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Soutěž o zajímavý záběr z našeho města završuje pátý rok trvání
Úspěšný snímek Antonína Vágnera z tohoto měsíce je jedním z téměř tisícovky, které jste do soutěže v uplynulých pěti letech
zaslali vy, fotoamatéři. Mnohý čtenář na vybraných záběrech, prezentovaných pravidelně na zadní straně Novojičínského zpravodaje, objeví pohled, zákoutí či místo, které dosud neznal. Pokud je tomu tak i u dnešního snímku, pak je tu námět na vycházku:
Až vystoupíte z autobusu v Kojetíně, vydejte se směrem do Straníku, a jste tam za dvacet minut.
Pavel Wessely
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás seznámit s jedním z nejdůležitějších, ale také nejobtížnějších
projektů města po roce 1989 – odkoupením a následnou revitalizací areálu
dvou Hückelových vil. Na kraji města
v malém přírodním parku stojí skupina
čtyř reprezentativních vil rodiny Hückelů,
majitelů továrny na klobouky, která Nový
Jičín proslavila po celém světě. O dvě
nejcennější nám jde.
Město nikdy nebylo jejich majitelem. V roce 2008 byly prodány
v dražbě soukromé společnosti, přesto dodnes chátrají. Důležité je
i to, že v roce 1995 byl komplex vil prohlášen kulturní památkou.
Město loni požádalo o jejich zapsání do seznamu národních kulturních
památek. Výsledek zatím neznáme.
Vlastník vil nám nabídl jejich odkoupení za 13,5 milionu korun. Je
to přesně suma, za kterou je kdysi vydražil. Na tuto částku jsme se
dostali po několika jednáních. Prvotní návrhy se pohybovaly okolo
25 milionů korun. Kde peníze vezmeme? Na konci roku 2015 jsme
získali dotaci 16,3 milionu korun na rekonstrukci sportovní haly a bazénu,
se kterou jsme nepočítali. Tyto finance nyní uvolníme na odkoupení vil.
Ještě důležitější otázkou je, co s vilami. Na jejich převzetí pracujeme
od obdržení nabídky v roce 2014. Vznikla pracovní skupina, složená
ze zástupců vedení města, vedoucích dotčených odborů a památkářů.
Nechali jsme zpracovat studii využitelnosti. Je velmi realistická. Žádné
vzdušné zámky, jen fakta, čísla a data. Vychází ze schváleného územního plánu, který nám využití vil přímo určuje či nabízí, a také ze Strategického plánu rozvoje města na roky 2014–2020.
U jedné vily už jednoznačně víme, že bude sloužit ke zdravotnickým
účelům a bude mít svého provozovatele. Provoz budovy tedy nebude
zatěžovat rozpočet města. U druhé vily jsou otevřeny dvě varianty,
které se pravděpodobně propojí – vznikne zde multifunkční společenský komunitní dům, a to i s ohledem na evropské dotace.
Slovo finance se bude u vil skloňovat zejména. Třináct a půl milionu
korun na odkup máme. Na dalších 200 milionů přijde rekonstrukce
budov a výstavba nového objektu umístěného mezi vilami, který
bude sloužit jako multifunkční centrum s prostorným sálem na plesy,
koncerty, kongresy či semináře. V této sumě je zahrnuta i revitalizace
přilehlých zahrad a řešení dopravní situace v areálu.
Dvě stě milionů korun je obrovská částka. Jsme rozhodnuti výrazně
nezatěžovat rozpočet města, nebrat si úvěr. V roce 2016 počítáme jen
s 5 miliony korun na architektonickou soutěž, projektovou dokumentaci
a nejnutnější záchovné práce. Revitalizace bude probíhat po etapách
rozložených do sedmi let a samozřejmě s pomocí dotací a finanční
podpory institucí jako je stát či kraj. Devatenáctého února přijede do
Nového Jičína ministr kultury. Vily mu ukážeme a požádáme jej o pomoc.
Jsem rád, že projekt rekonstrukce Hückelových vil přijali za svůj nejen
politici a památkáři, ale i občané. Bylo to znát na veřejném projednávání
loni v prosinci. Rádi bychom občany i firmy zapojili do revitalizace prostřednictvím veřejné sbírky. Každý, kdo přispěje určitou částkou, bude
mít v Hückelových vilách jmenovku či stavební dílek. Tomuto tématu
částečně věnujeme i letošní slavnost města. Rádi bychom na ní přivítali
i Davida Vávru, který tolik proslavil Hückelovy vily v pořadu Šumná města.
Tento měsíc proběhne seminář pro zastupitele a na březnovém
zasedání bychom rádi areál definitivně odkoupili. Mimochodem, za
13,5 milionu korun získáváme do majetku nejen vily, ale i nejlukrativnější pozemky ve městě, s cenou přesahující 1 000 korun za čtvereční metr. A jde o téměř 40 tisíc čtverečních metrů. Areál navíc
sousedí s hojně využívaným lesoparkem a cyklostezkou.
Vážení spoluobčané, zrekonstruovat Hückelovy vily jsme byli rozhodnuti již při našem nástupu na radnici před pěti lety. Čekali jsme
však na příhodnou dobu. A ta nastala. Městu se daří, a to i finančně.
Nesplácíme žádný úvěr, hospodaříme zdravě. Držte nám, prosím,
palce, aby se nám podařilo vrátit těmto skvostům jejich dřívější slávu,
jako se to již daří u Hotelu Praha.
Jaroslav Dvořák
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Tříkráloví koledníci v ulicích
Marie Machková, tisková mluvčí
Přes dvě stě osmdesát tisíc korun vynesla letošní Tříkrálová sbírka
v Novém Jičíně a jeho místních částech. Pořádající Charita použije
většinu výtěžku na nákup polohovacích lůžek, toaletních křesel, invalidních vozíků, chodítek a dalších kompenzačních pomůcek, které půjčuje lidem pečujícím o nemohoucí příbuzné.
Část peněz poplyne do nového fondu humanitární pomoci. Prvním
člověkem, kterému z něj chce Charita pomoci, je vážně nemocný pan
Marcel. Muž po píchnutí hmyzem ochrnul a s okolím komunikuje jen
očima. „Budeme rádi, když nám občané sami budou přinášet tipy,
komu pomoci,“ doplnil ředitel novojičínské Charity Marcel Brož.

Tříkráloví koledníci tradičně zavítali také na radnici.
Foto: Marie Machková

Kotlíkové dotace startují
Marie Machková, tisková mluvčí
Zdejší radnice má zájem na zdravém životním prostředí, a proto
podporuje kotlíkové dotace určené na výměnu zdroje topení v rodinných
domech. Každá domácnost, která zruší staré kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním, může získat na pořízení ekologicky šetrnějšího
zařízení až 95 procent z maximální částky 150 tisíc korun.
Žádosti o dotaci přijímá od 1. února do 29. dubna Krajský úřad
Moravskoslezského kraje v Ostravě. Potřebné formuláře včetně jejich
vyplněných vzorů najdete na www.lokalni-topeniste.cz, na recepci
krajského úřadu nebo na Městském úřadu v Novém Jičíně – na recepci
v Divadelní ulici 1, v budově radnice na Masarykově náměstí a na
odboru životního prostředí. Seznam výrobků a technologií, na něž se
kotlíkové dotace vztahují, je zveřejněn na www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace. Odpovědi na případné dotazy lze získat na informační
lince 595 622 355 a na e-mailové adrese kotliky@msk.cz, které zřídil
krajský úřad.

Občanská statistika –
červenec–prosinec 2015
Počet obyvatel
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků – Nový Jičín
– Kunín
– Rybí
– Šenov u Nového Jičína
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo
Nejstarší občan
Nejstarší občanka

Geryk František
Pavelková Ludmila

24 062
123
73
50
42
31
1
2
256
168
116
14. 1. 1917
18. 8. 1914
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Co město nabízí k prodeji
Město Nový Jičín vyhlašuje nabídkové řízení na prodej rodinného domu na ulici Dolní Brána č. 10, s příslušenstvím, budova
č. p. 652 v Novém Jičíně na stavebním pozemku parcela č. st.
100 a pozemku parcela č. st. 100 (zastavěná plocha, nádvoří
o evidované výměře 212 m2) v katastrálním území Nový Jičín –
Dolní Předměstí, a na prodej pozemku parcela č. 737 (ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 109 m2) v katastrálním území Nový
Jičín – Dolní Předměstí.
V nabízené nemovitosti se nachází přízemí s 1 nebytovým
prostorem, 1 nadzemní podlaží – přízemí se společnou přístupovou chodbou a prostorem schodiště do 2. nadzemního
podlaží a 2. nadzemní podlaží – I. patro se 2 nebytovými prostory.
Prohlídka nemovitosti je možná po předchozí dohodě s pracovnicí bytového odboru Miroslavou Saksovou.
Minimální nabídková kupní cena je stanovena na 2 000 000 Kč.
Nabídkové řízení potrvá do 22. 3. 2016 do 15.00 hodin.
Bližší informace sdělí Jana Havranová, odbor majetku, rozvoje
a investic, telefon 556 768 293, e-mail jhavran@novyjicin-town.cz.

