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Šťastný rok 2019 s kresbami místních školáků!
Nejprve se zamysleli, a potom se pustili do práce. Žáci Základní školy Komenského 66 namalovali v hodinách výtvarné výchovy spoustu
obrázků s motivy typickými pro Nový Jičín. Když se k tomu přidal nápad zdejšího Návštěvnického centra, přišel na svět stolní kalendář
na rok 2019 s názvem Jak město vidí děti. Všichni kreslili s velkým nadšením, ale největší radost mají určitě kluci a holky, jejichž dílka si
během roku nalistujete v kalendáři. Ať je začínající rok ve společnosti dětských obrázků pro Vás příjemný a úspěšný – to Vám přejí nejen
malí výtvarníci, ale i redakční rada Novojičínského zpravodaje!
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Vážení občané, v době, kdy budete číst tyto řádky, budeme
o roku 2018 pomalu hovořit už jen v minulém čase. Každému
z nás přinesl okamžiky radostné i neveselé. A každý z nás věří,
že ten příští bude lepší. My bychom Vám chtěli popřát, aby se to
splnilo. Aby byl nový rok úspěšný a štědrý ke všem Vašim tužbám
a snům. Nechť Vám rok 2019 přinese tři sta šedesát pět dní naplněných zdravím, štěstím, rodinnou pohodou a láskou bližních.
Stanislav Kopecký, starosta
Václav Dobrozemský, místostarosta
Ondřej Syrovátka, místostarosta
Marcel Brož, místostarosta

Město má nový rozpočet
Naše město má schválený rozpočet na rok 2019. Příjmy mají činit
626,15 milionu, výdaje 726,10 milionu korun. Rozdíl pokryjí zdroje
na účtech města. „Nepočítáme se zapojením úvěru, žádný kontokorent jako možná záloha se ani nezřizoval. Na účtech města je přebytek asi sto milionů. Počítáme, že do konce roku se ještě zvýší,“
řekl místostarosta Václav Dobrozemský.
Mezi nejvýraznější investice patří oprava havarijního stavu lodžií
a zateplení bytového domu v Revoluční ulici 35 za 17,2 milionu korun.
Také by se měla revitalizovat výletní lokalita Čerťák za 9 milionů. Dalších
8 milionů si vyžádá zateplení, výměna oken a oprava střechy Mateřské
školy Jubilejní a 3,4 milionu úprava venkovních hracích ploch.
Rozpočet pamatuje i na dofinancování už zahájených akcí. „Na
jaře skončí úvodní etapa revitalizace přístavby Hotelu Praha. Z celkem
16 milionů korun musíme v příštím roce uhradit téměř 8 milionů,
zároveň necháme za 2 miliony dopracovat projektovou dokumentaci
na druhou etapu. V létě má být hotova první etapa přestavby areálu
letního kina. Z celkové sumy 15 milionů korun budeme muset v roce
2019 doplatit 9 milionů, za milion necháme vypracovat projektovou
dokumentaci pro druhou etapu,“ vypočítával Dobrozemský.
Na stavebně historický průzkum a likvidaci dřevomorky v Hückelových vilách je rezervováno 7 milionů korun, 3,2 milionu je alokováno
na přípravu průmyslové zóny – vypracování projektové dokumentace
na vybudování infrastruktury. Také se počítá s vyššími dotacemi
neziskovým sportovním, kulturním, sociálním a volnočasovým organizacím. „Dohromady dostanou 26,3 milionu, tedy o 5 milionů více
než v roce 2018. Za 600 tisíc korun vznikne studie revitalizace sportovního areálu. Počítáme s opravou starých sportovišť i s výstavbou
nových včetně nové multifunkční haly,“ doplnil místostarosta.
Jedním z hlavních cílů na příští rok je doprava ve městě. „Chceme
od Ministerstva obrany ČR vykoupit viadukt v Bludovicích za
1,6 milionu korun, aby se za dalších 2,4 milionu mohla rozšířit cyklostezka. Na začátku roku zadáme vypracování koncepce parkování
ve městě, jež má ukázat nejen, kde místa chybějí, ale i na potřebu
změny parkovacího systému a způsob platby. Studie by měla stát
400 tisíc korun,“ uvedl starosta Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí

Poplatek za odpady se nemění
Obyvatelé našeho města zaplatí i v roce 2019 za komunální odpad
552 koruny. Rozhodnutím zastupitelů se tato částka nemění už
sedmý rok. Poplatek na celý rok je třeba uhradit do 30. června 2019.
Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo
v hotovosti v pokladně úřadu v Divadelní ulici 1. Skutečné náklady
na občana činí 855 korun. „Rozdíl pokrývá město ze svého rozpočtu,“
doplnil místostarosta Václav Dobrozemský.
Poplatek za komunální odpad platí každá osoba s hlášeným trvalým
pobytem v Novém Jičíně včetně cizinců, kteří zde pobývají déle než
tři měsíce. A také občané, kteří mají na území města rekreační stavbu,
byt či dům, kde není nikdo přihlášen k bydlení, a lidé s nahlášeným
pobytem na úřední adrese, tedy na radnici. Osvobozeni jsou jen lidé
pobývající déle než půl roku v zahraničí, klienti chráněného bydlení,
dětských domovů a domovů pro seniory.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Z jednání samosprávných orgánů
1. schůze rady města 26. listopadu 2018: Rada města schválila
dar 15 tisíc korun mamince, které se narodila trojčata • jmenovala
členy konkurzní komise pro výběr ředitele/ky Mateřské školy Trojlístek a zřídila pracovní skupinu k Programu regenerace městské
památkové rezervace a městské památkové zóny • doporučila
zastupitelům poskytnout individuální dotaci 300 tisíc korun fotbalovému klubu na dofinancování mládežnických mužstev, hokejovému klubu 500 tisíc korun na dofinancování činnosti mládeže
a 500 tisíc korun na dofinancování činnosti mužů – vše v roce 2018
• radní poskytli individuální dotaci 15 tisíc korun České křesťanské
akademii a 21 199 korun Základní škole Galaxie na úhradu nákladů
na plavecký výcvik žáků 1. stupně • doporučili zastupitelům poskytnout Základní škole Galaxie 210 tisíc korun a Mateřské škole Beruška 160 tisíc korun – obojí na úhradu nákladů na stravu žáků
a dopravu stravy – a Mateřské škole Bludovice 56 400 korun na
režijní náklady na stravování dětí • doporučili poskytnout Gymnáziu
Nový Jičín 55 628 korun na ubytování a exkurzi žáků na výměnném
pobytu v Ludwigsburgu • uložila místostarostovi Václavu Dobrozemskému jednat ze zhotovitelem o možnostech ukončení smlouvy
na stavbu psího útulku v Bludovicích.
2. schůze rady města 26. listopadu 2018: Radní zřídili odborné
komise rady města a jmenovali její členy. Seznamy byly zveřejněny
na www.novyjicin.cz, v sekci Rada města – odborné komise •
zřídili redakční radu Novojičínského zpravodaje a jmenovali její
členy. Seznam je na www.novyjicin.cz, v sekci Mediální informace
– Novojičínský zpravodaj • rada města schválila zvýšení vstupného
na veřejné bruslení a pronájmu ledové plochy na zimním stadionu
od 1. ledna 2019. Hodina pronájmu nově přijde na 2 000 korun,
vstupné dospělí 40 korun, doprovod 10 korun. U dětí zůstává výše
vstupného zachována na 20 korunách za hodinu bruslení • radní
doporučili zastupitelům schválit návrh rozpočtu města na rok 2019
• vydali nové nařízení o stání motorových vozidel na vymezených
komunikacích ve městě a rozšířili lokality, v nichž mohou parkovat
držitelé rezidentních a abonentních parkovacích karet, o ulici
K Nemocnici, v úseku od ulice Gen. Hlaďo po Derkovu.
3. schůze rady města 18. prosince 2018: Radní schválili
v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního
úřadu zvýšení ceny za tepelnou energii od 1. 1. do 31. 12. 2019
o 1,76 procenta, z aktuální částky 598,20 koruny za GJ bez DPH
na 608,70 koruny za GJ bez DPH.
Marie Machková, tisková mluvčí

