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Masarykovo náměstí je českou jedničkou!
Ani ne dva týdny poté, co železniční stanice Nový Jičín-město zvítězila v anketě o nejhezčí nádraží v republice, proslavilo se
naše město podruhé – zdejší Masarykovo náměstí vyhrálo celostátní soutěž o nejkrásnější náměstí či náves, do které se
přihlásilo jednasedmdesát měst a obcí. Novojičínské náměstí nabylo současnou podobu při rozsáhlé rekonstrukci před šesti
lety. Spočívala v kompletním předláždění, novém osvětlení podloubí a umístění uměleckých prvků na centrální plochu.
Text Novojičínský zpravodaj, foto Lenka Malinová
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil v roce
2016. Vkročení do nového roku přináší kromě očekávání i prostor pro bilancování.
Pokud mám hodnotit uplynulý čas z pozice
starosty, troufám si říci, že se ve městě
povedlo mnoho pozitivních věcí.
Podařilo se zrealizovat několik velkých
investičních projektů. V součtu jsme na ně
vynaložili téměř 131 milion korun včetně
dotací. Největším projektem je rekonstrukce sportovní haly a krytého
bazénu. Celkové náklady přesáhnou 72 miliony korun. Sníží se ale o dotaci
16 milionů, kterou jsme získali z Evropské unie. Rekonstrukci jsme díky
vynikajícímu hospodaření zvládli provést z vlastních prostředků.
Na podzim skončily závěrečné dvě etapy revitalizace sídliště Dlouhá.
Přestavba největšího a nejstaršího sídliště v našem městě přišla v letech
2011 až 2015 na 180 milionů korun. Novou podobu získalo veřejné prostranství před Základní a mateřskou školou Dlouhá. Mateřské školy Beskydská a Máchova mají nové zahrady. Nového osobního výtahu se
dočkalo Beskydské divadlo a zateplení a výměny oken městská knihovna.
Abychom zlepšili technický stav budov a komfort bydlení a podnikání
spoluobčanů, znovu jsme navýšili investice do bytového i nebytového
fondu na 20 milionů korun. V městských bytech se nezvyšovalo nájemné,
stejně tomu bude i letos. Nezmění se ani výše poplatků za užívání nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města. Došlo k zateplení bytového
domu číslo 2 na Luční ulici a Mateřské školy v Bludovicích. V domě
s pečovatelskou službou U Jičínky jsme nechali vyměnit okna, stavební
úpravy a výměna oken proběhly i na Bulharské 15. V Žilině byla v ulici
Za Školou zbudována kanalizace a v ulici U Lomu vodovod.
S dotacemi z ministerstva i kraje pokračujeme v revitalizaci Hotelu
Praha. Podařilo se získat nového nájemce, který má navíc zajímavou vizi
dalšího fungování. Úspěšně se rozvíjel i projekt Bezpečně do škol. Před
základními školami Komenského 66 a Komenského 68 byly vybudovány
dva nové přechody pro chodce, osvětlení, zpomalovací polštáře a silnice
se stala jednosměrnou. Nový přechod pro chodce vznikl i před nemocnicí.
Pokračovali jsme v instalaci úspornějšího veřejného osvětlení v ulicích.
Mnoho řidičů jistě ocení, že jsme se dokázali domluvit s obcemi Rybí
a Šenov na spolufinancování opravy nikomu nepatřící silnice na Rybí.
Za největší úspěch uplynulého roku považuji rozjetí provozu první
továrny v průmyslovém areálu. Společnost Halla Visteon Autopal, nyní
Hanon Systems Autopal, spustila svoji výrobu v srpnu. A protože zaměstnanost považujeme za základ rozvoje města, připravujeme na tento
rok rozšíření průmyslové zóny o 12 hektarů. Tento areál ale již bude
patřit městu a bude navazovat na ten, který patří společnosti CTP Invest.
Před několika dny jsme na projekt od kraje získali 10 milionů korun
a rýsuje se obrovská finanční výpomoc od státu. K průmyslovému areálu
plánujeme vystavět veřejné osvětlení, chodník a autobusové zastávky.
Každý rok v Novém Jičíně přibývá turistů. Město získalo řadu ocenění.
Za cyklostezku do Hostašovic jsme obdrželi prestižní cenu. Evropská
asociace zelených stezek ji v soutěži European Greenways Award 2015
vyhodnotila jako třetí nejlepší v kategorii Excellence Awards. Masarykovo
náměstí zvítězilo v celostátní anketě o Nejkrásnější náměstí či náves
2015. Pyšníme se i oceněním Nejkrásnější nádraží 2015, jsme vítězem
krajské sekce Památka roku 2014 za obnovu vily Huga Hückela. Získali
jsme také titul Historické město roku v Moravskoslezském kraji a zvláštní
uznání ministerstva kultury za vynikající výsledky v péči o městskou
památkovou rezervaci. Turisté jistě přivítali bezplatné připojení k internetu
na náměstí a QR kódy na historických památkách.
Uspěli jsme i na poli ochrany životního prostředí. V ekologické soutěži
O keramickou popelnici jsme se stali Skokanem roku v množství vytříděného odpadu. Zde patří velký dík hlavně vám, občanům. Město chce
podpořit péči o životní prostředí takzvanými kotlíkovými dotacemi a společně s krajem finančně přispět domácnostem, které vymění staré kotle
na pevná paliva za ekologicky šetrnější způsob vytápění.
K větší transparentnosti přispějí nová pravidla pro vyplácení finančních
příspěvků spolkům, organizacím a jednotlivcům z rozpočtu města.
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A nesmím zapomenout na bezpečnost spoluobčanů, o kterou se velmi
dobře stará městská policie, například forenzním značením jízdních kol
syntetickou DNA.
Na investiční akce je v roce 2016 určena téměř třetina městského rozpočtu, 190 milionů korun. Plánujeme již zmíněné rozšíření průmyslové
zóny a dokončení modernizace sportovní haly a bazénu, budeme dále
opravovat bytový fond. U Mateřské a základní školy Dlouhá postavíme
hřiště a na Svinci rozhlednu. Necháme vypracovat projektovou dokumentaci na revitalizaci letního kina i na takzvaný Dům sester, kde vzniknou
malometrážní byty pro seniory. Byl bych rád, kdyby konečně začala
stavba psího útulku. Odkoupíme rovněž Hückelovy vily a pustíme se do
jejich revitalizace. Bude to nesmírně náročný projekt, který – s ohledem
na rozpočet – potrvá několik let.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám popřál do roku 2016 za sebe,
ale i jménem všech zaměstnanců městského úřadu, pevné zdraví, lásku
bližních, klid, pohodu, úspěchy v osobním i pracovním životě.
Jaroslav Dvořák

Bojovníci za svobodu hodnotili
Jaroslav Kotas, jednatel
Na výroční členské schůzi se ve druhé polovině listopadu sešli členové
novojičínské základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.
Za přítomnosti starosty města Jaroslava Dvořáka a předsedy okresního
výboru Josefa Kubového hodnotili uplynulý rok a zabývali se budoucností
této organizace. Zároveň zvolili nové vedení na další pětileté období.
Členové organizace se v uplynulém roce, v závislosti na svých možnostech ovlivněných zejména vysokým věkem a zdravotním stavem,
zúčastňovali akcí pořádaných městem k významným událostem, zvláště
oslav sedmdesátého výročí ukončení druhé světové války. Mimo to Eliška
Michalská, Dana Milatová a Rostislav Stehlík převzali od ruského velvyslanectví ocenění za odbojovou činnost během války, Jaroslav Kotas
a Emílie Bartoňová od ústředního výboru Českého svazu bojovníků za
svobodu ocenění za dlouholetou činnost pro tuto organizaci.
Výroční členská schůze rovněž zvolila nový pětičlenný výbor se staronovou předsedkyní Danou Milatovou, místopředsedou Rostislavem
Stehlíkem a jednatelem Jaroslavem Kotasem. Na následné konferenci
delegátů zastupujících šestačtyřicet členů okresní organizace byl zvolen
její nový výbor v čele s dosavadním předsedou Josefem Kubovým.

Město má schválený rozpočet
Marie Machková, tisková mluvčí
Zastupitelé sedmnáctého prosince schválili rozpočet města na
rok 2016. Radnice bude hospodařit s více než 600 miliony korun.
Téměř třetina je určena na investice. „Rozpočet je deficitní. Na
straně příjmů je 520 671 622 korun, výdaje činí 609 097 578 korun.
Do příjmů není zahrnutý dar 10 milionů, který jsme získali od Moravskoslezského kraje na zasíťování průmyslové zóny. Rozdíl vyrovnají
volné zdroje na bankovních účtech města, případně kontokorentní
úvěr. Očekáváme, že částka volných zdrojů, což jsou peníze uspořené v minulých letech, bude vyšší, než předpokládá rozpočet,“
upřesnil starosta Jaroslav Dvořák.
Město vyčlenilo 22 miliony korun na výkup pozemků, o něž rozšíří
průmyslovou zónu. Na Hřbitovní ulici, která vede do průmyslového
areálu, vzniknou nový chodník, autobusové zastávky a veřejné osvětlení za 10 milionů.
Záchranu Hückelových vil město podpoří 13,5 miliony na jejich
výkup a 5 miliony na architektonickou soutěž, projektovou dokumentaci a záchovnou údržbu (více na straně 3).
Na téměř 21 milion přijdou modernizace dětského bazénku a projekt modernizace venkovního bazénu. Mezi důležité investice patří
regenerace sídliště Bezručova-Riegrova za téměř 11 milionů, zateplení a opravy balkónů domů čísla 9, 11 a 13 na Bulharské ulici za
7,5 milionu, oprava střechy Mateřské školy Vančurova za 2,7 milionu
a hřiště u Mateřské a základní školy Dlouhá za 2 miliony.
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Město zachrání Huckelovy vily

