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Vše nejlepší v Novém roce přeje město Nový Jičín.
Kresba: Johana Pešatová, žákyně základní umělecké školy

Leden 2015
Vážení spoluobčané,
stojíme na prahu roku 2015. Začátek
nového roku je vždy spojen s očekáváními, plány a tužbami, ale také s hodnocením uplynulého období. Předně
bych chtěl poděkovat všem, kteří nám
v podzimních volbách dali svůj hlas
a důvěru. Přestože se vždy vše nepovede, jak bychom si přáli, troufám si
říci, že předešlý rok se Novému Jičínu
dařilo.
Podařilo se realizovat několik velkých
investičních projektů. V součtu jsme do nich investovali téměř sto
padesát milionů korun včetně dotací. Na Skalkách vznikl nový
lesopark, ukončili jsme odkanalizování Loučky a Žiliny, vybudovali
separační dvůr a zprovoznili protipovodňový varovný systém.
Z Nového Jičína vede nová cyklostezka.
Těsně před Vánocemi jsem se zúčastnil slavnostního výkopu na
stavbě nové továrny v průmyslovém areálu. V návštěvnickém centru zahájila provoz expozice Generál Laudon, která je svou interaktivností a dioramatem celorepublikovým unikátem. A jistě zaujme
i zahraniční návštěvníky města. Ani vloni jsme nezapomněli na
elektronické aukce na dodávky energií. K energetickým úsporám
přispělo i zateplení městských budov, převážně školských zařízení.
Mateřská škola Sady, která sídlí v jedné z Hückelových vil, prošla
rekonstrukcí. Stavební úpravy proběhly i v Základní škole Dlouhá.
Díky těmto zásahům vzniklo ve školkách čtyřicet nových míst pro
děti. Podařilo se obnovit školku v Bludovicích. V městské budově
vzniklo soukromé zařízení pro patnáct dětí. Téměř znovu, kvůli
nevyhovujícímu materiálu, byla postavena mateřská škola Jiráskova.
Snažili jsme se zlepšovat podmínky podnikatelům. Rozšířili jsme
bezplatnou dobu parkování u tržnice, na Masarykově náměstí se
pravidelně konají jarmarky, Pivobraní, kulturní akce. Do bytových
a nebytových prostor jsme v roce 2014 investovali více než šestnáct
milionů korun. Navýšili jsme počet parkovacích míst. Občanům
Bludovic a Straníku jsme přispěli na zřízení malých domovních
čistíren odpadních vod. Zahájili jsme výměnu veřejného osvětlení
za úspornější LED zářivky. A tak bych mohl pokračovat.
Život lidský i život města však nepřinášejí jen úspěchy. Velké
zklamání cítím z výsledku fungování Hotelu Praha. Přestože jsme
do jeho oprav vložili 3,6 milionu korun, z nichž třetina připadla na
dotace, nepodařilo se najít provozovatele, který by perle Nového
Jičína vrátil dřívější lesk. Bez příznivého výsledku skončilo i výběrové řízení na opravu bazénu. Protože sportovní hala s bazénem
je dlouhodobý problém, který byl léta opomíjen, je rekonstrukce
tohoto zařízení prioritou letošního roku. Investice přesáhne devadesát milionů korun, samozřejmě budeme žádat o dotaci.
Na investiční akce je letos určena více než třetina městského
rozpočtu. Přibližně sedmnáct milionů korun půjde na regeneraci
sídlišť, okolo patnácti milionů chceme vložit do bytového fondu.
V Žilině a Bludovicích postavíme vodovod. Zateplení čeká mateřskou školu v Bludovicích a dům na Luční ulici. V Domě s pečovatelskou službou U Jičínky plánujeme výměnu oken.
Budeme pokračovat v opravách silnic a chodníků, nadále budeme podporovat sport, kulturu a sociální oblast. Dále se bude
rozvíjet projekt Bezpečně do škol. U nemocnice, u mateřské školy
v Bludovicích a u škol v Komenského ulici necháme vybudovat
nové přechody pro chodce. Věřím, že v nejbližších dnech vzejde
z výběrového řízení nový a úspěšný provozovatel Hotelu Praha.
A také, že pokročí projekt psího útulku. I když tady počítáme až
se závěrem roku.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám do roku 2015 popřál
za sebe, ale i jménem všech zaměstnanců Městského úřadu
v Novém Jičíně, pevné zdraví, lásku bližních, klid, pohodu, úspěchy
v osobním i pracovním životě.
Jaroslav Dvořák
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Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
První schůze Rady města Nový Jičín dne 26. listopadu 2014:
Radní doporučili zastupitelům schválit přidělení grantových příspěvků organizacím a fyzickým osobám, jak navrhly grantové komise.
Rada města zřídila komise jako své poradní orgány a uložila politickým
stranám a hnutím, aby do nich nominovaly své zástupce.
Druhá schůze Rady města Nový Jičín dne 10. prosince 2014:
Rada města schválila plán akcí Návštěvnického centra na rok
2015 a jmenovala členy školských rad – v Základní škole Komenského 66 Blanku Faluši a Václava Dobrozemského, v Základní
a Mateřské škole Jubilejní Jaromíra Hajdu a Janu Škodovou,
v Základní škole Tyršova Oldřišku Navrátilovou a Pavla Rozbroje.
Radní doporučili zastupitelům schválit návrh na rozdělení příjmů
z loterií za třetí čtvrtletí 2014 sportovním klubům, zájmovým kroužkům
a sociálním organizacím. Projednali také návrh rozpočtu města na
rok 2015 a doporučili ho zastupitelům ke schválení.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL V NOVÉM JIČÍNĚ
A JEHO MÍSTNÍCH ČÁSTECH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015–2016
se bude konat ve čtvrtek 5. února 2015
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 nám., Luční, Lužická, Máchova, Masarykovo
nám., 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
2015 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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Mendelova škola je na špici