Královská návštěva na náměstí
Naše město navštíví „skuteční“ Tři králové – podle starodávné tradice jsou to učenci z Dálného východu, kteří rozpoznali zvláštní
nebeský úkaz, o němž se psalo v moudrých knihách. Neváhali za
ním putovat světa kraj, aby uctili dítě, jež mělo změnit svět. Osobně
potkat Tři krále budete moci v pátek 4. ledna v 10:00 h, kdy náměstím
projde Tříkrálový průvod. Směřovat bude k Jezulátku v jesličkách
pod vánočním stromem. Nebývalou, v našem městě historicky první
podívanou zde začne tříkrálové koledování. Koledníci Tříkrálové
sbírky mohou zazvonit u vašich dveří mezi 4. až 14. lednem. Děkujeme za jakýkoliv váš dar, který Charita použije na své sociální a humanitární projekty, i za milé přijetí koledníků. Přicházejí, aby nabídli
požehnání a příležitost zahájit rok dobrým skutkem.
Markéta Brožová

Ples města v Hotelu Praha
Reprezentační ples města Nového Jičína se uskuteční 8. února
od 19:00 h v Hotelu Praha. Hostem večera bude Martin Chodúr,
k tanci a poslechu bude hrát skupina Kvatro Ostrava. Vstupné
včetně večeře činí 300 korun. Předprodej vstupenek bude probíhat
od 14. ledna v Hotelu Praha.
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Chodci, buďte vidět!
Několik kontrol chodců provedli v předvánoční době strážníci
zdejší městské policie. Zároveň je za tmy upozorňovali na jejich
špatnou viditelnost. Smyslem bylo přimět chodce, aby se na sebe
podívali očima řidiče. Pokud měli nějaké reflexní prvky, většinou je
nosili na uchu kabelky, batohu nebo pod rukávem, takže nebyly příliš
vidět. Strážníci jim vysvětlili, jak tyto prvky správně nosit, a rozdali
chodcům přes 700 pásků, nákupních tašek, tkaniček a přívěsků
z retroreflexního materiálu, které věnovaly BESIP a město Nový Jičín.
V obdobných aktivitách budu pokračovat i v roce 2019.
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie

Duby namísto topolů

Splatili historický dluh
Křest publikace s názvem Památníky obou světových válek
20. století na Novojičínsku se uskutečnil 23. listopadu. Publikaci,
která zde dosud citelně chyběla, zpracovaly Oblastní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Jednota Československé
obce legionářské v Novém Jičíně ke 100. výročí vzniku Československa. Vedle Československé obce legionářské její vydání
finančně podpořila města našeho okresu, Moravskoslezský kraj
a europoslankyně Kateřina Konečná.
Text a foto: Emilie Bartoňová

Namísto pokácených topolů, které zde už dožívaly, nechalo
město za bytovými domy a discgolfovým hřištěm v ulici B. Martinů
vysadit duby. Věříme, že zdárně porostou a do budoucna vytvoří
mohutné stromořadí.
Text a foto: Olga Kubálková

Děkujeme všem dárcům!
Rodinné centrum Mozaika a odbor sociálních věcí městského
úřadu děkují všem, kteří se zapojili do akce Vánoční překvapení
pro děti. Díky Vám bylo obdarováno 37 dětí ve věku od 6 měsíců
do 14 let, jež pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí
a zdejší oddělení sociálně-právní ochrany dětí je vede jako ohrožené.
Richard Pešat, vedoucí oddělení

Tašky na odpad jsou k mání
Právní poradna bude pokračovat
Bezplatný právní servis pro občany našeho města bude zajištěn
i v roce 2019. Poradna bude opět otevřena každou první středu
v měsíci od 13:00 do 17:00 h. Začíná 9. ledna. Každý klient dostane
konzultaci v maximálním rozsahu 30 minut. Návštěvu u advokáta je
nutné dojednat předem na telefonních číslech 556 768 226 nebo
556 768 227, případně osobně na sekretariátu vedení města v budově
radnice.
Právník bude veřejnosti k dispozici v budově městského úřadu
v Divadelní ulici 8. Zajistilo ho město, které jeho služby za občany
také uhradí. Právní pomoc lze využít při řešení problémů s dluhy
a exekucemi, rozvodem, dědickým řízením, se vznikem a zánikem
pracovního poměru, se stanovením a vymáháním výživného, zajištěním důchodového zabezpečení, s nájemním vztahem a dalšími
záležitostmi.
„Služba je využívaná, proto v ní chceme pokračovat. Dokonce
jsme o hodinu prodloužili otevírací dobu poradny,“ uvedl místostarosta Václav Dobrozemský. Během bezplatného právního servisu
zřejmě nebude možné řešit složité kauzy. „Může však pomoci při
sepisování jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob, plných
mocí a jiných listin, jejichž zpracování nepřekročí stanovený časový
limit,“ vysvětlil Dobrozemský.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Občané našeho města a místních částí si mohou od počátku roku
vyzvednout tašky na tříděný odpad. Přispějí tak k třídění odpadů,
a tím k úsporám primárních zdrojů, surovin a energie a ochraně životního prostředí. Tašky tří barev pro opakované použití jsou určeny ke
třídění papíru, skla a plastu. Po jejich naplnění je třeba odnést je ke
kontejneru odpovídající barvy a obsah vložit dovnitř. Součástí každého balení je i manuál, jak správně třídit odpad. Sady budou do
vyčerpání zásob k dispozici na městském úřadu na Masarykově
náměstí – informace ve vestibulu a na odboru životního prostředí,
kancelář 306.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Rezidentní parkování rozšířeno
O vydání rezidentní respektive abonentní parkovací karty mohou
od 1. ledna 2019 požádat obyvatelé a firmy z ulice K Nemocnici,
v úseku mezi ulicemi Gen. Hlaďo a Derkova. S parkovací kartou
mohou bez omezení parkovat na parkovištích v oblasti číslo 1,
označených příslušnou dopravní značkou, a v části nově rozšířeného parkoviště v ulici Karla Kryla. Parkovací karty na požádání
vystaví Návštěvnické centrum na Masarykově náměstí 45.
Rezidentní karty se od 1. ledna 2019 vydávají v souladu s nařízením města o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích v Novém Jičíně. Celé znění nařízení bude
zveřejněno na webu města v záložce samospráva, vyhlášky a nařízení.
Petr Zdráhal, odbor majetku a investic
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Akademie budoucích podnikatelů

