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Město ve víru tance
Plesová sezona je v plném proudu. Pozvánky na plesy, bály, karnevaly a taneční večery v Novém Jičíně najdete na straně 12.
Foto: archiv Miroslava Gillara
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zhruba po roce si vás dovoluji informovat o vývoji jednoho ze zásadních projektů radnice, revitalizaci Hückelových
vil. Počátkem roku 2017 vznikl odborný
poradní tým složený z architektů, památkářů a zástupců vedení města. Jeho první
jednání se uskutečnilo 3. února, od té
doby proběhlo dalších osm setkání.
Členové poradního sboru se výsledně
usnesli na tom, že projekt obnovy Hückelových vil bude rozdělen na
dvě etapy. První bude spočívat v rekonstrukci vily Augusta Hückela,
jež bude následně využívána ke kulturním účelům. Zároveň bude
řešena i dopravní situace v celém areálu. Dalším rezultátem poradců
bylo doporučení zadat vypracování studií využitelnosti šesti vybraným
významným architektonickým kancelářím z celého Česka, jedna je
dokonce z Rakouska.
Rada města Nový Jičín na své schůzi, konané 13. prosince loňského
roku, schválila realizaci veřejné zakázky s názvem Městská galerie –
kulturně polyfunkční centrum v Novém Jičíně. Dále odsouhlasila
seznam architektonických kanceláří, jež budou osloveny (již byly obeslány výzvou k podání nabídky), schválila odbornou výběrovou komisi
pro posouzení a hodnocení studií (tvoří ji členové poradního týmu).
Zadání na využití první vily Augusta Hückela zahrnuje: 1. vstupní
reprezentativní prostor s recepcí a vstupní zónou se zádveřím, společným sociálním zařízením, sezonní návštěvnickou šatnou; 2. městskou galerii s prostory pro výstavu uměleckých děl a exponátů (sál
stálé expozice); sály pro flexibilní krátkodobé výstavy, případně společenská setkávání, hudební a jiná vystoupení; malé posezení pro
návštěvníky – takzvaná odpočinková zóna; prostor pro doprovodné
aktivity k výstavám; interaktivita; audio vybavení; malá hudební
a taneční scéna; stálá mediatéka (posluchačské audio oddělení
a videosál); prostory budou polyfunkční, pojímané pro možnosti
vzájemného oddělení i naopak propojení prostor podle typů a rozlohy
aktivit; 3. centrum prezentace partnerských měst, prostory určené
pro prezentaci turistických pamětihodností, kultury, gastronomie
a zvyků partnerských měst formou pravidelně se měnících výstav
a workshopů, včetně audio vybavení; 4. další funkce – prezentace
rodiny Hückelů (například ve vstupním reprezentativním prostoru);
expozice rodáků Nového Jičína; příležitostné konání svatebních
obřadů (vstupní prostor); místnost pro vzdělávání dospělých – takzvaná Akademie třetího věku; administrativní zázemí – kancelář
správce budovy; technické zázemí; bytový prostor (malometrážní
byt pro správce objektu); skladové prostory; výtah; WC pro veřejnost;
kuchyňka; venkovní terasa atd.; 5. součástí návrhu bude i řešení
dopravních a provozních vazeb v celém areálu obou vil (dopravní
napojení areálu na silnici I/57, případně další možnosti napojení na
okolní komunikace).
Patnáctého ledna proběhla společná prohlídka areálu Hückelových
vil za účasti oslovených architektů a členů poradního týmu. Pozitivní
je, že se jí zúčastnili zástupci všech obeslaných architektonických
kanceláří. Architekti mají termín na zaslání svých návrhů do konce
dubna tohoto roku. Poté proběhne prezentace studií před radou
města a odbornou výběrovou komisí. Komise posléze vybere nejzdařilejší návrh, který bude následně představen veřejnosti. Na jeho
základě vypíšeme výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Ta by mohla být hotova do konce roku 2018.
Vážení spoluobčané, slíbil jsem, že revitalizace Hückelových vil nebude zatěžovat rozpočet města. Na tento rok je na záchovné práce,
vypracování studií využitelnosti a projektovou dokumentaci vyčleněno
7 milionů korun. A protože si myslím, že Hückelovy vily jsou nejen jedny
z nejvýznamnějších dominant Nového Jičína, symbol ekonomického
rozmachu našeho města na přelomu 19. a 20. století, ale zároveň i jedněmi z nejunikátnějších památek celého Moravskoslezského kraje,
požádal jsem kraj o finanční podporu právě ve výši 7 milionů korun.
Jaroslav Dvořák
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Prvním miminkem byla Klárka

Prvním letošním novojičínským miminkem je holčička. Klárka se
narodila 1. ledna v 1:52 hodin v místní porodnici – vážila 4 650 gramů
a měřila 51 centimetr. Prvního občánka nového roku podle tradice
přivítalo vedení města, které mu věnovalo drobný dárek. „Mamince
jsem kromě gratulace s kytičkou předal poukázky do zlatnictví a na
nákup hygienických potřeb, třeba plínek,“ řekl starosta Jaroslav
Dvořák. Maminka Eva Čapková si přeje, aby její prvorozená dcera
byla zdravá, krásná a se svými rodiči šťastná.
Text: Marie Machková, foto: Ivana Reková

Stuha od Laudonů

Kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík předal novojičínskému starostovi Jaroslavu Dvořákovi dárek od rodiny Laudonů
(dnes psáno Loudonů) – stuhu na prapor města. Stuha v barvách
slavného rodu je poděkováním za důstojné připomenutí osobnosti
generála Ernsta Gideona Laudona na loňské slavnosti města.
Text a foto: Marie Machková

Z jednání samosprávných orgánů
56. schůze rady města 17. ledna 2018: Radní vzali na vědomí
zprávu o činnosti městské policie za třetí čtvrtletí roku 2017 a schválili
program prevence kriminality na území města. • Schválili také využití
operačního leasingu na nákup dvou elektromobilů na zajištění nové
služby baby a senior taxi. • V souladu se zákonem o obcích schválili
ceny za ubytování v zrekonstruovaném Penzionu Bazén v areálu
krytého bazénu od 1. února 2018 – turistický pokoj 240 korun, pokoj
standard 290 korun, apartmán 390 korun a přistýlka 200 korun za
osobu a noc. • Rada města schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu chodníku v Loučce od ZD Starojicko po ulici Na Drážkách
mezi městem a spoluvlastníky předmětných pozemků. • Radní
schválili návrh ceny tepla pro objekty napojené na zdroje tepelného
hospodářství města provozované společností Veolia Energie ČR.
Po celý rok 2018 bude cena tepla 559,90 Kč/GJ bez DPH. • Řediteli
technických služeb uložili, aby neprodleně vyřešil potíže s funkčností
závory na parkovišti u městské tržnice.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Tři králové na radnici

Vichřice řádila v lesích

Novojičínská radnice se poosmé zapojila do Tříkrálové sbírky.
Zdejší Charitě letos pomáhalo 390 koledníků. Občané města a jeho
místních částí věnovali na dobročinné účely 325 704 koruny. Když
k této částce připočteme dary z obcí, které pod novojičínskou
Charitu rovněž spadají, dosáhla letošní sbírka opět rekordní sumy
681 837 korun.
Pětašedesát procent zůstává novojičínské Charitě, která nakoupí
kompenzační pomůcky pro nemocné a staré lidi a podpoří fond
nazvaný Kroužky. Z něj přispívá dětem ze sociálně slabých rodin na
volnočasové aktivity. Část peněz uloží na humanitární konto, jehož
prostřednictvím pomůže lidem, jež postihla povodeň, požár či jiné
neštěstí.
„Všem dárcům i koledníkům patří poděkování. Díky nim a službám zdejší Charity se dostává péče lidem, kteří se dostali do svízelné situace nebo na okraj společnosti,“ řekl starosta Jaroslav
Dvořák. „Přivítali bychom, kdyby nám občané pomohli vytipovat
děti, které potřebují podporu, aby mohly navštěvovat různé kroužky. Také nás zajímají osudy lidí, které postihlo nějaké neštěstí
a sami je nedokáží zvládnout. Od toho je tu humanitární konto,“
přiblížila hlavní koordinátorka Marcela Brožová, jež opět vyzdvihla
ochotu lidí pomoci ostatním a vstřícný přístup ke koledníkům.
Marie Machková, tisková mluvčí

Vichřice, která se prohnala Českem v listopadu a prosinci,
poškodila mnoho stromů v městských lesích. Nejvíce poškodila
lesy na Skalkách, kde vyvrátila nebo zlomila přes 250 kubických
metrů dřeva. Dalších sto kubíků poškodila na Svinci, stejné množství na Puntíku a dvě stě kubických metrů v Libotíně. Celkem znehodnotila okolo 650 kubíků dřeva.
Kalamitu na Skalkách se podařilo vytěžit ještě před Vánocemi,
aby lidé nepřišli o možnost rekreace o svátcích. Jinak by bylo
nutné vydat zákaz vstupu do lesa. V únoru a březnu proběhne
dotěžení poškozených a prořídlých porostů smrku, aby bylo možné les vyklidit od klestů a následně zalesnit. S ohledem na možnost
pádu stromů doporučujeme při silnějším větru nevstupovat do
lokality Skalky.
Jiří Schindler, odbor životního prostředí

Tříkráloví koledníci navštívili radnici už poosmé.