Ocenění pro místní firmu

Petr Zapletal
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Dvanáct učitelů z Norska, Rakouska a Německa hostila na konci
listopadu Mendelova střední škola. Přijeli sem v souvislosti s mezinárodním vzdělávacím projektem IT-Solutions in Production and
Business, který bude novojičínská škola po tři roky koordinovat.
Podstatou projektu je společná studentská práce v oblastech programování robotů a průmyslového softwaru a dále tvorby webových
stránek a e-shopů pro studentské firmy. Dalšími partnery budou
školy z německého Lipska, norského Askimu a rakouského Rohrbachu a mezinárodní firma ATS, která má v Novém Jičíně své pracoviště.
Na začátku února ve škole a centrále ATS proběhnou první mezinárodní workshopy. Jejich výsledkem bude mimo jiné interaktivní
učebnice programování robotů, jež se bude používat ve výuce u nás
i v ostatních partnerských zemích.
Mendelova střední škola patří mezi čtyři střední školy v Česku,
které odborný projekt realizují jako součást programu evropského
partnerství Erasmus+.

Značku Český výrobek, jež spotřebiteli garantuje jeho domácí
původ i kvalitu, získala novojičínská firma Ludmila Kocourková za
svůj Jesenický pramen. Majitelka firmy převzala ocenění třetího prosince na pražském Žofíně od ministra zemědělství Mariana Jurečky
a předsedy České potravinářské komory Miroslava Tomana.
„Ocenění nám může pomoci uvést naše výrobky na regionální trh
a získat na něm pevnou pozici,“ komentovala udělení prestižní značky
Kocourková, jíž se podařilo obnovit stoletou tradici Jesenické kyselky
vyvěrající v jejím rodném Jeseníku nad Odrou.
Historie tamní kyselky se začala psát v roce 1913, kdy pramen
pokřtila Zita, manželka posledního rakouského císaře, českého
a uherského krále Karla I. V minulosti zdejší areál provozovala společnost Nealko Olomouc. Firma Ludmily Kocourkové v něm působí
od roku 2003, kdy zahájila jeho postupnou rekonstrukci. Nejprve se
zaměřila na pěstitelské pálení lihovin, před dvěma lety se začala
zajímat o stáčení místní pramenité vody s vyšším obsahem minerálních látek.

Generál Laudon má ve městě expozici!
Marie Machková, tisková mluvčí
Svou premiéru měla jedenáctého prosince nová expozice Generál Laudon. Vznikla v nevyužitých prostorách domu na Masarykově
náměstí, kde vojevůdce v roce 1790 zemřel. Interiér je laděn do
černé a bílé barvy a evokuje vojenské prostředí. V jedné z místností
je například diorama bitvy u Domašova s více než pěti sty cínovými
vojáčky. Malé i velké návštěvníky zaujme interaktivní dělo, neschází
ani figurína Laudona.
„Není to muzeum, ale živá expozice. Nenápadnou, až hravou
formou umožní návštěvníkovi nahlédnout do historie. Cesty k informacím jsou uzpůsobeny pro všechny věkové skupiny. Expozice
Generál Laudon pomůže zvýšit atraktivitu našeho města a turistický
ruch,“ věří starosta Jaroslav Dvořák.
Generálovi je věnováno celé třetí nadzemní podlaží domu, kde
nyní sídlí Návštěvnické centrum. „Jedna místnost přibližuje jeho
dětství a mládí, druhá Sedmiletou válku, další turecké tažení. Ztvárněn je i úmrtní pokoj,“ uvedl historik Jaroslav Zezulčík. V každém
pokoji je dotyková obrazovka, na které lze vyhledat informace
k historické události, kterou daná místnost prezentuje.
Součástí projektu je animovaný film Život Laudonův. „U příležitosti zahájení provozu expozice byla otevřena výstava fotografií
rekonstrukce zámku Bečváry, kde Laudon nějaký čas pobýval.