Pozor na městské pozemky!
Olga Kubálková, odbor životního prostředí
Město Nový Jičín zveřejnilo pravidla pro aktivity občanů na městských pozemcích. V plném znění jsou dostupná na webových stránkách www.novy-jicin.cz.
Například dobře míněné výsadby veřejné zeleně občané často
provádějí na podzemních vedeních inženýrských sítí nebo tak, že
komplikují údržbu ploch. Abychom těmto situacím předešli, je třeba
záměr předem projednat s Olgou Kubálkovou z odboru životního
prostředí, telefon 556 768 266, e-mail okubalkova@novyjicin-town.cz.
Jiné využití ploch – uložení materiálu, umístění mobiliáře v podobě
laviček, kamenů, zábradlí a dalších objektů, zpevnění ploch a podobně
je nutno projednat se Zuzanou Piterákovou z odboru majetku, rozvoje
a investic, telefon 556 768 235, e-mail zpiterakova@novyjicin-town.cz.

Změny v poplatcích za odpad
Jarmila Straková, vedoucí finančního odboru
Se začátkem nového roku nabyly účinnosti změny v úhradě místního
poplatku za odpady. V čem se nová praxe liší od předchozí?
• odpovědnost zákonného zástupce nebo opatrovníka – povinnost vyrovnat nedoplatek za člověka, který je ke dni splatnosti nezletilý
nebo který je omezen ve svéprávnosti, přechází na zákonného zástupce
nebo opatrovníka spravujícího jeho jmění
• osvobození od poplatku – vztahuje se na poplatníky umístěné
v dětském domově pro děti do 3 let, školském zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy, případně pro preventivně výchovnou
péči, dále umístěné v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
a v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro
seniory a v domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení
• prominutí poplatku – zavádí se znovu po pěti letech. Podmínkou
částečného nebo úplného prominutí je odstranění tvrdosti právního
předpisu, jež lze vzhledem k okolnostem ospravedlnit. Důvodem k prominutí není platební neschopnost poplatníka.
Od 1. ledna 2016 činí roční poplatek za odpady 552 koruny za
osobu a je splatný jednorázově do 30. června 2016. Zaplatit ho lze
bezhotovostním převodem na účet města 19-0000326801/0100 s uvedením variabilních symbolů všech osob, za které poplatek hradíte –
variabilní symboly jsou stejné jako v předchozích letech. Další možností
je hotovostní platba v pokladně městského úřadu na Divadelní ulici 1.
Vyzýváme všechny občany města, kteří dosud neuhradili poplatky
za předchozí období, aby tak neprodleně učinili. V opačném případě
jim správce poplatku vyměří úhradu platebním výměrem s tím, že
výsledná částka může dosáhnout až trojnásobku dlužného poplatku.
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Podnikatelé, ohlaste odpady
Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2015 vyprodukovali
nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost.
Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností na webovém portálu www.ispop.cz. Elektronické formuláře je nutné vyplnit do 15. února. Vznikne-li původci
ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, je třeba hlášení
podat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Hlášení
již nelze podávat v listinné podobě, ani zasílat elektronicky přímo
na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Bližší informace na www.ispop.cz a www.novy-jicin.cz v sekci
odpadové hospodářství, aktuality, akce. Případně je podá Marta
Kiššová z odboru životního prostředí městského úřadu, kancelář
306, telefon 556 768 365, e-mail mkissova@novyjicin-town.cz.

Zápis žáků do 1. tříd základních
škol v Novém Jičíně
a jeho místních částech
pro školní rok 2016–2017
se bude konat ve čtvrtek 11. února 2016
od 14.00 do 18.00 hodin
v základních školách podle těchto školských obvodů:
• pro Základní školu Jubilejní 3: ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá,
Dolní brána, Gregorova, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze,
Kollárova, Masarykovo náměstí, Mendelova, Protifašistických bojovníků,
Sportovní, Suvorovova, U Grasmanky, Vančurova, Wolkerova;
• pro odloučené pracoviště Dlouhá 56: ulice B. Martinů, Bratří
Jaroňků, Císařská, Jičínská, Ke Svinci, Křenová, Lipová, M. Baláše,
Masarykovo náměstí, Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod
Horama, Pod Žlabcem, R. Melče, Suvorovova, Tolstého, U Hráze,
U Stadionu, V Kútě, V. Poláka, Za Humny, Za Korunou, Za Potokem;
• pro Základní školu Komenského 66: ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova, Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Malé náměstí,
Masarykovo náměstí, Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady,
Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Suvorovova, Štursova, Úprkova, Zborovská, Žilinská; část obce Nový Jičín-Straník, Žilina;
• pro Základní školu Komenského 68: ulice Brožíkova, Bulharská,
Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského náměstí, Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo
náměstí, Msgr. Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Přemyslovců, Slezská,
Suvorovova, Svatopluka Čecha, Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova;
• pro Základní školu Tyršova 1: ulice 28. října, 5. května, Boženy
Benešové, B. Němcové, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála
Bystřiny, Fibichovo náměstí, Gen. Hlaďo, Havlíčkova, Husova, Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla,
Lesní, Lidická, Masarykovo náměstí, Myslbekova, Na Stráni, Na Valech,
Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Purkyňova, Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova, Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Vrchlického,
Žerotínova, část obce Nový Jičín-Bludovice, Kojetín.
Děti s odloženou povinnou školní docházkou se dostaví k zápisu do
základní školy, kde jim byl povolen odklad povinné školní docházky.
Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list
dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného
zástupce).
Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce, že jsou povinni přihlásit
k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna
2016 dosáhnou 6 let věku. O odložení povinné školní docházky rozhodne
ředitel školy po odborném posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
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Dárek pro malé pacienty

Žáci obdarovali děti z domova
Barbora Kamasová a Hana Šmídová
Že nejhezčí chvíle v životě jsou ty, kdy můžeme někoho obdarovat, se přesvědčili žáci 4.A Základní školy Komenského 68. Domluvili se, že obdarují děti, které nemohou vyrůstat ve
svých rodinách, vybrali peníze a jedno prosincové dopoledne
strávili nákupem dárků a jejich balením. Tři dny před Štědrým
dnem jsme se vydali do dětského domova, kde nás přivítala
paní ředitelka a čtvrťákům jménem dětí poděkovala. Dárky jsme
uložili pod stromeček a dětský domov si prohlédli.

Zveme na Veletrh Novojičínska
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad

Dětské oddělení zdejší nemocnice získalo od města dárek pro
své malé pacienty. Interaktivní elektronické zařízení Omnneo sweetbox slouží k výuce i k hrám a nahrazuje interaktivní tabuli, LCD
televizi, projektor či herní konzoli. Text a foto: Marie Machková

Brožovi jsou „diamantoví“
Marie Machková, tisková mluvčí
Manželský slib si na zdejší radnici třiadvacátého ledna po šedesáti
letech zopakovali manželé Edita a Jaroslav Brožovi. Diamantovou
svatbu jim vystrojily děti. Nejen obřad s oddávajícím starostou Jaroslavem Dvořákem, ale celá oslava byla pro manžele překvapením.
Paní Edita pochází se Slovenska, pan Jaroslav z Moravy. Seznámili
v roce 1955 v Praze. Asi po deseti měsících známosti se vzali a bydleli
v Příboře. V roce 1957 se přestěhovali do Nového Jičína, kde žijí
dodnes. Paní Edita pracovala jako vychovatelka v Příboře. Při zaměstnání vystudovala vysokou školu a stala se učitelkou v Mořkově.
Pan Jaroslav pracoval v Tatře v Šenově u Nového Jičína. Jako odborník byl vyslán několikrát do Číny, kde budoval montážní závody.
Společně vychovali dvě děti. Mají sedm vnuků a šest pravnoučat.
Protože každý z potomků bydlí v jiné části republiky a mnozí dokonce
v zahraničí, oslavu diamantové svatby všichni vnímali jako příležitost
k setkání. „Bylo to překvapení a dojalo nás to. Popovídáme si, posedíme spolu,“ řekl dojatý pan Jaroslav, který si na své ženě nejvíce
cení pravdomluvnosti a schopnosti pečovat o rodinu.
„Recept na šťastné manželství nemáme. Řeknu jen tolerance,
ohleduplnost a odpuštění. Jako každý, i my jsme měli problémy. Ale
protože jsme se měli rádi, tak jsme je zvládli,“ dodala paní Edita.

„Diamantový“ pár se zapsal do pamětní knihy našeho města.
Foto: Marie Machková
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Dovolujeme si pozvat podnikatele, kteří mají zájem představit své
výrobky nebo služby, na XVII. Veletrh Novojičínska. Tradiční regionální
akce na podporu podnikání se uskuteční v sobotu 28. května
a v neděli 29. května na novojičínském zimním stadionu a přilehlých
plochách.
Letos veletrh rozšíříme o oslavu dětského dne. Mimo tradiční propagaci podnikání bude zaměřen na děti a volnočasové aktivity. Jako
každý rok poskytujeme výstavní plochy bezplatně. Vzhledem k tomu,
že prostor uvnitř zimního stadionu i v přilehlém okolí je omezený,
neváhejte.
Přihlášky lze podávat do 8. dubna nebo do úplného obsazení
výstavních ploch na Městský úřad Nový Jičín, obecní živnostenský úřad. Další informace poskytne Pavlína Hastíková, telefon
556 768 311. Přihlášku a podrobnosti najdete také na
www.novyjicin.cz.

