínat na uplynulá léta. Zároveň doporučujeme navštívit ve středu
12. března v 18.00 hodin pořad Rosou ozdobené ráno (více informací
v rubrice Pozvánky) a akce Muzea Novojičínska.

Pozvánky

■ O jarních prázdninách do kina
Kino Květen připravilo na jarní prázdniny pestrou nabídku pohádek a filmů pro děti a teenagery. Od soboty 1. do neděle 9. března budeme hrát už od 15.30 hodin. Pro děti máme připraveny
malé dárečky. Více informací na www.kinonovyjicin.cz.
■ S Tamtamem na cestách
Obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam v Olomouci zve na putovní výstavu fotografií s názvem
S Tamtamem na cestách, věnovanou práci poradkyň rané péče
v rodinách dětí se sluchovým a kombinovaným postižením.
Zhlédnout ji lze od 1. do 31. března ve vestibulu radnice
na Masarykově náměstí. Vstup je volný.
■ Měsíc čtenářů zahájí Jan Burian
Autorské čtení spisovatele, písničkáře a moderátora Jana Buriana
se uskuteční v úterý 4. března v 18.00 hodin v městské knihovně.
Číst bude z nevydaného autobiografického rukopisu Ženou se člověk nerodí, ale stává. Počet míst je omezen, rezervace na telefonu
556 709 840. Vstupné 60 Kč/předplatné 40 Kč.
■ Štramberské divadlo uvede Pilátovu ženu
Divadelní představení s názvem Pilátova žena pořádá Česká
křesťanská akademie Nový Jičín v pátek 7. března v 17.00 hodin
v modlitebně evangelické církve v Janáčkových sadech. Dílo
Gertrudy von le Fort, pojednávající o nejhlubších otázkách víry,
provedou herci štramberského Divadla Pod věží v režii Josefa
Marka. Zpívat bude chrámový sbor pod vedením Pavla Hykla.
■ Užijte si Novojičínský jarmark s masopustem
Zveme všechny na Novojičínský jarmark s masopustem, který proběhne v pátek 7. března a v sobotu 8. března na Masarykově
náměstí. Návštěvníkům nabídne bohatý program, ukázku
řemesel a mnoho zajímavého zboží. Součástí jarmarku bude v pátek
od 14.00 do 17.00 hodin průvod masopustních masek v doprovodu
lidové kapely a v sobotu v 10.00 hodin sborový happening Pamatuj!
– Remember! O něm informujeme v následující pozvánce.
■ Na náměstí bude Pamatuj! – Remember!
Sborový happening Pamatuj! – Remember!, věnovaný 70. výročí
tragických událostí v koncentračním táboře Osvětim – Birkenau,
se uskuteční v sobotu 8. března v 10.00 hodin na Masarykově
náměstí. Pěvecký sbor Ondráš, řízený Petrem Lichnovským, přednese kromě jiných skladby Hatikva (Naděje), tehdy lidovou píseň,
dnes státní hymnu Izraele, Shema Jisrael – Vyznání víry a Kde
domov můj – českou státní hymnu. Vystoupení doplní krátkým proslovem Karel Chobot. Nový Jičín, kde před válkou žila početná
židovská menšina, se připojí k desítkám měst v Česku, jež si tragédii
připomenou.
■ Literární klub zve na Rosou ozdobené ráno
Literární klub při městské knihovně zve na literárně-hudební
pořad Jany Homolové, nazvaný Rosou ozdobené ráno. Pořad
plný milostné poezie a životního podobenství bude tentokrát
kromě novojičínské veřejnosti věnovaný jubilantům, především
Jaroslavu Bělíkovi. Verše Jaroslava Seiferta, Jana Skácela
a Miroslava Kapina přednesou Jana Homolová, Eva Davidová,
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Lenka R. Chobotová, Jiří Prokeš, Jan Holeček a Karel Chobot
za hudebního doprovodu Marie Válkové a hostujícího Filipa
Chobota. Pořad uslyšíte netradičně ve středu 12. března
v 18.00 hodin v Klubu Galerka na Staré poště. Vstupné 50/30 Kč
(důchodci).
■ Přijďte poslouchat a tančit do Hotelu Praha
Poslechový a taneční večer pořádá Hotel Praha v pátek 21. března
od 19.00 hodin. Vystoupí v něm Romana Blažková s doprovodem.
Vstupné 21 Kč. Předprodej probíhá v Hotelu Praha a v Návštěvnickém centru na Masarykově náměstí.
■ Sbor Puellae et pueri vás zve
Přehlídka středoškolských smíšených sborů, nazvaná Hudba českých autorů v nás, se uskuteční v neděli 23. března od 18.00
hodin ve Středisku volného času Fokus. Na přehlídce pořádané
u příležitosti Roku české hudby vystoupí pražské sbory Pueri Gaudentes a Besharmonie, Basové G z Valašského Meziříčí, Garrendo
z Frenštátu pod Radhoštěm a Puellae et pueri z Nového Jičína.
Vstupné bude dobrovolné.
Ve středu 2. dubna v 18.00 hodin přijďte do Beskydského divadla
na tradiční koncert Jaro s Puellae et pueri. Sbor se na něm rozloučí
s maturanty a jako vždy kromě klasické sborové písně nabídne
i něco navíc.
■ Biograf Artefakt promítne Pěnu dní
Francouzský film Pěna dní, natočený v loňském roce, nabídne další
promítání biografu Artefakt, které se uskuteční v sobotu 29. března
v 18.00 hodin v Čajovně Archa v budově městské knihovny. Snímek
je adaptací stejnojmenného románu francouzského spisovatele
a bohéma Borise Viana, jenž ve svém díle vytvořil obraz čisté lásky,