Na kávě u policejního ředitele

Marie Machková, tisková mluvčí

Vlasta Dorazilová

Město hledá možnosti, jak zachránit Hückelovy vily. Dva chátrající
zrcadlově postavené domy z roku 1880 chce koupit od soukromého vlastníka. Radnice nechala vypracovat studii jejich využitelnosti, v níž odborníci zhodnotili současný stav budov i pozemků
a navrhli další postup.
Se studií se na veřejném projednávání seznámili i občané. Budovy jsou podle jejích autorů ve špatném stavu. „Střechy jsou děravé,
všude zatéká. V minulosti byly budovy užívány k nevhodným účelům. Stále je ale co zachraňovat,“ prohlásil architekt Pavel Pazdiora.
Náklady na obnovu vil odhaduje na zhruba dvě stě milionů korun.
Přesnější cenu však bude možné stanovit po úplném posouzení
jejich stavu.
„Lidé mají o toto téma zájem, dokazuje to i značná účast na
veřejném projednání. Příští setkání s občany by se mohlo uskutečnit
v červnu, po zpracování konkrétnější stavební dokumentace,“
uvedl Ondřej Syrovátka, zastupitel a politický koordinátor Zdravého
města Nový Jičín.
Sedmnáctého prosince záměr schválili zastupitelé. „V rozpočtu
na rok 2016 máme na odkoupení vil 13,5 milionu, uspořených při
rekonstrukci sportovní haly a bazénu. Dalších pět milionů jsme
vyčlenili na nezbytné stavební posudky, detailnější projektovou
dokumentaci a podklady pro architektonickou soutěž,“ řekl místostarosta Pavel Bártek.

Využila jsem informaci, uveřejněnou v Novojičínském zpravodaji,
že je možnost setkat se s ředitelem městské policie. Schůzku jsem
si sjednala telefonicky. Byla jsem připravena, že mne přijme starší,
nevrlý pán v uniformě, odměří čas a dá mi najevo svou důležitost.
Ode mne bude očekávat obdiv. Bylo to úplně jinak. Přivítal mne
mladý, usměvavý muž v civilu. Po představení mne uvedl do místnosti
s prostřeným stolem a vonícím šálkem kávy. Pan ředitel pozorně
naslouchal mému povídání se snahou pomoci. A pomohl. Náš rozhovor pokračoval neformálně, v takové úrovni, jako bychom se znali
odjakživa. Nastal čas k odchodu. Odcházela jsem s krásnými pocity
a vědomím, že jsem poznala dobrého člověka.

Strážníci mohou zachraňovat
Další zdravotnické vybavení obdrželi v strážníci městské policie
od zdejší radnice. Do vybavení jejich služebního auta nově patří
automatický externí defibrilátor a profesionální záchranářský kufr,
vhodný i pro běžné využití v extrémních nebo městských podmínkách. Nové pomůcky mohou strážníkům v případě nutnosti posloužit
k záchraně života nebo prvotnímu ošetření zraněných lidí v terénu.

Společnosti změnily názvy
Veronika Prudilová, manažerka pro komunikaci
Dvě obchodní společnosti působící v Novém Jičíně změnily s účinností od 24. listopadu 2015 svůj název: Halla Visteon Autopal s. r. o.
na Hanon Systems Autopal s. r. o. a Halla Visteon Autopal Services
s. r. o. na Hanon Systems Autopal Services s. r. o. Obě společnosti
beze změny pokračují ve všech dosavadních výrobních i vývojových
aktivitách.

Textaafoto:
foto:Ilona
Ilona
Majorošová
Text
Majorošová

Než půjdete na úřad...
Novojičínský zpravodaj
Od 1. ledna 2016 nabývají účinnosti novely zákonů o občanských průkazech, cestovních dokladech a evidenci obyvatel.
Nabízíme přehled nejdůležitějších změn.

Občanské průkazy
• lidem starším 70 let se budou vydávat občanské průkazy s platností na 35 let od data vydání. V případě změny některého zapsaného
údaje bude přesto nutné občanský průkaz vyměnit.
• nadále lze požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností – tentýž úřad bude
občanský průkaz také vydávat. Pokud občan bude chtít převzít
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, zaplatí
při jeho převzetí správní poplatek 100 korun.
• občan s trvalým pobytem v České republice je povinen požádat
o vydání občanského průkazu nejpozději 30 dnů po dovršení věku
15 let.

Správní poplatek za vydání cestovního pasu s biometrickými údaji
ve lhůtě do 6 pracovních dnů činí 4 tisíce korun, pro občany mladší
15 let 2 tisíce korun.
• zároveň se ruší vydávání cestovních pasů bez biometrických
údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na 6 měsíců.

Lidé s trvalým pobytem „na úřadě“

Cestovní pasy

• od 1. ledna 2016 budou oznámení o uložení zásilky a výzvy
s poučením pro osoby, které mají adresu trvalého pobytu Masarykovo
náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, ukládány na podatelně městského
úřadu na Divadelní 1.
• desátým dnem uložení zásilky a výzvy s poučením na podatelně
městského úřadu se písemnost považuje za doručenou.
• i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem tedy neznamená, že
po něm nikdo nemůže nic chtít, protože o tom nebyl vyrozuměn.
• řízení i za takové situace pokračuje dále. Nepřevzetím pošty lze
naopak promeškat lhůtu pro odvolání a poškodit sám sebe.

• o vydání cestovního pasu lze požádat u kteréhokoliv obecního
úřadu obce s rozšířenou působností – tentýž úřad bude vyhotovený
cestovní pas také vydávat. Pokud občan při podání žádosti projeví
přání převzít cestovní pas na jiném úřadu, zaplatí při jeho převzetí
správní poplatek 100 korun.
• občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, lze
na jejich žádost do 6 pracovních dnů vydat cestovní pas s platností
na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let. V tomto
případě lze hotový doklad převzít pouze v místě podání žádosti.

• k žádosti lze připojit důvod pro zprostředkování, který bude společně s údaji kontaktující osoby předán kontaktovanému.
• o zprostředkování kontaktu, tedy o předání údajů kontaktované
osobě, ministerstvo vnitra kontaktujícího člověka vždy vyrozumí.
• více informací najdete na webu ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Podrobné informace o všech změnách najdete na www.novyjicin.cz.

Novojičínský zpravodaj

Zprostředkování kontaktu s jinou osobou
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Jubka slaví jubileum

Studentské muzikálové lásky

Jiřina Lukešová, učitelka

Karel Dostál

Psal se rok 1975. Na Jubilejní ulici byla slavnostně otevřena velkokapacitní základní škola. V několika dalších letech muselo více
než tisíc žáků směnovat, aby byla zajištěna řádná výuka. Přeplněná
škola patří minulosti, svůj omšelý kabát konečně vyměnila za nový.
Vždyť naše jubilantka oslavila již čtyřicáté narozeniny. Vychutnala si
dobré i zlé až do samého dna!
V retro fotografiích připomněla nechvalnou éru pionýrských šátků,
prvomájových průvodů i komunistických sjezdů, oblíbené i obávané
učitele všem, kdo osmadvacátého listopadu přijali pozvání a přišli
zavzpomínat do příjemně naladěného školního prostředí.
Že na Jubce dál žije správná parta učitelů a žáků, potvrdila dvě
vyprodaná představení školní akademie. Nadšení diváků bylo upřímné a spontánní. Kdo z pedagogů by si na počátku září troufl pomyslet
na takový úspěch! Ještě dlouho nás všechny bude hřát milý pocit
z dobře odvedeného díla. Čtyřicátiny se vskutku vydařily.

V dalším hudebním projektu novojičínského gymnázia šlo především o muzikálové skladby s podtitulem Láska a muzikál. Komponovaný hudební program v sobě propojoval sedmnáctičlennou
studentskou kapelu, která prezentovala výběr známých muzikálových
melodií Andrewa Lloyda Webbera, Galta MacDermota a Karla Svobody a následně průřez nejdůležitějších písní Webberova muzikálu
Josef a jeho kouzelný pestrobarevný plášť.
V hlavních rolích anglicky zpívaného projektu se představili Kateřina
Urbišová jako vypravěčka a Martin Swiač v úloze Josefa. Náročné
texty i melodie zvládli na výtečnou, také ostatních padesát aktérů
vytvořilo poutavou hudební linii. Základem byly dvě třídy mladých
gymnazistů, které doplnili jednotlivci z jiných ročníků. Představení
ve Fokusu zhlédlo během šesti repríz na dvanáct set diváků.
Středoškoláci pod vedením hudebních pedagogů Andrey a Karla
Dostálových opět slavili velký úspěch. Za spolupráci děkujeme všem
našim partnerům včetně města Nového Jičína, které projektu poskytlo grantovou podporu.

Úspěchy tanečníků z Fokusu
Jana Doležálková, Taneční klub Fokus

Obě představení školní akademie byla vyprodaná do posledního místa.
Foto: Vladimír Horák

Park Naděje je mezi nejlepšími
Libor Jedlička, učitel
Jeden z nejlepších projektů v Moravskoslezském kraji vymyslely
studentky Educa – Střední odborné školy ve čtvrtém ročníku soutěže
s názvem Navrhni projekt, kterou pořádá ministerstvo pro místní
rozvoj. Studenti z celé republiky v ní předkládají virtuální projekty
ucházející se o finanční podporu evropských fondů.
V novojičínské škole se sešlo okolo dvaceti projektů, zaměřených
na různé oblasti. Zvítězil záměr nazvaný Park Naděje, na jehož vzniku
se podílely Veronika Zelíková, Viktorie Dorazilová, Kristýna Hurtíková
a Lucie Hývnarová pod vedením učitele Libora Jedličky. V regionálním
kole v Ostravě obsadil třetí místo.
Cílem úspěšného projektu bylo vytvořit park pro veřejnost s výsadbou tisíce nových stromů a pěti set keřů za účelem zlepšení kvality
ovzduší i prostředí. Jeho součástí by byla naučná stezka okolo
domácích i cizokrajných dřevin, relaxační a vycházková část okolo
fontánky a jezírka a přírodní dětské hřiště pro návštěvníky a blízkých
škol. Více se dozvíte na www.educa-sos.eu.

