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Nezapomeňte, zápis do prvních tříd základních škol se blíží!
Zápis žáků do prvních tříd základních škol v Novém Jičíně a místních částech se uskuteční
ve čtvrtek 5. února od 14.00 do 18.00 hodin.
Rodiče společně se svými dětmi se dostaví k zápisu podle školských obvodů.
Jejich rozpis najdete na webu města www.novy-jicin.cz, v lednovém čísle Novojičínského zpravodaje
a na plakátovacích plochách.
Foto: archiv Novojičínského zpravodaje
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nejdůležitější investiční akcí a prioritou města v roce 2015, a to nejen
z pohledu finanční náročnosti, ale
i naléhavosti, je rekonstrukce sportovní
haly a krytého bazénu. K rozsáhlejší
a celkové opravě tohoto komplexu,
zahrnujícího kromě basketbalové haly,
krytého bazénu s velkým a malým dětským bazénem, saunami, parními kabinami, soláriem, restaurací, barem a salonky, bohužel, v minulosti
nikdy nedošlo. Proto je jeho stav – zejména střechy – absolutně
nevyhovující.
Technický stav střešní konstrukce každých čtrnáct dnů reviduje
statik. Bezpečnost tak garantují aktuální statické posudky. V případě, že bychom rekonstrukci odložili, mohlo by se stát, že statik
nevydá souhlasné stanovisko k provozování zařízení a objekt
bychom museli zavřít. Prozatím nám přeje i mírná zima, protože
při náhlých přívalech sněhu by střecha nemusela jeho nápor
vydržet.
Rekonstrukcí projde střešní konstrukce včetně obvodového
fasádového pláště z hliníkového plechu. Dále vzduchotechnika,
rekuperace tepla, klimatizace a požárně bezpečnostní prvky. Zděnou fasádu necháme zateplit. Částečně začneme i s modernizací
saunového provozu a bazénku pro kojence. S další modernizací,
spočívající například ve vytvoření relaxačního centra z části dětského bazénu, počítáme v roce 2016.
Na tento rozsáhlý projekt jsme byli připraveni již v uplynulém
roce. Tehdy, bohužel, nevyšlo výběrové řízení. Nyní si již nic takového ani nepřipouštíme. Podle harmonogramu začne oprava
1. června, kdy předáme staveniště, a potrvá do konce roku 2015.
Nyní probíhají administrativní kroky, které předcházejí zahájení
stavebních prací.
Předpokládané náklady přesáhnou dvaadevadesát milionů korun
včetně DPH. Bude to tedy jeden z nejnákladnějších projektů v novodobé historii města. Investici loni v prosinci schválilo zastupitelstvo
města. A to napříč politickým spektrem. Práce budeme financovat
z vlastních zdrojů, částečně z úvěru. Rozpočet zahrnuje možný
kontokorentní úvěr. Máme rezervováno osmdesát milionů
korun. Pokud by město tento krátkodobý kontokorentní úvěr čerpalo, tak s velmi nízkou úrokovou sazbou 0,86 procenta. Budeme
ale usilovat o získání dotace. Taktéž věříme ve výrazné snížení
ceny zakázky při výběrovém řízení. Je tedy možné, že nakonec
kontokorent vůbec čerpat nebudeme.
Sportovní hala s bazénem bude po dobu rekonstrukce celá uzavřená. Plavci budou s největší pravděpodobností jezdit plavat do
bazénů v okolí, basketbalisté by měli trénovat ve školních tělocvičnách a ligové zápasy hrát v halách v jiných městech. Samozřejmě jsme připraveni, v případě potřeby, sportovním klubům
pomoci.
Venkovní areál bude v letních měsících otevřen, samozřejmě
s bezpečnostními opatřeními. Již teď mohu říci, že na další roky
připravujeme projekt k jeho zatraktivnění.
Jaroslav Dvořák