který učaroval několika generacím čtenářů. Délka 131 min., vstupné
70 Kč.
■ Vzpomínka na Karla Kryla
Přednášku o slavném českém písničkáři a básníkovi Karlu Krylovi
uspořádá městská knihovna v úterý 1. dubna od 18.00 hodin.
O umělcově životě a tvůrčí činnosti bude vyprávět Petr Oupor,
zakladatel Klubu Karla Kryla. Připomene sedmdesát let od Krylova
narození a dvacet let od jeho úmrtí. Výročím bude věnována také
výstava Karel Kryl – Doteky života, která se uskuteční v městské
knihovně v dubnu. Vstupné na přednášku 60 Kč/předplatné 40 Kč.
Počet míst je omezen, možnost rezervace.
■ Portréty české šlechty aneb Prosíme nesedat!
Je lépe být, než se zdát aneb Prosíme nesedat! Tak se jmenuje
výstava fotografií současných příslušníků českých šlechtických
rodů, kterou mohou celý březen zhlédnout návštěvníci kavárny
Hotelu Praha. Mladý fotograf Jiří Fiala z Třebíče po dva roky na
zámku v Kuníně dokumentoval návštěvy vzácných hostů ze starých
šlechtických rodin z celé střední Evropy. Více informací najdete na
www.zamek.kunin.cz.
■ Harrachovské sklo na zámku v Kuníně
Výstavu Harrachovské sklo mohou už nyní zhlédnout návštěvníci
zámku v Kuníně. Představuje to nejlepší z ruční výroby nápojového a stolního skla, které se tamní sklárna nepřetržitě věnuje
od roku 1712. Výstava je úvodním počinem připravovaného projektu Harrachovská cesta, který propojí místa spojená s působením rodu Harrachů v různých částech Evropy. Nádheru
harrachovského skla můžete v kunínském zámku obdivovat
do neděle 11. května. Do konce dubna tady budou mít otevřeno
v sobotu a neděli od 9.00 do 16.00 hodin, od května denně kromě
pondělí, vždy od 9.00 do 17.00 hodin.
■ Setkají se opuštěné a handicapované děti
Šesté setkání opuštěných a handicapovaných dětí z Moravskoslezského a Olomouckého kraje se uskuteční v sobotu 6. září
v Mořkově. Pořádající Fond pro opuštěné a handicapované děti
a mládež pro ně opět připravuje zajímavý celodenní program
s občerstvením a dárky. Účastníci budou mít bezplatný vstup.
Přihlásit se mohou už nyní na e-mailu vita.cernoch@cmail.cz
nebo na telefonu 777 347 259. Více informací naleznete na
www.fond-heidi.cz.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz
■ Úterý 4. března v 19.00 hod. • Franco D’Alessandro: ŘÍMSKÉ NOCI
• Příběh herečky Anny Magnani a dramatika Tennessee Williamse. Hrají
Simona Stašová a Oldřich Vízner. Předplatné skupiny P.
■ Středa 5. března v 18.00 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA • Kruh přátel hudby. Vyprodáno.
■ Úterý 11. března v 19.00 hod. • SINFONIETTA – STABAT – MONO
NO AWARE • Choreografie Pavla Šmoka a Hany Polanské-Turečkové
v podání Pražského komorního baletu. Předplatné skupiny A.
■ Sobota 15. března v 19.00 hod. • Jaroslav Dušek: ČTYŘI DOHODY
• Láska, vztahy, přátelství, jak je vidí šaman Don Miguel Ruiz. Účinkují
Jaroslav Dušek, Pjér La Šéz a Zdeněk Konopásek. Vyprodáno.
■ Neděle 16. března v 19.00 hod. • Jaroslav Dušek: PÁTÁ DOHODA
• Volné pokračování Čtyř dohod. Účinkují Jaroslav Dušek, Pjér La Šéz
a Zdeněk Konopásek.
■ Úterý 18. března v 19.00 hod. • P. A. C. de Beaumarchais – David
Drábek: FIGAROVA SVATBA • Ztřeštěné situace i groteskní nadsázka.
Hrají Pavla Tomicová, Vojtěch Dvořák, Jiří Zapletal, Pavlína Štorková,
Zora Valchařová-Poulová, Lenka Loubalová a další. Předplatné skupiny D.
■ Pátek 21. března – sobota 22. března – malý sál • PODÍVANÁ 2014
• Oblastní přehlídka dětského divadla s postupem na krajskou přehlídku
Ostravské šupinky 2014.
■ Neděle 23. března v 10.00 hod. • NÁMOŘNICKÁ HISTORIE ANEB
VELBLOUD, RYBA, SLEPICE • Klasické pohádky na principu Šeherezádina vyprávění a v neobvyklém podání. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Středa 26. března v 18.00 hod. • Bohumil Hrabal: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY • Tragikomedie ze středočeského nádraží v době války.
Hrají Matouš Ruml, Petr Halíček, Miroslav Bambucký, Ivana Teichmannová, Petra Nakládalová a další. Předplatné skupiny S.
■ Sobota 29. března v 19.00 hod. • LA PUTYKA • Strhující podívaná na
pomezí cirkusu a divadla, akrobacie, klauniády, tance, živé hudby…
Připravujeme:
■ Středa 2. dubna v 18.00 hod. • JARO S PUELLAE ET PUERI • Více
informací v rubrice Pozvánky na straně 10.
■ Čtvrtek 3. dubna v 19.00 hod. • Stanislav Štepka: POLOOBLAČNO
• O obyčejných lidech, kteří v padesátých letech sní naivní sen. Hrají
Stanislav Štepka, Richard Felix/Martin Škoda, Vladimír Svitek, Maruška
Nedomová, Jozef Adamčík a další. Předplatné skupiny D.
■ Sobota 5. dubna v 19.00 hod. – malý sál • RADIM ZENKL A LEKTOŘI BLUEGRASSOVÉ DÍLNY • Světový mandolinista vyučuje na
9. bluegrassové dílně. Speciální host Sestry Kremlovy.