Čestní hosté s generálem Laudonem nad dioramatem bitvy u Domašova.
Foto: Marie Machková
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Při premiéře nemohla chybět ani dobová vojenská stráž.
Foto: Marie Machková

Fotografie městu zapůjčili současní majitelé zámku, rodina Roberta
Kodyma, zakládajícího člena rockových kapel Lucie a Wanastowi
Vjecy,“ doplnila Ivana Petruchová z odboru majetku rozvoje a investic.
Českým unikátem je diorama bitvy u Domašova. Generál Laudon
zde v roce 1758 porazil pruské vojsko. „Model zahrnuje čtyři sta
padesát cínových pěšáků, šedesát jízdních vozů, desítky stromů
a kanónů, koně, kapličku. Poměrně náročné bylo vytvořit náklad
zásobovacího konvoje. Tedy jídlo, peníze a další věci miniaturních
rozměrů,“ řekl novojičínský autor Jaroslav Podmol o dioramatu
s rozměry jeden krát tři metry.
Děti si v expozici mohou vyzkoušet dobové oblečení, výzbroj,
výstroj a zahrát si na vojáka. Velkým lákadlem je replika děla, která
simuluje ostřelování turecké pevnosti u Bělehradu. Náklady na
realizaci projektu a výdaje spojené s doprovodnou rekonstrukcí
budovy činí deset a půl milionu korun. Přes sedm milionů město
získalo z dotačního programu Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko.
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Pozvánky
• Zahrádkáři pořádají tradiční ples
Ples s podtitulem Tančíme v květech pořádají novojičínští zahrádkáři v pátek 16. ledna v 19.00 hodin v sále Závodního klubu Varroc.
K tanci a poslechu budou hrát TNT Band a cimbálová muzika
Trojačka. Připravena bude bohatá tombola a občerstvení. Vstupné
je 150 Kč včetně místenky. Předprodej vstupenek na telefonu
732 968 493, od 5. ledna v sídle územního sdružení Českého zahrádkářského svazu, Msgr. Šrámka 13, vždy v pondělí a ve středu od
14.00 do 16.00 hodin.
• Střední škola zve k návštěvě
Zajímá vás možnost studia na Střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně? Se širokou nabídkou studijních oborů se
budete moci seznámit během Dne otevřených dveří, který tady
pořádají ve čtvrtek 22. ledna 2015 od 11.00 do 17.00 hodin. Případně se můžete zeptat ředitele školy Bohumíra Kusého, telefon
731 446 916, nebo jeho zástupce Jiřího Trávníčka, telefon 736 769 889.
Další informace najdete na www.tznj.cz.
• Přijďte se podívat na Komenského 68
Základní škola Komenského 68 zve rodiče, děti, přátele i širokou
veřejnost na Den otevřených dveří, který se bude konat v úterý
27. ledna. Zájemci si budou moci prohlédnout školu a nahlédnout
do výuky prvního stupně.

• Přednáška Cesta minulostí
Přednáškou s názvem Cesta minulostí bude ve čtvrtek 29. ledna
v 16.30 hodin v Trámovém sále Žerotínského zámku pokračovat cyklus
Muzejní čtvrtky. Prostřednictvím fotografií Nového Jičína z let 1938 až
1945 připomene sedmdesáté výročí ukončení druhé světové války
v našem městě. Unikátní záběry představí tragické události Mnichova,
příjezdu německé armády, života ve městě za druhé světové války, příchodu Rudé armády a slavného návratu Msgr. Jana Šrámka do vlasti
a Nového Jičína, který mu 6. července 1945 udělil čestné občanství.
Muzeum Novojičínska žádá vlastníky soukromé obrazové a filmové dokumentace z období druhé světové války, vztahující se
k našemu městu, o její poskytnutí pro badatelské účely a k přípravě
tematické výstavy, plánované na květen letošního roku. Obrátit
se lze na kurátorku fondu obecné dokumentace Renátu Jaškovou,
telefon 556 701 156, e-mail renata.jaskova@muzeumnj.cz.

Klub rodáků a přátel města
Zveme naše členy a příznivce ve
čtvrtek 29. ledna v 16.30 hodin na
přednášku Karla Chobota nazvanou Historická výročí města Nového
Jičína v roce 2015, která proběhne v klubových prostorách na baště
městského opevnění.

