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Rok událostí a příběhů
Tři sta šedesát pět dnů naplněných obyčejnými lidskými příběhy i významnými událostmi. Okamžiky radosti a štěstí, napětí,
očekávání, ale i smutku. Takový byl rok 2017 v Novém Jičíně. Lépe než slova o něm vypovídají fotografie těch, kteří byli
u toho a objektivy svých fotoaparátů zachytili, čím naše město žilo. A protože zajímavých věcí se v uplynulých dvanácti
měsících událo velmi mnoho, začínáme výroční fotogalerií, která tradičně tvoří podstatnou část novoročního čísla Novojičínského
zpravodaje, už na titulní stránce. Příjemné ohlédnutí za končícím rokem a vše dobré v roce 2018!
Text: Novojičínský zpravodaj, foto: Vladimír Hampl, Lenka Malinová, Lumír Zrník a archivy Českého olympijského
výboru a SVČ Fokus
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás pozdravil v roce
2018. Vkročení do nového roku přináší
kromě očekávání i prostor pro bilancování.
Mám-li hodnotit uplynulý čas z pozice starosty, troufám si říci, že se ve městě povedlo mnoho pozitivních věcí.
Podařilo se realizovat několik velkých
investičních akcí. Celkem jich bylo 40,
v rozpočtu jsme na ně vyčlenili 103 miliony
korun. Výsledná suma po vysoutěžení činila 88 milionů včetně dotací.
Díky elektronickým aukcím jsme loni ušetřili 15 milionů. Dotaci jsme
získali na 12 investičních akcí. Dále jsme nechali vypracovat 22 projektové dokumentace.
V roce 2017 jsme uskutečnili čtvrtou, závěrečnou etapu regenerace
sídliště Bezručova–Riegrova, na krytém bazénu vyrostlo Relaxcentrum
a zmodernizovali jsme i venkovní areál bazénu. V rámci projektu Bezpečně do škol vznikly přechody pro chodce u Mateřské školy Smetanovy sady a v Bludovicích, u Mateřské školy Sady v Revoluční ulici
a v Jičínské ulici jsme vytvořili 23 nová parkovací místa.
Pokračovali jsme v instalaci úspornějšího veřejného osvětlení v ulicích,
nemalé částky jsme vložili do sanace svahu čistírny odpadních vod
v Kojetíně či demolice areálu letního kina. V Palackého ulici vznikly
cyklopruhy. Zrenovovali jsme další část městského bytového i nebytového fondu. Nový kabát dostaly dvě významné kulturní památky –
budova městského úřadu na Divadelní 1 a Stará pošta.
Proběhla závěrečná etapa rekonstrukce Hotelu Praha, opravili jsme
další byty v památkové rezervaci či sociální zařízení na stomatologické
poliklinice v ulici Msgr. Šrámka, investovali jsme do bytového domu na
Jičínské 275, divadlo má novou terasu. Podařilo se nám také získat
dotace na revitalizace bytových domů na Luční 3, 4 a Revoluční 36,
azylového domu ve Straníku nebo družiny Základní školy Tyršova v Jiráskově ulici. Tyto akce proběhnou pravděpodobně v létě tohoto roku.
Na Skalkách vyrostl další relaxačně odpočinkový areál – Zvěrokruh
Skalky – který navazuje na oblíbený Lesopark Skalky. Také jsme vysoutěžili nového provozovatele MHD, jímž je Arriva Morava. V Novém
Jičíně jezdí elektrobusy. Jsme jedno z prvních měst v Česku a v Moravskoslezském kraji jediní, kdo má celou MHD ekologickou. Další novinkou je snížení věkové hranice pro cestování zdarma, a to od 65 let.
Počátkem prosince zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2018,
který je výrazně proinvestiční. Na investiční akce je vyčleněno přes
260 milionů korun, nejvíce v historii města. Například bytový odbor
dostal na investice 127 milionů. Letos se pustíme do úvodní etapy
přeměny přístavby Hotelu Praha na kulturně společenské centrum
a do rekonstrukce takzvaného Domu sester na bytový dům pro seniory.
Odbor majetku a investic připravuje výstavbu útulku pro psy, modernizaci areálu Čerťáku či předzámeckého areálu. Na křižovatce u Čedoku
vznikne minikruhový objezd a v Revoluční ulici velké parkoviště. Další
odbory chystají revitalizaci areálu letního kina, odbor organizační rekonstrukci obřadní síně, odbor školství, kultury a sportu opravu Mateřské
školy Vančurova či tělocvičen v Základní škole Jubilejní.
V roce 2018 budou vypracovány projektové dokumentace na rozšíření
průmyslové zóny a první etapu renovace Hückelových vil. V tomto
roce odkoupíme areál bývalého Horního nádraží, kde vznikne mnoho
parkovacích míst. Úplnou novinkou je, že se občané sami mohou
podílet na rozvoji města formou participativního rozpočtu. A nesmím
zapomenout, že od dubna bude ve městě fungovat nová služba Baby
a senior taxi.
Z dotací letos očekáváme okolo 50 milionů korun. Nezapomínáme
ani na sport, sociální oblast, kulturu či volný čas, kam poplynou více
než 23 miliony. To vše s využitím finančních zdrojů, které máme na
účtech. Město nemá žádný dluh, a tak tomu bude i nadále.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám do roku 2018 popřál
za sebe i jménem všech zaměstnanců městského úřadu pevné zdraví,
lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě.
Jaroslav Dvořák
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Budeme volit prezidenta
Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna
od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin.
Případné druhé kolo proběhne v pátek 26. ledna od 14 do
22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Sídla volebních
místností se nemění, každý volič si ho navíc přečte na štítku
obálky s hlasovacími lístky.
Zdenka Pechová, odbor správních činností

Obřadní síň změní tvář
Obřadní síň na radnici čeká rekonstrukce. Její interiér pochází z roku
1967. Aby se z ní opět stal reprezentativní prostor, oslovilo město tři
architektonické ateliéry. Odborná komise vybrala návrh místního rodáka Martina Rosy. „Spočívá především ve vyčištění a sjednocení obřadní
síně a přilehlého vestibulu. Vším se prolíná motiv propojených kruhů,
pro tento prostor tak příznačný,“ řekl autor vítězné studie.
Přestavba proběhne v létě roku 2018 a přijde na zhruba čtyři
miliony korun. Svatební obřady se budou dočasně odehrávat v aule.
„Stavební práce budou zahrnovat zbourání příček a zdí ve vestibulu,
výměnu podlah a vybudování bezbariérové toalety. Zásadně se
změní vybavení interiéru, které bude z kvalitních materiálů a doplní
ho atypické prvky,“ upřesnil místostarosta Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí

Nová podoba obřadní síně v představách architektů.