Je dobré být viděn

Strážníci městské policie se opět zaměřili na chodce a cyklisty.
Na přelomu ledna a února uspořádali dvě preventivní akce zaměřené na jejich bezpečnost. Se strážníky se lidé mohli setkat ještě
za tmy u přechodů poblíž frekventovaných míst. S krajským
koordinátorem BESIP tam upozorňovali chodce v tmavém
a nevýrazném oblečení na jejich špatnou viditelnost. Zároveň
jim radili, jak mohou svou viditelnost posílit vhodnou barvou
oblečení a doplňky z fluorescenčních a reflexních materiálů.
Chodci i cyklisté tuto akci vítali, někteří měli na sobě reflexní
pásky, které obdrželi při prosincové preventivní akci. Špatně
viditelným chodcům strážníci rozdávali reflexní doplňky.
Text a foto: Ilona Majorošová
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Charitní dům rozšířil služby

Debrujáři v roce jedna

Marie Machková, tisková mluvčí
Charitní dům blahoslavené Matky Terezy prošel další rekonstrukcí
a rozšířil své služby pro lidi bez domova. Vzniklo zde nové nízkoprahové denní centrum a prádelna, přibyla místa pro klienty noclehárny, rekonstrukcí prošla i kotelna. Přestavbu za sedm set tisíc
korun zaplatilo město ze svého rozpočtu. Vybavení a projektovou
dokumentaci, přibližně za sto třicet tisíc korun, hradila Charita,
která azylový dům provozuje.
„Nízkoprahové denní centrum umožní těm, kteří se ocitli na ulici,
pobýt v teple, uvařit si polévku, vykonat hygienu a vyměnit si oblečení. V nové prádelně si mohou vyprat,“ řekl sociální pracovník
Marek Procházka.
Lidé na okraji společnosti se tady učí o sebe postarat, komunikovat s úřady a případně se zařadit zpět do života. „Tato služba
bude také terénní. Budeme chodit do míst, kde se bezdomovci
zdržují,“ dodal Procházka.
V azylovém domě vznikla po sanačních pracích a stavebních
úpravách také další ložnice, ve které mohou lidé bez přístřeší přespávat. „Před čtyřmi lety otevřená noclehárna s dvanácti lůžky už
nestačila. V nových prostorách vznikla ložnice s dalšími čtyřmi
dvoupatrovými postelemi a místnost pro dvě osoby, které musejí
být v separaci například kvůli nemoci,“ vysvětlil ředitel místní Charity Marcel Brož.
Počet lidí bez domova lze v našem městě jen odhadovat. Hovoří
se o třech až čtyřech desítkách.

Montessori – začínáme v září!
Magda Trávníčková, ředitelka
Letos prvního září zahájí Základní škola Tyršova výuku žáků v Montessori systému. Jde o vzdělávání podle kvalitního a ověřeného systému s dlouholetou tradicí, podpořeného ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
Výuku povede kvalifikovaný a profesionální pedagogický tým
s vysokoškolským vzděláním a navazujícím diplomovým vzděláním
v Montessori pedagogice. Pilotní ověřování prvků Montessori pedagogiky probíhá již v tomto školním roce.
Zápis do 1. Montessori třídy se uskuteční, stejně jako zápis do
prvních tříd všech základních škol v našem městě, ve čtvrtek
11. února od 14.00 do 18.00 hodin v prostorách Základní školy Tyršova. Bližší informace najdete na jejích webových stránkách.

Nový kroužek s názvem Debrujáři vznikl v letošním školním roce
v Základní škole Komenského 68. Je určen dětem, které mají zájem
o vědu a techniku, nebojí se experimentovat, zkoumat a vymýšlet
něco nového. Provádějí samostatně pokusy, k nimž nejsou zapotřebí žádné náročné přístroje či materiály. Vždy se jedná o věci,
se kterými se setkají v domácnosti nebo jsou běžně k dostání
v obchodě. V průběhu roku se naši Debrujáři zúčastní několika zajímavých soutěží – jako první je čeká Science Cup 2016. Na snímku
členové kroužku provádějí pokus nazvaný Bublina v bublině.
Text Barbora Kamasová, foto Zuzana Kociánová

Jak moc suchý byl loňský rok?
Pavel Wessely
Jednou z odpovědí na otázku v titulku může být skutečnost, že
spadlo nejméně srážek za posledních jednadvacet let. Tak dlouho
sleduji množství srážek v Novém Jičíně, byť v amatérských podmínkách s určitou možnou chybou.
Loňský úhrn činil 539 milimetrů. Je tak výrazně pod dvacetiletým
průměrem, který mi v našem městě vychází na 797 milimetrů.
Mimochodem, nejvíce srážek jsem zaznamenal v roce 2010 – bylo
to 1 156 milimetrů.
Důsledky takového deficitu společně s extrémními letními teplotami zřejmě každý z nás pozoroval. Mimořádně se dařilo kůrovci,
a proto například v městských lesích kvůli tomu bylo nutné vykácet dvojnásobné množství zaschlých stromů než v roce předchozím.
Snad ještě jedna zajímavost. Už po několik let nejvíce napršelo
v letních měsících – vloni to byl srpen s 88 milimetry. Loňské sucho
se zatím výrazněji neprojevilo na spodních vodách v přírodě. Soudím tak podle odtoku z pramenů na studánkové trase po Puntíku.
U jedenácti z nich byl ke konci roku jen nepatrně nižší, vyschla
pouze jediná s nejmenším přítokem.
Jistě bychom uvítali v tomto roce větší vodní příděl, i když leden
zatím s vláhou šetří.

Novojičínský zpravodaj

Loňskému suchu padlo za oběť mnoho stromů v samotném městě.
Foto: Pavel Wessely

5

Únor 2016

Dětský maškarní karneval

„Kouzelný koberec“ ve výuce
Soňa Nevrlová

Orlovna v místní části Louka se sedmnáctého ledna proměnila na
pohádkové místo, které nabídlo zábavu i soutěže pro děti a dospělé.
Dohromady se nás na maškarním karnevalu sešla téměř stovka.
Účinkující ve svých převlecích přiblížili například Makovou panenku
s motýlem Emanuelem, vílu Amálku, vodníka a další pohádkové
bytosti. Děti a rodiče si mohli zasoutěžit, zatančit i zazpívat. Nechyběla
ani bohatá tombola a občerstvení. Maškarní karneval pořádala Jednota Orel Nový Jičín ve spolupráci s mateřskou školou v Loučce.
Text a foto: Jan Šimíček

Děti z Mateřské školy Sady druhý rok využívají přístroj Magic Box
– interaktivní pomůcku, která jim pomáhá zábavnou formou získávat
vědomosti a zároveň je učí pracovat s moderními technologiemi. Ihned
při prvním kontaktu děti pomůcku pracovně nazvaly „kouzelný koberec“, protože úkoly se promítají na podložku na zemi.
Kromě zajímavých úkolů mohou skládat puzzle, vybarvovat omalovánky a kreslit si, vše vsedě, vkleče nebo i vleže. Pracovat mohou
samy nebo ve dvojicích či skupinách, aby se naučily vzájemně spolupracovat. Připojením na internet se možnosti Magic Boxu ještě
zvyšují, neboť můžeme stahovat dětem obrázky, písničky nebo tvořit
prezentace.
Programy jsou tematicky zaměřené a v souladu s plánem pro předškolní vzdělávání. Zpočátku jsme přístroj využívali jen doplňkově, ale
v současné době je v provozu téměř denně. Začali jsme ho používat
i k rozvoji grafomotoriky, protože velká plocha koberce je k tomu ideální.
Dnes je pro nás práce s Magic Boxem běžnou součástí výchovně
vzdělávací práce. Pro děti je to vítaná změna a velmi oblíbená činnost.

Studenti na exkurzi v Londýně
Michaela Valová
Krásy vánočního Londýna obdivovali studenti Educa – střední
odborné školy. Ubytováni jsme byli v hotelu v centru metropole,
zhruba deset minut chůze od známé Oxford Street a půldruhého
kilometru od Buckinghamského paláce, sídla královny.
Na Oxford Street jsme nejen utratili většinu kapesného, ale sídlila
tam škola, ve které studenti strávili tři dopoledne se zkušenými
lektory. Poslední den výuky obdrželi certifikáty s potvrzením
o absolvování kurzu a dosažené jazykové úrovni.
Každé odpoledne po skončení výuky jsme se věnovali poznávání
Londýna. Kromě všech známých památek jsme obdivovali nádhernou vánoční výzdobu ulic a obchodů, strávili šťastnou půlhodinku v největším londýnském hračkářství Hamleys a navštívili
Muzeum voskových figurín Madame Tussaud.