Bludovice se bavily

Slavnostní imatrikulací začal 21. listopadu třetí ročník Dětské akademie podnikání a investování, který pořádá Střední odborná škola
Educa ve spolupráci s Českomoravskou asociací podnikatelek
a manažerek a Fakultou ekonomiky a managementu Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně.
Studium zahájilo 12 žáků vyšších ročníků základních škol především z našeho města. Cílem je seznámit mladé posluchače především
se základy podnikání. Výsledkem bude zpracovaný podnikatelský
záměr, který budou obhajovat před odbornou komisí.
Lidmila Kramolišová, jednatelka

Zima v přírodě
Sál restaurace Boss v Bludovicích se zcela zaplnil, když zde
poslední listopadovou sobotu proběhla Kateřinská zábava s populární kapelou Apači. O dva týdny později – 9. prosince – místní
část navštívili Mikuláš s čertem a andělem. Své taneční umění
předvedly folklorní soubory Javorník a Javorníček a děti z Mateřské školy Bludovice s programem valašských tanečků. Obě akce
pořádal osadní výbor za podpory města a dalších organizací.
Text: Petr Brandejs, foto: Zdeněk Soukup

Ocenění pro Mendelovu školu

Na edukační program do Žerotínského zámku zavítali 23. listopadu
druháci ze Základní školy Jubilejní. Prohlédli si exponáty vycpaných
živočichů, seznámili se s jejich pravým a nepravým zimním spánkem.
Na plátně sledovali v online přenosu ptáky na krmítku. Podle fotografií
si připomněli známé, ale i pro některé děti neznámé ptáky, kteří u nás
přezimují, a dozvěděli se, co jim mohou sypat na krmítko. Děvčata
vytvořila zajímavý plakát o ptácích, chlapci vyrobili krmítko, které
ve třídě umístili na okno k dalšímu pozorování.
Petra Jankotová, učitelka

Jak válčili husité

Cenu Domu zahraniční spolupráce za nejlepší akci k propagaci
mezinárodních aktivit Erasmus+ v Česku získala zdejší Mendelova
střední škola. V hodnocení více než 70 akcí zvítězila s programem
nazvaným Dobrodružství s Erasmem, který uspořádala v říjnu na
Masarykově náměstí v partnerské spolupráci s městem.
Zástupci školy převzali ocenění 6. prosince v pražské La Fabrice
při slavnostním předávání cen za nejlepší mezinárodní aktivity roku
2018. Škola tak navázala na úspěch z předchozího roku, kdy získala
takzvaný certifikát mobility, zaručující zahraniční odborné stáže studentům třetích ročníků v šesti evropských zemích. Jsme první škola
v Česku, jež dosáhla obou těchto úspěchů.
Petr Zapletal, koordinátor mezinárodních vzdělávacích projektů

Na středověké bojiště se 7. prosince proměnila tělocvična Základní školy Tyršova. Děvčata a chlapci 4. až 7. tříd se na pár desítek
minut přesunuli do 15. století a vyzkoušeli si role husitských bojovníků na válečném voze. Skupina historického šermu z Pardubic je
zábavným způsobem seznámila s taktikou boje husitů a jejich zbraněmi a předvedla souboje, které sklidily velké ovace. Výlet do minulosti byl pro ně zajímavým zážitkem i zpestřením výuky dějin.
Text: Ivana Micková, foto: Rudolf Balon

Zástupci školy přebírají ocenění za nejlepší akci.

Foto: archiv

Za železem do Světa techniky
Je potřebnější než zlato? Co se skrývá za jeho výrobou a zpracováním? Je opravdu mistrem proměny? Odpovědi na tyto otázky
a mnoho dalších zajímavostí se žáci 9. ročníku Základní školy Komenského 68 dověděli při exkurzi ve Světě techniky. Seznámili se s procesem výroby a zpracováním železa na ocel, s problematikou
životního prostředí a ekologizací výrobních provozů. Prozkoumali
železnou rudu, otestovali pružnost materiálu, nahlédli do nitra Země,
osahali meteorit, oblékli si odpichový oblek a představili si žár u modelu vysoké pece. Prohlídka zahrnovala i adrenalinový zážitek na Bolt
Tower, kde se jim otevřel krásný pohled na Ostravu.
Svatava Hajdová, ředitelka školy
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Ve víru bitvy u Nového Jičína
Další román proslulého autora Antonína
Polácha s názvem Páté přikázání se na
konci roku 2018 dostal na pulty knihkupectví. Děj se odehrává v našem městě,
čtenáře přenese do vírů bitvy u Nového
Jičína roku 1621. Muzeum Novojičínska,
které se na románu autorsky podílelo, připravuje jeho slavnostní křest a besedu
s autorem, která se uskuteční v pátek
15. února 2019 v 17:00 h v Trámovém sále
Žerotínského zámku. Vstup bude volný.
Srdečně zveme všechny čtenáře a zájemce o historii a četbu napínavých románů.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
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Laguna podržela český prapor

Úspěšná výprava novojičínské Laguny.

Foto: archiv

Celkové druhé místo obsadili členové SP Laguna Nový Jičín na
5. ročníku Světového setkání mládeže v ploutvovém plavání a rychlostním potápění mladších a starších žáků a dorostenců, který o prvním
prosincovém víkendu hostil maďarský Kecskemét. Závodu se zúčastnilo 268 závodníků ze 33 klubů z osmi evropských zemí. Česko reprezentovalo sedm klubů, Laguna se z nich umístila nejvýše.
Nejúspěšnějším novojičínským závodníkem byl Jakub Mizera,
jenž vybojoval 3 zlaté medaile. Spolu s ním na stupně vítězů vystoupali
Zuzana Fabíková se čtyřmi, Patricie Chalupová se třemi, Lucie
Gašperiková se dvěma a Hana Rosová s jedním cenným kovem.
Medailový součet završila svým vítězstvím smíšená štafeta na 4 krát
50 metrů plavání s ploutvemi.
Novojičínský zpravodaj, s využitím tiskové zprávy

Turnaj si užili rodiče i děti
V době vánočního shonu 21. prosince uspořádal místní oddíl stolního tenisu sportovní setkání mládeže a rodičů. Kolektiv trenérů pod
vedením bývalého reprezentanta Tomáše Janáska připravil handicapový turnaj mládeže a současně rodičů s dětmi, v němž méně
zdatní hráči dostali odpovídající náskok. Klub na každoročně pořádanou akci přispěl poháry, medailemi a drobnými cenami.
Miroslav Mikula