Foto: archiv

Město má nový rozpočet
Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2018. Příjmy mají činit
593 809 366 korun, z toho zhruba 50 milionů připadne na dotace.
Výdaje jsou vyčísleny na 738 350 836 korun, třetina je určena na
investice. „Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryjí finanční přebytky hospodaření z minulých let. Město má také sjednán kontokorentní úvěr,
z něhož ale nikdy nečerpalo a patrně tomu tak bude i v roce 2018,“
vysvětlila místostarostka Blanka Faluši.
Bytový odbor získá o 80 milionů více než v roce 2017. „Za více
než 30 milionů zateplíme a opravíme bytové domy v ulicích Luční
a Revoluční. Chceme zahájit přestavbu bývalé ubytovny pro zaměstnance nemocnice na dům bydlení a sociálních služeb nákladem
61 milionů korun. Na stavbu psího útulku jsme vyčlenili 11 milionů,
dalších 20 milionů by měla stát přeměna přístavby Hotelu Praha na
kulturní dům. Na místě bývalého letního kina by měla vzniknout
oddechová zóna s vodním prvkem. Náklady odhadujeme na
15 milionů korun,“ informoval starosta Jaroslav Dvořák.
Město bude podporovat také projekty na zvýšení bezpečnosti
občanů a zkvalitnění životního prostředí. Vzniknou nové přechody
pro chodce, parkoviště a chodníky za přibližně 15 milionů korun.
„Chceme revitalizovat výletní lokalitu Čerťák a vybudovat tam
zázemí pro rekreanty. V rozpočtu na to máme přes 5 milionů korun.
Dalších 200 tisíc je vyhrazeno na takzvaný participativní rozpočet,
u něhož si občané na základě podaných projektů budou moci vybrat,
na co bude částka použita,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Bezručova–Riegrova je v cíli

Sídliště Bezručova-Riegrova omládlo.

Foto: Marie Machková

Skončila regenerace sídliště Bezručova–Riegrova, ohraničeného
továrnou Tonak, říčkou Jičínkou, Zborovskou ulicí a Základní školou
Komenského 66. Závěrečná etapa spočívala v opravě chodníků,
výměně veřejného osvětlení, doplnění odpadkových košů a laviček
a úpravě zeleně mezi ulicemi Máchovou, Zborovskou a Nádražní.
Náklady činily 5,8 milionu korun, z toho téměř 3,7 milionu pokryje
dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
„Také jsme poblíž Nádražní ulice nechali vyasfaltovat hřiště na
míčové hry, upravit a rozšířit plochy pro umístění kontejnerů na
odpad. Staré a nemocné dřeviny nahradily nové keře a stromy, obnoveny jsou travnaté plochy,“ doplnila Blanka Zagorská z odboru majetku a investic.
Marie Machková, tisková mluvčí

První lampa na solární energii

Nový přechod pro chodce

Přechod pro chodce nechalo město vybudovat u další mateřské školy. V ulici Smetanovy sady vznikl přechod, který je bezbariérový a z obou stran nasvícený (na snímku). Současně od
něj až k mateřské škole vede nový chodník. Naproti tomu přechod u soukromé školy Educa v ulici B. Martinů prošel rekonstrukcí, aby odpovídal bezpečnostním předpisům. Celkové
náklady na obě akce činily zhruba 1,4 milionu korun.
Text a foto: Marie Machková

Poplatky se nezmění
Výše poplatků za komunální odpad a za psy se v našem městě
v roce 2018 nezmění. Zastupitelé odhlasovali, že za odpad budeme
platit už šestý rok 552 koruny za osobu ročně. Za psa chovaného
v rodinném domě to opět bude 300 korun ročně, přičemž senioři
hradí jen poloviční částku. V bytovém domě je sazba 1 000 korun,
senioři platí 200 korun.
„Jediná změna nastává u držitelů psa s trvalým pobytem na adrese
ohlašovny městského úřadu. Tady se sazba zvyšuje z 300 na
1 000 korun za psa. Původně byla stejná jako u občanů, kteří chovají
psa v rodinném domě. Nově odpovídá poplatku za psa v bytovém
domě,“ uvedla místostarostka Blanka Faluši. Město ročně vynakládá
na umísťování toulavých psů do útulku v Kopřivnici 280 tisíc korun.
Na dalších 150 tisíc přijde odklízení psích exkrementů.
Marie Machková, tisková mluvčí

Stromy mají ustoupit

První lampu veřejného osvětlení na solární energii nechalo
město instalovat u autobusové zastávky Nad Čerťákem. Intenzita světla se řídí pohybovým čidlem. V noci lampa svítí tlumeně,
pracuje na třetinu výkonu. Při příchodu člověka na zastávku se
rozzáří naplno. Pořízení solárního systému přišlo na 96 tisíc
korun. „Umístění běžného světelného zdroje by bylo v tomto
místě technicky a finančně náročné. Proto jsme u autobusové
zastávky postavili dva stožáry a na jeden zavěsili samostatné
svítidlo a na druhý solární panel. Sluneční energie se akumuluje
v baterii a večer napájí lampu,“ vysvětlila Michaela Mrklovská
z odboru majetku a investic.
Text a foto: Marie Machková
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Čtyřiaosmdesát stromů tvořících součást veřejné zeleně v našem
městě chce odstranit plynárenská společnost. Důvodem je údržba
ochranného pásma poblíž plynovodu. Přestože firma má na kácení
ze zákona nárok, radnice se snaží nalézt s ní kompromisní řešení.
„Jsou to čtyřicet až padesát let staré stromy v sídlištní zeleni, kde
zlepšují mikroklimatické podmínky, zachycují prach a mají také estetickou hodnotu,“ uvedla Olga Kubálková z odboru životního prostředí.
Na místě ani v blízkosti pokácených stromů nelze vysadit nové
dřeviny, protože prostor v minulosti protkaly inženýrské sítě a jejich
ochranná pásma. „Vážíme si toho, že správci sítí jsou k této skutečnosti tolerantní. Nicméně nám není známo, že by strom způsobil
havárii plynového vedení. Nové stromy do ochranných pásem již
nevysazujeme,“ zdůraznila Kubálková.
„Nejsme nakloněni preventivnímu kácení. Proti opodstatněnému
kácení, kdy by stromy narušovaly provoz plynové soustavy a jsou
řešeny havárie, nemáme námitek. A jako doposud chceme vstřícně
spolupracovat,“ doplnil místostarosta Ondřej Syrovátka. Město chce
množství kácených stromů omezit a zásah do sídlištní zeleně rozložit
do delších etap, aby mohlo vytipovat místa pro náhradní výsadbu.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Přijďte si pro tašky na odpad

Film v esperantu nadchl Čínu

Tašky na tříděný odpad bude radnice od ledna rozdávat obyvatelům našeho města. Chce tím podpořit třídění odpadů a tím šetřit
primární zdroje surovin a energie i životní prostředí. Tašky tří barev
pro opakované použití jsou určeny ke třídění papíru, skla a plastů.
Po naplnění je občan odnese ke kontejneru odpovídající barvy a jejich
obsah vloží dovnitř.
Součástí každého balení je manuál, jak správně třídit odpad. Obyvatelé města a místních částí si mohou sady do vyčerpání zásob
vyzvednout na městském úřadu na Masarykově náměstí – informace
ve vestibulu a na odboru životního prostředí, kancelář 306.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Čert rozdával výuční listy

Rostislav Čubok před plakátem svého snímku.
Foto: archiv Rostislava Čuboka
Se čtyřmi cenami se ze soutěže krátkých filmů v esperantu Čaj a láska
v jihočínském městě Dushan vrátil strážník zdejší městské policie Rostislav
Čubok. Se spoluautorem Pavolem Kaščákem tam uvedli svůj snímek
Patrino – Matka, který získal ceny za režii a mezinárodní spolupráci, cenu
publika a pětiletá Čubokova dcera Natálie také za hlavní ženský herecký
výkon. Diváci i odborná porota zhlédli devětasedmdesát filmů ze sedmadvaceti zemí. Součástí festivalu byly filmové prezentace a charitativní
akce. Naši zástupci navštívili školu pro nevidomé v Šanghaji, kde žákům
předali dárky z Česka. Na programu bylo i promítání filmů, jejichž vizuální
stránku dětem zprostředkovala moderátorka čínského rádia.
Novojičínský zpravodaj