Metropole na Temži má své kouzlo – a nejen o Vánocích.
Foto: Aleš Medek
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Práci s Magic Boxem si děti v mateřince rychle oblíbily.
Foto: Soňa Nevrlová

Dospělí tančili s Mozaikou

Ples s Mozaikou pro dospělé uspořádalo patnáctého ledna stejnojmenné rodinné centrum za podpory města Nového Jičína.
O výbornou zábavu se postarala živá kapela, program obohatila
módní přehlídka společenských a svatebních šatů. Už teď se
těšíme na další ročník.
Text Zuzana Rosová, foto Vladimíra Šimíčková
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Novoroční zpívání Ondrášku

Toulavá kamera v Novém Jičíně

Karel Chobot, Státní okresní archiv

Marie Machková, tisková mluvčí

Jejich novoroční zpívání se již stalo tradicí a nevšední kulturní
uměleckou událostí našeho města. Dvěma koncerty z devátého
ledna vstoupily sbor Základní umělecké školy Ondrášek, jeho přípravná oddělení Hrášek, Rarášek, Kulihrášek a Komorní sbor do
třetí dekády novoročních zpěvů. Zároveň zahájily přípravnou sezonu před padesátiletým jubileem sboru.
Všechny sbory byly perfektní, obecenstvo nadšené. Osobně
mě nejvíce zaujal Kulihrášek, který se představil ve skladbě Jana
Hanuše Malá vánoční muzika. Pěvci dokázali, že jsou výborným
předstupněm koncertního sboru, ba že mu technicky a umělecky
takříkajíc „šlapou na paty“.
Rarášek i Hrášek krásně zpívaly zdánlivě jednodušší koledy,
Ondrášek a Komorní sbor předvedly mistrovsky dokonalé muzicírování a nenechaly nikoho na pochybách, že veškerá mezinárodní
a národní ocenění, jak o nich v úvodním pozdravu hovořil starosta
Jaroslav Dvořák, jim právem náležejí.
Josef Zajíček, umělecký vedoucí a dirigent, a sbormistryně
Michaela Glogarová připravili náročný, dramaturgicky vyvážený
program. Šťastnou ruku měli při volbě doprovodu, ať se jednalo
o flétny, hoboj, percuse či klavír, kde vedle charismatické Marie
Válkové čím dál více září Dušan Brus – nejen brilantním doprovodem, ale vnitřním souzněním se sborem a obecenstvem a smyslem
pro humor, který projevil při překvapivém vystoupení loučících se
členek sboru na závěr novoročního ondráškovského koncertování.
Dojem jednotlivých vystoupení vhodným průvodním slovem umocnil David Stančík, rovněž bývalý člen sboru.
Báječný koncert, radostně zpěvné a poetické zahájení roku
2016, skvělý vstup k přípravám jubilejní padesátileté sezony!

Toulavá kamera, pořad České televize vysílaný každou neděli
dopoledne na programu ČT1, přijela počátkem ledna do Nového
Jičína. Natáčely se zde dvě reportáže, obě v návštěvnickém centru
a v muzeu.
Diváci by se z nich měli dovědět o našem unikátu – dioramatu
bitvy u Domašova a o generálu Laudonovi. Další pozvánkou do
Nového Jičína bude přiblížení technologie výroby klobouků, které
nabízí návštěvnické centrum, a také sbírka klobouků osobností
v Muzeu Novojičínska. Termín vysílání reportáží nebyl do uzávěrky
zpravodaje znám.

Novoroční muzicírování Ondrášku vstoupilo do třetí dekády.
Foto: Petr Lenart

Názory zastupitelů
Václav Dobrozemský: Na zasedání zastupitelstva města v srpnu
Jaroslav Kotas: Letos bude v místní části Loučka obohacena
2015 bylo dovršeno zavedení nového systému rozdělování dotací
o kulturní i jiné akce pořádané místními spolky spolu s osadním
a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín.
výborem a s finanční podporou města, což jistě obyvatelé této
Změnu vyvolala novela zákona o rozpočtových pravidlech územnejvětší části města ocení. Na druhé straně nelze mít žádnou radost
ních rozpočtů. Do příprav se zapojili také zastupitelé ODS. Na
z negativních věcí přinášejících diskotéky v Koruně, po nichž prawebových stránkách města v sekci Názory zastupitelů bych chtěl
videlně zůstává spoušť z vysypaných odpadkových košů a v poslední
poukázat na některé aspekty tohoto systému, na které zastupitelé
době i rozbitých skel na autobusových zastávkách, jak se stalo vloni
za ODS v průběhu příprav a schvalování upozorňovali.
a rovněž i v pátek 15. ledna na zastávce „Koruna“.
Příspěvky v této rubrice nemusejí vyjadřovat názory redakce.

Stanoviska zastupitelů najdete také na
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/nazory-zastupitelu/.
Novojičínský zpravodaj
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Novojičínský stavitel Julius Augustin Riedel
Radek Polách a Irena Jašíková, Muzeum Novojičínska
Jméno tohoto významného stavitele
našeho města a rodáka ze Žiliny u Nového Jičína je již téměř zapomenuto. Julius
Augustin Riedel se narodil 9. ledna 1836
jako syn Franze Riedla a jeho manželky
Barbary, dcery Josefa Sommera.
V mládí působil jako stavitel nejprve
se svým bratrem Carlem Riedlem,
posléze je uváděn jako jeho společník.
Současně byl partnerem dalšího žilinského rodáka – barona Karla von
Schwarze, se kterým se podílel na mnoha stavbách v Dolním Rakousku, Salzbursku, Štýrsku, Korutanech a dalších
Dům Julia Augusta Riedela zemích monarchie.
Po létech strávených v rakouských
kolem roku 1910, dnešní Tyrzemích se Julius A. Riedel koncem
šova ulice 5.
Foto: Muzeum Novojičínska šedesátých let 19. století usadil opět
v Novém Jičíně. Dne 24. dubna 1869 se
jeho manželkou stala Auguste Preisenhammer, dcera zdejšího textilního podnikatele Maxmiliana Preisenhammera. Julius A. Riedel se
podílel na dohledu významných stavebních činností města Nového
Jičína, stal se i poradcem starosty JUDr. Heinricha Preisenhammera.
Po dokončení monumentální stavby Krajského soudu v Novém
Jičíně byl 1. října 1880 jmenován čestným občanem města. V roce
1885 uspěl při volbách do zastupitelstva města a vstoupil do místní
politiky. Později se stal zástupcem starosty JUDr. Huga Fuxe. Jeho

Plán průčelí domu Julia Augusta Riedela.
Foto: Stavební úřad MěÚ v Novém Jičíně

Hrobka rodiny Preisenhammerů na zdejším hřbitově. Foto: Radek Polách

podpis figuroval v osmdesátých letech 19. století při rozhodování
o všech významnějších stavebních počinech v našem městě.
Byly to projekty související především se slavným vídeňským architektem Otto Thienemannem při výstavbě objektů okružní třídy, ale
také při budování místní dráhy Nový Jičín–Suchdol nad Odrou, na níž
se podílel s Karlem von Schwarzem. Julius A. Riedel byl majitelem
četných pozemků v centru města i stavitelem svého rodinného domu
na tehdejším Döpperringu č. 5/9, který mu také projektoval architekt
Otto Thienemann.
Ve Vídni již Otto Thienemann v roce 1879 podobný dům v zástavbě
navrhl jako sídlo Heinricha Hetzera. Na novojičínském domě Julia
A. Riedela na dnešní Tyršově ulici se objevuje obdobné členění fasády
i s předsunutým balkonem. S manželkou Augustou tady Julius A. Riedel
prožil šťastných osmnáct let až do 19. června 1886, kdy jeho žena
v pouhých osmatřiceti letech umírá. Její tělo spočinulo v rodinné
hrobce Preisenhammerů na novojičínském hřbitově.
Často se později v literatuře opakuje nesprávný údaj k majiteli tohoto
velkého rodinného domu. Od roku 1903 se chybný záznam nesprávně
opisoval z textu tehdejšího průvodce městem, který vydal Rainer
Hosch. V něm se mylně uvádí, že byl vystavěný jako dům Anny Riedlové, která však byla až druhou stavitelovou manželkou, narozenou
v roce 1868 v Oravici na území banátu tehdejšího Uherska. Ta dům
po smrti svého manžela 16. dubna 1898 zdědila.
Pozapomenuté jméno stavitele Julia A. Riedla jsme chtěli tímto příspěvkem připomenout. Monumentální a krásné stavby domů v centru
našeho města z konce 19. století, kolem nichž denně procházíme,
byly v době svého vzniku spojeny právě s jeho pečlivým dohledem
nad kvalitním provedením všech stavitelských prací.