Významného úspěchu dosáhl pár
Luboš Nevrla – Petra Pístecká z Tanečního
klubu Fokus na mezinárodním festivalu,
který se na konci roku uskutečnil v Ústí
nad Labem. V soutěži, na které se předvedly hvězdy současného světového tance, se v silné konkurenci probojovali do
finále seniorské kategorie. V něm obsadili
čtvrtou příčku, když jim těsně unikla bronLuboš Nevrla a Petra Pístecká zová medaile.
Nebyl to jediný pozoruhodný výsledek
zažívají úspěšnou sezonu.
Foto: Lumír Jůrka novojičínského páru z poslední doby. Na
taneční soutěži v Drážďanech vybojovali
deváté místo, na otevřeném mistrovství Rakouska se svým umem,
šarmem a energií protančili k šesté příčce.

Do Evropy za učením a zábavou

Zkušenost zvítězila nad mládím
Jiří Kolařík, učitel
Tradiční hokejové utkání mezi týmy chlapců a pedagogů zdejšího
výchovného ústavu, střední školy a střediska výchovné péče se
uskutečnilo osmého prosince na zimním stadionu. Předcházela mu
důkladná příprava chlapců na veřejných brusleních.
Zápas nabídl mnoho nádherných herních, bruslařských a místy
až krasobruslařských okamžiků. Zároveň však ukázal, že chlapcům
chybí lepší trénink i práce s hokejkou a pukem. Zkrátka, zimy už nejsou, co bývaly, a tak poslední roky odpadá možnost trénovat na
vlastním ledě v areálu zařízení.
Zaměstnanci sice zdolali chlapce přesvědčivě 20:6, poražený tým
přesto podal bojovný výkon, za který si zaslouží pochvalu. Už teď
se všichni těšíme na březnovou odvetu!
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Celkem sedmdesát žáků Základní školy Tyršova spolu se svými
učiteli se v závěrečných týdnech roku 2015 vydalo na jazykové
zájezdy, které byly součástí projektu Do Evropy za učením a zábavou. Dvě skupiny zamířily do Londýna (na snímku), třetí do Mnichova. Osmáci a deváťáci se během jednoho týdne seznámili
s nejvýznamnějšími turistickými lákadly obou měst. Také se v osobním volnu při nákupech či konverzaci v rodinách, ale hlavně při
výuce v jazykových školách zdokonalili v angličtině a němčině.
Text Rudolf Balon, foto archiv školy
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Jak naši nejmenší odpočítávali dny před nejkrásnějšími svátky v roce

Děti se bavily u Zimní pohádky

Mikuláš v Kojetíně byl tentokrát velmi netradiční. Na nedělní
dopoledne třináctého prosince zdejší osadní výbor uspořádal
pro děti zájezd do Oder na loutkové divadelní představení. Děti
se pobavily u Zimní pohádky s lesními zvířátky a sněhuláky. Poté
si mohly zblízka prohlédnout loutky i zákulisí divadla a zjistit,
jak to vypadá za oponou. Příjemně prožité odpoledne jim bude
připomínat jejich fotografie s Mikulášem, na kterou si devatenáctého prosince při Vánočním mikulášském tvoření na Svinci
vyrobily papírový rámeček.
Text a foto: Jitka Rakušanová

Advent dětí z Komenského 68
Darina Kadlecová
Předvánoční atmosféru si v Základní škole Komenského 68
zpestřili třetího prosince Vánočním jarmarkem. Rodiče, příbuzní
i veřejnost měli možnost zakoupit nádherné výrobky s vánoční
tematikou, které zhotovili žáci a učitelé. Návštěvníci mohli ochutnat
chlebíčky, sladký dezert i tradiční vánoční punč „Komenďák“ a
poslechnout si vánoční koledy v podání dětí s flétnami.
K prosinci neodmyslitelně patří i Mikuláš. Žáci devátých tříd
připravili pro všechny dopolední program s názvem Mikuláš ve
škole. Odpoledne děti ze školní družiny strávily na náměstí, kde
probíhal Mikuláš ve městě. Absolvovaly „čertovskou stezku“,
„koulovanou“ a na závěr skládaly ve skupinkách obří puzzle. Po
společném zpívání nejznámější koledy navštívily Mikuláše, čerta
a anděla. Všechny dotekem na jeho zlatou berlu přísahaly, že se
polepší.

Prvňáčci a Vánoce ve městě
Učitelky z Komenského 66

Prvňáčci si vyzkoušeli také zdobení vánočních baněk.
Foto: Magdaléna Böhmová

V adventním čase se prvňáčci ze Základní školy Komenského 66
zúčastnili programu Vánoce ve městě, který probíhal v Žerotínském
zámku. Nejprve si prohlédli zámeckou kuchyni, kde upekli vánoční
cukroví a nazdobili medové perníčky. Také si vyzkoušeli, jak naše
babičky stloukaly máslo v dřevěné máselnici.
Poté děti vyslechly vyprávění o vánočních zvycích, prohlédly si
vystavený betlém a svůj vlastní sestavily na magnetické tabuli. Na
závěr se daly do vánočního tvoření – vyrobily svíčku ze včelího vosku,
ozdobily baňku třpytkami, slepily a domalovaly andílka. Kdo byl
hotov, mohl sledovat předení na kolovratu a vyřezávání dřevěné
lžíce.
Každá třída si vyzdobila větvičku třemi mašličkami symbolizujícími
štěstí, víru a naději, kterou si odnesla na památku do školy. Návštěva
muzea byla součástí projektového dne s názvem Den plný překvapení. Jeho vrcholem byl školní vánoční jarmark.

Mikuláš přišel, jak slíbil

Na výpravě za čerty
Věra Matýsková, vedoucí vychovatelka
Velkou výpravu po stopách novojičínských čertů uspořádala
třetího prosince Základní škola Tyršova ve spolupráci se svými
partnery. Vydaly se na ni tři početné expedice dětí a jejich rodičů.
Na několika místech našeho města se účastníci postupně seznámili s historií a skutky vybraných čertisek a jejich rodin, plnili čertí
úkoly a nakoukli do pozůstatků pekla ďábelského Belzebuba.
A protože všichni byli hodní a pekelní satanáši u sebe nikoho
nenechali, mohli půvabní andělé za laskavého dohledu samotného
Mikuláše na závěr odpoledního a podvečerního putování rozdat
dětem pamlsky a „prskavky přání“.

Novojičínský zpravodaj

Setkání se svatým Mikulášem pro veřejnost a hlavně pro děti
uspořádalo pátého prosince Rodinné centrum Mozaika. Připraveny
byly soutěže, dětský koutek a andělská dílnička. Navštívilo nás
i loutkové divadlo a před očekávaným příchodem Mikuláše jsme
se ještě roztančili při zumbičce. Mikuláš opravdu přišel, jak slíbil,
a my jsme rádi, že jsme mohli být u toho s vámi.
Text a foto: Zuzana Rosová
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Rok 2015 očima novojičínských fotografů
Leden / Únor / Březen

 Prvním miminkem roku byla Sára Krbová.

 Stovky lidí přišly přivítat Nový rok.

 Město ozářil novoroční ohňostroj.

 Tříkrálová sbírka vynesla čtvrt milionu.

 Dvacátý novoroční koncert sboru Ondrášek.

 V Galerce koncertoval Chris Kazarian.

 Markéta Nováková se stala Dívkou roku.

 Badatelé objevili stropní malby Veithových.

 Na jarmarku ocenili nejchutnější koláček.

 Školy přivítaly budoucí prvňáčky u zápisů.

 Desáté zlaté pásmo pro Puellae et Pueri.

 Zimní discgolfový turnaj Bocheta Open.

 Rodinné centrum Mozaika zahájilo provoz.

 Ve Straníku pořádali dětský karneval.

 Děti z MŠ Máj jako pacienti a ošetřovatelé.
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Březen / Duben / Květen

 Město vyhlásilo Sportovce roku 2014.

 Triumf ploutvařů na Světovém poháru.

 Studenti poznávali sídla Evropské unie.

 Sólový koncert Lenky Dusilové v Galerce.

 Hotel Praha změnil nájemce.

 Romové oslavili svůj mezinárodní svátek.

 Žáci z Komenského 68 ve vědeckém parku.

 Pozdrav ze soutěže Tanec Fokus 2015.

 Bratislavská vítězství týmu Between.

 Den Země na Masarykově náměstí.

 Oslavy výročí konce druhé světové války.

 Férová snídaně ve Smetanových sadech.

 Hravá matematika ve škole Tyršova.

 Mateřinky představily nové zahrady.

 Volejbalisté z Komenského 66 mají titul.

Novojičínský zpravodaj
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Květen / Červen

 Veletrh Novojičínska opět zaujal.

 Zmrzlina těm, co jezdili do práce na kole.

 Děti a záchranáři prožili Den bez úrazu.

 Začala obnova sportovní haly a bazénu.

 Ocenění osobností kultury a školství...

 ...a úspěšných žáků základních škol.

 Juniorští in-line hokejisté mistry ČR.

 Na náměstí proběhl první Sport Fest.

 Zdařilý dětský den v Kojetíně.

 Senioři ukončili Univerzitu třetího věku.

 Divadelní dílna v magickém Kamenném divadle na Skalkách byla plná zážitků.