Programy
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
 Čtvrtek 8. ledna v 19.00 hod. • Daniel C. Jackson: MŮJ ROMANTICKÝ
PŘÍBĚH • Současná ironická komedie vypráví jeden obyčejný „romantický“
příběh hned dvakrát. V režii Daniela Špinara hrají Ondřej Brett, Tereza
Vilišová, Sylvie Krupanská, Lukáš Melník/Albert Čuba, Alžběta Haroková.
Předplatné skupiny D.
 Sobota 10. ledna v 15.00 a 18.00 hod. • NOVOROČNÍ KONCERT •
Jubilejní 20. novoroční koncert sboru Ondrášek a jeho přípravných oddělení.
 Pondělí 12. ledna v 19.00 hod. • Alois a Vilém Mrštíkové: MARYŠA
• Od obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti. V režii Lukáše Brutovského
hrají Miloslav Maršálek, Simona Peková, Sára Venclovská/Erika Stárková,
Cyril Drozda, Jan Grudman, Věra Zástěrová a další. Předplatné skupiny B.
 Úterý 13. ledna v 19.00 hod. • HRADIŠŤAN • Koncert ojedinělého
hudebního tělesa s netradičním repertoárem, inspirovaným folklorem.
 Čtvrtek 15. ledna v 19.00 hod. – malý sál • STOLETÁ ELEGANCE
„À LA CARTE“ • Jan Rokyta – cimbál, Liselotte Rokyta – Panova flétna.
Kruh přátel hudby.
 Neděle 25. ledna v 16.00 hod. – malý sál • Vít Peřina: HRNEČKU,
VAŘ! • Dvě pohádky o hrnečcích, které někdy jsou a někdy nejsou kouzelné.
Předplatné skupiny R.
 Úterý 27. ledna v 19.00 hod. • Giaccomo Puccini: MADAME BUTTERFLY • Opera se silným dramatickým příběhem. Předplatné skupiny A.
 Pátek 30. ledna v 19.00 hod. • DÁMSKÁ HNÍZDA • Improvizace Simony
Babčákové a Ester Kočičkové.
Připravujeme:
Pondělí 2. února v 19.00 hod. • 4TET • Koncert jedinečného vokálního
seskupení. Vyprodáno.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