Tel.: 556 709 128,
e-mail:
kino@kino.novy-jicin.cz, web:
http://www.kino.novy-jicin.cz
Jarní prázdniny v kině:
■ Pondělí 3. března v 15.30 hod. • 2D
■ Pondělí 3. března v 17.30 hod. • 3D • LEGO PŘÍBĚH • Báječný svět
lega poprvé na plátnech kin. Animovaný. Přístupné bez omezení, 100 min.,
dabing.
■ Pondělí 3. března – úterý 4. března ve 20.00 hod. • VLK Z WALL
STREET • Fascinující příběh finančníka Jordana Belforta. Životopisný/drama. Do 15 let nepřístupné, 179 min., titulky.
■ Úterý 4. března v 15.30 hod. • OGGY A ŠKODÍCI • Kocour Oggy a švábi
Joey, Marky a Deedee jsou zamotaní do věčné bitvy. Animovaný. Přístupné
bez omezení, 80 min., dabing.
■ Úterý 4. března – středa 5. března v 17.30 hod. • LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ • Nebojácná Anna, horal Kristoff, sob Sven a sněhulák Olaf na cestě
za dobrodružstvím. Animovaný/komedie. Přístupné bez omezení, 109 min.,
dabing.
■ Středa 5. března v 15.30 hod. • KRTKOVA DOBRODRUŽSTVÍ 2. •
Čtrnáct příběhů s Krtečkem. Animovaný. Přístupné bez omezení, 95 min.,
česky.
■ Středa 5. března ve 20.00 hod. • VEJŠKA • Volné pokračování filmu
Gympl režiséra Tomáše Vorla st. Česká komedie. Přístupné bez omezení,
100 min.
■ Čtvrtek 6. března – pátek 7. března v 15.30 hod. • 3D
■ Sobota 8. března – neděle 9. března v 17.30 hod. • 2D • DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA • Držitel Nobelovy ceny, olympijský vítěz, génius…a shodou okolností i pes. Animovaný/dobrodružný/rodinný/sci-fi. Přístupné bez omezení, 92 min., dabing.
■ Čtvrtek 6. března – pátek 7. března v 17.30 hod. • VAMPÝRSKÁ AKADEMIE • Rose Hathawayová je dhampýrka – napůl člověk, napůl vampýr.
Fantasy/akční/mysteriózní. Přístupné bez omezení, 105 min., titulky.