 Dvaadvacet pivovarů a dvanáct tisíc lidí – takové bylo třetí Pivobraní.
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 Byl dokončen nový přechod u nemocnice.
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Červen / Červenec / Srpen

 Školáci soutěžili o Pohár starosty.

 Kytarista Femi Tenowo v Galerce.

 „Hurá, prázdniny!“ znělo náměstím.

 Puellae et Pueri reprezentovali v Řecku.

 Turisté na zájezdu na Malé Fatře.

 Oddíl Ještěrky tábořil jako Keltové.

 Letní pobyt dětí se zdravotním postižením.

 Začátek rekonstrukce Komenského ulice.

 Mystická Fire Show Animates na náměstí.

 Strážníci bezplatně čipují kola.

 Cyklisté Indrák a Sváček objeli Česko.

 Vítězní in-line hokejisté na radnici.

 Včelaři navštívili včelí farmu v Pravčicích.

 Na letním táboře s názvem Prázdninový sen.

 Kapela Mňága a Žďorp – jako zamlada...

Novojičínský zpravodaj
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Září / Říjen

 Městská slavnost opět nabídla pestrý a bohatý program. Hlavními tématy byla výročí konce druhé světové války a jubilea slavných novojičínských

cechů i zdejšího rodáka, automobilového závodníka Friedricha Paula Hückla.

 Sociální služby měly svůj den.

 Chovatelé uspořádali výstavu v Loučce.

 V Kojetíně slavili tradiční hody.

 Děti a rodiče běželi novojičínským parkem.

 Křída 2015 aneb Děti kreslí na náměstí.

 Chata Svinec v nových rukou.

 Klub rodáků v Görlitzu.

 Evropská cena pro drážní cyklostezku.

 Radnice poděkovala dárcům krve.

 Žáci a učitelé se vzdělávali v cizině.
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Říjen / Listopad / Prosinec

 Prostranství před ZŠ Jubilejní prohlédlo.

 Občané diskutovali o využití letního kina.

 Připomínka deseti let lapidária.

 Nový Jičín má nejkrásnější náměstí...

 ...a také nejhezčí nádraží v republice!

 Na střeše krytého bazénu hořelo.

 Keramická popelnice za třídění odpadů.

 Škola Jubilejní oslavila čtyřicítku.

 Na náměstí přivezli vánoční strom.

 Medailové žně čtrnáctiletých plavců.

 Zdobení vánočního stromu na náměstí.

 Děti i dospělí prožili den s Mikulášem.

 Čertovská show před rozsvícením stromu.

 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.

 Česko – a také Nový Jičín – zpívá koledy.

Autoři fotografií: Rudolf Balon, Iva Bártová, Jaroslav Bělík, Jaroslav Bělka, Miroslava Borošová, Ivan Čejka, Dagmar Gregorová,
Marek Havel, Jana Holišová, Vladimír Horák, Petra Javorková, Darina Kadlecová, Petr Kocián, Jan Kopera, Michal Kristek, Eva
Lipová, Jiří Macíček, Marie Machková, Ilona Majorošová, Lenka Malinová, Ivana Morisová, Marek Nižnanský, Ivana Obadalová,
Petra Orlitová, Radek Polách, Petr Socha, Jarmila Šimurdová, Miroslav Škvarek, Michal Toman, Petr Trnka, Pavel Wessely, Lumír
Zrník, Jitka Žáková, Novojičínský zpravodaj, archivy městského úřadu, IHC, KVS Laguna, LK Svinec a SVČ Fokus.
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Novojičínská výročí roku 2016
Karel Chobot, Státní okresní archiv, Radek Polách, Muzeum Novojičínska
1366 – v písemnostech se objevila zmínka o faře v Novém Jičíně –
650 let
1386 – zemřel Vok z Kravař, majitel novojičínského panství – 630 let
1586 – císař Rudolf II. svolil, aby radnice našeho města byla přenesena do zámku, z náměstí odstraněn pivovar a masné krámy
– 430 let
1586 – purkmistr a rada města propůjčují artikule mlynářskému
cechu – 430 let
1596 – purkmistr a rada potvrzují artikule místního soukenického
cechu – 420 let
1656 – páter Daniel Krnovský, rektor university v Olomouci, a páter
Jiří Molitor, správce novojičínského panství, potvrzují artikule
zdejších cechů tesařského a řeznického – 360 let
1796 – 24. listopadu se v Novém Jičíně narodil Wilhelm Kattauer,
čestný občan města (zemřel před 150 lety roku 1866
– 220 let
1816 – 30. srpna se zde narodil lékárník, politik a starosta Adolf
Kamprath, čestný občan Nového Jičína – 200 let
1836 – 21. března se narodil novojičínský profesor a evropsky uznávaný ornitolog Josef Tálský – 180 let
1856 – 17. listopadu se v našem městě narodil rakousko-uherský
admirál a armádní generál československé armády Eugen
von Chmelarž – 160 let
1866 – 13. dubna se v Novém Jičíně narodil akademický malíř Julius
Rendt – 150 let (zemřel 30. listopadu 1931 – 85 let)
1866 – 23. srpna se narodil Josef Ullrich, německý vlastivědný pracovník a spisovatel, učitel, ředitel německých měšťanských
škol – 150 let
1866 – vítězná pruská vojska přišla do Nového Jičína – 150 let

1886 – 4. března zemřel novojičínský rodák a bývalý starosta Vídně
Julius Newald – 130 let
1886 – 1. července se v Novém Jičíně narodil malíř Anton Kolig –
130 let
1886 – 4. října byl slavnostně otevřen Německý spolkový dům, dnes
Beskydské divadlo. Autorem stavby budovy byl přední vídeňský architekt Otto Thienemann – 130 let
1896 – narodil se Dr. František Gregor, gymnaziální profesor a představitel české menšiny v našem městě – 120 let
1901 – byl zakoupen pozemek pro českou obecnou školu v Novém
Jičíně – 115 let
1906 – v Novém Jičíně byla otevřena první česká obecná škola –
110 let
1906 – 6. října zemřel Ferdinand Pfundheller (C. F. van Hell), zdejší
rodák a ředitel Metropolitní opery v New Yorku – 110 let
1926 – byly otevřeny budovy České měšťanské školy a českého
státního reformního reálného gymnázia na Palackého ulici –
90 let
1936 – 8. dubna zemřela novojičínská rodačka, spisovatelka Božena
Benešová – 80 let
1946 – začal odsun Němců z území Československa, včetně Nového
Jičína – 70 let
1946 – naše město navštívil prezident republiky Edvard Beneš s chotí
– 70 let
1946 – 29. září zde zemřela Anna Polka, významná regionální spisovatelka Kravařska – 70 let
1956 – 21. dubna zemřel Msgre. Jan Šrámek, významný československý politik a kněz, jenž v Novém Jičíně v roce 1893 zahájil
svou kněžskou dráhu jako kaplan farnosti – 60 let

„Postrach Moravy“ v našem městě
Radek Polách, Muzeum Novojičínska
Letos tomu bylo sto let, kdy do
Polska je v Novém Bohumíně zadrželi detektivové z Moravské Ostravy.
našeho města zavítal patrně nejTento poslední Leciánův veřejný zločin v Novém Jičíně byl předmětem
větší a nejznámější zloděj a vrah
následujících soudních jednání u Divizního soudu v Olomouci. Přisouzeny mu byly sto čtyři trestné činy včetně deseti vražd – zčásti nedodvacátého století Martin Lecián.
konaných díky přežití obětí.
V květnu 1915 se stal chovancem
Výchovného ústavu pro mravně
Celkem se jednalo o devětašedesát loupeží s úhrnnou škodou
ohroženou a zanedbanou mládež,
351 775 korun. Martin Lecián, odchovanec novojičínské polepšovny,
který dosud působí na nynější
byl 6. října 1927 v Olomouci odsouzen k trestu smrti oběšením. Exekuci
Divadelní ulici. V ústavu si pobyl
provedl známý kat Leopold Wohlschläger. Tak skončil jeden z největších
tři léta a poté, co byl jako plnoletý
zločinců dvacátého století, který měl spojitost i s naším městem.
propuštěn, ujal se
své životní role zločince a vraha.
Do Nového Jičína se vrátil o pár let
později, kdy již jeho
zločiny plnily rubriMilovník dobrého oblečení, klobouků, ky novin. V noci
jídla a doutníků – švihák Martin Lecián. 22. dubna 1927 vyFoto: Muzeum Novojičínska
kradl společně
s Emanuelem Dedkem, bývalým spoluchovancem
z novojičínské polepšovny, trezor v obchodě s kůžemi
J. & S. Grün na tehdejší Schwarzstrasse 18 (dnešní ulice
5. května 18). Hotovost činila 18 438 korun.
V domě tehdy spali majitel obchodu Julius Grün, jeho
manželka Štěpánka a jejich sedmiletá dcera Věra. Kolem
třetí hodiny ráno při odchodu z místa činu je zpozoroval
uniformovaný noční hlídač Oldřich Olbricht, který osobní
píšťalkou přivolal policii. Martin Lecián začal okamžitě
střílet a dvakrát Oldřicha Olbrichta zasáhl.
Oba lupiči však zanechali na místě své daktyloskopické stopy a po cestě vlakem z Nového Jičína do Výchovný ústav – polepšovna v Novém Jičíně, kolem roku 1915. Foto: Muzeum Novojičínska.
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Náš rodák ředitelem Metropolitní opery v New Yorku
Jaroslav Zezulčík a Radek Polách, Muzeum Novojičínska
V kraji Františka Palackého, Sigmunda Freuda a Johanna Gregora Mendela nenajdete místo, které by bylo
bohatší na osobnosti než město Nový
Jičín. Osudy mnoha z nich jsou stále
ještě zahaleny rouškou tajemství.
Postupnými kroky se je ale pracovníkům novojičínského muzea daří odhalovat. Někteří rodáci získali věhlas i za
„velkou louží“, ve Spojených státech
amerických. Patřil mezi ně i – pro nás
donedávna neznámý – Ferdinand
Pfundheller.
Pocházel z bohaté, dnes již polozaFerdinand Richard Pfundheller
pomenuté krásnobarvířské rodiny
v roce 1906.
Foto: Muzeum Novojičínska Pfundhellerů, která v první polovině
devatenáctého století náležela k nejvlivnějším a nejpřednějším rodinám našeho města. Jejím vůbec prvním
příslušníkem zde byl Johann Nepomuk Pfundheller (1731–1804), rodák
ze Žatce v Čechách, který se roku 1762 v Novém Jičíně oženil s Johannou Schwartzlingerovou (1713–1798), vdovou po bohatém krásnobarvíři
Ignazi Schindlerovi (1699–1761).
Připomeňme, že jeho švagrem byl například Anton Dominik Schindler,
patrně nejvýznamnější farář v Suchdole nad Odrou na kunínském panství, který se mimořádně zasloužil o barokní výzdobu tamního kostela.
A jeho synovcem byl Dr. Augustin Schindler, advokát a nejbližší přítel
kunínské hraběnky Marie Walburgy. Ernestina Theresie Leokardie Pfundhellerová (1816–1905) se stala manželkou Friedricha Emila Schindlera
(1809–1867), adoptivního vnuka a dědice hraběnky Walburgy.
Ernestinin bratr Karl Leopold Pfundheller (1814–1890) zastával v revolučním roce 1848 funkci velitele Národní gardy v Novém Jičíně. Význam
a bohatství rodiny Pfundhellerů pak začaly pomalu uhasínat. Jako skutečná hvězda však zazářil Karlův syn Ferdinand Richard Georg Pfundheller, známý ve světě pod uměleckým jménem C. F. van Hell, který se
proslavil jako hudebník, herec, ředitel známých evropských divadel
a režisér Metropolitní opery v New Yorku.
Narodil se 25. dubna 1845 v Novém Jičíně, vzdělával se na konzervatoři ve Vídni a uměleckou dráhu zahájil nejprve jako hudebník orchestru