Děti si osvojovaly zdravovědu
Den před svatým Mikulášem se prvňáčci ze Základní školy
Komenského 66 ocitli v čertovské škole. Samozřejmě nesměl
chybět skutečný čert s andílkem a Mikulášem. Žádného žáka
si čert kupodivu neodnesl, naopak všichni dostali Čertovský
výuční list se sladkou odměnou. Sedmého prosince škola žila
Vánočním jarmarkem, který si s tím velkým na náměstí nezadal.
Prodejní stánky, horká čokoláda, punč, palačinky, steaky na
grilu … to vše za zvuku koled a vánočních hitů.
Text: učitelé, foto: archiv školy

Advent na Komenského 68
Setkáním rodičů, žáků a zaměstnanců na tradičním Vánočním jarmarku začal advent v Základní škole Komenského 68. Děti připravily
prodejní výstavu svých výrobků a bohaté občerstvení.
O dva dny později jsme ve škole přivítali Mikuláše, čerty a anděle.
Děti od nich dostaly sladkosti a na oplátku zazpívaly písničku nebo
přednesly básničku. Hned dvakrát vystoupili žáci prvního stupně
s pásmem Ladovské Vánoce na Masarykově náměstí pod vánočním
stromem. Přispěli tím ke sváteční atmosféře vánočních trhů.
Vánočními dekoracemi potěšili členové školního parlamentu
seniory v Domově Duha. Páťáci a mnozí další si společně zazpívali
během akce Česko zpívá koledy. Předvánoční čas zakončily třídní
besídky.
Zdeněk Stanislav, zástupce ředitelky

Kříž opravili restaurátoři
Radnice nechala opravit pískovcový kříž u bašty bývalého městského opevnění. Kámen byl místy vydrolený, obrůstal mechy a lišejníky. Restaurování díla z roku 1778 přišlo na 135 tisíc korun, z toho
111 tisíc pokryla dotace Ministerstva kultury ČR. Kříž původně stával
u křižovatky dnešních ulic 28. října, Generála Hlaďo a K Nemocnici.
V roce 1948 byl přemístěn k baště.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Zdravotnickou sekci Mendelovy střední školy navštívily třídy Koťátek a Motýlků z Mateřské školy Jubilejní. Studenti pro ně připravili
pestrý program, který byl součástí tematického týdne věnovaného
lidskému tělu a zdraví.
Děti se učily obvazovat končetiny, poslouchaly, jak kamarádům
bije srdce, vyzkoušely si polohovací postel, naučily se telefonovat
na pohotovost a ukládat člověka do stabilizační polohy. Studenti
jim rovněž předvedli, jak si správně čistit zuby a mýt ruce. Při slavnostním ukončení každé dítě dostalo diplom, sladkou odměnu
a injekční stříkačku na památku.
Tereza Nenutilová, učitelka

Relaxační centrum otevřeno

Nové relaxační centrum zahájilo dvacátého prosince provoz
ve sportovní hale. Vzniklo přestavbou krytého dětského bazénu.
Součástí této etapy revitalizace byla úprava venkovního prostoru
a budování nových hřišť. Největší městská investice roku přišla
na téměř 26 milionů korun. „Na místě vykachlíkovaného dětského
bazénu je nyní nerezová vana s chrliči vody a skluzavkou. Přibyla
i masážní vířivka, od bazénu oddělená stěnou. Dlažbu doplnilo
podlahové vytápění a k sezení slouží vyhřívané lavice,“ uvedl starosta Jaroslav Dvořák.
Text a foto: Marie Machková
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Zápasníci završili úspěšný rok

Lyžaři zahájili sezonu

Třináctý ročník Poháru Františka Nesvadbíka v řeckořímském
stylu, který se uskutečnil druhého prosince v Čechovicích u Prostějova, byl posledním závodem novojičínských zápasníků ve starém
roce. Zúčastnilo se ho 137 závodníků z devatenácti oddílů z Česka,
Slovenska, Maďarska a Polska.
Naši vybojovali tři medaile – zlatou Patrik Škarka, stříbrné přidali
Samuel Polášek a Tomáš Hantschel. Ondřej Szarowský a Kristian
Očka skončili v těžké konkurenci na čtvrtých místech. V soutěži
družstev obsadil Nový Jičín skvělou třetí příčku.
Novojičínští zápasníci a zápasnice v roce 2017 vybojovali na tuzemských i zahraničních turnajích 29 zlatých, 43 stříbrných a 35 bronzových medailí.
Roman Kopecký, trenér

Zlatý hattrick štafety plavců
Tři republiková mistrovství žactva v plavání proběhla o druhém
prosincovém víkendu. Čtrnáctiletí žáci jeli do Prostějova, o rok mladší
do Trutnova a ročníky narození 2005 změřily síly v Kopřivnici.
Šestice členů novojičínského Plaveckého klubu, která startovala
v Prostějově, byla nejúspěšnější. Petra Kocianová, Martin Kocian,
Jan Huvar, Ondra a Matěj Kneslovi a David Koutný přivezli pět medailí.
Posledně jmenovaný vybojoval dvě stříbra a bronz v individuálních
závodech, v nichž vždy zaplaval osobní rekord. Zbývající dvě medaile
– bronzovou a zlatou – získali kluci ve štafetách. Na trati 4 krát
50 metrů volným způsobem získali titul potřetí v řadě!
Kvartetu Annemarie Kulišťáková, Anežka Olosová, Radim Vilček
a Šimon Vavřín v Trutnově jen těsně unikla medaile ve smíšené štafetě
na 4 krát 50 metrů volným způsobem. Stříbrné medaile vybojoval
Šimon Vavřín na oblíbených prsařských tratích 100 a 200 metrů, na
100 metrů motýlek obsadil čtvrté místo.
Jakub Minář, předseda Plaveckého klubu

Lyžařský oddíl Svinec zahájil letošní sezonu přípravou v tělocvičně
Základní školy Tyršova, kde se mladí lyžaři zdokonalují v koordinaci,
atletické činnosti a fyzické zdatnosti. Kvůli vypuštění přehrady Čerťák, jež nedovoluje umělé zasněžování a spuštění sjezdovky, se
oddíl rozhodl trénovat ve ski areálu v Tošovicích. Po jeho otevření
zde budeme lyžovat s dětmi každé pondělí. Mimo to probíhají
víkendová soustředění naplánovaná na celou zimní sezonu. Máme
za sebou nádherné pobyty v lyžařských areálech Monínec jižně
od Prahy (na snímku) a Branná v Jeseníkách. Mladí členové klubu
měli možnost zdokonalit se v technice sjezdového lyžování
a postupně se připravovat na lednové závody. V tuto chvíli máme
naplánován další tréninkový výjezd na první lednový víkend, a to
do Koutů nad Desnou. Teď jen, aby nám přálo počasí…
Text a foto: Vladimír Seifert a Pavel Hrynyšin

Naši fotografové roku 2017

David Koutný zazářil v Prostějově.