Pozor na změny!
Od 1. ledna 2015 nastaly změny v přihlašování a odhlašování
ojetých osobních aut a v nahlášení dočasně vyřazených vozidel
do depozitu. Pokud vlastníte vozidlo, které předchozí provozovatel
pouze odhlásil, musíte do 30. června 2015 podat na úřadu žádost
o zápis vlastníka do registru silničních vozidel. Pokud tak neučiníte,
vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. Do konce
roku musíte nahlásit i stav vozidla, které jste před 30. červnem
2013 vyřadili a dali do depozitu. Více informací na www.mdcr.cz.
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Město má schválený rozpočet
Marie Machková, tisková mluvčí
Naše město vstoupilo do roku 2015 se schváleným rozpočtem.
Radnice bude hospodařit s částkou převyšující 600 milionů korun.
Více než třetina je určena na investiční akce. „Rozpočet je deficitní.
Příjmy mají činit 496,4 milionu, výdaje 600,5 milionu korun. Rozdíl
vyrovnáme volnými zdroji na bankovních účtech města a kontokorentním úvěrem,“ řekl starosta Jaroslav Dvořák.
Finančně nejnáročnější a zároveň nejvíce naléhavou investicí
bude revitalizace sportovní haly a krytého bazénu za více než
90 milionů korun (podrobněji k tomuto tématu ve Slovu starosty).
Radnice chce letos investovat i do dalších projektů. Přes 13 milionů
korun vynaloží na obnovu a údržbu veřejného osvětlení, přibližně
17 milionů vyčlenila na regeneraci sídlišť a okolo 15 milionů vloží do
bytového fondu. Za 8 milionů korun nechá vybudovat nové přechody
pro chodce u nemocnice, před školami v Komenského ulici a u mateřské školy v Bludovicích. Více než milion korun věnuje na obnovu
kulturních památek.

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Třetí schůze Rady města Nový Jičín dne 14. ledna 2015:
Radní schválili plán prevence kriminality na rok 2015. Také vzali
na vědomí a nemají námitek proti navýšení kapacity oboru reprodukční grafik ve Střední odborné škole Educa. Rada města schválila
návrh zadávací dokumentace včetně smlouvy na revitalizaci sportovní haly a krytého bazénu a jmenovala členy komisí rady města.
První zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 18. prosince 2014:
Zastupitelé zvolili členy výborů zastupitelstva a osadních výborů. Schválili zajištění finančních prostředků na třetí etapu regenerace panelového sídliště Bezručova-Riegrova a zajištění
finančních prostředků a rozsah stavebních úprav sportovní haly
a krytého bazénu. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na
rok 2015 (viz samostatný článek). Schválilo rozdělení příjmů z loterií za třetí čtvrtletí roku 2014 sportovním klubům, granty organizacím a fyzickým osobám a příspěvky na estetizaci objektů za
rok 2014.

Zemřel Václav Pavelka

Dne 14. ledna 2015 zemřel po delší nemoci ve věku 95 let Václav
Pavelka, který v letech 1953 až 1957 a 1971 až 1981 stál v čele
Nového Jičína jako předseda tehdejšího národního výboru.

Občanská statistika –
červenec – prosinec 2014
Počet obyvatel k 31. 12. 2014
Narozeno dětí
Chlapci
Děvčata
Uzavřeno sňatků – Nový Jičín
– Kunín
– Libhošť
– Rybí
– Šenov u Nového Jičína
Odstěhovalo
Přistěhovalo
Zemřelo

24 070
112
49
63
48
24
3
2
3
247
148
117

Nejstarší občan

Geryk František

14. 1. 1917

Nejstarší občanka

Vavříková Marie

29. 9. 1913
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Prvním miminkem je Sárinka
Vstříc sociálním službám
Markéta Huňková, projektová manažerka

Prvním novojičínským miminkem letošního roku je Sára Krbová.
Přišla na svět 1. ledna v 15 hodin a 11 minut. Při narození vážila
3 470 gramů a měřila 49 centimetrů. V souladu s tradicí, kterou
radnice zavedla v roce 2011, přišel miminko přivítat starosta města
Jaroslav Dvořák. „Mockrát děkuji za návštěvu, kytičku a finanční
bonus. Je to velmi milé,“ řekla maminka holčičky Andrea Žitníková.
Malou Sárinku kromě tatínka čekal doma čtyřletý bráška Mikuláš.
Text a foto: Marie Machková