Foto: Petra Dorazilová

Myslivcům příspěvek pomohl

Děkuji městu Novému Jičínu za to, že v letech 2017 a 2018
poskytlo našemu spolku finanční příspěvek na nákup kvalitního
granulovaného krmiva. To nám umožnilo alespoň zčásti zabránit
strádání lesní zvěře v zimním období. Členové našeho mysliveckého spolku Borky–Žilina celou zimu pečlivě přikrmovali a přispěli
tím k přežití a dobré fyzické i zdravotní kondici zvěře.
Vladislav Horuta, jednatel mysliveckého spolku Borky–Žilina

Nový Jičín v mobilu
Město spustilo novou oficiální aplikaci s názvem Nový Jičín v mobilu.
Je to další způsob, jak občanům a návštěvníkům města zprostředkovat
informace a také je například varovat při mimořádných událostech
a povodních.
„Hlavní menu nabízí osm základních dlaždic: Aktuality, Kalendář
akcí, Úřad, Kontakty, Průvodce, Doprava, Hlášení závad a Nastavení.
K nejdůležitějším informacím se lze dostat na dva až tři kliky, mnohem
rychleji než na webu,“ popisuje vedoucí organizačního odboru Zdeněk
Petroš.
Pořízení mobilní aplikace doporučila komise pro otevřené město,
která na jejím vývoji spolupracovala s radnicí téměř rok. Pro majitele
chytrých telefonů, jichž neustále přibývá, se důležité informace staly
ještě dostupnější. „K nejčastěji užívaným modulům by mohly patřit
Kontakty, v nichž lze velmi rychle najít telefonní spojení a číslo rovnou
vytočit,“ očekává místostarosta Ondřej Syrovátka.
Nový Jičín v mobilu lze stáhnout zdarma pomocí odkazu na webových stránkách města, přímo prostřednictvím obchodu s aplikacemi
Google Play pro zařízení s mobilním operačním systémem Android
nebo prostřednictvím App Store pro zařízení s iOS (iPhone).
„Mobilní aplikaci budeme dále vylepšovat, například letos přibude
rezervační systém, aby se lidé mohli objednat na úřad ve vybraném
čase,“ doplnil Petroš. Náměty na rozšíření a vylepšení aplikace lze
zasílat na webinfo@novyjicin-town.cz.
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Co aplikace nabízí
Aktuality – nejdůležitější informace o činnosti města, jeho organizací a dalších subjektů.
Kalendář akcí – aktuální přehled kulturních, sportovních a společenských akcí ve
městě.
Úřad – základní informace o městském
úřadu, kontakty na zaměstnance, úřední deska, hlášení městského rozhlasu a aktuální
číslo Novojičínského zpravodaje.
Kontakty – SOS kontakty, kontaktní informace na města a důležité organizace.
Průvodce – zobrazení vybraných zajímavých památek a užitečných odkazů.
Doprava – jízdní řády městské hromadné dopravy a odkaz na
IDOS.
Nastavení – vlastní nastavení upozornění, která bude uživatel
dostávat přímo do mobilu.
Hlášení závad – novinka, která umožňuje upozorňovat úřad na
různé typy závad – stačí je vyfotografovat a odeslat.
Novojičínský zpravodaj
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Podnikatelé, hlaste odpady!

Domovinka se představuje

Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2017 vyprodukovali
nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost.
Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností na webovém portálu www.ispop.cz. Elektronické formuláře je nutné vyplnit do 15. února. Vznikne-li původci
ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, je třeba hlášení
podat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Hlášení
již nelze podávat v listinné podobě, ani zasílat elektronicky přímo
na úřad obce s rozšířenou působností.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Oprava vodní nádrže Čerťák
V zářijovém čísle jste se dočetli, že Lesy ČR provádějí opravu vodní
nádrže Čerťák v Kojetíně, kterou mají ve vlastnictví. Protože je to velmi
sledovaná záležitost, kvůli níž zdejší rekreační oblast bude chybět plavcům i lyžařům, kteří ji využívali k umělému zasněžování sjezdovky Svinec,
nabízíme aktuální informace o současném stavu a dalším plánu prací.
Při snižování hladiny v nádrži zajistily Lesy ČR ekologický dozor, aby
zamezily zbytečnému úhynu chráněných vodních živočichů, v daném
případě mlžů. V závěru loňského roku Český rybářský svaz odlovil
z vody ryby. Teprve poté mohlo být nefunkční šoupě odstraněno a nádrž
zcela vypuštěna.
Požádali jsme zástupce Lesů ČR, aby práce co nejvíce urychlili.
Slíbili, že udělají vše, aby bylo možné využívat ji k rekreaci co nejdříve.
Nicméně po projednání harmonogramu oprav to vypadá, že se tak
skutečně stane až v roce 2019.
Letos na jaře Lesy ČR ukončí výměnu nefunkčního šoupátka spodní
výpusti. Správce Čerťáku chce dále odtěžit sedimenty ze dna nádrže,
opravit bezpečnostní přeliv a další funkční zařízení. Na to se nyní zpracovává projektová dokumentace, která by měla být hotova do poloviny
roku. Lesy ČR předpokládají, že od srpna do října 2018 vyberou zhotovitele stavby. Realizace by měla probíhat od letošního listopadu do
konce příštího roku. Se společností budeme i nadále v kontaktu, abychom
měli o stavu oprav aktuální informace a mohli je předat občanům.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Taneční páry zazářily

Pět zlatých a po jedné stříbrné a bronzové medaili přivezl novojičínský taneční pár Luboš Nevrla a Petra Pístecká z deseti mezinárodních soutěží, jichž se zúčastnil v uplynulém roce. Oba
členové národního týmu nás reprezentovali například na mistrovství republiky, kde obsadili páté místo, a na mistrovství světa
v americkém Miami, kde skončili třináctí. Díky svým úspěchům
na domácí půdě vyhráli loňskou českou taneční ligu. Nezaháleli
ani další členové Tanečního klubu Fokus. Například taneční pár
Jakub Hrubý a Markéta Nováková stál třináctkrát na stupních
vítězů a vytancoval si vyšší výkonnostní taneční třídu.
Text: Miroslava Pístecká, foto: Libor Makrlík
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Domovinka nabízí příjemné prostředí a kvalitní zázemí.

Foto: ProSenior

Volnočasové aktivity pro seniory – Chodí vaše děti do kroužků? Chcete, aby měly
spoustu zážitků a nové kamarády? Aby se
dostaly ven? A co vaši rodiče nebo prarodiče? Umožníte jim nové zážitky, kamarády a pobyt mimo domov?
Město Nový Jičín takovou možnost seniorům, kteří nemohou sami
aktivně svůj čas naplnit, nabízí.
Denní stacionář Domovinka – zkušený kolektiv pracovníků denního stacionáře zajišťuje dohled a potřebnou péči především klientům
částečně odkázaným na pomoc druhé osoby, kterou jim ale jejich
rodinní příslušníci během svého zaměstnání nemohou zajistit. Službu
poskytujeme v domě Pod Lipami 19. Klienti mohou změnit prostředí,
dostat se mezi své vrstevníky, využít nabídku programu zaměřeného
na trénování paměti a jemné motoriky, tělesná cvičení, společenské
hry, vaření a pečení. Nejen muži mohou využít autodráhu, vláčky
a stavebnice nebo se věnovat drobné tvořivé činnosti. Za pěkného
počasí program probíhá na zahradě pod pergolou, k dispozici je
hřiště pro seniory. Smyslem této ambulantní služby je ve spolupráci
s rodinou umožnit klientům život v domácím prostředí a odvrátit
nebo alespoň oddálit jejich umístění v ústavním zařízení.
Nebýt sám – senioři se díky dennímu stacionáři vracejí zpět do
společnosti. V přátelském a bezpečném prostředí potkávají staré
i nové známé, osvojují si nové a vylepšují již získané dovednosti.
Jejich den dostává svůj řád.
Den na zkoušku – ve snaze předejít obavám budoucích klientů
a pečujících lidí nabízíme den na zkoušku. Po dohodě se sociální
pracovnicí si lze vyzkoušet program Domovinky osobně, sám nebo
v doprovodu pečující či jiné blízké osoby. Zkušební pobyt ve stacionáři
je bezplatný!
ProSenior Nový Jičín – kromě denního stacionáře zajišťuje také
terénní pečovatelskou službu občanům se sníženou soběstačností
vlivem věku, tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového
postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Službu poskytujeme na území Nového Jičína a jeho místních
částí. Nabízíme také odlehčovací službu Pohoda, působící rovněž
Pod Lipami 19.
Další informace o našich službách najdete na webu www.psnj.cz
a facebooku https://www.facebook.com/ProSenior/.
Alice Hynčicová, vedoucí ProSenior

Konverzaci zvládly na výbornou
Zástupci Základní školy Tyršova se i letos zúčastnili tradiční konverzační soutěže ve Šternberku, kterou pořádá tamní gymnázium.
Školáci soutěžili v jazycích anglickém, německém a ruském. Nejúspěšnějšími žákyněmi naší školy byly Markéta Indráková, která
soutěž v německé konverzaci v kategorii devátých tříd vyhrála, a Nell
Juričáková, jež v téže věkové kategorii obsadila druhé místo v konverzaci anglické.
Petra Hubíková a Jitka Plešková, učitelky
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Záchrana výjimečného náhrobku

Obnovený náhrobek rodiny Weissových.