Novojičínský zpravodaj

■ Čtvrtek 6. března – pátek 7. března ve 20.00 hod. • 3D
■ Sobota 8. března – neděle 9. března v 17.30 hod. • 3D • 300: VZESTUP
ŘÍŠE • Pokračování epické ságy se přesouvá na moře. Akční/drama/válečný. Přístupné bez omezení, 102 min., titulky.
■ Sobota 8. března – neděle 9. března ve 20.00 hod. • DĚDICTVÍ ANEB
KURVASENEŘÍKÁ • Pokračování kultovní komedie z roku 1992. Česká
komedie. Do 12 let nevhodné, 106 min.
Ostatní:
■ Pondělí 10. března – úterý 11. března ve 20.00 hod. • 3D • 300: VZESTUP ŘÍŠE • Anotace viz výše.
■ Pondělí 10. března – úterý 11. března v 17.30 hod. • BABOVŘESKY 2
• Pokračování loňského nejnavštěvovanějšího filmu. Česká komedie. Přístupné bez omezení, 110 min.
■ Středa 12. března v 19.00 hod. • HOŘÍCÍ KEŘ • Děj začíná sebeupálením
Jana Palacha a sleduje osudy jeho rodiny a náladu ve společnosti. Drama/životopisný. Přístupné bez omezení, 206 min., česky.
■ Čtvrtek 13. března – pátek 14. března v 17.30 hod.
■ Sobota 15. března – neděle 16. března ve 20.00 hod. • FAIR PLAY •
Devatenáctiletá sprinterka se v normalizačním Československu dostane
do státem řízeného dopingového programu. Drama. Do 12 let nevhodné,
100 min., česky.
■ Čtvrtek 13. března – pátek 14. března ve 20.00 hod. • NON-STOP •
Liam Neeson v napínavém příběhu 40 000 stop nad Zemí. Akční/thriller.
Do 12 let nevhodné, 106 min., titulky.
■ Sobota 15. března – neděle 16. března v 17.30 hod. • VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ • Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy mají něco za
lubem. Animovaný/komedie. Přístupné bez omezení, 85 min., dabing.
■ Pondělí 17. března – úterý 18. března v 17.30 hod. • ŽIVOTNÍ ŠANCE
• V televizní show sklidil výsměch a kopance. Naposledy. Životopisný/komedie/drama/hudební. Do 12 let nevhodné, 103 min.
■ Pondělí 17. března – úterý 18. března ve 20.00 hod. • GRANDHOTEL
BUDAPEŠŤ • Šestihvězdičková zábava na pomezí žánrů a v odzbrojujícím
tempu. Komedie/drama. Do 12 let nevhodné, 100 min., titulky.
■ Středa 19. března v 19.00 hod. • ELTON JOHN V LAS VEGAS • Záznam
koncertu „The Million Dollar Piano“ s Eltonovými největšími hity. Délka záznamu 113 min. bez přestávky.
■ Čtvrtek 20. března – pátek 21. března v 17.30 hod.
■ Sobota 22. března – neděle 23. března ve 20.00 hod. • 10 PRAVIDEL
JAK SBALIT HOLKU • Marek je typický mladý mimoň, žijící ve vlastním
vesmíru. Česká komedie. Přístupné bez omezení.
■ Čtvrtek 20. března – pátek 21. března ve 20.00 hod.
■ Pondělí 24. března – úterý 25. března v 17.30 hod. • NEED FOR SPEED
• Adrenalin, jízda bez limitů a vše, co lidé v rychlých autech na otevřené
silnicí milují. Akční/krimi/drama. Do 12 let nevhodné, 130 min., titulky.
■ Sobota 22. března – neděle 23. března v 15.30 hod. • 2D
■ Sobota 22. března – neděle 23. března v 17.30 hod. • 3D • ZVONILKA
A PIRÁTI • Zarina spojí síly s piráty a stane se kapitánkou jejich lodě. Animovaný/fantasy. Přístupné bez omezení, 78 min., dabing.
■ Pondělí 24. března – středa 26. března ve 20.00 hod. • KANDIDÁT •
Rozhodl se udělat z neznámého člověka prezidenta. Česko-slovenský thriller. Do 12 let nevhodné, 106 min., česky.
■ Středa 26. března – čtvrtek 27. března v 17.30 hod. • VAMPÝRSKÁ
AKADEMIE • Anotace viz výše.
■ Čtvrtek 27. března – pátek 28. března ve 20.00 hod. • PŘEŽIJÍ JEN
MILENCI • Dva upíři jsou do sebe zamilovaní celá staletí. Drama/horor/romantický. Do 15 let nepřístupné, 123 min., titulky.
■ Pátek 28. března v 17.30 hod. • 3D
■ Sobota 29. března – neděle 30. března ve 20.00 hod. • 3D • NOE •
Svět zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Drama/fantasy. Do 12 let nevhodné, 135 min., titulky.
■ Sobota 29. března – neděle 30. března v 17.30 hod. • 2D • DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA • Animovaný film pro děti.
Anotace viz výše.