Naše město realizuje projekt Nový Jičín – vstříc sociálním službám,
zaměřený na vytvoření efektivního systému sociálních služeb
prostřednictvím komunitního plánování. Projekt, na který radnice
získala dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,
potrvá do 31. brezna 2015. Jeho hlavním výstupem bude Komunitní
plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb v Novém Jičíně
na léta 2016–2019.
Nyní již zbývá posledních několik týdnů k finálnímu vyhotovení
a schválení komunitního plánu. Dovolujeme si vás proto informovat
o zahájení veřejného připomínkovacího řízení pracovního návrhu
tohoto dokumentu. Pracovní návrh a formulář pro vaše připomínky
budou k dispozici na webu http://www.novy-jicin.cz/.
V případě jakýchkoliv dotazů k návrhu komunitního plánu se
můžete obrátit na Danielu Susíkovou, telefon 556 768 338, e-mail
dsusikova@novyjicin-town.cz. Připomínky lze vznést do 27. února
2015. Na připomínky doručené po tomto termínu nebude brán
zřetel.

V regionu působí jobcoach
Gabriela Rajdusová, Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Ekovýchovné programy školám
Hana Hůlová, odbor životního prostředí
Naše město již více než deset let podporuje ekologickou výchovu
a osvětu u dětí všech stupňů škol v Novém Jičíně a jeho místních
částech. Také letos vyčlenilo v rozpočtu finanční prostředky na
ekovýchovné programy pořádané střediskem ekologické výchovy
Hájenka z Kopřivnice a záchrannou stanicí v Bartošovicích. Prostřednictvím pestrých a poutavých programů lze u dětí prohloubit
vztah k životnímu prostředí a doplnit poznatky o živé i neživé přírodě. Podrobné informace o programech a způsobu objednání
jsou k dispozici na http://hajenka.koprivnice.org/ekologickavychova/ a http://www.csopnj.cz/navstivte-nas/.
V záchranné stanici v Bartošovicích loni v květnu otevřeli nové
návštěvnické středisko Dům přírody Poodří, zaměřené kromě jiného
na význam a poznání zdejší chráněné krajinné oblasti. S jejími hodnotami se návštěvníci seznamují zábavnou formou ve vnitřní přírodovědné expozici a v zahradní části.

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením patří k hlavním cílům
projektu nazvaného Podpora procesu transformace pobytových
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II. Jeho součástí je působení sedmi profesionálních asistentů – takzvaných jobcoachů – kteří
zdravotně postiženého člověka provázejí celým procesem hledání
zaměstnání.
Jejich podpora spočívá v přípravě na pracovní pohovor, pomoci
při vyhledávání vhodného zaměstnání, rozhodování či zvládání problematických situací. V případě potřeby jsou oporou i přímo v pracovním procesu, kde mohou vznikat nedorozumění při komunikaci
či zapracování.
Součástí činnosti jobcoachů je komunikace se zaměstnavateli,
jimž mohou nabídnout základní poradenství týkající se legislativy
při zaměstnávání zdravotně postižených lidí, řešení administrativy
související s jejich nástupem a podporu při navazování vztahů se
spolupracovníky.
Svého jobcoache má také Novojičínsko. Případní zaměstnavatelé
se mohou obrátit na Janu Růžičkovou, pracovní konzultantku Slezské
diakonie, telefon 739 525 375, e-mail j.ruzickova@slezskadiakonie.cz.

Rodilí mluvčí v Komenského 68
Věra Hošťálková, učitelka

Zahradní část bartošovické stanice nabízí vodní a herní prvky.
Foto: Hana Hůlová
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Základní škola Komenského 68 se v tomto školním roce zapojila
do projektu zaměřeného na zvyšování jazykové vybavenosti žáků
pomocí rodilých mluvčích. Financován je z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu.
Projekt spočívá v účasti rodilých mluvčích – Američanů – v hodinách anglického jazyka ve všech ročnících. V listopadu a prosinci
u nás působil John Roberts, od ledna učí Cynthia Holas. Žáci jsou
s rodilým mluvčím v přímém kontaktu. Ověří si, jak dobře mu rozumějí,
ale také jak dovedou reagovat na různé otázky a situace. Výuka probíhá vždy za přítomnosti českého učitele angličtiny.
Zapojili se také učitelé školy, kteří navštěvují kurzy angličtiny,
absolvují školení a připravují mezinárodní projekty jako součást
programu Erasmus+. V plánu je rovněž projektový den, který povedou
zahraniční studenti z Vysoké školy báňské – Technické univerzity
v Ostravě.
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Effatha získala Cenu hejtmana