Carl-Theater ve Vídni. Jako herec
debutoval v roce 1866 v Linci, působil
ve vídeňském Městském divadle pod
loubím. Byl také ředitelem Národního
divadla ve Vídni, divadel v Lipsku, Berlíně (Wilhelm-Friedrichstädtisches
Theater), později divadelním ředitelem
v Pule, Terstu, Pešti, Štýrském Hradci,
Karlových Varech (1878) a opakovaně
v Berlíně (Viktoriatheater, Nationaltheater), kde své tříleté ředitelování zahájil
12. října 1879 uvedením hry Antonius
a Kleopatra. Od roku 1882 hostoval
v Rakousku, byl ředitelem divadla
v Mariánských Lázních (1883). Ve Vídni C. F. van Hell.
Foto: Muzeum Novojičínska
byl Ferdinand Pfundheller znám především z oblíbené hry dramatika Ludwiga
Anzengrubera Farář z Kirchfeldu – jméno hlavního hrdiny, faráře Petera
Hella, si herec patrně zvolil za své umělecké jméno.
Po příchodu do New Yorku působil jako režisér Metropolitní opery.
Pod jeho taktovkou byly od roku 1885 uvedeny nové premiéry operních
titulů, převážně z díla velkého Richarda Wagnera. New York tak mohl
aplaudovat Lohengrinovi, Valkýře, Tannhäuserovi a dalším skvostům
operní tvorby. V nové podobě novojičínský rodák zpracoval opery Aida,
Don Giovanni či Faust.
Po návratu se jeho působištěm stal Berlín, kde stál v čele několika
divadel. V letech 1894–1905 vydával odborný časopis Regisseur.
Fachblatt für Theater, Musik und Kunst. Zemřel 6. října 1906 v Berlíně.
Jeho úmrtí zaznamenaly také noviny v rodném Novém Jičíně, jeho
jméno však neprávem upadlo v zapomnění.
V letošním roce uplyne 110 let od smrti herce a režiséra Ferdinanda
Pfundhellera. Jeho jméno se znovu objevilo v souvislosti s loňským
návratem dědictví rodiny Schindlerů z Kunewaldu z rakouských Korutan
na zámek v Kuníně. Ve Vídni byl nalezen hrob rodiny Pfundhellerů, ozvali
se také potomci rodiny, kteří přislíbili návštěvu Nového Jičína.
Nové informace k osobnostem a rodákům se ve spolupráci Muzea
Novojičínska a Státního okresního archivu Nový Jičín objevují na stránkách Galerie osobností města Nového Jičína www.galerienj.cz.

Bašta jako součást dění
Pavel Wessely
Když jsme si před dvěma lety připomínali sedmisté výročí našeho
města, zapadlo tak trochu čtyřsté výročí zbudování bašty, které jsme
si zvykli říkat farská. Lze předpokládat, že krátce po jejím tehdejším
začlenění do systému městského opevnění významně přispěla k obraně
proti nájezdům.
Letos tomu bude už čtvrt století, kdy padlo rozhodnutí o její celkové
obnově. Nepochybně to byl správný počin nového vedení radnice po
sametové revoluci. Byl součástí velké obnovy historického dědictví
města, kterou ocenili nejen jeho obyvatelé. Nový Jičín se v oblasti péče
o památky dostal zcela do popředí.
Čím žije zmíněná kamenná bašta dnes? Po několik let zde a v přilehlých prostorách působí Klub rodáků a přátel města Nového Jičína.
Ten, mimo své vlastní aktivity, jako jsou přednášky, výstavy a setkávání,
umožňuje její využití i jiným subjektům. Například po ukončení úspěšné
výstavy fotografií Jaroslava Bělíka využila atraktivní interiér opakovaně
školní družina při Základní škole Tyršova.
Bašta se ukázala být vhodná také pro výstavu děl Klubu výtvarných
umělců Horácka i zdejších mladých výtvarníků Šárky Hyklové a Lukáše
Grohmanna. Ke konci roku se tady svou zajímavou výstavou prezentoval a také setkával jubilující folklorní soubor Javorník.
Kromě několika stovek návštěvníků městské slavnosti, kterým Klub
rodáků vždy připravuje ochutnávku Alexandrovy klobásy, si klubovnu
i baštu prohlédly během roku četné skupiny turistů, ale i žáků místních
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Bašta patří k historickým klenotům našeho města.