 Pátek 2. ledna – neděle 4. ledna v 17.30 hod. • PADDINGTON •
Půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědovi, který přijede vlakem
na nádraží Paddington v Londýně. Komedie/rodinný. Přístupné bez
omezení, dabing.
 Pátek 2. ledna – neděle 4. ledna ve 20.00 hod. • HODINOVÝ
MANŽEL • Čtyři hráči vodního póla se po prohraném zápase ocitnou
na dně. Film s hudbou novojičínského rodáka Reného Rypara. Česká
komedie. Do 12 let nevhodné, 100 min.
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 Pondělí 5. ledna v 17.30 hod. • 2D • dabing
 Úterý 6. ledna v 17.30 hod. • 3D • dabing • EXODUS: BOHOVÉ
A KRÁLOVÉ • Příběh staroegyptského vládce Ramsese a Mojžíše. Historický/drama. Do 12 let nevhodný, 142 min., titulky.
 Středa 7. ledna v 17.00 hod. • 2D • dabing
 Čtvrtek 8. ledna v 17.00 hod. • 3D • dabing • HOBIT: BITVA PĚTI
ARMÁD • Závěrečná část fantasy trilogie podle předlohy oblíbeného
románu spisovatele J. R. R. Tolkiena. Fantasy/dobrodružný. Přístupné
bez omezení, 144 min.
 Čtvrtek 8. ledna – neděle 11. ledna ve 20.00 hod. • FOTOGRAF •
Příběh volně inspirovaný osudy světoznámého českého fotografa Jana
Saudka. Tragikomedie. Do 15 let nepřístupné, 133 min., česky.
 Pátek 9. ledna – neděle 11. ledna v 17.30 hod. • NOC V MUZEU:
TAJEMSTVÍ HROBKY • Nejdivočejší Noc v muzeu všech dob.
Rodinný/komedie/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 89 min., dabing.
 Středa 14. ledna – pátek 15. ledna v 17.30 hod. • 2D • dabing
 Pátek 16. ledna ve 20.00 hod. • 2D • titulky • SEDMÝ SYN • Příběh
z dob, kdy kladní hrdinové téměř leželi na lopatkách a zoufale čekali na
někoho, kdo by je spasil. Fantasy/dobrodružný. Přístupné bez omezení,
120 min., titulky.
 Středa 14. ledna – čtvrtek 15. ledna ve 20.00 hod. • BURÁCENÍ •
Hrdinou příběhu vycházejícího ze skutečné události je sochař a motorkář,
který v sebeobraně zabije otce své přítelkyně. Road movie/drama/romantický. Do 12 let nevhodné, 93 min.,dabing.
 Pátek 16. ledna – neděle 18. ledna v 17.30 hod. • S LÁSKOU, ROSIE
• Láska a sex nám umějí udělat ze života nebesa i peklo. Romantická
komedie. Přístupné bez omezení, 102 min., titulky.
 Sobota 17. ledna – neděle 18. ledna v 15.30 hod. • VČELKA MÁJA
• Zvídavá Mája a její přítel Vilík musejí zachránit úl od chamtivého poradce
královny. Animovaný. Přístupné bez omezení, 88 min., dabing.
 Sobota 17. ledna – středa 21. ledna ve 20.00 hod. • 96 HODIN:
ZÚČTOVÁNÍ • Bývalý agent CIA Bryan Mills musí dokázat, že byl
neprávem obviněn z vraždy bývalé manželky. Akční/thriller. Do 12 let
nevhodné, 108 min., titulky.
 Pondělí 19. ledna – středa 21. ledna v 17.30 hod. • MILUJ SOUSEDA
SVÉHO • Život stárnoucího válečného veterána se obrátí vzhůru nohama,
když se do sousedního domu nastěhují noví sousedé. Do 12 let nevhodné,
102 min., titulky.
 Čtvrtek 22. ledna – středa 28. ledna v 17.30 hod. • BABOVŘESKY 3
• Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky. Přístupné bez omezení,
103 min.
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 Čtvrtek 22. ledna – neděle 25. ledna ve 20.00 hod. • HACKER •
Svět se ocitl na pokraji globální krize, kterou má na svědomí neznámý
hacker. Thriller. Do 12 let nevhodné, titulky.
 Pondělí 26. ledna – středa 28. ledna ve 20.00 hod. • E. A. POE:
PODIVNÝ EXPERIMENT • Napínavý příběh podle povídky otce hororu
a detektivky Edgara Allana Poea. Thriller. Do 12 let nevhodné, 112 min.,
titulky.
 Středa 28. ledna ve 13.00 hod. • BIO SENIOR • JAK JSME HRÁLI
ČÁRU • Petr se stal rukojmím československého státu, protože jeho
rodiče emigrovali do Rakouska. Hrají: M. Lasica, L. Šafránková, R. Labuda
a další. Rodinný/dobrodružný. Přístupné bez omezení, 102 min.
 Čtvrtek 29. ledna – neděle 1. února v 17.30 hod. • VELKÁ ŠESTKA •
Film o geniálním konstruktérovi a nafukovacím robotu nadměrných rozměrů.
Animovaný/akční/komedie. Přístupné bez omezení, 108 min., dabing.
 Čtvrtek 29. ledna – neděle 1. února ve 20.00 hod. • KÓD ENIGMY
Příběh matematického génia, jehož talent pomohl zkrátit druhou světovou
válku a zachránit tisíce lidských životů. Drama/thriller/životopisný. Do
12 let nevhodné, 114 min., titulky.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
 Do neděle 1. února – Rytířský sál • LIDOVÉ STAVITELSTVÍ NA NOVOJIČÍNSKU • Výstava dokumentující současný stav staveb lidové architektury.
Akce:
 Čtvrtek 29. ledna v 16.30 hod. – Trámový sál •
CESTA MINULOSTI • Nový Jičín na fotografiích v letech 1938–1945.
Přednáška Radka Polácha k 70. výročí ukončení druhé světové války.
Vstupné 30 Kč.
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
 Pátek 30. ledna v 9.00 hod. – SVČ Fokus • PRÁZDNINOVÝ STOLNÍ
TENIS • Turnaj ve dvouhrách pro neregistrované hráče. Startovné 40 Kč
za hráče.
 Pátek 30. ledna v 16.00 hod. – sobota 31. ledna v 10.00 hod. – SVČ
Fokus • KOUZELNÁ NOC Č. 5 • Další zábavné nocování pro děti od
6 let, tentokrát na téma karneval. S sebou masky, spacák, polštářek, baterku, plyšového kamaráda, při sněhové nadílce boby a sáně.
Cena 150 Kč, pro členy Klubu kouzelných nocí 120 Kč.
 Sobota 31. ledna v 15.00 hod. – SVČ Fokus • BALONKOVÝ
KARNEVAL • Tradiční maškarní bál pro nejmenší. Soutěže, hry, minidiskotéka a všude spousta balonků. Jednotné vstupné 30 Kč.
 Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ •
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet
práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.
První workshop 8. ledna.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
 Pátek 2. ledna – pátek 30. ledna –
Čajovna Archa • STROM V BETONU • Vážné problémy životního
prostředí očima členů hnutí Nesehnutí.
 Pondělí 5. ledna – pátek 30. ledna – Městská knihovna • ÉTERICKÉ
POHLAZENÍ • Plastické energetické obrazy Miriam Kocurkové-Rochové.
Akce:
 Úterý 6., 13., 20. a 27. ledna od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
 Středa 7. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ •
Hudební workshop – devět mís a Kužel, který večer jemně povede.
Vstupné 50 Kč.
 Pátek 9. a 23. ledna v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ HRY
• Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
Středa 14. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PATAGONIE
A OHŇOVÁ ZEMĚ • Cestopisná projekce Petra Mokroše. Vstupné 50 Kč.