Muzeum Novojičínska
Tel.: 556 701 156, e-mail: ovmnj@atlas.cz,
web: http://www.muzeum.novy-jicin.cz
Výstava:
■ Do neděle 4. května – Rytířský sál • HRAČKY ZE
STARÉ PŮDY
Akce:
■ Čtvrtek 20. března v 16.30 hod. – Trámový sál •
ZE SRDCE EVROPY K SEVERNÍMU PÓLU • Přednáška Radka Polácha o rakousko-uherské polární expedici v letech 1872–1874 a v roce
2013. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00 • Neděle 9.00–15.00
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Březen 2014
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
Nepřehlédněte:
■ LETNÍ TÁBORY 2014 • Nabídku pobytových a příměstských táborů najdete i s přihláškou na našem webu.
Výstava:
■ Úterý 11. března – středa 26. března – výstavní síň Stará pošta • RADOST S FOKUSEM • Výstava prací dětí z výtvarných kroužků a starších
výtvarníků, fotografie z táborů.
Akce:
■ Pondělí 3. března – čtvrtek 6. března • VZHŮRU KE HVĚZDÁM • Pobytový tábor ve Štramberku pro děti od 13 do 15 let. Přihláška na webu.
Cena 1 200 Kč.
■ Pondělí 3. března – pátek 7. března od 8.00 do 16.00 hod. • JARNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR • Hry, soutěže, sport, tanec a vyrábění pro děti od
6 do 12 let. Nutná přihláška na webu. Cena 1 050 Kč.
■ Pondělí 10. března • NOVÉ POČÍTAČOVÉ KURZY • Základy obsluhy
PC I. a II. a hardware. Více informací na webu.
■ Pátek 14. března v 17.00 hod. • KRUHOVÝ KONDIČNÍ TRÉNINK •
Kondiční trénink s Daliborem Černým. Rezervace ve Fokusu nebo na místě.
Cena 100 Kč.
■ Sobota 15. března • MEXICKÝ TANEČNÍ VEČER • Pestrý program
a soutěže. Hraje kapela Meteor. Vstupné s večeří 210 Kč (vstupenky pouze
v předprodeji v pokladně SVČ Fokus).
■ Každý čtvrtek a pátek (mimo prázdniny) od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus • KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Práce s hlínou pod
vedením Evy Mitášové. Jednotlivé vstupy: děti, mládež a studenti 40 Kč,
dospělí 90 Kč.
Připravujeme:
■ KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY • Deset lekcí standardních
a latinskoamerických tanců s výukou společenského chování a závěrečná
kolona. Úvodní lekce 19. září, přihlášky už nyní. Základní cena 1 500 Kč za
osobu. Kdo se přihlásí do 31. května, bude mít slevu: pár 10 procent
(1 350 Kč za osobu), třídní kolektiv s minimálně deseti páry 20 procent
(1 200 Kč za osobu).