Foto: Jakub Minář

Tříkráloví koledníci míří k vám
Skupinky tříkrálových koledníků opět zazvoní u vašich domovů, aby vám zazpívaly koledu, popřály vše dobré v novém roce
a požádaly o libovolný příspěvek na pomoc potřebným lidem.
Tradiční Tříkrálová sbírka se v Novém Jičíně a jeho místních
částech uskuteční od 1. do 14. ledna 2018.
Před rokem se v našem městě a místních částech podařilo
vybrat 312 482 koruny. Pořádající Charita za ně kromě jiného
pořídila zdravotnické a kompenzační pomůcky a starší auto na
jejich přepravu, podpořila volnočasové aktivity dětí ze sociálně
slabých rodin, dvěma rodinám poskytla humanitární pomoc
v krizových situacích a přispěla na činnost Klubu rukodělných
prací pro osamělé lidi.
Novojičínský zpravodaj

Novojičínský zpravodaj

Před rokem jste se na poslední straně Novojičínského zpravodaje dočetli, že redakce zavádí jiný způsob odměňování nejúspěšnějších přispěvatelů. Třicátého listopadu se v klubovně
„rodáků“ na baště uskutečnilo setkání vyhodnocených fotoamatérů roku 2017. Mluvčí radnice Marie Machková a člen redakční
rady Pavel Wessely jim předali věcná ocenění. Přední příčky obsadili: 1. místo Petr Lenart a Jan Zahradník, 3. místo Antonín
Vágner, 4. místo Štěpán Veverka, 5. místo Jan Kopera.
Text: Pavel Wessely, foto: Marie Machková
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Novojičínský rok 2017 očima fotografů
Leden / Únor

 Novoroční ohňostroj zářil nad městem.

 Prvním občánkem nového roku byl Šimon.

 Tříkrálovou sbírku uvítali na radnici.

 Hotel Praha hostil Ples města.

 Nové tabule věnované partnerským městům.

 Jachtař Radkovský přeplul Atlantik.

 Horolezci soutěžili na umělé stěně.

 Vedení města jednalo se zástupci církví.

 Lidé stavěli na náměstí sněhuláky.

 Třísté výročí narození generála Laudona.

 Náměstí ve víru masopustního veselí.

 Řezník Gold vyhrál soutěž tlačenek.

 Školáci z Dlouhé na Lyžáčku na Svinci.

 Premiéra hry Tajuplný Laudonův dům.

 Maškarní bál v Bludovicích.
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Únor / Březen / Duben

 Mistrovské tituly pro zápasnické naděje.

 Výstava návrhů na využití Hücklových vil.

 Oprava terasy Beskydského divadla.

 Radnice ocenila strážníky roku.

 Knihovna spustila nový katalog Carmen.

 Oblastní finále Dívky roku ve Fokusu.

 Děti z Jubilejní a tajemství vesmíru.

 Mladé akrobatky na tyči na Pole Princess.

 Hokejoví Ďáblíci stříbrní v Maďarsku.

 Místními částmi projela Valašská rallye.

 Literární večer v Shakespearově duchu.

 Koncert Crystal Monee Hall Band.

 Mladí volejbalisté přeborníky kraje.

 Sbor Ondrášek slavil padesátiny.

 Na náměstí proběhly závody kočárků.

Novojičínský zpravodaj
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Duben / Květen

 Lidé oslavili Den Země.

 Taneční scéna základní umělecké školy.

 Soubor Pasáž uvedl v Loučce hru Záskok.

 Soutěžní přehlídka Tanec Fokus.

 Bluegrassová dílna byla mezinárodní.

 Puellae et Pueri a Sextet+ v Kaunasu.

 Módní přehlídka v kavárně Hotelu Praha.

 Vítání jara ve Fokusu.

 Turisté šlapali okolo Kojetína.

 Stolní tenisté neprošli do první ligy.

 Veřejnost si připomněla Den vítězství.

 Radnice uspořádala první veřejné fórum.

 Veletrh Novojičínska na zimním stadionu.

 Mateřinky zpívaly na náměstí společně.

 U školky v Bludovicích vznikl přechod.
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Květen / Červen

 Do města přijel protidrogový vlak.

 Workoutové hřiště zahájilo provoz.

 Lidé si užili Férovou snídani v trávě.

 Longital představil album Divoko.

 Hasiči soutěžili ve vyprošťování.

 Koncert Fernanda Saunderse v Galerce.

 Jakub Knápek na světové tour discgolfu.

 ZUŠ představila výtvarný a taneční obor.

 Desátý pochod Okolím Nového Jičína.

 Pohár starosty pro školu Komenského 68.

 Městská policie oslavila 25 let trvání.

 Osobnosti města převzaly ocenění.

 Starou poštu kvůli opravě zakrylo lešení.

 Další etapa modernizace krytého bazénu.

 V Žilině otevřeli veřejnou knihovnu.

Novojičínský zpravodaj
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Červen / Červenec

 Pivobraní se zúčastnilo na třicet pivovarů. Piva a gastronomické speciality několika tisícům návštěvníků nabídla i partnerská města. Nechyběly

ani zábavné soutěže, adrenalinové zážitky a koncerty Janka Ledeckého a kapely Wohnout.

 V místních částech pořádali Den dětí.

 Škola Tyršova oslavila výročí akademií.

 Členové oddílu Ještěrky na Velké Fatře.

 Představení Kšanda v areálu Skalky.

 Město v pohybu: Sport Fest.

 Akademie dětí z SVČ Fokus.

 Vítání prázdnin s kapelou Hilltop.

 „Bezpečné“ vítání prázdnin ve Straníku.

 Deštivá divadelní dílna na Skalkách.

 Na letním táboře s SVČ Fokus.
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Červenec / Srpen / Září

 Mladí výtvarníci tvořili v Ludwigsburgu.

 Bidolido Cup vyhrál FC Lisabon.

 Děti z Mozaiky na příměstském táboře.

 Kapela Nebe na Novojičínském létu.

 První městský med od včel na Skalkách.

 Nové parkoviště u Mateřské školy Sady.

 Týden zážitků pro lidi s handicapem.

 Jakub Jarolím: Dvě zlaté ze Světových her.

 V knihovně odhalili Prázdninové tajemství.

 Začátek školního roku byl usměvavý.

 Pocta Maxi Mannheimerovi.

 Ocenění pro Dobrovolníky roku.

 Laudonovo sousoší z 3D tiskárny.

 Klub rodáků v rakouském Ebensee.

 Turistický kurz žáků z Komenského 68.

Novojičínský zpravodaj

11

Září / Říjen

 Slavnost města připomněla především třísté výročí narození generála Ernsta Gideona Laudona. Vojáci v dobových stejnokrojích předvedli na

Bochetě rekonstrukci historické bitvy, bohatý program probíhal na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích. Za účasti příslušníků rodu Laudonů

byla odhalena vojevůdcova busta, koncertovali Václav Neckář a kapela Tublatanka, jedna z výstav byla věnována padesátému výročí vyhlášení

městské památkové rezervace.

 Děti si užívaly malování křídou.

 Jakub Kovařík zlatý ve Světovém poháru.

 Premiéra Novojičínského půlmaratonu.

 Radnice ocenila dobrovolné dárce krve.

 Dárci podpořili památnou lípu v Kojetíně.
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Říjen / Listopad

 Italské odpoledne v Hotelu Praha.