Kdo byl František Gregor
Karel Chobot, Státní okresní archiv
Středoškolský profesor František Gregor by 21. února oslavil sté
dvacáté narozeniny. Rodák z Ubušína na Vysočině vystudoval přírodopis a zeměpis na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze.
Do Nového Jičína přichází v roce 1921 na nově založené české reformní
gymnázium. S krátkou přestávkou v letech 1924–1926, kdy pomáhá
zakládat českou pobočku na ruském reálném gymnáziu v Mukačevu
na Podkarpatské Rusi, zde zůstává až do roku 1935.
Z doby novojičínského působení připomínáme jeho přírodovědecké
úsilí. Ze studentů vytvořil kroužek a v okolí Nového Jičína a v povodí
Odry sbíral pilatky a lumky pro gymnaziální sbírky. Entomologie, nauka
o hmyzu, byla jeho vědeckou specializací, především pak studium
hmyzu blanokřídlého.
František Gregor vystupoval na veřejnosti nejen jako učitel a vědec,
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ale i politik. Byl členem národněsocialistické strany, kterou zastupoval
na novojičínské radnici. Jako funkcionář Sokola se aktivně zúčastňoval
veřejných cvičení. Bránil českou menšinu a na počátku třicátých let
založil v Novém Jičíně vlastivědný časopis Kravařsko, obsahující četné
vlastivědné studie, články, pověsti a ukázky literární tvorby regionálních
autorů.
František Gregor časopis nejen redakčně řídil, nýbrž do něj sám
autorsky přispíval. Zajímavé je, že nepublikoval přírodovědné poznatky,
ale zaměřil se na historii města a okresu. Po odchodu do Brna na Nový
Jičín nezapomínal a vytvořil tam další okruh dopisovatelů, kteří do Kravařska zasílali své příspěvky až do posledního čísla před německou
okupací. Františka Gregora v listopadu 1941 v Brně zatklo gestapo
a v roce 1942 byl popraven.
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Velká válka v novojičínském tisku – leden a únor 1916
Lenka R. Chobotová, Státní okresní archiv
První číslo novojičínského
místního tisku přestupného roku
1916, novin Deutsche Volkszeitung, vyšlo v úterý 4. ledna.
V duchu doznívajících svátků
vánočních bylo plné přehledných
zpráv o stavu probíhajících sbírek
i o šťastných koncích dobročinných akcí. Pokračoval výběr příspěvků pro bulharský Červený
kříž jako pomoc odvážné bulharské armádě, která se postavila
po bok Rakouska-Uherska v boji
proti Srbsku. Tahací harmonika,
přivítána nadšeným „Hurá“,
dorazila na jihozápadní frontu do
výšky dva tisíce metrů nad
Portrét zakladatelky sirotčince
mořem a nový majitel kromě díků
Josefine Koberové.
Foto: Státní okresní archiv NJ ve svém vzkazu posílal i pozdrav
„Zdar chrabrým Kravařanům!“
Své výsledky měly i další sbírky. Za ponorku U XII, o kterou námořnictvo přišlo v srpnu předešlého roku, byla konstruována nová,
s vypovídajícím názvem „Ersatz (Náhrada) U XII“. Svou přičinlivostí
na ni přispěli i Novojičínští. Čtenáři pak byli vyzýváni, aby i nadále
ve své štědrosti nepolevovali. Jejich vlastenecké nadšení bylo aspoň
částečně odměněno vojenskými úspěchy c. a k. armády, když Černá
Hora po dobytí hory Loveen (Lovćen) požádala o příměří. Obyvatelé
města to patřičně oslavili vyvěšením příslušných vlajek a shromážděním na náměstí u sochy císaře Josefa II.
Vánoce v sirotčinci
Také v Koberově nadačním sirotčinci předali dárky, shromážděné
v dobročinné sbírce. Hlavní zásluhy autor článku připisuje slečně Poldi
Lichnofsky, která se neúnavně a s vervou snažila dětem dopřát pravou
vánoční atmosféru, navzdory tomu, že jim chybělo to nejdůležitější
a nejlepší na světě – jejich rodiče. Všichni přítomní byli dojatí, když
dva malí chovanci, oblečení jako andílci, přinesli do jídelny dar slečny
Lichnofské – portrét Josefine Koberové, ctěné a vážené zakladatelky
ústavu, v životní velikosti. V jídelně byl obraz postaven k svítícímu
vánočnímu stromečku, kolem něhož byly rozloženy dárky. V poklidné
atmosféře coby příklad lásky k bližnímu pak plynul celý večer.

Velkého zájmu se však dočkal především článek o stavu Sboru
dobrovolných hasičů, zvláště poté, co valná část mužstva narukovala.
Čtenáři však byli ujištěni, že počty akceschopných členů jsou dostačující, a v případě požáru je schopno zasáhnout 18 mužů v první
rotě a 30 mužů v rotě druhé. Po třiceti mužích měly samostatné
hasičské jednotky tabákové továrny a podniku J. Hückel’s Söhne,
v případě nutnosti mohlo zasáhnout i přítomné vojsko.
Odcházející generace
Leden a únor 1916 se ve městě nesly také ve smutečním duchu.
Šestého ledna odpoledne po krátké nemoci ve věku 92 let zemřel
bývalý majitel továrny na sukno Ferdinand Lichnofsky. Byl to pravý
„staro-novojičíňák“ a oblíbený člen lovecké společnosti Wedermann,
která se scházela v hostinci „Zur Sonne“ pod patronátem pana
Wedermanna, majitele podniku.
O deset dní později skonal i všemi vysoce vážený a ctěný městský
farář a děkan, Jeho veledůstojnost kanovník Johann Parsch. Rodák
z Uničova, který své působení ve městě a okolních obcích zasvětil
mírnění sociálních i národnostních rozbrojů, byl za účasti četných
deputací úřadů a spolků i obyvatelstva Novojičínska pohřben
19. ledna na místním hřbitově. Obřad vedl světící biskup Dr. Karel
Wismar z Olomouce.
Na pohřeb se občané města vypravili i Rudolfu Koligovi, řediteli
novojičínské spořitelny a oblíbenému společníkovi, či rovněž populárnímu Karlu Haškovi, fořtovi tereziánské akademie, sídlící na
místním zámku. V polovině února se čtenáři dočetli, že v Brně zemřel
vládní rada Karel Maška, oblíbený profesor matematiky a deskriptivní
geometrie. Během svého působení na novojičínské vyšší reálné
škole se zabýval i archeologickým průzkumem jeskyně Šipka v nedalekém Štramberku.
První poslové jara
Tak započal na stránkách místních novin rok 1916. Co přinese,
ještě nebylo zřejmé. Bylo však již patrné, že se doba mění a měnit
bude dále. Na místo poštovní oficiantky první služební věkové třídy
nastoupila slečna Hermine Bertelová a ženy coby pracovní sílu začaly
přijímat i podniky zaměřené na válečnou výrobu. Ve čtvrtek 27. ledna
pošta redakci doručila dar paní Helene Tomaschkové, vdovy po profesorovi ze Sedlnic – kytičku sněženek a petrklíčů, první posly jara
uprostřed neobvykle teplé zimy. Krátké období mrazu na počátku
února tak mělo být bezodkladně a úplně využito k výrobě ledu,
potřebného ke skladování potravin. A čtenáře jistě znejistilo i zvýšení
zemské daně z piva.