Foto: Pavel Wessely

a okolních škol. Při pořádání koncertů ve farním chrámu využívají prostory bašty účinkující sbory a orchestry jako své zázemí.
Asi jen stěží si někdejší stavitelé obranné bašty mohli představit,
k čemu bude jejich dílo sloužit po čtyřech stech letech.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Výstava ve foyer:
■ Do pátku 29 ledna • PRÁCE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Akce:
■ Středa 6. ledna v 19.00 hod. • Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ
Vyprodáno.
■ Sobota 9. ledna v 15.00 a 18.00 hod. • 21. NOVOROČNÍ KONCERT
• Účinkují sbor ZUŠ Ondrášek a jeho přípravné sbory.
■ Úterý 12. ledna v 19.00 hod. • Patrik Hartl: HOVORY O ŠTĚSTÍ •
I mladí a krásní lidé mají své problémy. Režie: Patrik Hartl. Hrají: Kryštof
Hádek/Michal Slaný, Jana Stryková/Jitka Schneiderová, Marika
Šoposká/Michaela Maurerová, Roman Štabrňák, Filip Blažek. Předplatné
skupiny P.
■ Neděle 17. ledna v 16.00 hod. • Ludvík Aškenazy: ŠTĚDRÝ DEN
MALÉHO JAKUBA • Malý Jakub chodil na Štědrý den Prahou a prožíval
úžasná dobrodružství. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■ Sobota 23. ledna ve 20.00 hod. • LiStOVáNí: POHÁDKY PRO NEPOSLUŠNÉ DĚTI A JEJICH STAROSTLIVÉ RODIČE • Jubilejní, stý titul
projektu. Vezměte i své neposedné děti, proběhne test poslušnosti. Účinkují:
Lukáš Hejlík a herci ze souboru LiStOVáNí, kteří mají ten večer čas.
■ Úterý 26. ledna v 19.00 hod. – malý sál • SIEMPRE NUEVO • Koncert
českého kytarového dua. Kruh přátel hudby.
■ Středa 27. ledna v 19.00 hod. • VÍKEND S BOHEM • Odkud přicházíme,
proč jsme tady, kam kráčíme, po čem toužíme, jakou cestu si vybrat...
Režie: Mario Kubec. Hrají: Mario Kubec, Matouš Ruml/Ondřej Novák a další.
Připravujeme:
■ Pondělí 1. února v 19.00 hod. • Valeria Schulzová, Roman Olešák:
LENI • Původní slovenská hra o fiktivním setkání moderátora Johnnyho
Carsona a Hitlerovy „dvorní režisérky“ Leni Riefenstahl. Režie: Viktor Polesný. Hrají: Vilma Cibulková, Ondřej Kavan, Dana Syslová, Daniel Krejčík.
Předplatné skupiny B.
■ Úterý 2. února v 19.00 hod. • 4TET – IV. VERZE PROGRAMU • Vyprodáno.
■ Středa 3. února v 19.00 hod. • Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: AFRIKA ANEB ČEŠI MEZI LIDOŽRAVCI • Vyprodáno.
■ Čtvrtek 4. února v 18.00 hod. • Pam Valentine: MEZI NEBEM A ZEMÍ
• Citlivá i dojemná komedie současné britské autorky o důležitosti přirozených lidských hodnot. Režie: Kateřina Dušková. Hrají: Petr Dohnal, Petra
Janečková, Radim Madeja/Tomáš Lněnička, Petr Borovec, Martina Sikorová
a další. Předplatné skupiny S.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ PERFEKTNÍ DEN • Pondělí 4. ledna – úterý 5. ledna v 17.30 hod.
• Skupinka humanitárních pracovníků pomáhá při řešení krize ve válečné
zóně. Drama, 105 min., titulky.
■ BOD ZLOMU • Pondělí 4. ledna – úterý 5. ledna ve 20.00 hod. • 3D
• Adrenalinová pocta slavnému thrilleru Bod zlomu. Akční, 115 min.,
titulky.
■ PADESÁTKA • Středa 6. ledna v 17.30 hod. a ve 20.00 hod. • Vojta
Kotek jako režisér filmu, který se točí kolem rázovitých lidí z hor, jednoho
běžkařského závodu a několika padesátek. Česká komedie, 97 min.
■ SÁZKA NA NEJISTOTU • Čtvrtek 7. ledna – pátek 8. ledna
v 17.30 hod. • Pondělí 11. ledna – středa 13. ledna ve 20.00 hod. •
Příběh outsiderů, kteří všechny vlky z Wall Street proměnili v obětní
beránky. Životopisné drama, 130 min., titulky.
■ OSM HROZNÝCH • Čtvrtek 7. ledna – neděle 10. ledna ve
20.00 hod. • Osmý film Quentina Tarantina. Western, 182 min., titulky.
■ HODNÝ DINOSAURUS • Sobota 9. ledna – neděle 10. ledna
v 17.30 hod. • Výprava do světa dinosaurů, kde se apatosaurus Arlo
spřátelí s člověkem. Animovaný, 100 min., dabing.
■ MILENCI TĚCH DRUHÝCH • Pondělí 11. ledna – úterý 12. ledna
v 17.30 hod. • Jake a Lainey se k sobě skvěle hodí...jenže jsou milenci
těch druhých... Romantická komedie, 101 min., titulky
■ ZKÁZA LÁSKOU • Středa 13. ledna v 17.30 hod. • Nový snímek
režisérky Heleny Třeštíkové o Lídě Baarové. Dokument, 90 min., česky.
■ MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ • Čtvrtek 14. ledna – pátek
15. ledna v 17.30 hod. • Film s písněmi ze slavného muzikálu Starci na
chmelu. Hudební, 85 min., česky.
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■ REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ • Čtvrtek 14. ledna – neděle
17. ledna ve 20.00 hod. • Skutečný příběh od režiséra Alejandra G. Iñárritua. Dobrodružné drama, 156 min., titulky.
■ LEDOVÁ SEZONA • Sobota 16. ledna – neděle 17. ledna v 17.30 hod.
• Komedie o ledním medvědovi. Animovaná komedie, 86 min., dabing.
■ JOY • Pondělí 18. ledna – úterý 19. ledna v 17.30 hod. • Příběh ženy
v drsném světě investic. Životopisný/komedie/drama, 124 min., titulky.
■ CREED • Pondělí 18. ledna – úterý 19. ledna ve 20.00 hod. • Rocky
Balboa je zpět. Sportovní drama, 132 min., titulky.
■ ZKÁZA LÁSKOU • Středa 20. ledna v 17.30 hod. • Anotace viz výše.
■ OSM HROZNÝCH • Středa 20. ledna – čtvrtek 21. ledna ve
20.00 hod. • Anotace viz výše.
■ LÍDA BAAROVÁ • Čtvrtek 21. ledna – pátek 22. ledna v 17.30 hod.
• Sobota 23. ledna – neděle 24. ledna ve 20.00 hod. • Pondělí
25. ledna – úterý 26. ledna v 17.30 hod. • Nový český film od režiséra
Filipa Renče. Životopisný/historický/drama, 110 min.
■ LEMMY • Pátek 22. ledna ve 20.00 hod. • Život a kariéra heavymetalového
průkopníka Lemmy Kilmistera z kapely Motörhead. 110 min., titulky.
■ TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ • Sobota 23. ledna – neděle 24. ledna
v 17.30 hod. • Nedívej se zpátky! Oscarová Julia Roberts pátrá po
vrahovi své dcery. Kriminální thriller, 111 min., titulky.
■ LES SEBEVRAHŮ • Pondělí 25. ledna – úterý 26. ledna ve 20.00 hod.
• Vše začíná v tajemném japonském lese. Horor, 87 min., titulky.
■ STÁŽISTA • Bio Senior • Středa 27. ledna ve 13.00 hod. • Robert
De Niro se na důchod stane stážistou módního webu. Rodinná komedie,
121 min., titulky.
■ STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ • Středa 27. ledna v 17.00 hod.,
3D dabing • Středa 27. ledna ve 20.00 hod., 2D titulky • Čtvrtek
28. ledna ve 20.00 hod., 2D dabing • Pokračování veleúspěšné ságy.
Sci-fi triller, 136 min.
■ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA • Čtvrtek 28. ledna –
neděle 31. ledna v 17.30 hod. • Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore
jsou zpět. Rodinná komedie, 92 min., dabing.
■ DO POSLEDNÍHO DECHU • Pátek 29. ledna – neděle 31. ledna ve
20.00 hod. • Příběh nejodvážnější plavby malého záchranného člunu
v historii pobřežní stráže. Drama/thriller, 110 min., titulky.
BIOGRAF ARTEFAKT
Promítáme v prostorách Galerky na náměstí!
• O KUŘATECH A LIDECH • Sobota 23. ledna ve 20.00 hod. • Černá
komedie o shledání pětice bratrů na zapadlém ostrově. Komedie,
104 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstavy:
■ Do neděle 10. ledna (prodlouženo) – Rytířský sál
PENÍZE A PLATIDLA NAPŘÍČ STALETÍMI • Vývoj
peněz a platebních prostředků od nejstarších dob do
současnosti.
■ Do pátku 15. ledna – Nová galerie • JOSEF TREUCHEL 1925–1990:
OBRAZY (NEJEN) MÉ KRAJINY
■ Pátek 29. ledna – neděle 1. května • KOUZLO A SÍLA ROSTLIN •
Rostliny v lidové kultuře na Novojičínsku. Vernisáž 28. ledna v 17.00 hod.
Akce:
■ Čtvrtek 14. ledna v 16.30 hod. – Trámový sál • ZTRACENÝ NOVÝ
JIČÍN • Přednáška Radka Polácha. Vstupné 30 Kč. Více informací v rubrice Pozvánky na straně 16.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00,
sobota zavřeno, neděle, svátky 9.00–15.00

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Neděle 17. ledna v 15.00 hod. • BALONKOVÝ KARNEVAL PRO
DĚTI • Pro předškoláky, malé školáky i celou rodinu. Diskotéka, hry,
soutěže pro děti i rodiče, promenáda a soutěž masek. Všechny děti
dostanou drobné dárky. Vstupné: děti zdarma, doprovod 30 Kč.
■ Každý čtvrtek od 21. ledna do 18. února, vždy v 17.00 hod. • KURZ
JÓGA SMÍCHU • Kombinace smíchu a jógového dýchání Pranayama. Pro
dospělé od 18 let. Bližší informace na telefonu 603 162 548. Cena 500 Kč.
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■ Pátek 22. ledna od 16.00 hod. – sobota 23. ledna do 10.00 hod. •
ZIMNÍ KOUZELNÁ NOC • Zábavná akce pro odvážné předškoláky
a děti do 10 let. Hry, tanec, zábava, výtvarná dílna s přespáním ve Fokusu.
Bližší informace na telefonu 733 613 032. Cena 200 Kč (zahrnuje večeři,
snídani, pitný režim a program)
■ Sobota 30. ledna (hala ABC) – neděle 31. ledna (SVČ Fokus) • BLECHA CUP • Celostátní soutěž ve skákání přes švihadla. Vstupné 30 Kč.
■ Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny zájemce o práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč. První workshop 7. ledna.
■ NOVÝ KROUŽEK – KARATE • Fyzická, technická i psychická příprava zejména pro zájemce od 14 do 20 let. Tréninky každou středu
v 18.00 hod. Omezený počet 10 míst. Trenér Michal Tomek. Bližší
informace na telefonu 603 162 548. Začátek 6. ledna. Cena 500 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Sobota 9. ledna v 15.00 a 18.00 hod. – Beskydské
divadlo • NOVOROČNÍ KONCERT SBORU ONDRÁŠEK • Podrobnosti v programu Beskydského divadla.
■ Úterý 19. ledna v 17.00 hod – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku
Výstavy:
■ Do neděle 31. ledna (prodlouženo) – expozice klobouků Návštěvnického centra • BETLÉMY • Ze sbírky Josefa Hanzelky.
■ Čtvrtek 7. ledna – neděle 31. ledna – galerie Návštěvnického centra
• TOULKY PŘÍRODOU A MĚSTY • Krajinné a reportážní fotografie
Petra Lenarta. • Vernisáž 7. ledna v 17.00 hod.