 Nová zvěrokruhová zahrada na Skalkách.

 Zemědělská škola slavila 150 let trvání.

 Turnaj v páce v Základní škole Dlouhá.

 Fokus uspořádal na Skalkách drakiádu.

 Škola Galaxie na jazykovém pobytu.

 Na Svinci vyvrcholila discgolfová liga.

 Plavci na Malé ceně Nového Jičína.

 Škola Tyršova má novou střechu a fasádu.

 Jiří Klein se stal Laskavcem roku.

 Studenti připravují muzikál (M)ABBA Mia.

 Večer ve znamení newyorské jazzové scény.

 Slabikářový den na Komenského 66.

 Škola Tyršova oslavila halloween.

 Svatý Martin v mateřince na Dlouhé.

Novojičínský zpravodaj
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Listopad / Prosinec

 Sametový zpěv Puellae et Pueri v Praze.

 Výstava snímků Miroslava Kardačinského.

 Horolezci vyrazili na trať Alpicrossu.

 Obnovený kříž u bašty městského opevnění.

 Mozaika pořádala uspávání broučků.

 Škody po podzimní vichřici na Puntíku.

 Městská doprava nově s elektrobusy.

 Malí i velcí prožili Den s Mikulášem.

 Na náměstí se rozsvítil vánoční strom.

 Také v Bludovicích naděloval Mikuláš.

 Žáci z Dlouhé oslavili svatou Barboru.

 Praktická škola: Soutěž Flora Pragensis.

Autoři fotografií: Vladislav Alt, Eino Ansio, Rudolf Balon, René Bárta, Jaroslav Bělík, Miroslava Borošová, Petr Brandejs, Ivan Čejka,
Michaela Elicerová, Radmila Grofová, Václav Herold, Jana Holišová, Jindra Hylmar, Maryla Chobotová, Jarmila Chupíková, Josef Indrák,
Lenka Jurová, Jiří Klein, Martin Klumpler, Adam Knesl, Petr Kocián, Roman Kopecký, Jaroslav Kotas, Radka Kusáková, Bohumír Kusý,
Tomáš Lach, Svatoslava Lenartová, René Lossmann, Jiří Macíček, Daniela Madziová, Marie Machková, Lenka Malinová, Jan Mareš,
Martina Mičková, Miroslav Mikula, Hana Mrázková, Marie Mynářová, Marek Olbrzymek, Marta Ondrušová, Jaroslav Perútka, Michal
Podžorný, Pavla Polášková Nari, Lada Poulová, Daniel Přáda, Jaromír Radkovský, Kateřina Redlová, Zuzana Rosová, Pavel Sedlář, Matěj
Sobotka, Marek Strnadl, Alena Svobodová, Ondřej Syrovátka, Hana Šmídová, Gabriela Šustalová, Alena Vidomusová, Milan Vícha,
Bohumil Vincura, Pavel Wessely, Kateřina Zdráhalová, Lumír Zrník, archivy horolezeckého oddílu TJ Nový Jičín, KVS Laguna, městské
policie, Moravian Gators, Nadace Karla Janečka, Návštěvnického centra, Plaveckého klubu, SVČ Fokus a ZŠ Dlouhá.
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Zapomenutá expedice Albatros
Se zánikem Rakouska-Uherska v roce 1918 byly zapomenuty
mnohé události, skutky a činy, které se za jeho existence odehrály.
A nebylo jich ve vztahu k našemu městu málo. Patřila mezi ně i zaoceánská expedice Albatros.
Kurz Tichý oceán
Výstavba silného loďstva v polovině devatenáctého století vedla
rakouskou admiralitu s podporou císaře Františka Josefa I. k pořádání výpravných expedic. Na rozdíl od jiných zemí měly ty rakouské
ve velké míře vědecký charakter. Nejinak tomu bylo v roce 1895,
kdy dělový člun S.M.S. Albatros s třiadvaceti vědci a sto třiceti
námořníky na palubě vyplul z přístavu Pula směrem do dalekého
Tichého oceánu.

Loď S.M.S. Albatros na snímku pořízeném okolo roku 1895.
Foto: Heeresgeschichtliches Museum

Posádce velel Josef rytíř Mauler von Elisenau, jejími členy bylo
mnoho námořníků českého původu, například Franz Budik z Bučovic
nebo Gustav Chaloupka z Rokycan. Vědeckým velitelem expedice
byl nominován známý geolog Heinrich svobodný pán von Foullon
de Norbeeck, jehož rodina žila v nedalekém Bílovci.
Napadeni lidojedy
Expedice dosáhla v roce 1896 australského přístavu Sydney a po
doplnění zásob pokračovala do nebezpečných vod Šalomounových
ostrovů. Zde na ostrově Guadalcanal ji při vědeckém průzkumu
oblasti napadly domorodé kmeny z vnitrozemí. Po velkém boji
rakouští námořníci ustoupili zpět ke člunům a jejich padlí kamarádi
se stali oběťmi domorodých kanibalů.
O napadení lidojedy psaly následně všechny noviny světa. I přes
ztrátu vědeckého velitele bylo rozhodnuto v misi pokračovat a celý

Domorodci na Guadalcanalu s rakouskými námořníky v roce 1896.
Foto: Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv

Novojičínský zpravodaj

rok 1897 byl spojen s průzkumy rozlehlých oblastí Pacifiku včetně
Velkého korálového útesu.
Na sklonku téhož roku – tedy přesně před sto dvaceti lety – bylo
rozhodnuto o návratu do Evropy. Loď doplula do domovského přístavu v březnu 1898. Výprava s sebou přivezla neuvěřitelné množství
poznatků a exponátů. Výsledky meteorologických pozorování
v oblasti Šalomounových ostrovů zpracoval novojičínský rodák Wilhelm von Kesslitz (*1862 Nový Jičín – † 1944 Graz), jenž roku 1899
vydal velmi výpravnou studii na toto téma společně s kapitánem
lodi, který podrobně popsal celou anabázi expedice Albatros.
Nedoceněné poklady
Nejvýznamnější přínos však znamenal dar mnoha exponátů, který
byl ještě před zahájením výpravy přislíben císařskému lékaři
Dr. Augustu Bielkovi rytíři von Karltreu (*1828 Nový Jičín – † 1909
Alt Aussee). Po úspěšném návratu domů byly Dr. Bielkovi předány
četné etnografické dary předmětů z opačné strany zeměkoule, ten
je obratem věnoval Městskému muzeu v Novém Jičíně.
Ve Vídni z toho byli rozčarovaní. Mezi exponáty byly stovky předmětů včetně oštěpů, zdobených štítů, luků, sekyrek a dalších nástrojů,
které se staly součástí prohlídky muzea v tehdejší vyšší reálce na
dnešní Divadelní ulici. Bohužel, ve dvacátých letech minulého století
byly tyto exponáty odsunuty do depozitářů a po roce 1945 byl jejich
význam takřka ztracen.
Spolupráce přes Pacifik
Před několika roky
začal podrobný výzkum
této expedice a předmětů, které v novojičínském
muzeu patrně omylem
zůstaly. Většina byla po
roce 1945 převezena
do Náprstkova muzea
v Praze. Ve spolupráci s kolegy z Národního muzea, vídeňského
Vojenského historického
muzea, Weltmusea a Rakouského státního archivu se podařilo sbírkové
předměty včetně lidských kostí znovu identifikovat a dohledat k nim
unikátní fotodokumentaci.
Vše vyvrcholilo letošním navázáním spolupráce Muzea Novojičínska a Národního Obyvatelé Guadalcanalu u kříže upomínajícího
Foto: Radek Polách
muzea Šalomounových na expedici Albatros.
ostrovů. Jeho zástupci
byli velmi překvapeni našimi exponáty, zvláště podrobnou fotografickou dokumentací z let 1896–1897. Po sto dvaceti letech mohli
vidět své předky!
Také jsme společně zdokumentovali pamětní třímetrový kříž,
který v roce 1901 vztyčili rakouští námořníci při pláži Tetere a stejnojmenné vesnici na Guadalcanalu. Připomíná smrt odvážných
vědců a námořníků, kteří se stali oběťmi lidojedů. Přečkal desítky
let a událostí včetně vylodění jednotek americké námořní pěchoty,
jež na stejném místě v roce 1942 zahájily ofenzívu proti Japoncům.
Jejich úspěšné tažení a s ním i druhá světová válka skončily v témže
roce japonskou kapitulací. Obě události mají svou spojitost s novojičínským muzeem, které si letos připomíná sto třicet let svého
trvání.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Sobota 6. ledna v 15 a 18 hod. • 23. NOVOROČNÍ KONCERT • Účinkují
sbor ZUŠ Ondrášek a jeho přípravné sbory.
Pondělí 8. ledna v 19 hod. • KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa, VILÉM
VEVERKA – hoboj • Představení nového společného alba Impressions.
■ Čtvrtek 11. ledna v 19 hod. Kristof Magnusson: KUTLOCH ANEB
I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY • Doba, svět i vztahy jsou v krizi. V krizi jsou i muži.
Režie: Jan Jirků. Hrají: Bohumil Klepl/Mojmír Maděrič, Kryštof Hádek/Václav
Jílek, Michal Slaný/Petr Bláha, Filip Blažek/Roman Štabrňák. Předplatné
skupiny P.
■ Neděle 14. ledna v 16 hod. – malý sál • ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI •
Vyprodáno.
■ Úterý 23. ledna v 19 hod. • BRATŘI EBENOVÉ – ČAS HOLIN • Kapela
bratří Ebenových a dalších předních českých hudebníků zahraje průřez
tvorbou.
■ Středa 24. ledna v 18 hod. • Tennessee Williams: BÁJEČNÁ NEDĚLE
V PARKU CRÈVE COEUR • Příběhy čtyř žen, které se jedné horké neděle
protnou. Režie: Iva Janžurová. Hrají: Iva Janžurová, Lucie Žáčková, Sabina
Remundová, Barbora Munzarová. Předplatné skupiny S.
■ Neděle 28. ledna ve 20 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: ZÁVĚRKA
(Miloš Urban) • Amatérský fotograf Matěj a amatérská modelka Věra se
stanou hvězdami internetu. Čím větší je jejich sláva, tím silnější je pokušení.
Účinkují: Petra Bučková, Lukáš Král a Miloš Urban.
■ Pondělí 29. ledna v 19 hod. • William Shakespeare – David Drábek:
RICHARD III. • Proslulá Shakespearova hra jako kabaret o bezmoci mocných, bez soucitu, zato s hrbem rostoucím jak houba po dešti. Režie: David
Drábek. Hrají: Pavlína Štorková, Jan Sklenář, Hynek Pech, Filip Richtermoc
a Lubor Novotný. Předplatné skupiny B.
■ Středa 31. ledna v 19 hod. • Robert Balogh: QUEEN – THE SHOW
MUST GO ON! • Baletní příběh o rockové legendě Freddiem Mercurym.
V hlavní roli charismatický tanečník Ivo Jambor. Předplatné skupiny A.
Připravujeme
■ Neděle 4. února v 16 hod. • Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA • Dobrodružství známé opičky v pohádce plné veselých a skotačivých písniček.
Předplatné skupiny Čtyřlístek.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ŠPINDL • Úterý 2. ledna v 17:30 hod. • Středa 3. ledna ve 20 hod. •
Pondělí 8. ledna ve 20 hod. • Čtvrtek 11. ledna ve 20 hod. • Tři sestry
vyrážejí na dámskou jízdu. Česká komedie, 98 min.
■ NEJVĚTŠÍ SHOWMAN • Úterý 2. ledna ve 20 hod. • Středa 3. ledna
v 17:30 hod. • Originální snímek inspirovaný životem P. T. Barnuma, zakladatele největšího pojízdného cirkusu. Životopisný muzikál, 97 min., titulky.
■ JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! • Čtvrtek 4. ledna v 17:30 hod. •
Čtveřice školáků objeví starou videohru, kterou si můžete jen tak zahrát –
ale musíte ji přežít. Dobrodružný, 111 min., dabing.
■ STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ • Čtvrtek 4. ledna ve 20 hod. 2D titulky
• Pondělí 8. ledna v 17 hod. 3D dabing • Čtvrtek 11. ledna v 17 hod.
2D dabing • Sága rodu Skywalkerů pokračuje. Akční sci-fi, 150 min.
■ ČERTOVINY • Pátek 5. ledna – neděle 7. ledna v 17:30 hod. • Pátek
12. ledna – sobota 13. ledna v 17:30 hod. • Nová česká pohádka Zdeňka
Trošky. 101 min.
■ INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ • Pátek 5. ledna – sobota 6. ledna ve
20 hod. • Středa 10. ledna ve 20 hod. • Čtvrtá část kultovní série. Mysteriozní horor, 120 min., titulky.
■ ZTRACEN V DŽUNGLI • Neděle 7. ledna ve 20 hod. • Středa
24. ledna v 17:30 hod. • Strhující příběh podle skutečné události o přežití
v amazonském pralese. Akční dobrodružný thriller, 115 min., titulky.
■ BORG/McENROE • Úterý 9. ledna – středa 10. ledna v 17:30 hod. •
Vyzývatel John McEnroe se rozhodl nahradit svého bývalého hrdinu na