Foto: Pavel Wessely

Po zřízení lapidária náhrobků byly před dvanácti lety na městském
hřbitově soustředěny mnohdy už vyvrácené náhrobní kameny, jejichž
pořizovatelé a potomci několik desetiletí v Novém Jičíně nežijí. To
ale nebylo z technických důvodů možné s rozměrnými náhrobky
nacházejícími se převážně při bočních stěnách hřbitovního ohrazení.
Pořizovaly je hlavně rodiny osobností z počátku minulého století,
které měly významný vliv na utváření našeho města a život v něm.
Byla to povětšinou velmi kvalitní kamenická díla, na nichž se po více
než stovce let podepsal zub času. Dnes je nutno na ně pohlížet
i jako na hodnotné kulturně-historické památky.
V uplynulém roce nastal u náhrobku rodiny Weissových stav na
hranici havarijního, a proto se hledala možnost jeho sanace. Když
nebyl dohledán žádný z potomků této kdysi významné podnikatelské
rodiny v oblasti vlnařského průmyslu, ujal se z popudu komise péče
o památky zprostředkování Klub rodáků a přátel města za finanční
podpory města. Po úspěšném dokončení obnovy chce být klub
nápomocen i v dalších obdobných případech.
Pavel Wessely, Klub rodáků a přátel města

Vyplatili krajská stipendia
První „krajská“ stipendia vyplatila zdejší Střední škola technická
a zemědělská. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který je jejím
zřizovatelem, poskytla čtyřiadvaceti žákům prvního ročníku preferovaných oborů mechanik strojů a zařízení a zedník celkem 35 tisíc
korun. Další stipendia žáci obdrží v únoru a červnu.
V příštím školním roce přibudou k preferovaným oborům v této
škole také nástrojaři a tesaři. Pro žáky devátých tříd je to příležitost
získat během čtyř let studia až 44 tisíce korun. Také žáci nepreferovaných oborů mohou už šestým rokem dosáhnout na odměnu
v roční výši až 5 tisíc korun.
Od 1. února letošního roku se nejlepším žákům druhého až čtvrtého
ročníku nabízí možnost podepsat smlouvu s firmami, například Varroc, Tatra Trucks, Tatra metalurgie, MSV Metal Studénka, Cromodora
Wheels, a získat jejich podniková stipendia. Další informace najdete
na www.tznj.cz nebo na telefonu 731 446 916.
Bohumír Kusý, ředitel školy

Klání vědomostní i sportovní
Tradiční soutěž ve skoku do výšky se uskutečnila v Základní škole
Dlouhá. Mezi mladšími dívkami vyhrála Viktorie Bílková, mezi staršími
Aneta Janíková. V chlapeckých kategoriích zvítězili Šimon Rigo
v mladší a Matěj Havel ve starší kategorii.
Své síly žáci poměřili také ve školním kole Olympiády v českém
jazyce, zahrnující gramatickou a slohovou část. V silné konkurenci
osmáků a deváťáků s přehledem zvítězil Martin Furmánek před Matějem Rajskupem a Dominikem Anlaufem.
Miroslava Borošová, učitelka
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Výběrová řízení
Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje výběrová
řízení na obsazení pracovních míst:
• vedoucí oddělení vodního hospodářství (výkon státní správy
v oblasti vodního hospodářství, činnosti vodoprávního úřadu –
rozhodování o nakládání s vodami, stanovení ochranných pásem,
povolování vypouštění odpadních vod, schvalování kanalizačních
a manipulačních řádů a havarijních plánů, řešení ochrany před
povodněmi, správa vodních toků, činnosti speciálního stavebního
úřadu – uplatňování stanovisek k územním a regulačním plánům
obcí, povolování staveb vodních děl a jejich změn, povolení
k odstranění stavby, státní stavební dohled a vodoprávní dozor,
vydávání kolaudačních souhlasů či rozhodnutí, řízení, koordinace,
kontrola a hodnocení práce zaměstnanců oddělení). Uzávěrka
přihlášek bude 16. 2. 2018. Předpokládaný nástup 1. 4. 2018,
případně dohodou po ukončení výběrového řízení.
Více na https://www.novyjicin.cz/aktualne/vyberove-rizeni-c-22018-vedouci-oddeleni-vodniho-hospodarstvi/.
• referent veřejné správy na úseku rozvoje města (koordinace
činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace a jejich přijímáním, plněním závazků vzniklých přijetím dotací a závěrečným
vyhodnocením jejich čerpání. Zpracovávání a předkládání závěrečného vypořádání přiznaných dotací, koordinování realizace
projektů, programů nebo akcí, jejich organizačního, personálního,
finančního, technického, provozního a jiného zajištění). Uzávěrka
přihlášek bude 9. 2. 2018. Předpokládaný nástup 1. 4. 2018,
případně dohodou po ukončení výběrového řízení.
Více na https://www.novyjicin.cz/aktualne/vyberove-rizeni-c-32018-referent-verejne-spravy-na-useku-mesta/.
Přihlášky včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce,
výrazně označené podle pokynů na příslušném webovém odkazu,
lze doručit osobně na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu:
Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový
Jičín. Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky doručené ve stanovených termínech.

Informatika u Ámosáků

Ámosáci se zapojili do celosvětové hry Hour of code. Foto: Vlasta Foltová

Konec roku byl u Ámosáků z 5. A v Základní škole Komenského
68 ve znamení informatiky. Nejdříve se v rámci akce Skype-a-Thon
dvakrát spojili s dětmi z jiné země. Jejich úkolem bylo zjistit, ze které
země nebo obce pocházejí. Zprvu komunikovali anglicky, než zjistili,
že se jedná o Slovensko. Potom už to bylo snazší.
Proběhla i další celosvětová aktivita pro školy – Hour of code.
Ámosáci v kroužku informatiky během jedné hodiny programovali
postavičku ve hře Minecraft. Kdo zvládl hru dokončit, získal certifikát.
Prosinec byl také ve znamení programování hry v Kodu. Pět nejzdařilejších jsme poslali k výběru do celostátního kola v Pardubicích.
Postoupila hra Matyáše Kani, který v Kodu programuje teprve od
září. Na nejlepší sice nestačil, ale přivezl si cenné zkušenosti, které
se mu mohou hodit v příštím ročníku soutěže.
Vlasta Foltová, učitelka
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Turisté šlapali na Helfštýn

Otevřou dveře předškolákům
Dny otevřených dveří uspořádají školy v našem městě. Ve
středu 14. února od 9 do 15 hodin si můžete prohlédnout
Základní a Mateřskou školu Dlouhá 54, kterou navštěvují žáci
s lehkým a středním mentálním postižením, případně kombinovanými vadami autistického spektra. Spatříte jejich výtvarné
práce a výrobky i činnost speciálních pedagogů s dětmi
v malých třídních kolektivech. Více informací najdete na
www.zsdlouha54nj.cz.
Základní škola Komenského 68 pozve děti a rodiče k prohlídce
ve středu 28. února od 14:30 do 17:30 hodin s tím, že od 10 do
12 hodin lze nahlédnout do výuky. Podrobnosti na
www.zsko68nj.cz.
V Základní škole Tyršova připravili pro předškoláky, kteří se
chystají k zápisu do prvních tříd, program nazvaný Kukátko.
Zahrnuje možnost nahlédnout do školního prostředí, praktické
činnosti a ukázky i konzultace pro rodiče. Blíže o termínech a tématech na www.tyrska.cz.

Na Tři krále si turisté vyšlápli na Helfštýn.