Výstavy:
■ Do pátku 15. ledna – Výstavní síň
Stará pošta • VÁNOČNÍ VÝSTAVA • Z tvorby umělecké skupiny Kafemlýnek.
■ Pátek 1. ledna – neděle 31. ledna – Čajovna Archa • JANA SEGEŤOVÁ
• Obrazy a sochy.
Akce:
■ Pátek 1. ledna v 18.00 hod. – Masarykovo náměstí • SLAVNOSTNÍ
OHŇOSTROJ
■ Středa 6. ledna ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ •
Hudební workshop s devíti mísami a Kuželem. Vstupné 50 Kč.
■ Čtvrtek 7., 14. a 21. ledna od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa
MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny hráče.
■ Sobota 9. ledna ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • 70. léta - The B-52's,Talking Heads, Lene Lovich, Steely
Dan, Siunxsie & The Banshees, Sadistic Mika Band atd.
■ Středa 13. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • RUMUNSKO,
EXOTICKÝ KOUT EVROPSKÉ UNIE • Cestopisná projekce Ondřeje
Syrovátky z Kudrny. Vstupné 40/60 Kč.
■ Pátek 15. ledna ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • ABSTRACT
FUNK SESSION • Taneční a poslechový večírek – house, breakbeat,
liquid funk..., djs Old-Vasha, Scratchy and guest. Vstupné 30 Kč.
■ Sobota 16. ledna v 19.00 hod – Klub Galerka • CWRKOT • Tradiční
vítání nového roku s dobrou bluegrassovou muzikou a přáteli. Vstupné
70/100 Kč.
■ Středa 20. ledna v 18.00 hod – Čajovna Archa • BOLÍVIE ZNÁMÁ
NEZNÁMÁ • Projekce cestovatele a misionáře Luďka Kaluži. Vstupné
40/60 Kč.
■ Pátek 22. ledna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • ALLSKAPONES •
Ska večírek s karvinskou kapelou. Vstupné 70/100 Kč.
■ Sobota 23. ledna v 18.00 hod – Čajovna Archa • ODKAZ DÁVNÉ
INDIE DNEŠKU • Čtvrtý díl večerů o dávné indické moudrosti a hudbě.
Pořádá Šrí Haridhám, krajské centrum hnutí Hare Krišna. Vstupné 40/60 Kč.
■ Sobota 23. ledna ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA • Snakefinger – vzpomínka na zesnulého kytaristu a houslistu
Philipa Ch. Lithmana
■ Úterý 26. ledna v 16.00 hod. – městská knihovna • VYŠŠÍ JÁ ANEB
SÁM SOBĚ RÁDCEM • Přednáška Gabriely Onderkové, autorky výstavy
Obrázky z vesmíru, o člověku a jeho energetické podstatě, duši a egu
a dalších tématech. Vstupné 40/60 Kč. Kapacita míst je omezena, nutnost
rezervace na tel. 556 709 840.
■ Čtvrtek 28. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ZÁZRAČNÉ DÍTĚ
INTERNETU: PŘÍBĚH AARONA SWARTZE • Projekce dokumentu
z cyklu Jeden svět. Od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora
se stal aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie jsou dobrý
sluha, ale snadno zneužitelný pán. Délka 105 min.
■ Pátek 29. ledna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB &
DUENDE • Autorský projekt výrazného kytaristy a skladatele Tomislava
Zvardoně. Vstupné 100/150 Kč.
■ Sobota 30. ledna v 10.00 hod. – Čajovna Archa • ČAJOVÝLET NA
ŠTRAMBERK • Přírodně kulturní expedice. Sraz v 10.00 hod. před
čajovnou. Nenáročný výlet, místy mimo turistické trasy, čaj v lese. Návrat
odpoledne.
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Návštěvnické centrum nabízí
• Expozici Generál Laudon, mapující život významného
rakouského vojevůdce.
• Expozici věnovanou technologickému procesu výroby
klobouků.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně.
Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.
Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost i školy.
Půjčování disků do místního DiscGolfParku.
Půjčování trekových holí nejen pro pěší trasu Generála Laudona.
Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
Zahrajte si Laudoncaching v expozici Generál Laudon a čeká vás
odměna!
V prodeji nástěnný a stolní kalendář města na rok 2016 s kresbami
Karla Kordiovského.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy
a příznivce ve čtvrtek 21. ledna
v 16.30 hodin na přednášku Karla
Chobota s názvem Výročí roku 2016, která se uskuteční v klubových místnostech na baště na ulici Gen. Hlaďo.
Do nového roku 2016 si přejme, aby na zemi zavládl pokoj, neboť
bez pokoje, klidu a míru nemůže člověk prožívat radost ani štěstí.
V každodenním životě potřebujeme také dobrou vůli, bez níž nejsme
schopni se na ničem rozumném domluvit. A tak šiřme pokoj mezi
lidmi a mějme dobrou vůli vůči svým bližním. Věřme ve svou šťastnou hvězdu a ona nás nezklame. Pevné zdraví a vše dobré
v roce 2016 přeje výbor Klubu rodáků a přátel města.

Výběrové řízení
Tajemnice Městského úřadu Nový Jičín vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí(ho) oddělení majetku
a komunálního hospodářství
Veškeré potřebné informace najdete na http://www.novyjicin.cz/cz/urad/nabidky-prace/volna/vyberove-rizeni-vedoucioddeleni-majetku-a-komunalniho-hospodarstvi-1449669899/
Další informace podá osobně nebo telefonicky vedoucí odboru
majetku, rozvoje a investic Vladimír Bartoň, telefony 556 768 236
a 603 488 279, nebo personalistka Renáta Dvořáková, telefon
556 768 303.
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Pozvánky
• Islám a současná uprchlická krize
Jaké to je být iráckým uprchlíkem v Evropě? Jaké je pozadí islámu?
Jaká je skutečná motivace tisíců uprchlíků z Blízkého východu?
Na tyto i jiné otázky bude odpovídat bývalý muslim Salman Hasan
na přednášce s diskuzí, která se uskuteční v úterý 12. ledna
v 18.00 hodin v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy na
Palackého ulici 50. Přednášející odešel jako praktikující muslim na
studia do Německa, kde se stal křesťanem. Kvůli své nové víře musel
před několika lety utéct z Iráku, kde na vlastní kůži zakusil řádění
islamistů. Nyní žije v České republice, ale opakovaně se do Iráku
vrací, aby pomáhal potřebným. Vstup bude volný. Další informace
najdete na www.kostel-novyjicin.cz.
• Na zámku o ztraceném Novém Jičíně
Přednášku s názvem Ztracený Nový Jičín pořádá Muzeum Novojičínska jako součást cyklu Muzejní čtvrtky 2016 ve čtvrtek 14. ledna
v 16.30 hodin v Trámovém sále Žerotínského zámku. Návštěvníci
spatří historické fotografie, tentokrát důsledků „budovatelského
úsilí“ z padesátých až osmdesátých let minulého století, které se
výrazně podepsalo na tváři města.

Foto: archiv Muzea Novojičínska

• Mozaika zve nejen rodiče na parket
Rodinné centrum Mozaika zve rodiče – a nejen je – na parket.
V pátek 15. ledna od 20.00 hodin pořádá v Orlovně v Loučce
u Nového Jičína Ples s Mozaikou. K tanci a poslechu bude hrát
hudba Ladislava Pospěcha. Čeká na vás módní přehlídka, chybět
nebude ani bohatá tombola a občerstvení. Více informací na
http://www.mozaikanj.cz.
• Zahrádkáři pořádají tradiční ples
Ples s podtitulem Tančíme v květech pořádají novojičínští zahrádkáři v pátek 22. ledna od 19.00 hodin v sále Závodního klubu Varroc.
K tanci a poslechu budou hrát TNT Band a cimbálová muzika Harafica–Šurmyja. Připravena bude bohatá tombola a občerstvení. Vstupné včetně místenky činí 150 korun. Předprodej vstupenek na telefonu
732 968 493, od 6. ledna v sídle územního sdružení Českého zahrádkářského svazu, Mgsre. Šrámka 13, vždy v pondělí a ve středu od
14.00 do 16.00 hodin.
• O hledání vlastních kořenů
Milena Mikulková, poradkyně na mezilidské vztahy a výchovu
a autorka knihy Hlavu vzhůru, rodiče!, zve ke společnému hledání
odpovědí na otázky, k čemu je dobrá rodová archeologie, co můžeme
zjistit při hledání svých rodových kořenů a jak taková zjištění mohou
ovlivnit budoucnost jednotlivců i rodin. Seminář s názvem Kupředu
přes minulost se uskuteční v pátek 22. ledna od 18.00 hodin
a v sobotu 23. ledna od 16.00 hodin v sále modlitebny Církve
adventistů sedmého dne na Suvorovově ulici, naproti Technických
služeb. Vstupné bude dobrovolné.
• Přijďte se podívat do školy Komenského 68!
Den otevřených dveří pořádá Základní škola Komenského 68
v úterý 26. ledna od 14.30 do 17.30 hodin. Zveme rodiče a děti
k prohlídce školy. Od 10.00 do 12.00 hodin lze nahlédnout do výuky
prvního stupně. Více informací na www.zsko68nj.cz.
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Sport
Ploutvaři ovládli Ligu mládeže
Novojičínský zpravodaj, s využitím zprávy KVS Laguna

Vítězné družstvo Laguny přivezlo na třicet cenných kovů.
Foto: Barbora Svobodová
Čtrnáct zlatých, devět stříbrných a osm bronzových medailí a celkové
prvenství mezi družstvy přivezli ploutvaři Klubu vodních sportů Laguna
z národního finále žákovské a dorostenecké Ligy mládeže, které na
konci listopadu hostil Žďár nad Sázavou.
Ve vítězném týmu startovali žáci Základní školy Komenského 68.
V konkurenci dalších pěti finalistů zdolali obhájce titulu z Liberce, kteří
se museli spokojit s druhou příčkou, třetí skončila Olomouc. O vítězi
rozhodlo osmadvacet individuálních bazénových disciplín a tři štafety.
Jejich výsledky se započítávaly do celkového hodnocení.
Mezi dorostenci předvedl excelentní výkon náš Jakub Kovařík, jenž
si doplaval pro zlato ve všech pěti disciplínách, do nichž nastoupil.
Obdobně si v kategorii mladších žákyň vedla Veronika Pavlicová, i když
v plavání na hladině s monoploutví na nejdelší, čtyřsetmetrové trati
dohmátla jako druhá. Rozhodčí ale její přemožitelku z Olomouce diskvalifikovali pro předčasné opuštění bazénu.