Šimon je plaveckým šampionem

Mistrovství republiky čtrnáctiletého žactva v plavání se o prvním
prosincovém víkendu uskutečnilo na zdejším rekonstruovaném
bazénu. Plavecký klub Nový Jičín reprezentovalo sedm plavců,
kteří prošli náročným sítem kvalifikací. Šimon Vavřín (na snímku)
s přehledem vybojoval mistrovský titul na 100 metrů prsa, když
jako jediný dohmátl v čase pod 1:10 minuty. K tomuto triumfu
přidal dvě stříbrné medaile v závodech 200 metrů prsa a 100 metrů
polohový závod. Annemarie Kulišťáková překvapila ziskem bronzové medaile v disciplíně 200 metrů volný způsob, v němž si zároveň vytvořila nový osobní rekord. Na samotný závěr šampionátu
naše smíšená štafeta na 4 krát 50 metrů volný způsob ve složení
Vavřín, Radim Vilček, Kulišťáková a Anežka Olosová vybojovala
bronzovou medaili skvělým časem 1:49,97 minuty.
Text a foto: Jakub Minář

Na Svinec po celý rok!
Začal projekt Na Svinec, který vznikl v souvislosti s takzvaným
participativním rozpočtem našeho města. Podstatou je „přátelské
soutěžení“ v počtu výstupů na chatu Svinec za určité období. Počty
výstupů se měří elektronicky. Hlavní soutěž potrvá od 1. ledna do
31. prosince 2019 s tím, že během roku přibudou i další, krátkodobé
akce. Motivací jsou odměny za určitý počet zdolání kopce od našich
partnerů. Těšit se můžete třeba na pivo, kofolu, kávu v oblíbené kavárně, ale i na poukázky na zboží do obchodu nebo na oběd. Registrovat
se lze každé pondělí od 16:00 do 18:00 h v AS Fitness v hotelu Kalač,
Dvořákova 1947/41. Více informací najdete na www.nasvinec.cz.
Jiří Klein, spolek Zážitky v pohybu

Pozvánky
• Vyšlápněte si na Helfštýn!
Na 42. ročník zimního výstupu na hrad Helfštýn zve novojičínský Klub
českých turistů, odbor Turisté. Výšlap se uskuteční v sobotu 5. ledna,
odjezd z našeho města bude vlakem v 8:38 h. Trasa bude dlouhá do
16 kilometrů, návrat do Nového Jičína je plánován odpoledne. Aktuální
informace najdete na http://turisti-kctnj.cz.
• S Novoročním čtyřlístkem na Svinec
Čtyři dobré skutky mohou vykonat účastníci 6. ročníku turistického
pochodu Novoroční čtyřlístek, který v sobotu 5. ledna pořádá Klub
českých turistů, oddíl TJ Nový Jičín. Společným výšlapem na Svinec
překonají svou pohodlnost, mohou pozvat alespoň jednoho člověka
ze svého okolí, poznat malý kousek své vlasti a částkou 20 Kč přispět
na dobrou věc – vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře. Sraz bude
ve 12:00 h u radnice, trasa povede přes Skalky a Kojetín. Méně
zdatní mohou využít autobus městské dopravy – odjezd ve 12:55 h
z autobusového nádraží, zastávka MHD, nebo ve 12:58 h u pošty.
Cíl bude mezi 13. a 15. hodinou na Svinci.
• Byliny, imunita a tajemství pralesa
Tři akce pro veřejnost se uskuteční v lednu v Knihkupectví a kavárně
Jiří Fiala v ulici 28. října 50/10. Ve středu 9. ledna v 17:30 h to bude

Novojičínský zpravodaj

přednáška Byliny a přírodní terapie v běžném životě a v pátek
18. ledna v 18:00 h přednáška s názvem Řeči, které léčí – na téma
imunita. V pátek 25. ledna v 17:30 h vás přednáška Cesty za
poznáním zavede do Ekvádoru, přesněji za tajemstvím tamního
pralesa.
• Sběratelský rok začíná
První setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a jiných
předmětů v novém roce se uskuteční ve středu 16. ledna od 14:30
do 16:30 h v Klubu seniorů v ulici Msgr. Šrámka 13. Pro návštěvníky
to může být vítaná příležitost doplnit svou sbírku nebo nabídnout
vlastní přebytky. Vstupné bude dobrovolné.
• Ples jako tanec v květech
Ples s podtitulem Tančíme v květech pořádají novojičínští zahrádkáři v pátek 18. ledna od 19:00 h v sále Závodního klubu firmy
Varroc. K tanci a poslechu bude hrát skupina Meteor. Součástí plesu
budou taneční ukázky. Připraveny budou i tradičně bohatá tombola
a občerstvení. Vstupné včetně místenky činí 150 korun. Předprodej
vstupenek na tel. 604 477 342, od 2. ledna v sídle Územního sdružení
Českého zahrádkářského svazu v ulici Msgr. Šrámka 13, vždy
v pondělí a středu od 14:00 do 16:00 h.
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Novojičínský rok 2018 objektivem fotografů
Leden / Únor

 Město ozářil novoroční ohňostroj.

 Tři králové přišli koledovat na radnici.

 Stuha na prapor města od rodu Laudonů.

 Novoroční koncerty sboru Ondrášek.

 Šesťáci z Tyršovy si zkusili svatbu.

 Soutěž Do-re-mi hledala mladé talenty.

 Blecha Cup aneb Švihadlový festival.

 M. Ščibrániová vyhrála Velkou cenu Liberce.

 Valašská boulderová tour v Novém Jičíně.

 Zástupci církví jednali na radnici.

 Sníh si vynutil plné nasazení techniky.

 Bludovice žily maškarními bály.

 Dobrodružství zvané Tajuplný Laudonův dům.

 Effatha hrála dětem maňáskové divadlo.

 Ve městě zavládlo masopustní veselí.
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Únor / Březen / Duben

 Sladká exkurze žáků školy Jubilejní.

 Soubor Javorník pořádal Valašský bál.

 V únoru zamrzl i žilinský jez.

 Radnice ocenila nejlepší strážníky.

 Puellae et Pueri v Beskydském divadle.

 Městská policie besedovala s předškoláky.

 Staroměstské náměstí tleskalo Ondráši.

 Žáci z Komenského 68 poznávali Albion.

 Rej dětských masek a kostýmů ve Straníku.

 Kojetínští tvořili ve velikonoční dílně.

 Piškvorkový turnaj ve škole Jubilejní.

 Školáci z Dlouhé byli týden na lyžích.

 První městský elektromobil slouží občanům.

 Městská dechová hudba hrála v Zabrze.

 Veselé vítání jara s Fokusem.

Novojičínský zpravodaj
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Duben

 V Kojetíně zasadili „dárcovskou“ lípu.

 Šenov si připomněl rodáka F. Barwiga.

 Finský sbor hostem Puellae et Pueri.

 Pestrá oslava Dne Země.