Foto: Ivan Čejka

Za téměř jarního počasí vyrazili novojičínští turisté první lednovou
sobotu na středověký hrad Helfštýn. Výšlap s více než čtyřicetiletou
tradicí představuje jedinou možnost, jak si hrad prohlédnout v zimě,
protože od konce listopadu do začátku března je pro návštěvníky
uzavřen.
Z Lipníku nad Bečvou, kam jsme přijeli vlakem, jsme si naplánovali
trasu lesem a kolem vodopádů, zpátky jsme šli po cestě přes Týn
nad Bečvou a přírodní rezervaci Škrabalka – lužní les kolem mrtvého
ramene řeky Bečvy.
Na Helfštýně bylo lidí jako máku. Setkávají se tady nejen turisté, ale
i pejskaři, legionáři... Po prohlídce hradu a společném fotografování
jsme se vydali zpět. Túru jsme ukončili u dobrého moku v malebném
pivovaru v Lipníku nad Bečvou. Cestu na vlakové nádraží jsme si
zpestřili návštěvou Cimrmanova nábřeží, které vůbec neleží u vody
a o němž někteří z nás dosud ani nevěděli. Jak jsme později zjistili
z tisku, hrad letos přilákal rekordní počet bezmála čtyř tisíc návštěvníků.
Vlasta Čejková

Školu navštívily bájné postavy

Téměř přesně po roce dýchala tělocvična Základní školy Tyršova
historií. V prostorách, určených hlavně ke sportování, ožily bájné
postavy české minulosti – praotec Čech, udatný Bivoj, kněžna
Libuše věštící slávu města Prahy, Horymír a jeho kůň Šemík a řada
dalších. Historické skupině Pernštejni z Pardubic se v programu
inspirovaném nejstaršími českými pověstmi podařilo svým naučným a zároveň vtipným vystoupením zaujmout holky a kluky
z prvního i druhého stupně.
Text: Ivana Micková, foto: Rudolf Balon
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Studenti založili firmu
Vlastní firmu Bodova založili studenti Mendelovy střední školy
v Šenově u Nového Jičína. Jako předmět podnikání zvolili výrobu
bomb do koupele a mýdel. Po přijímacích pohovorech se rozdělili
do oddělení. Společně se domluvili na počátečním vkladu, z něhož
nakoupili potřebné suroviny a materiál.
Dalším krokem byla výroba, do níž se zapojili všichni bez ohledu
na to, do jakého oddělení patří. Výrobky jsou ručně balené, opatřené firemním logem. Studenti je prodávají za určenou cenu ve
své škole a na veřejnosti. Oddělení vztahů s veřejností pro ně
vytvořilo instagramové a facebookové stránky jako součást propagace výrobků.
Firma působí pod záštitou Junior Achievement, nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskové organizace na světě. Českou kancelář založil v roce 1992 Tomáš J. Baťa. Studenti jsou rádi, že se
mohou projektu zúčastnit a sbírat zkušenosti, které využijí v profesním životě. Podrobnosti na https://www.facebook.com/bodova.ja.firma/?ref=br_rs a https://www.instagram.com/bodova_jafirma/.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Ondrášek zahájil novou sezonu

Dvěma slavnostními novoročními koncerty, které se šestého ledna
již potřiadvacáté uskutečnily v Beskydském divadle, vstoupily pěvecký sbor základní umělecké školy Ondrášek a všechna jeho oddělení
do jednapadesáté koncertní sezony. Zároveň se uzavřel jubilejní rok,
v němž sbor oslavil padesát let trvání. Ohlédnutí za oslavami připomíná výstava fotografií v galerii Návštěvnického centra.
Text: Karel Chobot, foto: Svatoslava Lenartová

Novojičínský zpravodaj

Únor 2018

Nový Jičín zavádí baby a senior taxi
Nový Jičín nabídne od 1. dubna 2018 občanům novou službu – baby a senior taxi.
Průkazky, které žadatele budou opravňovat k využití služby, se začnou vydávat
již od 1. března 2018 na odboru sociálních věcí.
Komu je služba určena?
Senior taxi lidem od 65 let věku a držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P.
Baby taxi rodinám s dětmi do 4 let věku.
K čemu slouží?
Senior taxi k cestám k lékařům a do zdravotnických zařízení na území města, na úřady (městský
úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, úřad
práce), k návštěvě hřbitovů.
Baby taxi k dopravě do ordinací lékařů a do zdravotnických zařízení na území města.
Co je nutno předem vyřídit?
Zájemce o senior nebo baby taxi si musí na městském úřadu v Divadelní ulici 1 vyřídit průkazku.
Kde se průkazka vyřizuje?
Na odboru sociálních věcí, oddělení sociálním,
v kanceláři číslo 119. Úřední doba je shodná s časy
úředních hodin Městského úřadu Nový Jičín. Zájemci o vydání průkazky musejí předložit občanský průkaz. Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P navíc
ještě tento průkaz a zákonní zástupci dětí rodný
list dítěte.
Kolik stojí vyřízení průkazky?
Za vydání průkazky na celý rok zaplatí žadatel
30 korun. Průkaz se předkládá řidiči společně s občanským průkazem. Do průkazky se budou vyznačovat realizované jízdy.
Jak dlouho průkaz platí?
Průkaz senior a baby taxi se vydává vždy na daný
kalendářní rok. Vydání nového je podmíněno
odevzdáním starého. V případě ztráty se nový průkaz v daném roce nevydá. Průkaz může vyzvednout i zplnomocněná osoba.
Je časově omezena?
Nová služba bude fungovat v pracovní dny od
6:30 do 14:30 hodin.
Jak často ji lze využít?
Měsíčně je nárok maximálně na šest jízd, přičemž
za jednu jízdu se počítá cesta tam nebo zpět.

Novojičínský zpravodaj

Kdo bude službu provozovat?
Technické služby města (TSM) Nový Jičín. Senior
a baby taxi budou zajišťovat elektromobily v pětimístné verzi. Pro přepravu dětí budou vybaveny
dětskými sedačkami.
Kolik bude stát jedna jízda?
Poplatek za každou jízdu bude 20 korun. Za cestu
tam i zpět tedy 40 korun. Poplatek se bude platit
při nástupu do vozidla před započetím jízdy.
Bude nutné službu předem objednat?
Ano, u provozovatele TSM, 1 až 2 dny předem
v době od 8 do 14 hodin. Telefonní kontakt bude
zveřejněn v příštím čísle Novojičínského zpravodaje. V případě náhlého onemocnění dětí bude
možné službu objednat i v daný den. O případném
posunutí času odjezdu bude žadatel povinen TSM
telefonicky informovat nejméně 30 minut předem. Dopravce nebude povinen čekat na objednatele déle než 5 minut.
Bude možný doprovod?
U senior taxi bude při snížené soběstačnosti žadatele možný doprovod jedné osoby, která za
jízdu neplatí. U baby taxi to bude jedna osoba
uvedená v průkazu baby taxi. Za jízdu neplatí.
Lze mít zavazadlo?
Žadatel s sebou bude moci přepravovat pouze břemena a spoluzavazadla do 15 kg a maximální velikosti 50x30x20 cm. Senior taxi pojme také skládací
invalidní vozík či francouzské hole. Baby taxi převeze skládací kočárek, skládací invalidní vozík či
francouzské hole. Přeprava zvířat nebude možná.
Bude zajištěna asistence?
Při nástupu a výstupu z vozidla a manipulaci
s kompenzačními pomůckami řidič zajistí pouze
dopomoc. Doprovod k lékaři nebo vyřízení zdravotnických služeb nebude poskytovat.
Bude moci řidič službu odmítnout?
Řidič baby a senior taxi bude moci odmítnout přepravu osob pod vlivem alkoholu, znečištěných
apod.
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Novojičínská výročí roku 2018
1408 (1412) – v písemnostech nacházíme mana Lítka ze Straníka
s chotí Zdeňkou, dotvrzující existenci obce Straník – 610 let
1558 – v privilegiu Jana z Žerotína z 24. března jsou poprvé zaznamenáni šenkovní měšťané (bylo jich celkem třiačtyřicet, patřily jim
domy na náměstí a v blízkém okolí, měli výsady šenkovat a vařit
pivo), téhož roku se Nový Jičín po vykoupení z poddanství stává
majitelem novojicko-štramberského panství a svobodným komorním
městem – 460 let
1718 – při farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie byly ustaveny
čtyři osoby, znalé církevní hudby (varhan) a kostelního zpěvu, latiny,
psaní a počtů. Důležitý doklad existence městské školy při farním
chrámu, která je ale ve skutečnosti starší – existovala již k roku 1566
– 300 let
1758 – zemřel Jan Ignác Čapek, malíř našeho města – 260 let
1768 – velký požár, vyhořelo celkem 366 domů – 250 let
1798 – narodil se Anton Berger, první z dynastie významných novojičínských výtvarných umělců – 220 let
1828 – narodil se August Bielka, osobní lékař císaře Františka
Josefa I., zakladatel a mecenáš městského muzea – 190 let
1828 – narodil se Johann Stieber, iniciátor vzniku památek Panny
Marie Lourdské v Petřkovicích, Panny Marie ve skále a kříže na
vrcholu Svince – 190 let
1838 – narodil se August Hückel, továrník, čestný občan města –
180 let
1848 – revoluce, v Novém Jičíně byla ustanovena Národní garda
(zrušena koncem roku 1849), zrušení roboty, město volilo zástupce
do zemského sněmu v Brně, Říšského sněmu ve Vídni i do všeněmeckého sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem – 170 let
1848 – narodil se Stephan Weigel, četnický strážmistr, etnograf
a vlastivědný pracovník – 170 let
1858 – narodil se Eduard Veith, jeden z nejvýznamnějších výtvarných
umělců – 160 let
1858 – narodila se básnířka a spisovatelka Anna Polka – 160 let
1858 – narodil se Josef Zwierzina, v letech 1904-1918 novojičínský
okresní hejtman – 160 let
1868 – vznikla kloboučnická firma Johann Hückel’s Söhne – 150 let

Továrna Johann Hückel’s Söhne v roce 1908.