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz
Výstavy:
■ Celý březen – Čajovna Archa •
TIBET NA KŘIŽOVATCE
■ Pondělí 3. března – pátek 28. března v hodinách pro veřejnost – Městská knihovna • FANTASY HLAVY – 9 TVÁŘÍ A 9 KNIH TVÉ FANTASIE •
Unikátní keramické portréty brněnského výtvarníka Tomáše Beňa.
Akce:
■ Sobota 1. března v 19.00 hod. – Klub Galerka • 50,– • TOMÁŠ
VTÍPIL/LES HOMOSEXUELS • Brněnská výprava, působící na poli electronic/ambient/shoegaze. Vstupné 50 Kč.
■ Úterý 4., 11., 18. a 25. března od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa
• MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče Magic:
The Gathering TCG.
■ Úterý 4. března v 18.00 hod. – Městská knihovna • AUTORSKÉ ČTENÍ
JANA BURIANA • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 10.
■ Úterý 4. března v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • KRAFTWERK •
Poslechový večer o významných představitelích futuristického rocku.
■ Pátek 7. března v 15.00 hod. – Čajovna Archa • CARCASSONNE •
Přijďte si zahrát nebo se seznámit s perlou deskových her.
■ Pátek 7. března v 19.00 hod. – Klub Galerka • PAVEL FAJT & LUBOMÍR
HOLZER • Další koncert a workshop Pavla Fajta, zaměřený na djembe.
Vstupné 80/110 Kč.
■ Sobota 8. března v 17.00 hod. – Čajovna Archa • DJEMBE HROMADA
• Tradiční setkání – djembe, tibetské mísy, didgeridoo, flétny, zpěv.
■ Pondělí 10. března – pátek 14. března od 9.00 do 12.00 hod. – Městská
knihovna • SEZNÁMENÍ S INTERNETEM PRO ZAČÁTEČNÍKY • Konzultační hodina s individuálními návštěvníky. Rezervace v oddělení pro dospělé čtenáře nebo na telefonu 556 709 840.
■ Středa 12. března v 18.00 hod. – Klub Galerka • ROSOU OZDOBENÉ
RÁNO • Více informací v rubrice Pozvánky na straně 10.
■ Středa 12. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PERU – ZEMĚ
MNOHA TVÁŘÍ • Cestopisná projekce Martiny Přibylákové. Vstupné
50 Kč.
■ Čtvrtek 13. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PACIFIK: Z NOVÉHO
ZÉLANDU NA HAVAJ • Cestopisná projekce Martiny Přibylákové. Vstupné
50 Kč.
■ Pátek 14. března ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • TANEČNÍ VEČÍREK
• House break, tech, beatz – Dj’s NeTy a Tom Skovsky. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 15. března v 7.00 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝLET NA TA-
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NEČNICI • Přírodní expedice. Sraz v 7.00 na stanovišti 13 autobusového
nádraží, odjezd do Frenštátu pod Radhoštěm a pak do Ráztoky.
■ Sobota 15. března v 15.00 hod. – Čajovna Archa • OD POČETÍ KE
ZROZENÍ ANEB CESTA PLNÁ ZÁZRAKŮ • Seminář manželů Vítkových
pro mládež i dospělé. Vstupné 100/80 Kč (studenti/důchodci).
■ Sobota 15. března v 19.00 hod. – Čajovna Archa • COMICS II • Na co
se nedostalo v první přednášce Pavla Valy a Františka Doležela.
■ Pondělí 17. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • LETNÍ PASTVINY
• Projekce festivalu ProTibet. Snímek o tibetských nomádech. Délka 85 min.
■ Úterý 18. března v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ MODERNA XXII. • Poslechový večer. Lydia Lunch – kultovní osobnost newyorského podzemí.
■ Středa 19. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • KONFLIKTY V PARTNERSTVÍ VE SVĚTLE VÝCHODNÍ FILOZOFIE A MOUDROSTI • Přednáška Pavla Kováře s projekcí a besedou. Vstupné 50 Kč.
■ Středa 19. března v 18.00 hod. – Městská knihovna • STRAVA NA
JAŘE A JARNÍ OČISTNÉ KÚRY • Přednáška odborníků na výživu Vladimíry Strnadelové a Jana Zerzána. Počet míst omezen, rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 20. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • HLEDÁNÍ • Projekce
festivalu ProTibet. Filmový režisér hledá herce pro tradiční tibetskou operu.
Délka 117 min.
■ Pátek 21. března v 15.00 hod. – Čajovna Archa • PARTY HRY • Poradíme, jaké deskové hry vybrat na oslavu, party nebo jinou společenskou akci.
■ Sobota 22. března ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ZNOUZECTNOST
• Koncert plzeňské punkové legendy. Vstupné 100/130 Kč.
■ Sobota 22. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • UGANDA • Cestopisná projekce Libuše Dostálové o životě v jedné z nejchudších zemí Afriky.
■ Pondělí 24. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • SLOVA MÉHO DOKONALÉHO UČITELE • Projekce festivalu ProTibet. Duchovní hledání tří
studentů, doufajících v nalezení moudrosti. Délka 103 min.
■ Úterý 25. března v 18.00 hod. – Městská knihovna • MALAJSIE A SINGAPUR • Cestopisná přednáška s projekcí Olgy Pleškové. Počet míst omezen, rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Středa 26. března v 18.00 hod. – Čajovna Arch • WORKSHOP PSYCHOHER • Psychologický workshop pro laiky i studenty psychologie.
Vstupné 90 Kč.
■ Čtvrtek 27. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • TICHÉ SVATÉ KAMENY • Projekce festivalu ProTibet. Tibetského chlapce magicky přitahuje
západní i čínský konzumní styl. Délka 102 min.
■ Pátek 28. března ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & ELISABETH LOHNINGER QUARTET (USA/CZ) • Americkou zpěvačku zdobí
přívlastky „emotivní, vzrušující, oslnivá a inspirující“. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 29. března v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DIDGERIDOO •
Hudební workshop. Zapůjčení didgeridoo v ceně. Vstupné 50 Kč.
■ Sobota 29. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PĚNA DNÍ • Více
informací v rubrice Pozvánky na straně 10.
Připravujeme:
■ Pátek 4. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ČERTI • Koncert.
Vstupné 50/80 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 18. března v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ •
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Návštěvnické centrum