Padesát let lyžování na Svinci
Pavel Andrýsek
Lyžařský areál na Svinci patří mezi nejstarší sportoviště v našem
městě. Vznikl v roce 1965 z rozhodnutí TJ Nový Jičín, za podpory
města a díky nadšencům, kteří základy areálu vybudovali doslova
vlastníma rukama.
Sedmadvacátého listopadu jsme si tady připomněli padesát let
provozu areálu a činnosti oddílu lyžování TJ Nový Jičín a následně
Lyžařského klubu Svinec. Přes osmdesát účastníků z řad bývalých
i současných členů, posílených přítomností starosty Jaroslava Dvořáka a předsedy TJ Nový Jičín Jiřího Hrachovce, zavzpomínalo na
pestrou historii, lyžařské úspěchy i nelehké podmínky spojené s provozováním areálu. V hektickém závěru setkání opět zvítězilo přesvědčení, že areál na Svinci má budoucnost a bude-li ho město dále
podporovat, je naší povinností udržet ho pro další generace.

Discgolfová sezona je u konce
Radek Dostál
Celoroční discgolfová liga byla opravdu našlapaná. Proběhl mimořádně vysoký počet turnajů, obzvláště v nejvyšší kategorii. Po těchto
„áčkových“ turnajích vyhrál ligu v kategorii Junior Jakub Knápek
z Moravian Gators Nový Jičín.
V kategorii žen se na druhé příčce umístila předsedkyně novojičínského discgolfového klubu Petra Javorková, která se již poněkolikáté udržela mezi trojicí nejlepších hráček v republice. V nejmladší
kategorii Juniors 3 obsadil Jakub Dostál krásné třetí místo.
Jeden z celorepublikových turnajů – Moravian Open 2015 – se
počátkem října uskutečnil také v Novém Jičíně. Jsme pyšní, že
v našem městě se discgolfu věnuje tolik hráčů. Moravian Gators se
svými pětadvaceti členy patří mezi nejpočetnější kluby v Česku.
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Hokejový klub podporuje děti
Lubomír Furmánek
Zimák je denně plný dětí sportujících v oddílech ledního hokeje
a krasobruslení, ale i dětí zájmově bruslících ve Školičkách bruslení
a v rámci projektu hokejového klubu Bruslení pro školky a školy s trenéry. Všechny tyto děti klub dlouhodobě finančně i materiálně podporuje. V roce 2015 dovybavil deset mládežnických celků pěti sty
kusy bílých a modrých dresů a helem, nejmladší ročníky také rukavicemi – vše nákladem jeden milion korun.
Každému klukovi, který si chce hokej vyzkoušet, bezplatně zapůjčíme
kompletní výstroj. V prvních letech platí jen příspěvky ve výši dvě stě
korun měsíčně. Stejně tak i krasobruslařky, kterým klub nakoupil brusle
a právě jim zajišťuje soutěžní šatičky, na něž se holky obzvláště těší.
Školním a předškolním dětem klub dotuje svoz na stadion, kde
se s hokejovými trenéry učí zábavnou formou bruslit. Také mimořádně
úspěšné sobotní Školičky bruslení probudily v našem městě vlnu
nadšení. Led je pro veřejnost lákavý. Aby si bruslení mohl vyzkoušet
opravdu každý, zřídil hokejový klub pro tyto děti, ale i dospělou veřejnost novou, kompletně vybavenou půjčovnu bruslí a helem.
Občané tuto službu přivítali. To se projevuje například ve zvyšující
se návštěvnosti veřejného bruslení. Klub investoval do dětí z Novojičínska celkem dva miliony korun, aby napomohl udržovat ve městě
sportovního ducha a probouzet v nich zájem o pohyb, hru a smysl
pro fair play.

Benjamínci protrhli smůlu
Jan Kopera
Zdejší mladší přípravka „C", tvořená hráči narozenými v roce 2008,
se jednadvacátého listopadu zúčastnila halového fotbalového turnaje
v Polance nad Odrou. Dosud se malým svěřencům trenéra Pavla
Macíčka na turnajích a v přátelských zápasech příliš nedařilo. Tentokrát
ale předvedli skvělý výkon a vše si vynahradili.
V konkurenci dalších šesti družstev obsadili třetí příčku za suverénním
domácím celkem a druhým týmem Vítkovic. Při vyhlašování vítězů
však došlo k nemilému pochybení pořadatelů na úkor našich fotbalových nadějí. Přestože tři výhry, dvě remízy a jediná prohra jasně ukazovaly, že jim patří třetí místo, při slavnostním ceremoniálu byli, ke
svému údivu, vyhlášení až jako čtvrtí.
Po reklamaci výsledků zápasů hlavní pořadatel chybu uznal a hráčům
i trenérovi se omluvil. Uvedl věci na správnou míru a potvrdil, že novojičínským malým fotbalistům za předvedený výkon třetí místo poprávu
náleží.

Máme nejrychlejší plavce!
Vlastimír Perna
Pět reprezentantů novojičínského Plaveckého klubu se o prvním
prosincovém víkendu zúčastnilo mistrovství republiky čtrnáctiletého
žactva v Prostějově. Žádný z nich se nevrátil domů bez medaile, každý
si přivezl symbolickou mikulášskou nadílku v podobě cenného kovu.
Nejúspěšnější byl Josef Kratochvíl, který časem 24,92 sekundy zvítězil ve sprintu na padesát metrů volným způsobem a přemožitele
nenašel ani na dvojnásobné trati, kde dosáhl výkonu 54,56 sekundy.
Ve stejné disciplíně – sto metrů volným způsobem – překvapila Marie
Skopalová, když v druhé nejrychlejší rozplavbě dokázala přeskočit
několik soupeřek a časem 1:01,55 minuty vybojovala bronzovou
medaili.
Čtveřice chlapců ve složení Josef Kratochvíl, Jan Sazovský, Peter
Jaroň a Alex Biskup vyhrála časem 1:46,37 minuty štafetu na čtyři
krát padesát metrů volným způsobem a může se pyšnit mistrovským
titulem. K němu přidala bronz v polohovém závodě na čtyři krát padesát
metrů – 2:00,04 minuty. Ani v dalších individuálních disciplínách se
novojičínští klasičtí plavci neztratili. Jejich úspěchy jsou tím obdivuhodnější, že již půl roku musejí kvůli rekonstrukci bazénu dojíždět do
okolních měst.

Naši benjamínci předvedli v Polance nad Odrou skvělý výkon.
Foto: Jan Kopera

Cenný skalp stolních tenistů
Miroslav Mikula
Posledním utkáním úvodní poloviny sezony vyvrcholilo třináctého
prosince působení stolních tenistů TJ Nový Jičín ve druhé lize. Naše
družstvo využilo domácího prostředí a porazilo silný tým KST Ostrava
těsným poměrem 10:8.
O vítězství se čtyřmi body zasloužil Kamil Knybel, další tři vybojoval
Tomáš Kratochvíl, po jednom bodu přidali Jakub Mikeska s Otou
Schwarzem a dvojice Kratochvíl – Mikeska ve čtyřhře. Stolní tenisté
se po tomto úspěchu posunuli do středu tabulky, v němž by se rádi
udrželi i v konečné fázi druholigové soutěže. Podrobnější informace
najdete na www.stolnitenistjnovyjicin.cz.

Pěší turistika je oblíbená
Oldřich Obšívač, Klub českých turistů
Pěší turistika se v našem odboru Klubu českých turistů těší velké
oblibě. Pokud nejedeme na zájezd, pořádáme téměř každý týden
jednodenní vycházky. Chodíme za každého počasí. Naším cílem
jsou především Beskydy, ale také Hostýnské, Vizovické, Oderské
vrchy a Javorníky. Využíváme při tom veřejnou dopravu – není tedy
nutné dopředu se hlásit. V roce 2015 jsme uspořádali okolo třiceti
vycházek s průměrnou délkou čtrnáct kilometrů, každé se zúčastnilo průměrně dvanáct turistů, nejčastěji starších lidí. Přáli bychom
si větší zapojení mladší generace, jako je tomu u zájezdové turistiky.
Pozvánky na naše akce najdete na www.kctnovyjicin.cz nebo ve
vývěsní skříňce v pasáži radnice.

Naši plavci si domů přivezli medailovou nadílku.
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Foto: Eva Lipová

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 16
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Fotosoutěž čtenářů – 58. kolo
Série dvaceti došlých snímků odráží převážně zimní či vánoční nálady, ale nakonec zvítězil snímek s náladou večerní. Hodnotitelé vzali
v potaz původnost námětu, což je, jak známo, jedno z prioritních kritérií naší soutěže.
1. místo získává snímek Patrika Wintera, zachycující jednu z architektonicky zajímavých novojičínských staveb. Je to současně dobrá
trefa na prahu roku, kdy o architektuře v Novém Jičíně budeme slýchat častěji.
2. místo Jana Kopery dokazuje, že Svinec je naše
nejoblíbenější mimoměstské téma – bodoval
jak v minulém čísle, tak i o rok dříve.
3. stejně jako vítězná fotografie i třetí snímek
Štěpána Veverky sbíral u hodnotitelů body za
původnost záběru.
Mimořádné čtvrté pořadí patří Stanislavu
Křenovskému za zajímavý aktuální snímek.

1. místo: Patrik Winter

Podmínky fotosoutěže:
Účastník zašle elektronickou cestou
neokoukaný záběr z našeho města na
e-mailovou adresu: njzpravodaj@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce. Nezapomeňte uvést také svou
adresu. Zaslané snímky, jejich nápaditost
a celkovou úroveň posoudí zástupci
redakce Novojičínského zpravodaje. Tři
nejlepší otiskneme, jejich autoři získají
odměnu.
Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává
souhlas s případnou úpravou a použitím
svého snímku k propagaci města.

3. místo: Štěpán Veverka

2. místo: Jan Kopera

4. místo: Štanislav Křenovský

Uzávěrka příštího čísla bude 19. ledna ve 12.00 hodin.
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