Spolkový život
Spolky předkládaly své účty a výroční zprávy za rok
1915. Za tímto účelem byly svolávány i valné hromady.
Zdravotní (Kneippův) spolek, který měl v péči sluneční
lázně na Skalkách, sezval své členy v polovině února
do spolkových prostor v hostinci Kaczirek. Sešli se i členové místního Spolku chovatelů drobného zvířectva.
Přehled své činnosti čtenářstvu podala i Hlídací a klíčnická
společnost, jež za uplynulý rok nalezla otevřených a následně
zajistila 110 domů, 45 oken, 14 skladů, 20 rolet, 6 vstupů
do obchodu a výkladních skříní, 10 dřevěných kůlen, 18 kurníků, 5 vrat u hostinců a 10 kanceláří. Sedmnáctkrát zhasínali
světla v předsíních, sklepech, půdách a továrních prostorách.
Také zabránili výbuchu plynu, když majitel zapomněl
zavřít plynový kohoutek, čtyřikrát zastavovali tekoucí vodu
z vodovodního kohoutku. V několika stájích uvázali utržené
koně a majitelům vrátili 30 klíčů, zapomenutých v zámcích
domovních dveří nebo kanceláří. Zmařili čtyři vloupání,
jednoho zloděje předali četnictvu a jednoho policii. Zmíněné společnosti bylo jistě zapotřebí, jak se o tom přesvědčil kadeřník Franz Schimurda z Neustiftgasse (dnes
Novosady), kterému zmizelo firemní znamení. Případnému Děkan Johann Parsch žehná na náměstí vojákům odveleným na frontu.
Foto: Státní okresní archiv NJ
„nálezci“ nabízel i odměnu.
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Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
■ 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.
■ Pondělí 8. února v 19.00 hod. • Christopher Hampton: ÚPLNÉ
ZATMĚNÍ • Hra o sebezničujícím a vášnivém milostném vztahu prokletých básníků Paula Verlaina a Arthura Rimbauda. Režie: Pavel Khek.
Hrají: Petr Mikeska, Matouš Ruml, Eva Reiterová, Svatava Milková, Petr
Bucháček, Petr Prokeš, Václav Šanda, Petra Nakládalová a Veronika
Svojtková. Předplatné skupiny A.
Středa 10. února v 19.00 hod. – malý sál • SMETANOVO TRIO • Jitka
Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello.
Skladby Ludwiga van Beethovena, Dmitrije Šostakoviče a Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. Vstupné 190 Kč.
■ Neděle 14. února v 16.00 hod. – malý sál • Vlastimil Peška: JEN
POČKEJ, HLEMÝŽDI! • Tři pohádky, a každá je hraná jiným typem
loutek. Předplatné skupiny Rolnička.
■ Středa 17. února v 19.00 hod. • Nikolaj Vasiljevič Gogol, Hana
Burešová, Štěpán Otčenášek: MRTVÉ DUŠE • Dramatizace slavného
groteskně realistického románu. Režie: Hana Burešová. Hrají: Michal
Isteník, Petr Štěpán, Viktor Skála, Alan Novotný, Zdeněk Junák, Patrik
Bořecký, Josef Jurásek a další. Předplatné skupiny D.
■ Pátek 19. února v 18.00 hod. • SLAVNOSTNÍ KONCERT
K 70. VÝROČÍ VZNIKU ZUŠ NOVÝ JIČÍN • Předprodej od 2. února.
■ Sobota 20. února ve 20.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí.cz: KAFE
A CIGÁRKO • Marie Doležalová (Divadlo Na Fidlovačce, Comeback,
Stardance) a její Historky z hereckého podsvětí. Účinkují: Barbora
Jánová a Gustav Hašek.
■ Středa 24. února v 19.00 hod. • Matthieu Delaporte, Alexandre
de la Patellière: JMÉNO • Brilantní komedie podle nejlepší francouzské
tradice. Režie: Thomas Zielinski. Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml.,
Linda Rybová, Petr Lněnička, Jan Dolanský. Předplatné skupiny P.
Sobota 27. února v 19.00 hod. – malý sál • KRATOCHVÍL – ACKERMAN – ZANGI • Unikátní spojení tři legendárních jazzmanů z Česka,
Spojených států amerických a Íránu.
Připravujeme:
■ Neděle 6. března v 19.00 hod. • MILUJ – ROMEO A JULIE • Na
motivy nejznámější Shakespearovy hry artisté předvádějí bravurní akrobacii na závěsných šálách, handstand či akrobacii v cyrwheel.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
■ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA • Pondělí 1. února –
úterý 2. února v 17.30 hod. • Čiperné veverky Alvin, Simon a Theodore
jsou zpět. Rodinná komedie, 92 min., dabing.
■ PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ • Pondělí 1. února – úterý 2. února ve
20.00 hod. • Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na
padesát způsobů šťavnatá parodie. Komedie/parodie, 88 min., titulky.
■ PADESÁTKA • Středa 3. února a pátek 5. února v 17.30 hod. • Film
režiséra Vojty Kotka o rázovitých lidech z hor, běžkařském závodu a několika padesátkách. Česká komedie, 97 min.
■ STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ • ve 20.00 hod. • 3D titulky •
Pokračování veleúspěšné ságy. Sci-fi/thriller, 136 min.
■ REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ • Pátek 5. února – sobota 6. února
ve 20.00 hod. • Skutečný příběh od režiséra Alejandra G. Iñárritua. Dobrodružné drama, 156 min., titulky.
■ HODNÝ DINOSAURUS • Sobota 6. února – neděle 7. února
v 17.30 hod. • Výprava do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem
Arlo spřátelí s člověkem. Animovaný, 100 min., dabing.
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■ OSM HROZNÝCH • Neděle 7. února ve 20.00 hod. • Osmý film
Quentina Tarantina. Western, 182 min., titulky.
■ ZKÁZA KRÁSOU • Pondělí 8. února v 17.30 hod. • Nový dokument
režisérky Heleny Třeštíkové. Český dokument, 90 min.
■ 13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ • Pondělí 8. února – středa
10. února ve 20.00 hod. • Film režiséra Michaela Baye podle skutečné
události. Akční drama/thriller, 144 min., titulky.
■ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON • Úterý 9. února – středa 10. února
v 17.30 hod. • Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný
morous. Komedie, 115 min., titulky.
■ DECIBELY LÁSKY • Čtvrtek 11. února – pátek 12. února
v 17.30 hod. • Pondělí 15. února – úterý 16. února ve 20.00 hod. •
Romantický příběh s písničkami Michala Davida. Hudební / taneční,
85 min.
■ DEADPOOL • Čtvrtek 11. února – neděle 14. února ve 20.00 hod.
• Pondělí 15. února v 17.30 hod. • Superhrdina od Marvelů je neodolatelně vulgární, brutální a …hlavně nechutně vtipný. Akční komedie,
104 min., titulky.
■ AGENTI DEMENTI • Sobota 13. února – neděle 14. února
v 17.30 hod. • Dva agenti řeší všechny zločiny – nebo spíše zpackají
všechno, co se dá. Animovaná komedie, 91 min., dabing.
■ LÍDA BAAROVÁ • Úterý 16. února – středa 17. února v 17.30 hod.
Nový český film režiséra Filipa Renče. Životopisný/historický,
110 min.
■ DÁNSKÁ DÍVKA • Středa 17. února – čtvrtek 18. února
ve 20.00 hod. • Skutečný příběh známého dánského malíře, který hledá
sám sebe. Drama, 119 min., titulky.
■ ZOOLANDER No.2 • Čtvrtek 18. února v 17.30 hod. • Pátek
19. února – neděle 21. února ve 20.00 hod. • Pondělí 22. února
v 17.30 hod. • Pokračování slavné komedie, která se během let stala
kultem. Komedie, 100 min., titulky.
■ ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK • Pátek 19. února
– neděle 21. února v 17.30 hod. • Připravte se na konečně pravdivý
příběh Robinsona Crusoe a jeho nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý.
Animovaná komedie, 90 min., dabing.
■ SEDM STATEČNÝCH • Projekt 100 • Pondělí 22. února – úterý
23. února ve 20.00 hod. • Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle
mnohých vůbec ten nejlepší western všech dob. Western, 123 min.,
titulky.
■ RODINNÝ FILM • Úterý 23. února – středa 24. února v 17.30 hod.
• Nový český film s Karlem Rodenem, Jenovéfou Bokovou, Vandou
Hybnerovou a Danielem Kadlecem. Drama, 95 min.
■ ANGELIKA • Bio Senior • Středa 24. února ve 13.00 hod. • Příběh
slavné Angeliky v novém zpracování. Dobrodružný/romantický, 113 min.,
dabing.
■ HALLOWEEN • Středa 24. února ve 20.00 hod. • Klasický horor
z roku 1963. Horor/thriller, 91 min., titulky.
■ ŘACHANDA • Čtvrtek 25. února v 17.30 hod. • Sobota 27. února
– neděle 28. února v 17.30 hod. • Nová česká pohádka. Pohádková
komedie, 104 min.
■ BOHOVÉ EGYPTA • Čtvrtek 25. února ve 20.00 hod. • 3D dabing
• Sobota 27. února ve 20.00 hod. • 3D dabing • Neděle 28. února ve
20.00 hod. • 2D titulky • Bitva o trůn začíná – starověký Egypt čeká
epický souboj titánů. Akční/fantasy, 127 min.
BIOGRAF ARTEFAKT
Promítáme v prostorách Galerky na náměstí!
■ MLÁDÍ • Sobota 27. února ve 20.00 hod. • Film Paola Sorrentina
s hvězdným obsazením. Drama, 118 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
■ Do neděle 1. května – Rytířský sál • LÉČIVÁ SÍLA
A MOC ROSTLIN V TRADIČNÍ KULTUŘE NOVOJIČÍNSKA • Svět rostlin v medicíně, léčitelství lidí i zvířat,
v kuchyni, v obyčejích a ve společnosti.
Akce:
■ Čtvrtek 18. února v 16.30 hod. – Trámový sál • ZELINY V LIDOVÉM
LÉČITELSTVÍ • Doprovodná přednáška Vandy Vrlové k výstavě Léčivá
síla a moc rostlin v tradiční kultuře Novojičínska. Doprovodný zpěv lidových
písní v podání sboru Polajka z Rožnova pod Radhoštěm. Vstupné 30 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00,
sobota zavřeno, neděle, svátky 9.00–15.00
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Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
■ Neděle 14. února od 9.00 do 12.00 hod. – SVČ Fokus • HOP A NEBO
TROP • Skákání přes švihadla s naším týmem Between. Pro všechny
věkové kategorie. S sebou sportovní oblečení a obuv, svačinu, pití. Počet
míst omezen, přihlášky do 12. února. Cena 100 Kč.
■ Neděle 21. února v 15.00 hod. – SVČ Fokus • RODINNÝ KARNEVAL
• Tradiční bál v maskách pro celou rodinu. Hry, soutěže, diskotéka,
sladké i zábavné odměny, soutěž o nejlepší „rodinu v maskách“. Rodinné
vstupné: 4 a více členů 100 Kč, jednotlivci 30 Kč.
■ Čtvrtek 25. února od 16.00 do 18.00 hod. – SVČ Fokus • VÝTVARNÁ
RECYKLODÍLNA • Tvoření šperků a dekorací ze starých látek, anebo
to, co již ztratilo lesk a význam, ho s námi znovu získá. Počet míst
omezen, přihlášky do 22. února. Cena 100 Kč.
■ Sobota 27. února v 9.00 hod. – tělocvična Obchodní akademie v Šenově u NJ • DÍVČÍ FLORBALOVÝ TURNAJ • První ročník turnaje. Prezence
v 8.30 hod. Pro dívky ročník 1997 a mladší, počet hráček 4 +1 (nejvýše
13 hráček v týmu). Počet týmů omezen. Startovné 500 Kč za tým.
■ Neděle 28. února v 10.00 hod. – SVČ Fokus • DÍVKA ROKU 2016
• Základní neveřejné kolo celorepublikové postupové soutěže. Přihlášky
zasílejte do 24. února. Cena 100 Kč.
■ Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus
• KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
■ Pondělí 1. února – pondělí 29. února – Čajovna Archa • OBRAZY A FOTOGRAFIE MLADÝCH UMĚLCŮ
■ Pondělí 1. února – pondělí 29. února v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • VŠUDYKDE PODRUHÉ • Další kaleidoskop fotografií z oblíbených míst, jež autorka Ludmila Karlíková z Kopřivnice
navštívila a vždy se do nich ráda vrací.
■ Úterý 2. února – pátek 26. února – Výstavní síň Stará pošta • NOHAMA NA ZEMI • Velkoformátové fotografie krajiny Petra Orsága. Vernisáž
1. února v 16.30 hod.