Johann Hückel.
Foto: Státní okresní archiv NJ
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Foto: Státní okresní archiv NJ

1868 – v Šenově u Nového Jičína se
narodil Franz Barwig, sochař evropského věhlasu, působící ve Vídni,
mimo jiné tvůrce tančících sedláků –
Kunwalďanů u kašny na novojičínském náměstí – 150 let
1878 – německá nižší trojtřídní reálka,
založená roku 1858, se rozšířila na
úplnou vyšší reálnou školu – 140 let
1878 – narodil se Robert Blum, podnikatel, autor mnoha významných
staveb ve městě – 140 let
1878 – narodil se Karel Kryl starší,
zakladatel známé tiskařské rodiny
– 140 let

1888 – byla otevřena odborná tkalcovská škola – 130 let
1888 – byla otevřena budova nového c. k. okresního hejtmanství
v Novém Jičíně (dnes městský úřad v Divadelní ulici) –
130 let
1898 – vyšlo Moravské Kravařsko, první vlastivěda pro tehdejší politický okres Nový Jičín – 120 let
1898 – zemřel Karl svobodný pán von Schwarz, stavitel železnic,
čestný občan města – 120 let
1898 – narodil se Konrád Henlein, od roku 1938 čestný občan města
– 120 let
1908 – stavba jubilejní chlapecké obecné školy (dnes Základní škola
Komenského 68) – 110 let
1908 – byla postavena Jubilejní synagoga císaře Františka
Josefa I. podle projektů architekta Ernsta Lindnera – 110 let

Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa I.

Foto: Státní okresní archiv NJ

1908 – byl postaven dům Katolického tovaryšského spolku (dnes
ulice Msgr. Šrámka) – 110 let
1918 – zemřel Dr. Wilhelm Haas, ředitel univerzitní knihovny ve Vídni,
čestný občan našeho města – 100 let
1918 – vznik samostatné Československé republiky, obsazení města
armádou – 100 let
1928 – zemřel Wilhelm Gromann, starosta a čestný občan města –
90 let
1928 – narodil se hudební skladatel Antonín Tučapský – 90 let
1928 – byly slavnostně vysvěceny nové zvony na farním chrámu
Nanebevzetí Panny Marie – 90 let
1938 – Mnichovský pakt, odchod českého obyvatelstva do vnitrozemí, vyhnání Židů, devastace synagogy – 80 let
1948 – únorový převrat, KSČ se na dalších více než čtyřicet let dostává k moci – 70 let
1948 – zemřel prezident Edvard
Beneš, čestný občan města –
70 let
1968 – okupace města sovětskými
vojsky, občanské nepokoje – 50 let
1978 – zemřel ředitel novojičínského
muzea a okresního archivu Jaroslav
Štindl – 40 let
1998 – dětský pěvecký sbor Ondrášek na úspěšném koncertním turné
v Japonsku – 20 let
1998 – zemřel historik a archivář Adolf
Turek – 20 let
1998 – zemřel Augustin Daněk, ředitel
novojičínského muzea – 20 let
Augustin Daněk.
Foto: Muzeum Novojičínska
Karel Chobot a Radek Polách
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Co nabízí Vlastivědný sborník?
V pořadí šedesátý sedmý svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska vydaly Muzeum Novojičínska, Zemský archiv v Opavě
a Státní okresní archiv Nový Jičín. Tradičně obsahuje studie a články vlastivědného, historického, uměnovědného, kulturního a přírodovědného zaměření k dějinám a současnosti okresu a jeho
měst či obcí.
Úvodní zamyšlení připomíná, že sborník, zabývající se zkoumáním regionální vlastivědy ve všech aspektech poznávání minulosti
i přítomnosti, přírody a společnosti, vychází již padesát let, neboť
první číslo vyšlo v říjnu památného roku 1967.
Z dalšího obsahu čísla jmenujme například studií Markéty Tobolové Sbor dobrovolných hasičů v Prchalově v letech 1922–1948,
Martina Vitko Akce Fulnek aneb Případ zavraždění příslušníka
Sboru národní bezpečnosti Rudolfa Ciguly, Petra Pavlíka Černý
a červený seznam cévnatých rostlin Štramberka a okolí, Marie
Baďuříkové Péče o tradiční lidovou kulturu v Moravskoslezském
kraji a Tomáše Hykla Rozbor gruntovní knihy města Štramberka
z let 1672–1824.
Oldřiška Frühbauerová se ve svém příspěvku Jméno Maurice
Remeše ve vědeckých názvech zkamenělin zabývá osobností lékaře a mezinárodně uznávaného paleontologa, od jehož narození
uplynulo sto padesát let. Ze zpráv se dovídáme od Radka Polácha
a Ireny Zárubové o 130. výročí městského muzea a knihovny či
padesátiletí Městské památkové rezervace Nový Jičín.
Zdeněk Orlita a Markéta Máchová referují o mezioborové výstavě
Říše prastará, mocná i zkrocená aneb Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací, Oldřiška Frühbauerová s Pavlem Stabravou o Nové expozici ve Štramberku, Eva Sulovská o Vzdělávacích
programech v Žerotínském zámku, Jiří Jurok o vědecké konferenci
Před zrodem revoluce – husité mezi proudy okolo roku 1415. Příspěvek Jak šel čas aneb Pět desetiletí s Ondráškem, novojičínským
pěveckým sborem Základní umělecké školy přibližuje celoroční
průběh oslav významného kulturního jubilea.
Z osobností sborník připomíná Věru Macháčkovou Riegrovou,
prapravnučku Františka Palackého, dále Ervína Bártka, Jiřího J.
Hudečka nebo Miloše Lossmanna. Svazek uzavírají recenze vydaných publikací Muzea Novojičínska či Muzea Oderska. Sborník,
v tradičně zdařilé grafické úpravě Radovana Goje, lze koupit za
90 korun v Muzeu Novojičínska a jeho pobočkách.
Karel Chobot, Státní okresní archiv

Nová publikace o zámku
Novou publikaci
o svém současném
sídle – Žerotínském
zámku – vydalo Muzeum Novojičínska
u příležitosti 130. výročí založení Městského
muzea v Novém Jičíně. Kniha o dvou stech
stranách mapuje nejen
stavební a historický vývoj nejstaršího
objektu ve městě, ale
také sbírkotvornou
práci včetně světově
unikátního muzea klobouků.
Publikace
s názvem Žerotínský
zámek v Novém Jičíně
můžete zakoupit za
300 korun v pokladně
muzea.
Text a foto: Radek Polách
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Vzácný prapor zachráněn