Novojičínský zpravodaj

 Sobota 17. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ODKAZ DÁVNÉ
INDIE DNEŠKU • Druhý díl večerů o dávné indické moudrosti a hudbě.
Vstupné 30 Kč.
 Středa 21. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PUTOVÁNÍ PO
ZÁPADNÍM ÍRÁNU OKEM KAMERY • Cestopisná videoprojekce Patrika Kočího. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 22. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PŘESTUPNÍ
STANICE • Z cyklu Jeden svět. Švýcarský režisér íránského původu
Kaveh Bakhtiari se vydává do Řecka, jedné z hlavních přestupních stanic
pro přistěhovalce do Evropy. Délka 100 min.
 Čtvrtek 22. ledna v 16.00 hod. – Městská knihovna • ROZTANČENÁ KNIHOVNA • Vystoupení žákyň 5. ročníku tanečního oboru
Základní umělecké školy Nový Jičín.
 Pátek 23. ledna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • VLADIVOJNA LA
CHIA & BANANA • Psychedelic-rock v podání zpěvačky, jež po šestileté
pauze začala koncertovat se svou kultovní kapelou Banana. Vstupné
100/130 Kč.
 Sobota 24. ledna v 19.00 hod. – Klub Galerka • BG CWRKOT •
Tradiční bluegrassový večer. Vstupné 70/100 Kč.
 Středa 28. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • UTAJENÉ KRÁSY
BRITÁNIE • Cestopisná projekce Miroslava Rafaje z Kudrny. Vstupné
50 Kč.
 Čtvrtek 29. ledna v 18.00 hod. – Čajovna Archa • QVÍZ • Vědomostní
soutěž – 55 otázek v 9 tématech doplněných o obrázky i hudební ukázky.
Lze hrát až v sedmičlenném týmu či jednotlivě. Hlavní cena – desková
hra v hodnotě 600 Kč. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 30. ledna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • JAZZ KLUB & CHRIS
KAZARIAN FUNK & SOUL PROJECT (USA/CZ) • Trochu groovy jazz,
trochu funk, trochu soul, mix Chrisových skladeb a klasických standardů.
Vstupné 100/150 Kč.
 Sobota 31. ledna v 8.20 hod. – Čajovna Archa • VÝLET NA
PALKOVICKÉ HŮRKY • Přírodně kulturní expedice. Sraz 8.20 na AN,
busem do Frýdku Místku-Chlebovic. Poté pěšky na Hukvaldy (cca 8 km
– nenáročná trasa). Návrat odpoledne.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
 Sobota 10. ledna – Beskydské divadlo •
NOVOROČNÍ KONCERT DPS ONDRÁŠEK A JEHO
PŘÍPRAVNÝCH SBORŮ
 Úterý 20. ledna v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • ŽÁKOVSKÝ KONCERT
 Čtvrtek 22. ledna v 17.00 hod. – městská knihovna • ROZTANČENÁ KNIHOVNA • Viz program Městského kulturního střediska.

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
 Do neděle 1. února – expozice Návštěvnického centra • NOVÝ
JIČÍN NA NOVOROČENKÁCH A PF • Ze sbírky Ivana Bartoně.
 Pondělí 5. ledna – neděle 1. února – galerie • KRÁLOVSTVÍ ZA
KONĚ ANEB MOJA HIPOTERAPIJA • Výstava mistra klasické
fotografie. Vernisáž 5. ledna v 17.00 hod. za autorovy účasti.
Nové upomínkové předměty
Návštěvnické centrum vydalo novou turistickou známku a pamětní
medaili Generál Laudon. V prodeji je také nová turistická známka
s motivem náměstí.
Návštěvnické centrum nabízí
• Novou expozici Generál Laudon.
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby
klobouk.
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře.
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně.
• Kloboukovou kavárnu a prodejnu klobouků.
• Komentované procházky městem s průvodcem pro veřejnost i školy.
• Veřejné workshopy s ukázkou tvarování minikloboučků a zdobení,
včetně komentované procházky expozicí.
• Bezbariérový přístup a přebalovací pult.
Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8.00–17.00 • Sobota, neděle 9.00–16.00
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Rok 2014 očima novojičínských fotografů
Leden / Únor / Březen

 Aneta Musilová – naše první miminko roku.

 Na radnici uvítali Tříkrálovou sbírku.

 Křest knihy o malíři Eduardu Veithovi.

 Žáci z Komenského besedovali s policisty.

 Válečný veterán Josef Diblík oslavil 90 let.

 Kuchaři soutěžili o nejlepší zelňačku.

 Město ocenilo nejlepší sportovce.

 Hendikepovaný Martin Klein zpíval v kině.

 Žáci dvou škol se učili lyžovat na Svinci.

 Družinový bál ve škole Tyršova.

 Maškarní ples v Bludovicích.

 Jaroslav Bělík oslavil osmdesátiny.

 Žáci ZUŠ na přehlídce Máme rádi baroko.

 Volejbalistky z Komenského vyhrály přebor.

 Ondráš zpívá na Pamatuj! – Remember!
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Březen / Duben

Leden 2015

 Fokus pozval lidi na Mexický ples.

 Nedožité sedmdesátiny Karla Kryla.

 Morový sloup na náměstí prošel očistou.

 Na náměstí se konaly závody kočárků.

 Proběhla devátá Bluegrassová dílna.

 Festival Hudba českých autorů v nás.

 Stolní tenisté postoupili do druhé ligy.

 Ploutvaři Laguny opět mistry republiky.

 Lidé si připomněli Den Země.

 Na Jubilejní pořádali školní akademii.

 Ve Straníku hrálo ochotnické divadlo.