wimbledonském trůnu. Životopisný, sportovní, 90 min., titulky.
■ VELKÁ HRA • Úterý 9. ledna a středa 17. ledna ve 20 hod. • Pravdivý
příběh Molly Bloom, profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku. Životopisné drama, 140 min.,
titulky.
■ ZMENŠOVÁNÍ • Pátek 12. ledna – sobota 13. ledna ve 20 hod. •
Středa 17. ledna v 17:30 hod. • Pondělí 29. ledna ve 20 hod. • Chcete
mít lepší život? Nechejte se zmenšit! Sci-fi komedie, 135 min., titulky.
■ FERDINAND • Neděle 14. ledna v 17:30 hod. • Ferdinand je velký býk
s velkým srdcem, ale i nešikovný popleta. Animovaný, 99 min., dabing.
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■ NEJTEMNĚJŠÍ HODINA • Neděle 14. ledna – pondělí 15. ledna ve
20 hod. • Úterý 23. ledna v 17:30 hod. • Gary Oldman v roli jedné z největších osobností dvacátého století Winstona Churchilla. Historické drama,
125 min., titulky.
■ KOLO ZÁZRAKŮ • Pondělí 15. ledna – úterý 16. ledna v 17:30 hod.
• Novinka od Woodyho Allena se vrací do padesátých let minulého století
na Coney Island. Drama, 101 min., titulky.
■ ODNIKUD • Úterý 16. ledna a středa 24. ledna ve 20 hod. • Katja
přijde při bombovém útoku o syna a manžela – nemůže jít dál s vědomím,
že vrazi její rodiny chodí beztrestně po svobodě. Drama, 106 min., titulky.
■ ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI • Čtvrtek 18. ledna – pátek
19. ledna v 17:30 hod. • Sobota 20. ledna – neděle 21. ledna ve 20 hod.
• Pondělí 22. ledna, čtvrtek 25. ledna a úterý 30. ledna v 17:30 hod. •
Příběh, který vychází z úspěšného debutu Haliny Pawlowské, v režii Filipa
Renče. Česká komedie, 83 min.
■ CIZINEC VE VLAKU • Čtvrtek 18. ledna – pátek 19. ledna ve 20 hod.
• Spolupráce režiséra J. Collet-Serra s L. Neesonem – a opět to vypadá
na zběsilou akční jízdu, tentokrát vlakem. Akční thriller, 105 min., titulky.
■ COCO • Sobota 20. ledna – neděle 21. ledna v 17:30 hod. • Neděle
28. ledna v 17:30 hod. • Pátek 2. února – sobota 3. února v 15 hod. •
Animovaná komedie, 105 min., dabing.
■ TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM • Pondělí 22. ledna –
úterý 23. ledna ve 20 hod. • Úterý 30. ledna ve 20 hod. • Mildred zavraždili
dceru. A protože se vyšetřování vleče, rozhodne se jednat. Komediální
drama, 115 min., titulky.
■ LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA • Čtvrtek 25. ledna a neděle
28. ledna ve 20 hod. • Pátek 26. ledna v 17 hod. 3D • Sobota 27. ledna
a čtvrtek 1. února v 17 hod. • Thomas se skupinkou přátel unikl z nástrah
Labyrintu. Přesto mají nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí teprve
před sebou. Akční sci-fi, 140 min., titulky.
■ VŠECHNY PRACHY SVĚTA • Pátek 26. ledna – sobota 27. ledna ve
20 hod. • Pondělí 29. ledna v 17:30 hod. • Film sleduje Johnův únos
a zoufalou snahu jeho matky přesvědčit Johnova miliardářského dědečka,
aby zaplatil výkupné. Mysteriozní krimi thriller, 132 min., titulky.
■ MILADA • BIO SENIOR • Středa 31. ledna ve 13 hod. • Na plátna se
poprvé dostal dramatický osud Milady Horákové, který ve své době otřásl
světem. Životopisné drama, 130 min., česky.
■ PREZIDENT BLANÍK • Čtvrtek 1. února – sobota 3. února ve 20 hod.
• Příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se rozhodne kandidovat na prezidenta České republiky. Komedie, 90 min., česky.
■ DUKÁTOVÁ SKÁLA • Pátek 2. února – neděle 4. února v 17:30 hod.
• Nový český pohádkový film. 90 min.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Neděle 21. ledna v 15 hod. • velký sál SVČ
Fokus • BALONKOVÝ REJ • Tradiční karneval pro děti s rodiči v sále
plném balonků – soutěže, atrakce, vystoupení dětí z kroužků, diskotéka,
soutěž o nejlepší masku a nejodvážnějšího zpěváčka.
■ Čtvrtek 25. ledna od 16 do 18 hod. • SVČ Fokus • VÝTVARNÁ
DÍLNA S PAVLOU• Tradiční tvořivé setkání pro děti i dospělé s výtvarnicí
Pavlínou Bittnerovou. Vstupné 100 Kč.
■ Sobota 27. ledna od 9 do 18 hod. • hala na krytém bazénu • BLECHA CUP 2018 • Čtvrtý ročník soutěže v rychlostním skákání přes švihadla jednotlivců a družstev, exhibice freestylových týmů. Informace
a propozice na telefonu 777 731 560 a od 3. ledna na našem webu.
Připravujeme
■ LETNÍ TÁBORY 2018 • Nabídka na letní prázdniny 2018 je tady! Připravili jsme pro vás 6 pobytových a 13 příměstských táborů. Kompletní
přehled najdete na www.fokusnj.cz.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do středy 31. ledna – Nová galerie • JAN ZEMÁNEK – SKULPTURY A OBJEKTY • K životnímu jubileu novojičínského výtvarníka (prodlouženo).
■ Do neděle 21. ledna – Rytířský sál • TAJEMSTVÍ
HLÍNY • Umělecká a lidová keramika z muzejních
sbírek s ukázkou tvorby současných výrobců Novojičínska. Určeno
i návštěvníkům s handicapem, především s postižením zraku.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 hod. • neděle, svátky 9–15 hod.
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Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstava:
■ Středa 3. ledna – sobota 27. ledna
• Městská knihovna • MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN 2017 • Putovní
výstava přináší další svědectví o příznivých proměnách zanedbaných
míst a sídel v naší krajině.
Akce
■ Pondělí 1. ledna v 18 hod. • Masarykovo náměstí • NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ.
■ Středa 17. ledna v 16 hod. • Městská knihovna • KLUB TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI • viz Pozvánky na této straně dole.
■ Čtvrtek 18. ledna ve 20 hod. • Klub Galerka • GALERDOOR &
NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ NA KOLE • Přednáška cyklocestovatelů Martina
Stillera a Renáty Lorišové. Vstupné 70/100 Kč.
Galerdoor – vítejte za dveřmi! Nový pořad v klubu Galerka – zajímavé
outdoorové aktivity zajímavých lidí. Outdoor/adrenalin/přednáška/projekce/beseda.
■ Pátek 26. ledna ve 20 hod. •Klub Galerka • JAZZ KLUB & ALEXANDER BONE QUARTET (UK/CZ) • Nádherný sametový tón dvacetiletého britského hudebníka, skladatele, aranžéra a producenta
Alexandra Bonea. Vstupné 150/200 Kč.
■ Sobota 27. ledna ve 20 hod. • Klub Galerka • STILL ALIVE & ANIMALS IN TOWN • Rockový nářez kapely z Nového Jičína a crossovermetalového kvarteta z Petřvaldu. Vstupné 70/100 Kč.
■ Čtvrtek 31. ledna v 19 hod. • Kino Květen • JAN KRAUS A DAVID
KRAUS ANEB HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE • Současná moderátorská
špička bude čelit otázkám nejen moderátora Václava D. Kosíka, ale
i diváků přímo v sále. Vstupné 350/380 Kč.
Připravujeme
Sobota 3. února v 18:30 hod. • Klub Galerka • OPEN MIC • Večer pro
všechny performery – živá přehlídka umělců, na které může vystupovat
i kdokoliv z publika. Vstupné 20 Kč.