Akce:
■ Úterý 2. února v 18.00 hod – Městská knihovna • ZHUDEBNĚNÁ
POEZIE JOSEFA KAINARA • Literárně-hudební pořad bohemisty a překladatele Libora Martinka, doplněný o obrazovou prezentaci. Vstupné
40/60 Kč. Kapacita míst omezena, nutnost rezervace na tel. 556 709 840.
■ Středa 3. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • MYANMAR-BARMA:
TĚŽCE ZKOUŠENÁ ZLATÁ ZEMĚ ZLATÝCH LIDÍ • Cestopisná projekce Baziho z Kudrny. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 4. února v 19.00 hod. – kino Květen • NEZMAŘI & MAROD
• Koncert pro příznivce folk & country. Vstupné 130/150 Kč.
■ Čtvrtek 4. a 18. února od 18.00 do 21.00 hod. – Čajovna Archa •
DESKOVÉ HRY A MAGIC THE GATHERING • Otevřený spolek pro
všechny hráče.
■ Středa 10. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • RWANDA • Cestopisná projekce Honzy Macháčka. Vstupné 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 11. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • HIPHOP ERACE
• Promítání z cyklu Jeden svět. Mohou senioři, jejichž věkový průměr se
blíží devadesátce a skoro všichni mají umělou kloubní náhradu, uspět
v hiphopové taneční soutěži? Délka 93 min.
■ Pátek 12. února ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar• TIME 2 BEAT •
Taneční a poslechový večírek s Bassurazz and friend's (jungle, d'n'b).
Vstupné 30 Kč.
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■ Sobota 13. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • J. H. KRCHOVSKÝ
• Autor bude přednášet z nové sbírky Já už chci domů, ale i ze sbírek
starších. Vstupné 60/80 Kč.
■ Sobota 13. února ve 20.00 hod. – Klub Galerka • BEATA BOCEK
& CHRIS BEACH • Křest nového alba slezské písničkářky, nazvaného
O tobje. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 19. února ve 20.00 hod. – Klub Galerka • LONGITAL (SK) •
Akustický koncert slovenského tria s dokonale jasným zábleskem geniality. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 19. února – sobota 20. února – Čajovna Archa – sraz ve
20.40 hod. na autobusovém nádraží • ČAJOVÝLET • Noční přechod
Radhoště 2016. S sebou čaj v termosce a třeba i skladné hudební nástroje. Návrat autobusem z Rožnova v 6.30 hod.
■ Sobota 20. února ve 20.00 hod. – Klub Galerka • Z PRAMENE RADBUZY • Nový, kytarový projekt Jaryna Janka. Vstupné 70/100 Kč.
■ Čtvrtek 25. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ŽIDÉ NEJEN
V NOVÉM JIČÍNĚ • Přednáška historika Daniela Hermana. Vstupné
40/60 Kč.
■ Pátek 26. února ve 20.00 hod. – Kino Květen • JAZZ KLUB & YVONNE SANCHEZ BAND • Latin jazz & soulová lahůdka. Yvonne přijede
v sedmičlenném bandu! Kino NEBUDE rozdělené na dvě pásma. Ceny
za předprodej a prodej na místě – 210/250 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
■ Pátek 19. února v 18.00 hod. – Beskydské divadlo
• SLAVNOSTNÍ KONCERT K 70. VÝROČÍ VZNIKU
ŠKOLY • Předprodej vstupenek viz Beskydské divadlo.
Úterý 23. února 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:
■ Úterý 2. února – neděle 28. února – galerie Návštěvnického centra
• MakroKvět • Makrofotografie a detail Marcely Fröhlichové. Vernisáž
2. února v 17.00 hod.
■ Úterý 2. února – středa 30. března – expozice klobouků Návštěvnického centra • ZNÁMÉ – NEZNÁMÉ STAVBY V NOVÉM JIČÍNĚ
NA FOTOGRAFIÍCH • Ze sbírky Ivana Bartoně.

•
•
•
•
•
•
•
•

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!
Stolní kalendáře města na rok 2016 s kresbami Karla Kordiovského
stále v prodeji za zvýhodněnou cenu.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny naše členy na
tradiční výroční členskou schůzi,
letos volební, která se uskuteční
ve čtvrtek 25. února v 16.00 hodin v malém sále Beskydského
divadla.
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Pozvánky
• Orli pořádají končinový ples
Orelský končinový ples proběhne v pátek 5. února ve 20.00 hodin
v prostorách Orlovny v místní části Loučka. K tanci a poslechu bude
hrát skupina One Classic z Hulína. Připravena bude bohatá tombola,
občerstvení a překvapení. Vstupné v předprodeji přijde na 80 korun,
na místě na 100 korun. Rezervace na telefonu 737 249 408.
• Zkuste jógu smíchu na Svinci!
Workshop zaměřený na jógu smíchu se uskuteční v sobotu
6. února od 10.00 do 12.00 hodin na chatě Svinec. Určen je každému, kdo má chuť se smát – základem je kombinace smíchu s hlubokým jógovým dýcháním a strečinkem, které tělu kromě radosti
a nakažlivého smíchu přináší uvolnění od stresu, prokrvení mozku
a prohřátí svalů. S sebou potřebujete pohodlné oblečení a karimatku.
Cena činí 250 korun. Přihlášky na telefonu 731 613 593 nebo na
e-mailu premek@chatasvinec.cz. Informace o józe smíchu na
www.culik.cz.
• Novojičínský jarmark ve znamení masopustu
Masopustní jarmark proběhne v úterý 9. února v době od 8.00 do
17.00 hodin na Masarykově náměstí. Jeho součástmi budou průvod
masek a soutěž O nejlepší jarmareční klobásu, kterou bude moci ochutnat a hodnotit široká veřejnost. Mimo to tady můžete nakoupit pečivo,
perníčky, sýry a mléčné výrobky, občerstvení, koření a včelí produkty,
rukodělné výrobky a další zajímavé zboží.
• Alternativní medicína – pomoc, nebo nebezpečí?
Existuje mnoho pohledů na to, co je to alternativní medicína. Někteří
v ní vidí doplňkovou léčbu k běžné lékařské péči, jiní zdůrazňují její
přírodní charakter a neškodnost. Je alternativní medicína vždy neškodná? Pomáhá skutečně? Počítáme s tím, že některé její metody jsou
spojeny s různými náboženstvími? Jak tuto skutečnost vnímají křesťané? O tom více v přednášce s diskuzí, kterou povede Štěpán Rucki,

primář dětského oddělení třinecké nemocnice, a která se uskuteční
v úterý 9. února v 18.00 hodin v prostorách Gymnázia a Střední
odborné školy na Palackého 50. Vstup bude volný. Další informace
na www.kostel-novyjicin.cz.
• Valašský bál s jubilujícím Javorníkem
Valašský bál pořádá soubor lidových písní a tanců Javorník v sobotu
13. února od 19.00 hodin ve všech prostorách Střediska volného
času Fokus. Na programu budou zábava, lidové tance a taneční hry.
Večer, který bude součástí oslav šedesátého výročí založení souboru,
svou hudbou doprovodí cimbálové muziky Javorníku a Milana Broučka
z Plzně. Předprodej slosovatelných vstupenek probíhá od 1. do
12. února v Sazce na Masarykově náměstí. Vstupné činí 150 korun,
pro krojované 50 korun.

Kam na ples v Novém Jičíně?
Pátek 5. února – Orelský končinový ples (Orlovna v Loučce)
Pátek 12. února – Reprezentační ples města Nový Jičín (Hotel
Praha)
Sobota 13. února – Končinový ples (tělocvična Straník)
Sobota 13. února – Ples souboru lidových písní a tanců Javorník
(SVČ Fokus)
Sobota 13. února – Ples Základní školy Komenského 68 (Music
club Drago)
Pátek 19. února – Večírek přátel Plaveckého klubu (SVČ Fokus)
Pátek 19. února – Ples Základní školy Tyršova (Music Club Drago)
Sobota 20. února – Rybářský ples (SVČ Fokus)
Neděle 21. února – Rodinný karneval (SVČ Fokus)
Pátek 26. února – Společenský ples hotelu Abácie (sál tenisové
haly sportovního centra hotelu Abácie)
Sobota 5. března – Cheer ples (SVČ Fokus)
Pátek 11. března – Ples gymnázia (sál Závodního klubu Varroc)
Pátek 11. března – Mexický taneční večer (SVČ Fokus)

Sport
Žáci jsou v házenkářské lize!
Marek Jaroň, trenér

Radost byla velká, zároveň ale přišli těžcí soupeři. V prosincovém
prvním kole žákovské ligy ve Velké Bystřici vyšli naši házenkáři,
kteří hráli v oslabené sestavě, bodově naprázdno. Čeká je ale dalších pět kol – 20. února v Kopřivnici, 20. března v Novém Jičíně,
24. dubna v Lovosicích a v květnu v Napajedlích. O pořadatelství
závěrečného, červnového kola není zatím rozhodnuto.