Cenný spolkový prapor prošel restaurátorským zásahem. Foto: Radek Polách

Ve sbírkách Muzea Novojičínska se nachází několik praporů
městských spolků. Většina z nich byla v minulosti poškozena
používáním při různých spolkových příležitostech, případně působením klimatických podmínek. Nakonec byly předány do muzea.
Jedním z nich je prapor Spolku katolických tovaryšů v Novém
Jičíně. Spolek vznikl v roce 1863 a v roce 1908 mu jeho členové
věnovali nový prapor. Stalo se to v srpnu u příležitosti otevření
nového spolkového domu na dnešní ulici Msgr. Šrámka. Patronkou
praporu byla manželka novojičínského starosty Rosa Czeiczner.
Na lícové straně má vyšité postavy svatého Josefa s Ježíškem
v náručí, přípisem „Bůh žehnej počestnému řemeslu!“ a letopočty
1863 a 1908. Na rubu se objevuje znak Nového Jičína v podobě
vycházející z velké pečeti města z roku 1672. Samotný prapor se
dochoval kompletně se žerdí a zlacenou špicí. Spolkový prapor
o velikosti stran 170 krát 115 centimetrů prošel v minulém roce
náročným restaurátorským zásahem za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky. Restaurátorka Zuzana Červenková
odvedla znamenitou práci.
Prapor byl uložen do muzejních depozitářů. Veřejnosti by se měl
oficiálně představit v roce 2019, kdy se uskuteční výstava sbírkových exponátů s historickým symbolem města – znakem zavinuté střely pánů z Kravař.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce ve čtvrtek 15. února v 16 hodin
na bowling v Orlovně v Loučce.
Zároveň zveme všechny členy na výroční členskou schůzi, která
se uskuteční ve čtvrtek 22. února v 16 hodin v malém sále Beskydského divadla.
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■ Neděle 4. února v 16 hod. • Miloš Macourek: OPICE ŽOFKA • Dobrodružství známé opičky v pohádce plné veselých a skotačivých písniček.
Předplatné skupiny Čtyřlístek
■ Úterý 6. února v 19 hod. • Jára Cimrman, Zdeněk Svěrák: AKT •
Vyprodáno.
■ Středa 7. února v 19 hod. • Neil Simon: RANDE S DUCHEM • Rose
a Walsh jsou partneři, oba úspěšní spisovatelé. Nic ale netrvá věčně.
Jedinečná hra a skvělá herecká příležitost pro Evu Holubovou a Oldřicha
Víznera. Dále hrají: Anna Fixová, Vojtěch Záveský/Jiří Vojta. Režie: Milan
Schejbal. Předplatné skupiny A.
■ Čtvrtek 8. února v 19 hod. – malý sál • SEDLÁČKOVO KVARTETO
• Koncert nositele Ceny Českého spolku pro komorní hudbu za rok 2016
a držitele ocenění z mnoha mezinárodních soutěží. Zazní skladby
W. A. Mozarta, J. Matyse a V. J. Veita. Kruh přátel hudby.
■ Pondělí 19. února v 19 hod. • Liz Lochheadová: PERFECT DAYS
• Romantická a svižná komedie netradičním způsobem ironizuje
(anti)feministická klišé. Režie: Petr Kracik. Hrají: Lenka Vlasáková, Jan
Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová, Vilém Udatný, Jan Hofman.
Předplatné skupiny D.
■ Úterý 20. února v 19 hod. • FRAGILE • Repertoár vokální skupiny
tvoří písně světových i domácích interpretů, které přetvářejí do posluchačsky velmi zajímavých podob bez použití hudebních nástrojů a pod
vedením dirigenta a producenta Braňa Kostky.
Připravujeme
■ Neděle 4. března v 16 hod. • František Hrubín: ŠPALÍČEK POHÁDEK – O KVĚTUŠCE, ZAHRÁDCE A BABICI ZIMICI • Dramatizace
a režie: Zoja Mikotová. Trochu strašidelná pohádka o odvěkém pohádkovém zápasu dobra a zla, ve které nakonec vše dobře dopadne. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Pondělí 5. března v 18 hod. • VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH
SPORTOVCŮ MĚSTA A OKRESU NOVÝ JIČÍN • Distribuce vstupenek
přes sportovní kluby.
■ Čtvrtek 8. března v 19 hod. • Petr Zelenka: DABING STREET •
Ve dvou věcech jsou Češi skutečně dobří: v pití alkoholu a dabingu.
Režie: Petr Zelenka. Hrají: Martin Myšička, Hynek Čermák, Václav
Neužil, Klára Melíšková, Jana Holcová, Lada Jelínková. Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov není představení vhodné pro diváky mladší
15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování. Předplatné
skupiny B.
■ Sobota 10. března v 19 hod. • SUNNY SIDE • Lektoři 13. Bluegrassové dílny Petra Brandejse.
■ Úterý 13. března v 18 hod. • Daniel Große Boymann, Thomas Kahry:
VRABČÁK A ANDĚL (muzikál) • Hudební drama o přátelství Edith Piaf
a Marlene Dietrich. Naživo, v podání hereček zaznějí jejich nesmrtelné
písně. Režie: Stanislav Moša, Igor Ondříček. Hrají: Hana Holišová/Markéta
Sedláčková, Katarína Ptáčková/Ivana Vaňková, Eliška Zelová/Andrea
Skálová, Barbora Remišová, Alan Novotný, Robert Jícha. Předplatné
skupiny S.
■ Čtvrtek 15. března v 19 hod. – malý sál • CANTARINA CLARINETE
• Hana Bahníková – klarinet, zpěv, Jana Kadlecová Lahodná, Jana Černohouzová – klarinet, Věra Kestřánková – basklarinet. Klasické úpravy
světových i českých skladeb barokního, klasicistního, romantického,
populárního i jazzového charakteru a vlastní úpravy populárních skladeb.
Kruh přátel hudby.
■ Pátek 16. března v 19 hod. • DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
– MEZI VRCHOLY TOUR 2018 • Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby.
■ Úterý 20. března v 19 hod. • Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI
FILIPA • Slavná „lehkovážná komedie pro vážné lidi“. Režie: Pavel Khek.
Hrají: Matouš Ruml, Aleš Petráš, Radim Madeja, Ivana Nováčková, Svatava Milková a další. Předplatné skupiny D.
■ Středa 21. března v 19 hod. • Miro Gavran: VŠE O MUŽÍCH • Jak
muži vidí sami sebe, za co se nestydí i stydí. Hrají: Michal Slaný, Filip Blažek, Maroš Kramár. Režie: Jana Janěková
■ Neděle 25. března v 16 hod. – malý sál • Vladislav Vančura, Tomáš
Kočko: KUBULA A KUBA KUBIKULA • Vyprodáno.
■ Středa 28. března v 18 hod. • PUELLAE ET PUERI – JARNÍ KONCERT • Výběr písní z hudebního projektu (M)ABBA Mia! i tradiční vyřazování maturantů.
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■ ŠPINDL • Neděle 4. února ve 20 hod. • Středa 14. února ve 20 hod.
• Tři sestry vyrážejí na dámskou jízdu. Česká komedie, 98 min.
■ PREZIDENT BLANÍK • Pondělí 5. února v 17:30 hod. • Středa
7. února v 17:30 hod. • Středa 21. února ve 20 hod. • Příběh lobbisty
Antonína Blaníka, který se rozhodne kandidovat na českého prezidenta.
Komedie, 90 min., česky.
■ NEJTEMNĚJŠÍ HODINA • Pondělí 5. února ve 20 hod. • Gary Oldman
v roli Winstona Churchilla, jedné z největších osobností minulého století.
Historické drama, 125 min., titulky.
■ NIT Z PŘÍZRAKŮ • Úterý 6. února v 17:30 hod. • Příběh muže
posedlého zničující dokonalostí. Muže natolik soustředěného na
každičký detail, že mu unikalo vše podstatné. Drama, 130 min., titulky.
■ INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ • Úterý 6. února ve 20 hod. • Čtvrtá
část kultovní série. Mysteriozní horor, 120 min., titulky.
■ NA KONCI SVĚTA • Filmový klub • Středa 7. února ve 20 hod. •
Příběh nenadálé lásky mezi dvěma mladými farmáři uprostřed všeobklopující beznaděje. Drama, 104 min., titulky.
■ PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY• Čtvrtek 8. února – pátek 9. února
v 17:30 hod. • Čtvrtek 8. února – úterý 13. února ve 20 hod. • Středa
14. února a pátek 16. února v 17:30 hod. • Sobota 17. února a pondělí
19. února ve 20 hod. • Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí,
závěrečné fáze. Erotický thriller, 105 min., titulky.
■ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU • Sobota
10. února v 17:30 hod. • Sobota 24. února v 15 hod. • Pokračování
animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel. Animovaná
komedie, 89 min., dabing.
■ ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI • Pondělí 12. února
v 17:30 hod. • Příběh, vycházející z úspěšného debutu Haliny Pawlowské,
natočil Filip Renč. Česká komedie, 83 min.
■ NEJVĚTŠÍ SHOWMAN • Úterý 13. února v 17:30 hod. • Originální
muzikál inspirovaný životem P. T. Barnuma, zakladatele největšího pojízdného cirkusu. Životopisný muzikál, 97 min., titulky.
■ BLACK PANTHER • Čtvrtek 15. února, pondělí 19. února a středa
21. února v 17 hod. 2D dabing • Pátek 16. února a neděle 18. února
ve 20 hod. 2D titulky • Sobota 17. února v 17 hod. 3D dabing • Nové
dobrodružství od studia Marvel o udatném bojovníkovi s mrštností kočkovité šelmy. Akční, 132 min.
■ JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! • Čtvrtek 15. února ve 20 hod. •
Čtvrtek 22. února v 17:30 hod. • Čtveřice školáků objeví starou videohru.
Můžete si ji zahrát, ale musíte ji přežít. Dobrodružný, 111 min., dabing.
■ COCO • Neděle 18. února a neděle 25. února v 17:30 hod. • Animovaná komedie, 105 min., dabing.
■ VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ • Čtvrtek 22. února – sobota 24. února ve
20 hod. • Úterý 27. února – středa 28. února v 17:30 hod. • Nová
česká komedie režiséra Milana Cieslara. 92 min.
■ ČERTOVINY • Pátek 23. února v 15 hod. • Nová česká pohádka
Zdeňka Trošky. 101 min.
■ PRAČLOVĚK • Pátek 23. února – sobota 24. února v 17:30 hod. •
Sobota 3. března – neděle 4. března v 17:30 hod. • Animák od oscarového režiséra Nicka Parka. Animovaná dobrodružná komedie, 89 min.,
dabing.
■ AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA • Neděle 25. února – pondělí
26. února ve 20 hod. • Neděle 4. března ve 20 hod. • Příběh novinářů,
kteří zveřejnili tajnou zprávu o angažovanosti americké vlády během
války ve Vietnamu. Životopisný thriller, 115 min., titulky.
■ TVÁŘ VODY • Pondělí 26. února v 17:30 hod. • Úterý 27. února ve
20 hod. • Tak trochu jiný příběh o lásce v podání mistra vyprávění
Guillerma del Toro. Fantasy, dobrodružné drama, 123 min., titulky.
■ ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI • BIO SENIOR • Středa
28. února ve 13 hod. • Anotace viz výše.
■ NEMILOVANÍ • FILMOVÝ KLUB • Středa 28. února ve 20 hod. •
Film Andreje Zvjaginceva, režiséra snímku Leviatan. Drama, 127 min.,
titulky.
■ RUDÁ VOLAVKA • Pátek 2. března – sobota 3. března ve 20 hod.
• Ruská vyzvědačka Dominika bojuje o přežití v džungli postsovětských
tajných služeb. Thriller, titulky.
■ EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ • Pátek 2. března v 17:30 hod.
• Zpěvačka se představuje v dokumentárním filmu mapujícím její profesní
kariéru i soukromí. Hudební dokument, 90 min., česky.
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e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Čtvrtek 1. února – úterý 27. února
• Městská knihovna • MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN 2017 • Další
svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Pátek 9. února – neděle 27. května • Rytířský
sál • MECHOROSTY – LATIMÉRIE MEZI ROSTLINAMI • Putovní výstava seznamuje zábavnou a hravou formou s mikrosvětem mechorostů. Její součástí
jsou makro- a mikrofotografie Štěpána Kovala. Vernisáž 8. února v 17 hod.
Otevírací doba:
úterý–pátek 8–12, 13–16 hod. • neděle, svátky 9–15 hod.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz

■ Úterý 6. února – pondělí 26. února • Výstavní síň Stará pošta •
POSTŘEHY • Díla absolventů kurzu fotografování při Městském kulturním středisku. Vernisáž s programem 5. února v 17 hod.
Akce
■ Sobota 3. února v 18:30 hod. • Klub Galerka • OPEN MIC • Živá
přehlídka pro všechny performery. Vstupné 20 Kč.
■ Úterý 6. února v 18 hod. • Městská knihovna • BARMA A VIETNAM
• Cestopisná přednáška s projekcí Aleny a Jirky Márových. Kapacita
míst omezena, nutná rezervace na tel. 556 709 840 nebo on-line. Vstupné
40/60 Kč.
■ Pátek 9. února ve 20 hod. • Klub Galerka • INSANIA & PRVNÍ
HOŘE • Koncert kapely, která je kultem na tuzemské tvrdě alternativní
scéně. Vstupné 150/200 Kč.
■ Čtvrtek 15. února v 18 hod. • Klub Galerka • GALERDOOR & CESTA
ZA SNY • Nejen cestovatelská přednáška Václava Malinského. Vstupné
70/100 Kč.
■ Pátek 16. února ve 20 hod. • MC Drago • MASOMLEJN & CHIKI
LIKI TU-A • Dvojkoncert alternativních skupin. Vstupné 150/190 Kč.
■ Sobota 17. února ve 20 hod. • MC Drago • SVĚT PODLE MICHAELA
LIVE • Rap, funk, r&b and soul, pop music, dance a taky trochu rock’n’roll,
live vocalrap. Uvádí Michael V z J.A.R. Vstupné 100/150 Kč.
■ Úterý 20. února v 18 hod. • Městská knihovna • BESEDA O SVOBODNÉ VÝCHOVĚ S „KRKAVČÍ MATKOU“ • Beseda se spisovatelkou
a blogerkou Veronikou Hurdovou. Kapacita míst omezena, nutná rezervace na tel. 556 709 840 nebo on-line. Vstupné 40/60 Kč.
■ Úterý 20. února v 19 hod. • Kino Květen • ROMAN HORKÝ &
KAMELOT • Koncert legendární folkové skupiny. Vstupné 170/220 Kč.
■ Středa 21. února v 16 hod. • Městská knihovna • KLUB TRÉNOVÁNÍ
PAMĚTI • Mnemotechniky a paměťové pomůcky s trenérkou paměti
Martinou Burianovou.
■ Pátek 23. února ve 20 hod. • Klub Galerka • JAZZ KLUB & ROBERT
BALZAR TRIO • Jazzový koncert. Vstupné 150/200 Kč.
■ Sobota 24. února ve 20 hod. • Klub Galerka • THE FLASH! (Polsko)
– Punk-jazz, co vás zvedne ze sedadel. Vstupné 120/150 Kč.
Připravujeme
■ Čtvrtek 1. března – středa 28. března – Výstavní síň Stará pošta
• NAŠE JARO • Výstava výtvarných prací členů kroužků SVČ Fokus.
Vernisáž 1. března v 16 hod.
■ Pátek 2. března ve 20 hod. • Klub Galerka • DUENDE • Nové album
Garden of Me, které vzešlo z autorského projektu kytaristy Tomislava
Zvardoně. Vstupné 100/150 Kč.

Novojičínský zpravodaj

■ KOUZELNÁ ZIMNÍ NOC • Pátek 9. února
od 16 hod. – sobota 10. února do 10 hod. – SVČ Fokus • Program
plný zábavy, just dance, tvořivá dílna, bazén, společenské hry. Přihláška
a platba v infocentru SVČ Fokus.
■ RODINNÝ KARNEVAL • Neděle 11. února od 15 do 18 hod. –
SVČ Fokus • Závěrečný ze tří maškaráků pro děti s rodiči – rodinný je
jen s malým doporučením. Přijďte v maskách celé rodiny! Soutěž o nejlépe
vyladěnou rodinku v maskách. Soutěž Zpívá celá rodina. Čeká vás
spousta legrace a zábavy. Vstupné 30 Kč.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 15. února v 17 hod. –
SVČ Fokus • Výtvarná dílna s lektorkou Pavlínou Bittnerovou pro všechny, co rádi tvoří – textilní čarování. Informace na tel. 607 586 770. Cena
100 Kč.
■ JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR • Pondělí 19. února – pátek 23. února
od 8 do 16 hod. • Přece se nebudeš nudit doma! Pojď si společně s námi
naplno užít jarní prázdniny, zažít pořádnou legraci, poznat nové kamarády
a něčemu novému se přiučit. Příměstský tábor plný zábavy, her, pohybu,
zážitků a dobrodružství. Přihlášky na infocentru v SVČ Fokus nebo na
webových stránkách. Cena 1 200 Kč (zahrnuje oběd, pitný režim, program, pojištění).
■ KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Čtvrtky a pátky od 14 do 18 hod.
– ateliéry SVČ Fokus • Dílny s lektorkou Evou Mitášovou jsou určeny
všem zájemcům z řad začátečníků i pokročilých a také rodičům s dětmi.
Jednotlivé vstupy: děti a studenti – 40 Kč, dospělí – 90 Kč vždy za 1,40 kg
hlíny.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Úterý 13. února v 17 hod. • hudební sál ZUŠ • KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU

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
■ Čtvrtek 1. února – středa 28. února • galerie Návštěvnického
centra • OHLÉDNUTÍ ZA JUBILEJNÍ SEZONOU ONDRÁŠKU • Fotografie novojičínského pěveckého sboru. Vernisáž 1. února v 17 hod. –
zazpívá Kulihrášek.
■ 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.
• Nabízíme regionální výrobky z partnerského města
Novellara (balsamikové octy).
• V prodeji nové pohlednice města.
• Napište nám své dotazy na live chat na webové adresy
www.incj.cz a www.mestoklobouku.cz.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8–17 hod.
Sobota–neděle 9–16 hod.
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Plesy a bály
• Skauti zvou na ples
Na devátý Skautský ples zve novojičínské středisko Pagoda
v sobotu 3. února od 19 hodin do Kulturního domu ve Starém
Jičíně. K tanci a poslechu bude hrát kapela Largo. Vstupné a rezervace přijdou na 130 korun. Předprodej probíhá v Optice Lenka
v Žerotínově ulici 9 nebo na e-mailu z.stanislav@tiscali.cz či telefonu
777 592 081.
• Javorník pořádá Valašský bál
Valašský bál pořádá Soubor lidových písní a tanců Javorník společně s dětskými folklorními soubory Javorníček a Rozmarýnek
v sobotu 17. února v 19 hodin v prostorách Střediska volného
času Fokus. K tanci a poslechu budou hrát cimbálové muziky Pra-

mínky a Javorník. Vstupné činí 150 korun, pro krojované 60 korun.
Jejich předprodej proběhne od 5. do 16 února ve sběrně Sazky na
Masarykově náměstí.
• Kde si ještě zatančíte...
Skautským plesem a Valašským bálem letošní sezona zdaleka
neskončí. Kde ještě si můžete užít zábavu a tanec?
• Reprezentační ples SOŠ Educa – pátek 9. února ve 20 hod. –
sál Autopalu
• Rodinný karneval – neděle 11. února v 15 hod. – SVČ Fokus
• Karibský taneční večer – pátek 16. března v 19 hod. –
SVČ Fokus
• Pruhovaný ples – sobota 7. dubna v 19 hod. – SVČ Fokus

Pozvánky
• Týden ve znamení manželství
Cyklus akcí k Národnímu týdnu manželství proběhne ve vzdělávací
místnosti mobilního hospice Strom života v Kostelní ulici 71/37.
V pondělí 12. února bude Jana Lexová vyprávět na téma S partnerem na cestě pěstounstvím, v úterý 13. února Andrea Radomská
nastolí otázku rodiny a vážné nemoci a ve čtvrtek 15. února bude
Milena Mikulová přednášet na téma Manželství bez mýtů. Závěr
bude v pátek 16. února patřit folkovému recitálu Díky, že jsi...
v podání Rostislava Hesska. Všechny akce budou začínat
v 18 hodin, vstupné bude dobrovolné.
• Přijďte mezi sběratele!
Setkání sběratelů se uskuteční ve středu 21. února od 14:30 do
17:30 hodin v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka. Sběratelé známek,
pohlednic, mincí, odznaků a dalších věcí budou mít příležitost doplnit

svou sbírku nebo nabídnout k prodeji přebytky. Vstupné bude dobrovolné.
• První se probudí Helfštýn
Velká část hradů a zámků je v tomto období zavřená, a výjimkou
nejsou ani ty okolní. Jako první se ze zimního spánku tradičně probouzí hrad Helfštýn, kde přivítají první návštěvníky v sobotu 3. března. Nadcházející sezona bude netypická, protože loni na podzim
zde začala dlouho očekávaná rekonstrukce hradního paláce, který
zůstane i s přilehlým nádvořím pro návštěvníky nepřístupný. O tamní
stálé expozice uměleckého kovářství, historie mincovnictví a archeologie ale nebudete ochuzeni – byly přemístěny a budete si je moci
prohlédnout v jiných prostorách. Podrobnosti i přehled letošních
akcí na Helfštýně, včetně proslulého mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston, najdete na www.helfstyn.cz.