 Nový sociální vůz pro místní spolek ITY.

 Muzejní klobouky na hradě Stará Ľubovňa.

 Začala stavba cyklostezky do Hostašovic.

 Jarní otevírání novojičínských studánek.

Novojičínský zpravodaj
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Duben / Květen / Červen

 Přehlídka bojového umění ve Fokusu.

 Děti ve Fokusu přivítaly jaro.

 Ocenění pro nejlepší strážníky.

 Velká voda v našem městě opět zahrozila.

 Kulturista Lukáš Kelnar mistrem republiky.

 Koncert přátelství v Beskydském divadle.

 Zdravotně postižení hráli bowling.

 Žáci Komenského 68 na zámku v Miloticích.

 Turisté objevovali krásy Ašského výběžku.

 Výstava hospodářských zvířat v Žilině.

 Puellae et Pueri navštívili Norsko.

 Velký den dětí ve Šmoulí vesnici.

 Děti prožily Den bez úrazu.

 Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky.

 Město ocenilo osobnosti školství a kultury.
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Červen / Červenec

 Poděkování dobrovolným dárcům krve.

 Ocenění pro nejlepší žáky místních škol.

 Veletrh Novojičínska zhlédly tisíce lidí.

 Start etapy cyklotour Na kole dětem.

 Pohár starosty pro Komenského 66.

 Dopravnímu hřišti je deset let.

 Tradiční Divadelní dílnu na Skalkách přerušil déšť. Přesto si odsud rodiče i jejich děti odnesli nádherný umělecký zážitek.

 Turisté pochodovali okolím Nového Jičína.

 Fotbalové naděje Straníku první v okrese.

 Dětský pěvecký sbor Ondrášek podnikl úspěšné turné po Spojených státech amerických.

Novojičínský zpravodaj

 Poslední červnový víkend s Pivobraním.

 Marek Novotný vystoupil na Broad Peak.
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Červenec / Srpen

 Strážníci začali měřit autům rychlost.

 Zahradu knihovny opět zdobí stará váza.

 Oddíl Ještěrky na táboře s řeckými bohy.

 Sportovní den s Pečovatelskou službou.

 Vlkoryb – japonské divadlo Noriho Sawy.

 Bidolido Cup v malé kopané pro Tornado.

 Sbor Ondráš koncertoval v Lyonu.

 Vystoupení německé kapely Cosmonautix.

 Letní tábor s názvem Prázdninový sen.

 Jičínfest – setkání nejen místních kapel.

 Ludmila Pavelková se dožila sta let.

 DiscGolfPark Bocheta zahájil provoz.

 V Hückelově vile objevili starý výtah.

 Novojičínské léto 2014 – koncert Zrní, pohodové alternativní kapely z Kladna.
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Srpen / Září

 Léto s Fokusem prožilo na čtyři sta dětí.

 Kolumbijský den v penzionu Lamberk.

 Florbalisté sehráli Novojičínský O-Cup.

 První zářijovou sobotu se konala Slavnost města. Program věnovaný převážně rozvoji techniky a vzpomínce na první světovou válku přilákal

dvacet tisíc návštěvníků. Hlavní koncerty patřily Anně K. a kapele Iné kafe. Tradičně nechyběl ohňostroj a ohňová show.

 Cyklostezka do Hostašovic je v provozu.

 Na náměstí koncertoval Beatles Revival.

 Mladé tenisty trénoval Karel Nováček.

 Premiéra filmu Myškinsův zatykač.

 Svatováclavská vyjížďka veteranistů.

 Studenti podpořili sbírku Světluška.

Novojičínský zpravodaj
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Září / Říjen / Listopad

 Náměstí hostilo Den sociálních služeb.

 Konal se tradiční Běh rodičů s dětmi.

 Evropský týden mobility na náměstí.

 Marie Vavříková oslavila 101. narozeniny.

 Lesopark Skalky uvítal první návštěvníky.

 Discgolfový šampionát na Bochetě.

 „Tomíci“ na výletě ve Vysokých Tatrách.

 Žáci Komenského 68 v IQ Landii.

 Eva Pilarová pořádala výstavu fotografií.

 Kontrola ptačích budek v místních parcích.

 Děti z Komenského 66 ve světě techniky.

 Sbor Puellae et Pueri získal dvě ocenění.

 Běh Alpicross byl mimořádně náročný.

 Juniorky Laguny vyhrály Světový pohár.

 Senioři navštívili zámek v Kuníně.
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Listopad / Prosinec

 Žáci z Dlouhé pózovali na módní přehlídce.

 Adventní benefiční koncert pro Charitu.

 Novojičínští strážníci darovali krev.

 Dobročinný Movember v Mäjnl Dance Hall.

 Cross mánie – kruhový trénink ve Fokusu.

 Prvního prosince napadl první sníh.

 Vánoční jarmark na Komenského 68.

 Cirkus trochu jinak: Podvečer s anděly.

 Na Mikuláše se rozzářil vánoční strom.