Výstavy:
■ Sobota 1. března – úterý 29. dubna –
galerie Návštěvnického centra • VÝSTAVA
OBRAZŮ ZDEŇKA HOLUBA
■ 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.
Vyšel první svazek Místopisu města • První svazek Místopisu města
Nového Jičína s názvem Purkmistři a starostové do roku 1945 vydalo
Návštěvnické centrum ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města, Zemským archivem v Opavě a Státním okresním archivem Nový Jičín. Místopis
lze koupit za 60 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 fyzicky i interaktivně. • Komentované procházky městem s průvodcem. • Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení včetně komentované
procházky expozicí.
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Placená inzerce

Březen 2014

EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

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

MED
centrum

BENZINA
SHELL

Novojičínský zpravodaj
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Placená inzerce

Březen 2014

Od 3. 3. 2014

Bezlepková

Vzdělávání pomohly peníze z Bruselu
Pod zkratkou OP VK se skrývá víceletý operační program Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který v období
2007–2013 umožňoval čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské
unie. Operační program se primárně zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů
prostřednictvím vzdělávání, důraz přitom klade především na systém celoživotního
učení, utváření prostředí pro vývoj a výzkum v oblasti vzdělávání a na podporu
spolupráce subjektů ve vzdělávacím procesu. Tento program je z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky dotován celkovou částkou více než 53 mld. Kč. O podporu v rámci OP VK tak mohly žádat
např. kraje, města a obce, školy a školská zařízení, profesní organizace, organizace
působící ve vzdělávání, neziskové organizace, zdravotnická zařízení. Rovněž
i samotní zaměstnavatelé.
V Moravskoslezském kraji byly z OP VK, mimo jiných, financovány projekty:
„Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu“. Příjemce finanční podpory: Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace.
„Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení
zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností“. Příjemce finanční podpory: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

> jídelna
> rozvoz
> e-shop
> 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

TECHNOLOGIE
KBA Compacta C213
rotační plnobarevný
ofsetový stroj
s horkovzdušným
sušením
a max. výkonem
35 000 výtisků/hod.
při 16 str. A4

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

dálkové ovládání barevnic
elektronické automatické nastavení soutisku
elektronické automatické nastavení skládání
vazba V1 lepení
automatické ořezání na požadovaný formát

•
•
•
•
•

VÝBORNÉ CENY,
SKVĚLÝ VZTAH
K ZÁKAZNÍKOVI

www.samab.cz
Tel./fax: 543 210 364 • e-mail: tiskarna@samab.cz,
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Město ocenilo sportovce

Stolní tenisté blíže play off

Marie Machková, tisková mluvčí

Miloš Valošek

Město Nový Jičín každý rok vyhodnocuje nejúspěšnější sportovce,
kolektivy, trenéry a rytíře sportu. V Beskydském divadle třetího února
už potřetí ocenili také sportovce, kterým dala své hlasy veřejnost
v anketě o nejpopulárnější osobnost, vyhlášené Střediskem volného
času Fokus. „Jsem pyšný na naše sportovce a moc jim děkuji za
výbornou reprezentaci Nového Jičína. Lepší reklama pro naše město
nemůže být,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Jednotlivci
Marek Novotný
Horolezecký oddíl Nový Jičín, o. s.
Jakub Jarolím
Klub vodních sportů Laguna
Klára Křepelková
Klub vodních sportů Laguna
Dominika Dostálová
Oddíl zápasu TJ Nový Jičín
Tamara Stonová
Moravia Racing Team (cyklistika)
Rostislav Šrom
Fotbalový klub Nový Jičín, o. s.
Sára Macháčková
Tenisový oddíl TJ Nový Jičín
Lukáš Symerský
Atletický oddíl SVČ Fokus Nový Jičín
Jana Šímová
Oddíl volejbalu TJ Nový Jičín
Michal Kovařčík
Hokejový klub Nový Jičín
Jan Zahradníček
Hokejový klub Nový Jičín
Miroslav Mráz
Oddíl kulturistiky Regulus Nový Jičín
Trenéři
Kamil Škarka
Oddíl zápasu TJ Nový Jičín
Milan Konečný
Atletický oddíl SVČ Fokus Nový Jičín
Roman Jakubík
Oddíl volejbalu TJ Nový Jičín
Kolektivy
Juniorský tým ploutvařů
Klub vodních sportů Laguna
Florbalové družstvo
starších žáků
SVČ Fokus Nový Jičín
Team Forman Cinelli
Moravia Racing Team
Rytíř sportu
Alois Holub
Fotbalový klub Nový Jičín, o. s.
Novojičínský sportovec roku 2013 očima veřejnosti
– anketa SVČ Fokus
Dominika Dostálová
jednotlivec
Futsalový oddíl
TOP DOGS Nový Jičín
kolektiv