■ Sobota 6. ledna v 15 a 18 hod. • Beskydské divadlo • NOVOROČNÍ
KONCERT ONDRÁŠKU A JEHO PŘÍPRAVNÝCH SBORŮ
■ Úterý 23. ledna v 17 hod. • hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
■ Čtvrtek 25. ledna • hudební sál ZUŠ • ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE
VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy
■ Do středy 31. ledna • galerie Návštěvnického centra • IN LIVE
NATURE • Velkoformátové fotografie Roberta Hlavici z přírody (prodlouženo).
■ Do středy 28. února • placená expozice klobouků Návštěvnického
centra • PANENKY • Ze sbírky Jaroslavy Knížové.
• Přepážka MHD – polední přestávka od 12 do 12:30 hod.
O víkendech a svátcích je přepážka uzavřena.
• V prodeji je stále fotografický nástěnný a stolní kalendář
města na rok 2018 s podtitulem Postřehy...
• Nabízíme regionální výrobky z partnerského města Novellara (balsamikové octy a perlivá vína).
• V prodeji nové pohlednice města.
• Napište nám své dotazy na live chat na webech www.incj.cz
a www.mestoklobouku.cz.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8–17 hod. • Sobota–neděle 9–16 hod.

Pozvánky
• S turisty na Helfštýn i na besedu
Dvě akce uspořádá v lednu Klub českých turistů, odbor Turisti.
V sobotu 6. ledna to bude zimní výstup na hrad Helfštýn s odjezdem
v 8:36 hodin z vlakového nádraží v Novém Jičíně do Lipníku nad
Bečvou. Pěší trasa měří 14 kilometrů a povede přes Podhůru, Helfštýn
a Škrabalku do Lipníku nad Bečvou. Podrobnosti sdělí Vlasta Čejková, telefon 608 623 240, e-mail vlastule@seznam.cz. V úterý
30. ledna v 17 hodin si ve střední škole Educa můžete poslechnout
besedu s promítáním, nazvanou Jižní ostrov Nového Zélandu. Slovem
a fotografiemi budou provázet Vlasta a Ivan Čejkovi. Kapacita míst
je omezena, a proto je nutná rezervace na telefonu 608 623 240,
vždy po 17. hodině. Více na http://turisti-kctnj.cz.
• Setkání sběratelů v Klubu seniorů
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a jiných
věcí se uskuteční ve středu 17. ledna od 14:30 do 16:30 hodin
v Klub seniorů v ulici Msgr.Šrámka 13. Zváni jsou všichni, kteří chtějí
rozšířit svou sbírku, nabídnout přebytky nebo se jen ze zájmu podívat.
Vstupné bude dobrovolné.
• Trénujte svou paměť!
Klub trénování paměti zahájí svou činnost ve středu 17. ledna
v 16 hodin v učebně městské knihovny. Zájemcům nabídne možnost
seznámit se s pamětí a vyzkoušet si paměťové hříčky. Schůzky
budou probíhat jednou v měsíci, vždy v 16 hodin. Setkání s trenérkou
paměti Martinou Burianovou potrvá 90 minut. Vstupné na jedno trénování bude 30 korun. Termíny a témata pro všechny měsíce budou
zveřejněny na plakátech, webu a facebooku městské knihovny.
• Zahrádkářský ples Tančíme v květech
Ples s podtitulem Tančíme v květech pořádají novojičínští zahrád-
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káři v pátek 19. ledna od 19 hodin v sále Závodního klubu Varroc.
K tanci a poslechu budou hrát skupina Meteor a cimbálová muzika
Harafica-Šurmyja. Součástí programu bude ukázka country tanců
v podání seskupení Bernatský Klondajk. Tradičně budou připraveny
bohatá tombola a občerstvení. Vstupné včetně místenky činí
150 korun. Předprodej vstupenek na telefonu 604 477 342, od
3. ledna v sídle územního sdružení Českého zahrádkářského svazu,
ulice Msgr. Šrámka 13, vždy v pondělí a ve středu od 14 do 16 hodin.
• Předškoláky uvítá Počítálkov
Setkání předškoláků nazvané Počítálkov proběhne ve středu
31. ledna v Základní škole Komenského 68. Celoroční cyklus přípravy je určen dětem, které se chystají k zápisu do prvních tříd.
Na schůzkách se seznámí s prostředím a vybavením školy, budoucími spolužáky, předměty prvního ročníku a metodami výuky – tentokrát to bude matematika metodou profesora Hejného. Zároveň
si zdokonalí své schopnosti, dovednosti a znalosti potřebné pro
pohodové zvládnutí nástupu do školy. Rodiče mohou využít nabízené konzultace s vyučujícími, případně navzájem sdílet své dojmy
či zkušenosti.

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce ve čtvrtek 25. ledna
v 16:30 hodin na přednášku Karla Chobota s názvem Výročí roku 2018, která se uskuteční v klubových místnostech na baště na ulici Gen. Hlaďo. Zároveň zde
v pondělí a ve středu od 15 do 17 hodin zůstává přístupná
výstava Architráv – 20 let tvorby.
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGY
NA POZICI

SEŘ IZ OVAČ
Nabízíme: 26 000–28 000 Kč, závodní stravování,
příspěvky na sport, kulturu a volný čas, penzijní
připojištění a další beneﬁty.

Máte zájem o práci
vonící kávou?
18

2018

Zašlete svůj životopis na
Aneta.Cigankova@JDEcoffee.com
nebo na Jacobs Douwe Egberts OPS CZ s. r. o.,
Sokolská 582,
757 01 Valašské Meziříčí.
Pro více informací volejte 734 422 272.

nově otevřená prodejna – K Nemocnici 8, Nový Jičín
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Placená inzerce

Leden 2018

Startujeme 11. 1. 2018

Ať je pro vás

rok 2018

harmonický celek štěstí, úspěch, dobrých mezilidských vztahů
a moudrých rozhodnutí
vám přeje obchodní ředitelka vydavatelství Gabriela Vyskočilová s kolektivem

Novojičínský
zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín

Náklad:
10 900 ks (16 stran)
Distribuce: do všech domácností
v Novém Jičíně,
včetně částí města:
Straník, Kojetín,
Loučka, Bludovice,
Žilina
Barevnost: plnobarevně
Periodicita: měsíčník (12x do roka)
Uzávěrka: vždy 15. předcházejícího měsíce
tel.:
545 240 117
mobil:
777 367 085
e-mail:
g.vyskocilova@samab.cz
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Fotosoutěž čtenářů – 81. kolo
Pestrost motivů byla předností tohoto, jinak méně obeslaného kola. Jedna připomínka: Na konci podzimu, kdy je nejméně světla, je třeba
více než jindy soustředit se na zaostření snímku. Jinak mnohé zajímavé záběry, žel, propadnou.
1. místo získává Martin Vozar, který v den první letošní sněhové nadílky neváhal vyběhnout na sluncem ozářený Svinec.
2. místo náleží Richardu Gabrielovi za dosti bizarní snímek, který je pro něj při pohledu z okna zřejmě velice všední.
3. místo za pohled na Nový Jičín z nejvyššího místa východního okraje města získává poprvé Jakub Regeci.
Pavel Wessely

1. místo: Martin Vozar

3. místo: Jakub Regeci

2. místo: Richard Gabriel

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 hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší
otiskneme.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze
jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 18. ledna ve 12 hodin.
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 1/2018 vyšlo 21. 12. 2017, distribuce 28.–29. 12. 2017. V případě
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212. Šéfredaktorka:
M. Machková. Redakční rada: J. Dvořák, K. Chobot, P. Orság, P. Wessely, R. Polách, S. Dvořáčková, P. Bártek. Vydavatel: město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1,
741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085, e-mail: g.vyskocilova@samab.cz.
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou odpovědnost zhotovitel, nikoliv redakční rada nebo město.
Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 10230. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické
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