Turisté a Novoroční čtyřlístek

Petr Geryk (s míčem) patří mezi naděje novojičínské házené.
Foto: Marek Jaroň
Postup do žákovské ligy mezi pětadvacet nejlepších družstev
z celé republiky si vybojovali starší žáci Nového Jičína. Z domácí
kvalifikace postoupili ze druhého místa, když nestačili pouze na
KH Kopřivnice, zato zdolali Cement Hranice a TJ Rožnov pod
Radhoštěm a remizovali s HC Zlín.
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Vlasta Čejková, členka výboru
Prvního ledna uspořádal Klub českých turistů Nový Jičín třetí
ročník Novoročního čtyřlístku – výstupu na hrad Starý Jičín. Ústředí
klubu tuto akci pořádá celorepublikově již třináct let. Od roku 2009
výnosy sbírky věnuje na budování bezbariérových stezek pro vozíčkáře.
U radnice v Novém Jičíně se v mrazivém počasí sešla necelá
padesátka příznivců turistiky. Cestou a přímo na hradě se přidávali
další, až nakonec přispělo pětadevadesát dárců. Náš klub za uplynulé
tři roky vybral na stezky pro hendikepované celkem 7 609 korun od
295 účastníků.
Poděkování za významnou podporu patří kastelánovi hradu Arnoštu Pokornému. Umožnil nám navštívit věž a občerstvit se v hradní
krčmě. Akce se pravidelně účastní členové Klubu českých turistů
z Mořkova i příležitostní turisté z okolních obcí.
Celou dobu jsme doufali, že v tento den napadne sníh. Vyplnilo
se nám to až při odchodu z hradu, kdy začalo hustě sněžit. Další
ročník se uskuteční 1. ledna 2017. Všichni – turisté i neturisté – jste
srdečně zváni.
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Placená inzerce
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firma s dlouholetou tradicí ve službách správy a údržby nemovitostí přijme

Příspěvek na rekreační pobyty dětí

14

Novojičínský zpravodaj

Únor 2016

Bojovali o prestiž i postup
Iva Volná

Bronzová tečka benjamínků

Přebory oddílu kuželek o nejlepšího muže a ženu pro rok 2016
proběhly druhého ledna ve zdejší kuželně. Mezi ženami zvítězila
Jana Hrňová, soutěž mužů vyhrál Michal Pavič. O týden později se
na témže místě uskutečnil kvalifikační turnaj na mistrovství Moravskoslezského a Olomouckého kraje v kategorii žen a seniorek.
Z novojičínských kuželkářek si postup vybojovaly vítězná Iva Volná
a celkově třetí Šárka Pavlištíková mezi seniorkami a rovněž vítězná
Jana Hrňová ve skupině žen. Podrobné informace o dění v novojičínském oddílu kuželek najdete na www.kuzelkynj.cz nebo na facebookovém profilu Kuželky Nový Jičín.

Smetana Memoriál discgolfistů
Eliška Bártková, členka Moravian Gators
Discgolfisté se sedmadvacátého prosince sešli na třetím ročníku
vánočního a celkově osmém ročníku turnaje Bedřich Smetana Memoriál ve Smetanových sadech. Zájem hráčů byl mimořádný, šedesát
míst se zaplnilo v rekordním čase 1 minuta 36 sekund od spuštění
registrace. Začátečníci dostali divoké karty, přesto na mnohé tradiční
hráče nezbylo místo, a proto uvažujeme o rozšíření hřiště.
Počasí závodníkům přálo, a tak se na dvanáctijamkovém hřišti, ve
sváteční náladě s cukrovím a čajem a za účasti diváků, odehrála
všechna tři kola včetně velkého finále. V kategorii Open zvítězil kopřivnický Michal Grepl, druhé místo obhájil Samuel Dušek ze spolupořádajícího klubu Moravian Gators, třetí byl Adam Zálešák z Kopřivnice.
Kategorii Women ovládla domácí obhájkyně vítězství Petra Javorková
před Martinou Vodičkovou z Ostravy a svou oddílovou kolegyní, juniorkou Eliškou Bártkovou. Prvenství ve skupině Masters famózním
výkonem obhájil Radek Knápek z Moravian Gators, druhou příčku
obsadil Karel Dostál z téhož oddílu a třetí přerovský hráč Martin Zdráhal.
V kategorii Juniors se mezi dva domácí discgolfisty – vítězného Jakuba
Knápka a třetího Bohdana Bílka – vklínil Jakub Zdráhal z Přerova.

Turnaj v Zašové byl pro mladší přípravku zdejšího fotbalového
klubu posledním měřením sil v uplynulém roce. Benjamínci vedení
trenérem Jiřím Zubkem skončili třetí z osmi týmů, když zaznamenali dvě remízy a prohru. Turnaj byl velmi vyrovnaný a do
posledního zápasu nebylo o pořadí na prvních čtyřech příčkách
rozhodnuto. Naši fotbalisté k němu nastoupili s vědomím, že
v případě vítězství mají zlato. Po těžkém souboji to ale byla remíza a výborné třetí místo. Do listiny střelců se zapsali Thomas
Cauzzo s jedenácti a Jorgios Koulizakos se dvěma brankami,
po jedné vsítili Ema Mikulášková, Filip Plevák a Marco Copolla.
Na snímku nejlepší střelec několika loňských turnajů Thomas
Cauzzo.
Text a foto: Jana Martincová

Vánoční turnaj malých tenistů
Radek Vrba
Tradiční vánoční turnaj dětí se sedmadvacátého prosince uskutečnil na zdejších tenisových kurtech. Zúčastnilo se ho šestatřicet
děvčat a chlapců, rozdělených do pěti výkonnostních a věkových
kategorií. Vítězi jednotlivých skupin v kategorii baby tenis se stali
Rafa Mirafuentes, Matyáš Orlita a Adéla Žingorová, mezi mladšími
žáky si nejlépe vedl Václav Formánek a kategorii starších žáků vyhrál
Lukáš Pavlík.
Všichni malí tenisté zaslouží pochvalu za bojovnost a snahu, kterou
po celý den na dvorcích předváděli. Velký dík patří také rodičům za
jejich podporu a trenérce tenisového oddílu Veronice Ovčačíkové
za perfektní organizaci turnaje. Největší odměnou pořádajícímu
klubu byly úsměvy a nadšení dětí. Další podobné akce budou pokračovat i v následujících měsících. Činnost tenisového oddílu a informace o turnajích můžete sledovat na www.tenisnj.cz.

Mezi účastníky turnaje byl také domácí Tomáš Hermann.
Foto: Přemysl Novák

Mladí stolní tenisté potěšili
Miroslav Mikula
V dobrém světle se mladí stolní tenisté TJ Nový Jičín představili
na regionálním turnaji ve Frenštátě pod Radhoštěm, kterého se
zúčastnilo pětapadesát žáků z našeho okresu. Celkově zvítězil náš
Martin Vincek. Při své premiéře v nejvyšší divizi nezklamal ani Tomáš
Kment, jenž obsadil jedenácté až dvanácté místo a je příslibem pro
krajské i celostátní turnaje.
Do vyšších divizí se postupně posouvají také další hráči – David
Beirer skončil ve druhé divizi čtvrtý, stejně jako Ondřej Hrdina ve
třetí divizi. Pochválit je třeba i nejmladší naděje Magdu Ščibrániovou,
Davida Hanzelku a Františka Kvitu, který navzdory menší pauze
postoupil z nejnižší divize.
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Sportovní pozvánka
• Oslavte s námi hokejové jubileum!
Čtvrté derby s hokejisty Kopřivnice v této sezoně proběhne
v pátek 19. února v 17.00 hodin v mimořádně svátečním aranžmá. HK Nový Jičín si na zdejším zimním stadionu připomene
sedmdesáté výročí svého založení. Během slavnostního galavečera budou vyhlášeny a oceněny klubové legendy a slavnostně
vyvěšen dres největší ikony klubu. Proběhne také exhibice hokejové přípravky, vystoupí dívky z krasobruslařské přípravky, v prodeji
budou upomínkové předměty a mnoho dalšího. Doufejme, že
v kulisách těchto oslav se dočkáme dalšího vítězství. Všichni jste
srdečně zváni! Podrobnosti najdete na www.hknj.cz.

Sportovní zpravodajství
najdete také na straně 12
15

Fotosoutěž čtenářů – 59. kolo
Fotoamatéři si zimní spánek nedopřávají,
jejich snímků opět přišla bohatá zásilka.
Logicky výrazně převažují motivy bez
sluníčka. To ale neznamená, že snímky
nebyly zajímavé. Jeden motiv, byť ne
vítězný, jsme zařadili i na titulní stranu.
1. místo získává Štěpán Veverka, u jehož
snímku nepochybujeme, že nádherně
zachycený ohňostroj je skutečně nad
Novým Jičínem.
2. místo patří Antonínu Vágnerovi, který
objevuje ne všem známé místo – i když
„za kopcem“, stále v Novém Jičíně.
Právě jeho fotografii najdete na titulní
straně.
3. místo obsadily dva snímky s oblíbenou
dominantou věže farního kostela: Motiv
s lucernou od Martina Novotného,
ohňostrojové téma od Jana Šlechty.
Pavel Wessely
1. místo: Štěpán Veverka

3. místo: Martin Novotný

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 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.

Uzávěrka příštího čísla bude 19. února ve 12.00 hodin.
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