Stolní tenisté TJ Nový Jičín jsou o krok blíže pomyslnému vrcholu
sezony. Tím je účast v play off o vítězství v třetí lize. V zápase, který
byl šlágrem patnáctého kola, zdolali největšího rivala a druhého
v tabulce Tatru Kopřivnice poměrem 10:4. O vítězství se kromě jiných
zasloužil Dominik Černocký, jenž famózně porazil nejlepšího hráče
třetí ligy Jana Holáně.
Následující den naši stolní tenisté vyhráli nad týmem z Rožnova pod
Radhoštěm 10:5 a upevnili si prvenství v tabulce. Všichni hráči předvedli
pěknou bojovnou hru, které přihlíželo okolo padesáti fanoušků.
Že to mladí hráči z Nového Jičína myslí vážně, dokazuje i skutečnost, že se pravidelně připravují pod taktovkou bývalých reprezentantů Tomáše Janáska a Marka Kláska. Oba jim předávají své herní
zkušenosti a vedou je ke zdokonalení herní taktiky.

Lezci závodili na boulderech

Emoce kapitána týmu Kamila Knybla v utkání s Rožnovem.
Foto: Miloš Valošek

Bronz pro mladé volejbalisty
René Bárta, trenér
Družstvo Základní školy Komenského 66 vybojovalo třetí místo
v republikovém finále základních a středních škol ve volejbalu chlapců, které na konci ledna hostil Žďár nad Sázavou. Náš tým tam reprezentoval Moravskoslezský kraj a jako jediný ze šestice nejlepších
pocházel ze základní školy, přesněji ze sportovní třídy 9. C.
K postupu ze základní skupiny bylo nutné porazit alespoň jednoho
ze dvou soupeřů. To se našim chlapcům podařilo už v úvodním utkání
s Gymnáziem Praha. V semifinále ale prohráli s jasně nejlepším družstvem a pozdějším vítězem turnaje z Gymnázia České Budějovice.
Hoši potom vrhli všechny síly do boje o třetí příčku s Gymnáziem
Liberec. Po vyhraném prvním setu začala velká bitva o druhou sadu.
Hráči se v ní přetahovali o každý bod. Po velkém dramatu zvítězili
chlapci z Nového Jičína nejtěsnějším možným výsledkem 25:23 a vybojovali bronzové medaile.

Turisté překonali rekord
Ivan Čejka

Závěrečné kolo Valašské boulderové tour 2014 Vamos! pořádaly
horolezecké oddíly Nový Jičín a Kailas v lezeckém centru boulderu
na Riegrově ulici. Závodu se zúčastnilo sedmačtyřicet lezců z Rožnova pod Radhoštěm, Kopřivnice, Frýdku-Místku, Příbora a Valašského Meziříčí, rozdělených do kategorií Profi, Ženy a Pohodáři.
Závodní cesty postavili a projektovali členové oddílu Kailas. Vyhrál
ten, kdo vylezl všechny soutěžní cesty na nejmenší počet pokusů.
Text: Richard Směja, foto: Matěj Sobotka

Novojičínský zpravodaj

Pětačtyřicátý zimní sraz turistů se uskutečnil patnáctého února
na Skurečené. Letošní počasí zimním sportům nepřeje. Turisty
z Nového Jičína a okolí to ale od účasti neodradilo. Běžky nechali
doma a na trasy se vydali pěšky.
Čtyři turisté vystoupili na Ráztoce a putovali přes Pustevny, ostatní
jeli autobusem do Podolánek. Odtud se někteří vydali na chatu oklikou přes Lhotskou a Kladnatou. Početnější skupina šla oblíbenou
trasou přes Kociánku, Mečovou a Martiňák, ovšem nejvíce lidí se
vydalo přímo na Skurečenou. V cíli každý obdržel pamětní list a speciální razítko. Na chatě se nás sešlo sto třináct, což je rekordní počet
v novodobé historii zimních srazů.
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Fotosoutěž čtenářů – 36. kolo
Soutěžící zase jednou způsobili hodnotitelům těžkou hlavu. Do tohoto kola poslali více zajímavých snímků než obvykle. A tak bude třeba
Tomáši Vichtovi, Michalu Buskovi, Antonínu Vágnerovi, Jiřímu Pončíkovi a dalším autorům líto, že jejich fotografie skončily až na
„nepostupových“ místech. Některé však budou ke zhlédnutí na webových stránkách www.rodaci.webgarden.cz ve výběru úspěšných
fotografií. Jak tedy 36. kolo dopadlo?
1. místo získává fotografie Richarda Gabriela s novinkou – zvonkohrou na věži radnice.
2. místo, těsně za vítězem, obsadil snímek Jaroslava Trefila, který nám připomíná, jak vypadala zima v Kojetíně loni v lednu.
3. místo patří snímku Jany Huvarové, který by mohl být současně hádankou, ze které výškové budovy ho autorka pořídila.
Pavel Wessely

1. místo Richard Gabriel

2. místo Jaroslav Trefil

3. místo Jana Huvarová

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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