 Zážitkový workshop ve školce Trojlístek.

 Truhlářský mistr republiky Vojtěch Klézl.

 Výprava školy Tyršova poznávala Norsko.

 Stolní tenisté postoupili do první ligy!

 Turisté se vydali po studánkové trase.

 Jiná skupina si vyšlápla okolo Kojetína.

 Karel Ligocki a jeho další pokus o rekord.

 Educa navrhla medaile pro půlmaraton.

 Poslední dubnový den patřil čarodějnicím.

 Nový Jičín hostil mistrovství světa veteránů v inline hokeji. Naši vybojovali zlato!
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Duben / Květen

 Cena Gloria musaealis pro zdejší muzeum.

 Jiřího Kleina ocenili jako Patriota kraje.

 Prvňáčci a první knížka z knihovny.

 Z oblohy padaly rekordní kroupy.

 Veletrh Novojičínska šel s módou.

 Milovníci pohybu jezdili Do práce na kole.

 Báječná oslava dětského svátku.

 Školáci z Dlouhé na divadelních prknech.

 Sportovní den ve škole Jubilejní.

 Bazén hostil ploutvařský Modrý mítink.

 Mladí zápasníci vyhráli Rešlův memoriál.

 Odbor Turisté byl týden v Blanském lese.

 Ocenění pro významné osobnosti města.

 Kulturista Jan Pítr vicemistrem Evropy.

 Loučka si připomněla 695 let obce.

Novojičínský zpravodaj
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Červen

 TGM zavítal do Nového Jičína.

 Výstava k „osmičkovým“ datům v muzeu.

 Děti oslavily svátek s Mozaikou.

 U letního koupaliště vzniklo nové hřiště.

 Pohár starosty vybojovala škola Jubilejní.

 Zájmové kroužky se představují.

 Charitativní snídaně u gymnázia.

 Elektrokolo lze dobít i na náměstí.

 Legendy na pódiu – Pepa Vojtek s kapelou.

 Oddíl Ještěrky prožil víkend ve Velké Fatře.

 Sbor Kulihrášek triumfoval v Polsku.

 Nejmladší publikum Divadelní dílny.

 Zlatavý mok ze třiceti pivovarů mohli ochutnat návštěvníci Pivobraní. Nechyběly ani koncerty a oblíbená soutěž v běhu s pivní šerpou.
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Červen / Červenec

 Sokolové završili přípravu na svůj slet.

 Gratulace města úspěšným školákům.

 Malí judisté vyhráli Závišický pohár.

 Hurá, prázdniny jsou tady!

 Loučení P. Orsága z kulturního střediska.

 Ondrášek na „zlaté“ misi v Japonsku.

 Sbor Ondráš zpíval v Chorvatsku.

 Hasiči ze Straníku oslavili 110 let sboru.

 Táborníci navštívili služebnu strážníků.

 Také jste si užili Novojičínské léto?

 Tour Čechomoru se zastavila na Skalkách.

 Letní osvěžení – festival Pod kaštany.

 Kamenné divadlo na Skalkách znovu ožívá.

 Město začalo prodávat med ze svých úlů.

 Plavec Jan Sazovský je mistrem republiky.

Novojičínský zpravodaj
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Červenec / Srpen / Září

 Turisté z TJ si vyšlápli do Vysokých Tater.

 Bidolido Cup vyhrál tým Tornado.

 Discgolfista B. Bílek je mistrem Evropy.

 Novojičínské léto s koncertem Gipsy.cz.

 Vítězná studie jedné z Hückelových vil.

 Oprava domů na Masarykově náměstí.

 Nová fasáda pro školku Vančurova.

 Klub rodáků a novojičínské stopy ve Vídni.

 První titul tenistky A. Ludvové (vlevo).

 Pětadvacátá Slavnost města připomněla sté výročí vzniku Československa. Centrum Nového Jičína se ponořilo do 20. a 30. let minulého

století. Do pestrého dvoudenního programu, jehož součástí byly dobový jarmark, výstavy a průvody, se zapojily místní školy, spolky a sbory.
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Září

Bohatá byla také nabídka koncertů – vystoupili Jaroslav Uhlíř i kapely Diva Baara, Divokej Bill a Smola a Hrušky.

 Odhalení pamětní desky Msgr. Jana Šrámka.

 Zateplování bytových domů v Luční ulici.

 Začala rekonstrukce obřadní síně.

 Den sociálních služeb byl plný prožitků.

 „Daruj krev“, vyzvali strážníci své kolegy.

 Vernisáž výstavy pro Strom života.

 Den architektury otevřel Hückelovy vily.

 Školáci si prohlédli Legiovlak.

 Velké deskohraní ve Fokusu.

 Kino patřilo příznivcům outdooru.

 Hokejoví Ďáblíci pokořili Evropu.

 Závodníci běželi novojičínským parkem.

Novojičínský zpravodaj
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Září / Říjen

 Odbor Turisté poznával Rychlebské hory.

 Ministr kultury navštívil Hückelovy vily.

 V Beskydském divadle zazněla Má vlast.

 V Loučce zasadili Strom svobody.

 Děti ze školy Galaxie sázely hrušně.

 Poděkování dobrovolným dárcům krve.

 Ondrášek zpíval v Ludwigsburgu.

 Nová kanalizace pro školku Trojlístek.

 Začala přestavba bývalého letního kina.

 Školní fórum na Komenského 68.

 Handicapované děti si užily Blahutovice.

 Podzimní počasí bylo nezvykle vlídné.

 Škola Dlouhá patřila armwrestlingu.

 Florbalový O-Cup oslavil pětadvacetiny.

 Open Mic – večer pro všechny performery.
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Listopad / Prosinec

 Effatha získala Cenu kvality.

 Pietní setkání ke Dni válečných veteránů.

 Ustavující zasedání nového zastupitelstva.

 Divadelní vzpomínka na Luďka Zapletala.

 Ženy z kurzu složily zkoušku sebeobrany.

 Výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989.

 Jazzový nášup Live Foyn Friis Quintet.

 Divadlo hostilo soutěž Porta Musicae.

 Sextet+ v rozhlasovém pořadu Tobogan.

 Písničkářka Lucie Redlová v Galerce.

 Den pro dětskou knihu v městské knihovně.

 Postavit vánoční strom pomohl jeřáb.

 Malí i velcí si užili Den s Mikulášem.

 Vánoční strom svítí – advent začíná. A s ním doba návratů ke starým zvykům a obyčejům.