 Na Komenského 68 měli Den s Mikulášem.

 Skautský oddíl tábořil v indiánském tee-pee.

 Starosta poděkoval sboru Puellae et Pueri.

 Pohár mládeže v ploutvovém plavání.

 Premiéra expozice Generál Laudon.

 Florbalisté sehráli Mikulášský turnaj.

Autoři fotografií: Ivan Čejka, Vlasta Čejková, Naděžda Davidová, Vlasta Foltová, Svatava Hajdová, Marek Havel, Jana Holišová, Alice Hynčicová, Jindra Hylmar,
Rudolf Jarnot, Jitka Jeřábková, Václav Kahánek, Jiří Klein, Petr Kocián, Jan Kopera, Jaroslav Kotas, Jiří Macíček, Michal Máček, Jan Machander, Marie Machková,
Ilona Majorošová, Lenka Malinová, Petr Václav Michna, Miroslav Mikula, Marian Mizera, Zdenka Mizerová, Ivana Obadalová, Anna Pavelková, Čestmír Pavlík, Jiří
Pončík, Martin Sedlář, Zdeněk Stanislav, Petr Strnadel, Jitka Szolnokyová, Gabriela Šustalová, Radek Švihel, Michal Toman, Jaroslav Trnka, Libor Uher, Petr Vlček,
Irena Vrajová, Pavel Wessely, Lukáš Zavadil a archivy Tomáše Vrány, Domova Paprsek, 2. skautského oddílu, KVS Laguna, Mäjnl Dance Hall, SVČ Fokus, školní
družiny Tyršova a ZŠ Komenského 66.
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Placená inzerce

EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ
Přijmeme skladníky! pro pracoviště DHL – Varroc Nový Jičín.
VAŠÍM ÚKOLEM BUDE:
manipulace se zbožím, nakládka a vykládka vozidel, kontrola zboží, práce na 3 směny.

POŽADUJEME:
•
•
•
•

průkaz na VZV (v případě potřeby zajistíme školení)
dobrý zdravotní stav
čistý trestní rejstřík
ochotu pracovat na směny

NABÍZÍME:

Máchova 56,

Nabízíme velký výběr matrací,
741 01 Nový Jičín
postelí, lamelových roštů,
tel.: 556 708 339,
e-mail: plklasika@tiscali.cz
přikrývek, polštářů
www.expertnazdravespani.cz
a bytových doplňků

•
•
•
•

práci ve stabilní mezinárodní společnosti s vedoucím postavením na trhu
odpovídající mzdové ohodnocení
možnost profesního rozvoje a osobního růstu podpořeného firemními vzdělávacími programy
katalog zaměstnaneckých výhod (např. stravenky plně hrazené zaměstnavatelem, dovolená navíc,
slevové programy a další)

Své životopisy zasílejte na e-mail kristyna.kanderova@dhl.com

MED
centrum

BENZINA
SHELL

14

Novojičínský zpravodaj

Placená inzerce

Leden 2015

Rezidenční bydlení pod Štramberskou trůbou
– nadstandardně vybavené byty k nastěhování
– volné 4 byty 2+1 a 3 byty 3+kk
– podrobné informace
na www.dohnalreal.cz
Mgr. Jiří Dohnal
DOHNALREAL
tel.: +420 721 204 152, e-mail: jiri@dohnalreal.cz

Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
základní informace:
Náklad:

10 000 ks (16 stran)

Distribuce:

do všech domácností v Novém
Jičíně, včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice,
Žilina

Barevnost:

plnobarevně

Periodicita:

měsíčník (12 vydání do roka)

Uzávěrka:

vždy 15. předcházejícího měsíce

tel.: 545 240 117; mob.: 777 367 085; e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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Fotosoutěž čtenářů – 46. kolo
Začátek zimy opět připomínal spíše jaro, a snad proto někteří soutěžící zvolili zasněžené motivy, i když při tom občas museli sáhnout do
archivu. Uvidíme, zda se nadýchané bílé peřiny letos vůbec dočkáme. V každém případě zima a Vánoce se alespoň prosadily na přední
příčky tohoto kola naší fotosoutěže.

1. místo: Jiří Kotek

2. místo: Jiří Švihel
1. místo náleží Jiřímu Kotkovi, jenž zachytil vánočního anděla nad
Masarykovým náměstím.
2. příčku obsadil Jiří Švihel a jeho romantický záběr krajiny nad Kojetínem
s kapličkou v pozadí.
3. pořadí patří Aleně Vidomusové, kterou zaujal nedávno otevřený
lesopark Skalky.
Novojičínský zpravodaj
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný
záběr z našeho města na e-mailovou adresu njzpravodaj@novyjicintown.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 případným použitím
svého snímku k propagaci města.
3. místo: Alena Vidomusová

Uzávěrka příštího čísla bude 20. ledna ve 12.00 hodin.
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GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou odpovědnost zhotovitel, nikoliv redakční rada nebo město. Redakce si vyhrazuje
právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 10230. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na
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