Přijďte na náměstí oslavit masopust!
Úvodní jarmark letošní sezony nabídne příležitost k hodování
a nevázanému veselí. Masarykovo náměstí ožije masopustem,
po němž by podle tradice mělo až do Velikonoc následovat období střídmosti a rozjímání.
„Masopustní jarmark se uskuteční v pátek 9. února od 8 do
17 hodin. Jeho součástí bude rozverný průvod masek a soutěž
O nejchutnější novojičínskou koblihu, do které se bude moci přihlásit
kterékoliv místní pekařství. Koblihy bude ochutnávat široká veřejnost,
která svým hlasováním rozhodne o vítězi. Vybráni budou také
návštěvníci jarmarku, kteří po vyhlášení výsledků v 15:30 hodin
obdrží balíček pekařských výrobků,“ prozrazuje vedoucí Návštěvnického centra Radka Bobková.
Na co dalšího se lidé mohou těšit?
Chybět nebude ani obvyklá nabídka dobrot a jiného zboží. Návštěvníci budou moci ve stáncích nakoupit pečivo, perníčky, masné výrobky a zabijačkové speciality, sýry a mléčné výrobky, občerstvení,
koření, včelí produkty i rukodělné výrobky.

Na náměstí opět propukne masopustní veselí.

Foto: Lenka Malinová

Výzvy
• Zkontrolujte si profily!
Žádáme podnikatele na Novojičínsku, aby si zkontrolovali svůj
profil na webu http://www.icnj.cz/cz/firmy-a-sluzby.html a v případě
jakýchkoliv změn nás informovali na e-mail kzetkova@novyjicintown.cz. Sledujte akci Pivobraní na novém webu www.pivobraninj.cz.
• Veletrh Novojičínska – příležitost pro vystavovatele
Město Nový Jičín zve podnikatele k účasti na XIX. Veletrhu Novojičínska,
který se uskuteční v sobotu 26. května a v neděli 27. května na zdejším
zimním stadionu a v areálu fotbalového stadionu. Tradiční regionální
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výstavní akce bude spojena s prodejem a nabídkou služeb, ale i s Velkým
dětským dnem, který zde uspořádá Středisko volného času Fokus.
Přihlášky pro vystavovatele lze podávat již nyní. Jejich příjem
potrvá do pátku 6. dubna na obecním živnostenském úřadu. Odeslání přihlášky je lépe neodkládat, výstavní plochy budou přidělovány
podle pořadí došlých přihlášek a jako každoročně budou poskytovány bezplatně.
Podrobnosti sdělí Pavlína Hastíková, tel. 556 768 311, a Stanislav
Bartoň, tel. 556 768 252 nebo 605 253 883. Přihlášku a bližší informace najdete na www.novyjicin.cz.
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NABÍZÍME VÁM TYTO PRÁCE:
• Kompletní výroba žulových pomníků klasických i originálních tvarů
• Renovace stávajících pomníků
• Broušení teracových pomníků bezprašnou technologií + impregnace
• Prodej veškerých pomníkových doplňků
Chcete vyměnit
• Sekání a opravy písma (zlacení, stříbření a barvení)
nebo
opravit váš
• Kopání a betonování základů a veškeré betonářské práce
starý pomník?
• Realizace obkladů a dlažeb kolem pomníků

SLEVA 20 %

PŘÍJEM ZAKÁZEK:

• Po telefonické dohodě vás rádi navštívíme, odborně poradíme, zpracujeme grafický návrh pomníku i cenovou kalkulaci zcela ZDARMA!

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?
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.

14

Novojičínský zpravodaj

Únor 2018

Novoroční čtyřlístek na Svinci

Pátý ročník výstupu nazvaného Novoroční čtyřlístek, který byl
součástí stejnojmenné celostátní charitativní akce, uspořádal šestého ledna zdejší Klub českých turistů, odbor Tělovýchovné jednoty.
Jeho účastníci mohli podle tradice přispět na program Turistika
pro všechny, spočívající v budování turistických tras pro vozíčkáře.
Proti předchozím létům, kdy byl cílem hrad Starý Jičín, jsme za
cílové místo zvolili vrchol Svince, kde se uskutečnila i veřejná sbírka.
Za příspěvek 20 korun, případně vyšší, dostali dárci odznak a kalendářík. Důležitější však byl pocit, že přispěli na dobrou věc. Vždyť
letos pořadatelé vybrali rekordní částku 3 741 korun.
Text: Martina Fiedlerová, foto: Jan Ondruška

Skvostný začátek halové sezony

Zima discgolfistům nevadí

Domácí František Trenz na vánočním Smetanově memoriálu.
Foto: Martin Jaroš

Discgolfová komunita se pozvolna probouzí a po celé republice
se konají první menší turnaje, na nichž si netrpěliví hráči, navzdory
sněhu a mrazu, mohou poměřit své síly. Posledním turnajem loňské
sezony byl ovšem vánoční Bedřich Smetana memoriál 2017 v našem
městě. Jednodenní turnaj se uskutečnil na speciálně upraveném
hřišti, jež zaujalo nováčky i pokročilé. Jeho krásu zvýraznilo pohádkové
zimní počasí.
V kategorii Open obsadil druhé místo domácí Bohdan Bílek, jediný
hod před celkově třetím klubovým kolegou Dominikem Luongem.
V kategorii Junior se o prvenství poprali bratři Dostálovi – ze vzájemného klání vyšel vítězně mladší Jakub, který Radka porazil rovněž
o jeden hod.
Druhá příčka v kategorii Master náleží jejich otci Karlu Dostálovi.
Kategorie Woman zažila krásný comeback. Petra Greplová, která si
po narození dcery dala od discgolfu povinnou pauzu, zvítězila před
Eliškou Bártkovou.
Petr Masník, Moravian Gators

Magdin historický úspěch

Několika úspěchy zahájili mladí tenisté zdejší Tělovýchodné jednoty
halovou sezonu. Adéla Žingorová (na snímku vlevo s trofejí) v kategorii
mladších žákyň vyhrála dvouhru i čtyřhru na turnaji v Havířově. Ve
Studénce tato talentovaná hráčka našla přemožitelku až ve finále.
Na turnaji starších žáků v Havířově se nejvíce dařilo Václavu Formánkovi, který čtyřhru vyhrál a pohár si odvezl i za třetí místo ve dvouhře.
Další aktuality můžete sledovat na našich stránkách www.tenisnj.cz.
Text a foto: Radek Vrba

Sportovní pozvánka
• Večerní výstup na Svinec
Večerní výstup na Svinec uspořádá zdejší Klub českých turistů,
odbor Turisti, v sobotu 10. února. Sraz bude v 15:30 hodin
u altánku ve Smetanových sadech. Trasa bude dlouhá 12 kilometrů a povede mimo město, účastníci jsou proto povinni mít
reflexní prvky. Zakončení bude v lyžařské chatě na Svinci. Návrat
bude za tmy, bude třeba vzít si svítilnu. Aktuální informace na
http://turisti-kctnj.cz.

Novojičínský zpravodaj

Historický úspěch pro novojičínský stolní tenis vybojovala Magdaléna Ščibrániová v celostátním bodovacím turnaji Velká cena
Liberce. V kategorii nejmladších žákyň postoupila do finále, kde
porazila nasazenou jedničku Vendulu Šichánovou z SK Dobré.
K úspěchu ve dvouhře přidala také celkovou výhru ve čtyřhře,
v níž s Karolínou Jaroňovou z TTC Brandýs nad Labem rovněž
nenašly přemožitelky.
Text: Miroslav Mikula, foto: Stolní tenis extra
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Fotosoutěž čtenářů – 82. kolo
Sníh, zasněžená krajina a pravá zimní nálada se v posledních letech stávají v našem prostoru stále vzácnějším úkazem. Není divu, že téměř
polovina ze zaslaných lednových snímků přináší motivy, jež by bez sněhu nebyly zdaleka tak působivé.
1. místo získává Stanislav Křenovský, když jeho soutěžní snímek ocenili vzácně všichni hodnotitelé.
2. místo patří snímku Michaely Bobišové, která pro jinak známý záběr vybrala ten správný okamžik.
3. místo obsadil Filip Srba, jenž zachytil vlastně historický moment – vypuštěnou nádrž na Čerťáku.
Pavel Wessely

1. místo: Stanislav Křenovský

2. místo: Michaela Bobišová
3. místo: Filip Srba
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. února ve 12 hodin.
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