Autoři fotografií: Rudolf Balon, Emilie Bartoňová, Roman Benčák, Jaroslav Bělík, Vít Blažek, Miroslava Borošová, Iva Brandejsová, Pavla Butkovová,
Vendula Cabanová, Ivan Čejka, Simona Drgová, Radmila Grofová, Ladislav Gróf, Vladimír Hampl, Jan Hána, Daniel Herman, Eva Chrobáková, Jana Holišová,
Klára Jurová, Jiří Klein, Petr Kocián, Jaroslav Kotas, Petr Krumpolc, Tomáš Kudělka, Taťána Kurková, Rostislav Kyselý, Svatoslava Lenartová, Jiří Macíček,
Marie Machková, Ilona Majorošová, Lenka Malinová, Renata Mguni, Miroslav Mikula, Milada Molinová, Hana Mrázková, Marek Nižnanský, Kryštof Novák,
Vlastimír Perna, Jana Plešková, Michal Podžorný, Eva Pustějovská, Lenka Rybaříková, Pavel Sedlář, Šárka Sochorová, Stolní tenis extra, Alena Svobodová,
Kateřina Škopková, Dan Šmajstrla, Hana Šmídová, Vendula Šmoldasová, Gabriela Šustalová, Antonín Válek, Bohumír Večerek, Alena Vidomusová, Radek
Vrba, Pavel Wessely, Lumír Zrník a archivy HK Nový Jičín, města Nového Jičína, Městské dechové hudby, městské policie, Muzea Novojičínska, Jana Pítra,
Střediska volného času Fokus, Střední školy technické a zemědělské, Základní školy Jubilejní, Základní školy Komenského 68 a Základní školy Tyršova.
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Leden 2019
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ Sobota 5. ledna v 15:00 a 18:00 h • 24. NOVOROČNÍ KONCERT
• Účinkují Ondrášek a jeho přípravné sbory.
■ Středa 9. ledna v 16:30 a 18:30 h • malý sál • ABSOLVENTSKÉ
VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Vstupenky na
místě před koncertem.
■ Čtvrtek 10. ledna v 19:00 h • Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ • Vyprodáno.
■ Neděle 13. ledna v 16:00 h • malý sál • MAUGLÍ • Na motivy
Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. Příběh o odvaze, přátelství a přírodě, které se není třeba bát, když jí dobře nasloucháme. Předplatné
skupiny Rolnička.
■ Sobota 19. ledna v 19:00 h • Eric Assous, Thomas Zielinski:
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ • Moderní francouzská salonní komedie se
skvělými dialogy. Režie: Thomas Zielinski. Hrají: David Matásek,
Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml. Předplatné skupiny D.
■ Pondělí 21. ledna v 19:00 h • malý sál • EBEN TRIO • Roman
Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír.
Kruh přátel hudby.
■ Úterý 22. ledna v 19:00 h • Johann Strauss ml.: CIKÁNSKÝ
BARON • Kvalitní libreto a skvělý hudební doprovod – kvůli nim tato
opereta dodnes patří k velmi často uváděným. Režie: Dana Dinková.
Předplatné skupiny A.
■ Středa 23. ledna v 19:00 h • HRADIŠŤAN – O SLUNOVRATU •
O tom, co bývalo a znovu kdysi bude… Hudebně-taneční pásmo
na motivy veršů Jana Skácela a na texty lidové poezie. Hudba: Jiří
Pavlica. Choreografie: Ladislava Košíková.
■ Neděle 27. ledna v 19:30 h • malý sál • LiStOVáNí.cz: Hry bez
hranic • Autor Michal Kašpárek se ve své ajťácké grotesce trefuje
do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá
mrazivý i krutě vtipný pohled na generaci Y.
■ Úterý 29. ledna v 19:00 h • Patrik Hartl: LÍBÁNKY NA JADRANU
• Náhradní termín za zrušené představení 10. října. Vyprodáno.
■ Čtvrtek 31. ledna v 19:00 h • malý sál • KLID A PRACHY •
Vyprodáno.
Připravujeme
■ Neděle 3. února v 16:00 h • Astrid Lindgrenová, Pavel Trtílek:
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA • Napínavé příběhy, plné neobvyklých
dobrodružství a radosti ze života. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Středa 6. února v 19:00 h • Jára Cimrman, Ladislav Smoljak,
Zdeněk Svěrák: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ • Pohádka,
která u dětí propadla.
■ Čtvrtek 7. února v 19:00 h • PAVEL ŽALMAN LOHONKA &
SPOL – 50 LET NA SCÉNĚ • Koncert české folkové legendy. Náhradní termín za zrušené vystoupení 30. 10.
■ Čtvrtek 14. února v 19:00 h • Jean Robert-Charrier: PRO
TEBE COKOLIV • Rodičovská láska nemá hranice. Takže když
si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček
a další.
■ Úterý 19. února v 19:00 h • malý sál • KALABIS QUINTET •
Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová
– klarinet, Martina Bálková – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh.
Kruh přátel hudby.
■ Úterý 26. února v 19:00 h • Martin McDonagh: OSIŘELÝ
ZÁPAD • Brutální, dojemný i legrační příběh dvou bratrů, opilého
faráře a jedné holky. Režie: Ondřej Sokol. Hrají: Jaromír Dulava,
Marek Taclík, Ondřej Sokol, Sandra Černodrinská. Předplatné skupiny P.
■ Středa 27. února v 19:00 h • Ladislav Fuks, Kateřina Menclerová: SPALOVAČ MRTVOL • Dobrá rasa, špatná rasa a přátelé
žehu/žije se nám tak blaze/je libo rakvičku, nebo věneček? Režie:
Jakub Nvota. Hrají: Norbert Lichý, Marcela Čapková, Sarah Haváčová, Vojtěch Říha a další. Předplatné skupiny B.
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■ BUMBLEBEE • Středa 2. ledna v 17:30 h • Charlie dostane omláceného žlutého Brouka. Je to Transformer Bumblebee... Akční dobrodružné sci-fi, 110 min., 2D dabing.
■ BOHEMIAN RHAPSODY • Středa 2. ledna, sobota 5. ledna,
úterý 8. ledna, pondělí 14. ledna a čtvrtek 24. ledna ve 20:00 h •
Pondělí 7. ledna v 17:00 h • Hudební dráha i nekontrolovatelná životní
spirála Freddieho Mercuryho. Životopisný, hudební, 130 min., titulky.
■ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL • Čtvrtek 3. ledna
v 17:30 h • Gerda, Kai, Alfida, Roland i jejich trollí kamarád Orm se
vracejí v novém pohádkovém příběhu plném kouzel. Animovaná
komedie, 80 min., dabing.
■ AQUAMAN • Čtvrtek 3. ledna ve 20:00 h • Pondělí 14. ledna
v 17:00 h • Největší podvodní dobrodružství všech dob ze stáje
DC Comics. Akční dobrodružné fantasy, 143 min., 2D dabing.
■ ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU • Pátek
4. ledna – sobota 5. ledna v 17:30 h • Nové dobrodružství oblíbených
postaviček. Animovaná komedie, 105 min., dabing.
■ UTOP SE, NEBO PLAV • Pátek 4. ledna a neděle 6. ledna ve
20:00 h • Francouzská hořká komedie, jež rozesmála i dojala publikum v Cannes – o hrdinovi, který se snaží odrazit ode dna v týmu
mužských akvabel. 122 min., titulky.
■ PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY • Sobota 5. ledna v 15:30 h •
Neděle 13. ledna v 15:30 h • Blíží se zima a známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Rodinná komedie, 60 min, česky.
■ GRINCH • Neděle 6. ledna v 17:30 h • Vánoční zelený mrzout
se vrací v animované komedii od tvůrců Mimoňů. Animovaná komedie, 90 min., dabing.
■ THE DOORS – LIVE AT THE BOWL 68 • Pondělí 7. ledna ve
20:00 h • Píše se 5. červenec 1968 a The Doors nastupují na pódium
Hollywood Bowl, aby odehráli svůj nejslavnější koncert. Záznam
koncertu, 68 min., originální verze.
■ BEAUTIFUL BOY • Úterý 8. ledna v 17:30 h • Jak se stalo, že
se milovaný syn stal závislým na drogách? Snímek o závislosti a ještě
větší síle lásky podle skutečného příběhu. Drama, 120 min., titulky.
■ SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY • Středa 9. ledna v 17:30 h •
Dosud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Animovaný akční, 120 min., 2D dabing.
■ ZRODILA SE HVĚZDA • Středa 9. ledna ve 20:00 h • Hlavní role
v remaku slavného muzikálu hrají Bradley Cooper a Lady Gaga.
Hudební romantické drama, 136 min., titulky.
■ RAUBÍŘ RALF A INTERNET • Čtvrtek 10. ledna, sobota
12. ledna a neděle 13. ledna v 17:30 h • Pátek 11. ledna v 17:30 h
3D • Čtvrtek 31. ledna v 17:30 h • Pátek 1. února ve 14:30 h • Pokračování úspěšné animované komedie, v níž se s Ralfem vydáme do
vzrušujících vod internetu. Animovaná komedie, 113 min., dabing.
■ ROBIN HOOD • Čtvrtek 10. ledna – pátek 11. ledna ve
20:00 h • Středa 16. ledna v 17:30 h • Podívaná plná zběsilých bojů
i nadčasové romantiky s Taronem Egertonem a Jamiem Foxxem.
Akční, dobrodružný, 117 min., titulky.
■ CENA ZA ŠTĚSTÍ • Sobota 12. ledna – neděle 13. ledna ve
20:00 h • Propletenec rodičů, které můžete potkat každý den, jejich
dětí a partnerů. Obyčejné štěstí může mít mnoho podob. České drama, 95 min.
■ ZNOVU VE HŘE • Úterý 15. ledna v 17:30 h • Středa 16. ledna
ve 20:00 h • Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné
dívky za štěstím. Komedie, 98 min., titulky.
■ ZÁHADA SILVER LAKE • Úterý 15. ledna a středa 23. ledna ve
20:00 h • Po hororu Neutečeš se režisér David Robert Mitchell vydal
na halucinogenní výlet po Los Angeles. Mysteriózní thriller, 139 min.,
titulky.
■ MARY POPPINS SE VRACÍ • Čtvrtek 17. ledna a čtvrtek
24. ledna v 17:30 h • Nádherný rodinný muzikál, ve kterém roli kouzelné chůvy hraje Emily Blunt. 120 min., dabing.
■ KURSK • Čtvrtek 17. ledna a pondělí 21. ledna ve 20:00 h •
Úterý 22. ledna v 17:30 h • Skutečná katastrofa, k níž došlo v roce
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2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk. Historické drama,
117 min., titulky.
■ ČERTÍ BRKO • Pátek 18. ledna v 17:30 h • Nová česká pohádka,
ve které láska prochází i peklem. Rodinný film, 99 min.
■ SKLENĚNÝ • Pátek 18. ledna – neděle 20. ledna ve 20:00 h •
Pondělí 21. ledna, středa 23. ledna a úterý 29. ledna v 17:00 h •
Středa 30. ledna ve 20:00 h • Manoj Night Shymalan uvádí zcela
nový thriller inspirovaný komiksem, kterým spojuje úspěšné filmy
Vyvolený a Rozpolcený. Hrají S. L. Jackson, Bruce Willis, James
McAvoy. 129 min., titulky.
■ LEDOVÁ SEZONA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT • Sobota 19. ledna
– neděle 20. ledna v 17:30 h • Lední medvěd Norm a jeho kamarádi
se vrhají do nového dobrodružství. Animovaná komedie, 90 min., dabing.
■ SVĚDKOVÉ PUTINOVI • Filmový klub • Úterý 22. ledna ve
20:00 h • Snímek režiséra Vitalije Manského, který se jako dvorní
prezidentský kameraman dostal do nitra kremelské politiky. Dokumentární, 102 min., titulky.
■ PSÍ DOMOV • Pátek 25. ledna – neděle 27. ledna v 17:30 h •
Středa 30. ledna, pátek 1. února a neděle 3. února v 17:30 h •
Dobrodružný rodinný film od autora bestselleru Psí poslání.
110 min., dabing.
■ SLOŽKA 64 • Pátek 25. ledna – sobota 26. ledna ve 20:00 h •
Pondělí 28. ledna ve 20:00 h • Dosud nejvydařenější thriller ze série
Oddělení Q podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena. 119 min., titulky.
■ SCHINDLERŮV SEZNAM • Neděle 27. ledna ve 20:00 h • Stěžejní dílo Stevena Spielberga na filmovém plátně. Historické životopisné drama, 195 min., titulky.
■ FAVORITKA • Pondělí 28. ledna v 17:30 h • Úterý 29. ledna ve
20:00 h • Velkolepé drama z počátku 18. století o anglické královně
Anně a její společnici, lady Sarah. Historický životopisný, 119 min.,
titulky.
■ BOHEMIAN RHAPSODY • Bio Senior • Středa 30. ledna ve
13:00 h • Anotace viz výše.
■ ŽENY V BĚHU • Čtvrtek 31. ledna, pátek 1. února a neděle
3. února ve 20:00 h • Sobota 2. února v 17:30 h • Nová česká
komedie o ženě, která se se svými třemi dcerami rozhodne splnit
poslední přání zesnulého manžela – zaběhnout maraton. 93 min.
■ ÚNIKOVÁ HRA • Sobota 2. února ve 20:00 h • Příběh šesti lidí,
kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy zjistí, že z ní není
cesty ven… a začíná boj o přežití. Psychologický thriller, titulky.
Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstava:
■ Středa 2. ledna – úterý 26. února • Městská knihovna • LAŠSKO
A POODŘÍ • Obrazy Stanislava Šajtara.
Akce
■ Úterý 1. ledna v 18:00 h • Masarykovo náměstí • NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ • Tradiční vítání nového roku.
■ Úterý 15. ledna v 18:00 h • Městská knihovna • DO SINGAPURU
NA KOLOBĚŽCE • Cestopisná přednáška Marka Jelínka. Kapacita
míst omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 18. ledna ve 20:00 h • Klub Galerka • BG CWRKOT •
Vstup do nového roku s pohodovou bluegrassovou muzikou a přáteli.
Vstupné 90/120 Kč.
■ Pátek 25. ledna ve 20:00 h • KLUB GALERKA JAZZ KLUB &
LUCKY JOKE (CZ) Koncert jazz-funkového překvapení roku 2018.
Vstupné 90/120 Kč.
Připravujeme
■ Pátek 1. února ve 20:00 h • Klub Galerka • TY SYČÁCI • Legendy
brněnské alternativní scény a jejich nová deska The Tramp! • Vstupné
120/150 Kč.
■ Pátek 8. února ve 20:00 h • Klub Galerka • CERMAQUE • Sólové
vystoupení českého básníka, režiséra a písničkáře.
Na všechny placené akce lze zakoupit vstupenky v předprodeji
v našich pokladnách nebo on-line na webu a facebooku mksnj.cz.
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Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava
■ Pátek 18. ledna – neděle 17. března • Rytířský
sál • PORCELÁNKA ĆMIELOW – POLSKÝ NÁRODNÍ KLENOT • Výstava porcelánu ze sbírek Národního
muzea v Kielcích. Vernisáž 18. ledna v 17.00 h.
Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h
Sobota, zavřeno
Neděle, svátky 9:00–15:00 h
Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ KARNEVALOVÁ KOUZELNÁ NOC
Pátek 11. ledna v 16:00 h – sobota 12. ledna v 10:00 h •
SVČ Fokus • Akce plná legrace pro děti spojená s přespáním na
tatami. S sebou spacák, polštář, ručník, plavky, ale hlavně masku!!!
Součástí kouzelné noci bude karneval s diskotékou! Informace Drahoslava Štrbavá, tel. 607 586 770. Cena 200 Kč.
■ BALONKOVÝ REJ • Neděle 20. ledna od 15:00 do 18:00 h • velký
sál SVČ Fokus • Úžasný karnevalový rej plný balonků, her, tance a zábavy
pro děti s rodiči. Vstupné 30 Kč.
■ BLECHA CUP • Sobota 26. ledna • basketbalová hala na krytém
bazénu • Největší rope skippingová soutěž na Moravě za účasti týmů
nejen z Česka. Letos pro diváky speciální vystoupení Adrien Banhegyi, mistryně světa v rope skippingu a členky Cirque de Soleil.
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
■ Úterý 8. ledna – čtvrtek 31. ledna • galerie Návštěvnického
centra • PO STOPÁCH VINNETOUA A OLD SHATTERHANDA •
Fotografie Ladislava Pekárka. Vernisáž 7. ledna v 17:00 h.
■ Úterý 8. ledna – čtvrtek 31. ledna • placená expozice klobouků
Návštěvnického centra • EFFATHA – OTEVŘI SE! • Rukodělné
výrobky dospělých lidí s handicapem, kteří díky terapeutickým dílnám
objevují nové příležitosti ve svém životě.
• Stále v prodeji nástěnný a stolní kalendář Nového
Jičína na rok 2019 a stylové plechové hrníčky s motivem města.
• Zahrajte si v naší expozici zábavnou strategickou hru
Laudon! Pokud vás zaujme, můžete si ji zakoupit
v recepci Turistického informačního centra.
• Nezapomeňte: U přepážky MHD si můžete vyřídit nové parkovací karty na rok 2019!
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce ve čtvrtek 17. ledna v 16:30 h
na přednášku Karla Chobota
s názvem Výročí roku 2019 a ve čtvrtek 24. ledna v 16:30 h na
přednášku Radka Polácha na téma Okresní hejtman Adam hrabě
Romer a Nový Jičín na sklonku 19. století. Obě akce se uskuteční
v klubových místnostech na baště městského opevnění v ulici
Gen. Hlaďo.
Do nového roku 2019 přeje výbor Klubu pokoj všem lidem
dobré vůle, pevné zdraví a hodně štěstí.

17

Leden 2019

Placená inzerce

Vyberte si báječnou
dovolenou v naší pobočce
Nový Jičín
ODLETY

Z OSTRAVY
A BRNA

Ul. 5. května 16, Nový Jičín 741 01
novy.jicin@ﬁscher.cz
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Přejeme vám úspěšný nový rok
a těšíme se s vámi na plavání v roce 2019
Informace naleznete na www.lagunanj.cz

Učitelé se vzdělávají i v zahraničí
Pro pedagogy na všech typech škol je celoživotní vzdělávání samozřejmostí. Učitelé Střední školy technické a zemědělské v Novém
Jičíně mají možnost absolvovat pedagogické
a odborné kurzy i v zahraničí. Výjezdy se uskutečňují zpravidla o prázdninách, aby nebyla narušena běžná výuka. Loni v létě proběhly různé
vzdělávací kurzy pro pět učitelů zaměřené především na zlepšení výuky
a klimatu školy. V únoru sbírali zkušenosti na partnerských školách na Slovensku dva učitelé odborných předmětů. I pro letošní rok je připravena
řada zahraničních vzdělávacích příležitostí.
Všechny pobyty probíhají s podporou evropského programu Erasmus+.
Díky němu mohou učitelé porovnávat své zkušenosti s kolegy z mnoha
evropských zemí, získávat nové podněty pro vyučování, zdokonalovat
své odborné znalosti. Hlavním cílem je neustálé zlepšování výuky ve
všech oborech na škole.
Program podporuje i výjezdy žáků do evropských zemí. V současné době
se připravují pobyty ve spolupráci s partnery z Velké Británie, Irska, Španělska, Francie a z dalších států.

Ať je pro vás

rok 2019

harmonický celek štěstí, úspěch, dobrých mezilidských vztahů
a moudrých rozhodnutí
vám přeje obchodní ředitelka vydavatelství Gabriela Vyskočilová s kolektivem
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Fotosoutěž čtenářů – 93. kolo
Bude-li ještě dostatek zájmu a invence našich fotoamatérů, mohli bychom v létě dosáhnout už 100. pokračování osmiletého soutěžení vás,
čtenářů, bloumajících naším městem s fotonáčiním, ať už náhodně nebo cíleně zaznamenávajících jeho krásy a zajímavosti. Bude to možná
i čas k uzavření tohoto seriálu a ke zrození něčeho nového…..?
1. místo náleží Antonínu Vágnerovi za oblíbený pohled Novojičínských v náladě, jaká nám, žel, o těchto Vánocích scházela.
2. místo získává Štěpán Veverka, který svůj snímek, pro který to vůbec neměl daleko, klidně mohl nazvat „Novojičínské vertikály“ .
3. místo patří Janu Šlechtovi, zjevně fandovi železnic, který nabízí vskutku pozoruhodný pohled na naše, dnes už jediné nádraží.
Pavel Wessely

1. místo: Antonín Vágner

2. místo: Štěpán Veverka

3. místo: Jan Šlechta

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 20. ledna ve 12:00 h
Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 1/2019 vyšlo 20. 12. 2018, distribuce 28.–31. 12. 2018. 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: S. Kopecký, K. Chobot, I. Pollaková, P. Wessely, S. Dvořáčková, R. Polách, P. Bártek, O. Navrátilová, J. Hrachovec, T. Jelínková. 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 podobě na e-mail: njzpravodaj@novyjicin-town.cz.