Vykoledovali čtvrt milionu
Marie Machková, tisková mluvčí
Rekordní výše 253 440 korun – o zhruba devět tisíc více než loni
– dosáhl v našem městě výtěžek Tříkrálové sbírky, jež zde probíhala
od čtvrtého do čtrnáctého ledna. Do ulic vyšlo třicet skupinek koledníků. Každý denně ušel minimálně pět kilometrů. Tradice Tříkrálové
sbírky vznikla v Novém Jičíně před pěti lety.
Dvě třetiny vybrané částky získá zdejší Charita. Peníze použije
na vybavení noclehárny a rozšíření loni otevřené půjčovny kompenzačních pomůcek. „O její služby je obrovský zájem. Nejvíce se
nedostává polohovacích postelí. Současný počet patnácti lůžek
chceme alespoň zdvojnásobit,“sdělil ředitel novojičínské Charity
Marcel Brož.
Část výtěžku poslouží k doplnění potravinové banky. Vloni Charita
rozdala lidem v nouzi přes tunu jídla. „Zbývající peníze uložíme na
humanitární konto, jehož prostřednictvím pomáháme lidem, které
postihla povodeň, požár či jiné neštěstí,“ dodal Brož.

Třetí místo v soutěži o Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje
získalo v závěru loňského roku šest klientů sociálně terapeutických
dílen novojičínského střediska Slezské diakonie Effatha, kteří se
zapojili do maňáskového divadla. Ocenění jim náleží za píli, snahu
a ochotu udělat něco pro druhé. Cenu hejtmana uděluje Moravskoslezský kraj u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených.
Ucházet se o ni mohou autoři zveřejněných děl, jež přispívají k poznání
problémů lidí se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich
společenské integrace. Rada Moravskoslezského kraje tentokrát
vybírala ze čtrnácti nominací.
Text a foto: Gabriela Lhotská

Partnerství se střední školou
Svatava Hajdová, ředitelka
Druhý rok pokračuje partnerství Základní školy Komenského 68
se Střední školou zemědělskou a technickou v projektu NatTech,
který podporuje přírodovědné a technické vzdělávání.
V lednu měli žáci osmého ročníku možnost poznat středoškolské
i vysokoškolské prostředí. V moderně vybavené laboratoři a učebně
partnerské střední školy absolvovali laboratorní práce z chemie a fyziky. Zkoumali při nich vlastnosti látek, jejich chemické reakce a fyzikální
zákonitosti jevů z mechaniky nebo elektřiny. Zároveň ověřovali účinnost použití separačních metod a prováděli chemické pokusy.
Součástí projektu byla exkurze na katedře ekologie a životního
prostředí Přírodovědecké fakulty v Olomouci. Studenti sem pozvali
žáky na prezentaci své týdenní stáže. Předvedli výsledky práce,
zaměřené na rozbor složení půdy s využitím atomového absorpčního
spektrofotometru, mikroskopování plísní a bakterií, stopování bobrů
v povodí Bystřice a vliv čistírny odpadních vod na její čistotu. Žáci
si prohlédli také laboratoře, skleníky a odborné učebny přírodovědecké fakulty.

Žákyně Komenského 68 při pokusech z chemie.
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Foto: Svatava Hajdová

Také letos tříkrálové koledníky přivítali na radnici.

Foto: Marie Machková

Ulice a kola pod dohledem
Marie Machková, tisková mluvčí
Město chce zakoupit další mobilní kameru a zajistit forenzní značení
jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Chce tak docílit
snížení pouliční kriminality a zajistit občanům větší bezpečí a ochranu
majetku. Rozhodnutí předcházela anketa mezi občany na internetových stránkách městské policie. Radnice usiluje o to, aby na oba
projekty získala peníze z Programu prevence kriminality ministerstva
vnitra.
Strážníci nyní používají devět pevných a tři mobilní kamery. „Loni
jsme v místech obsazených kamerami zaznamenali 14 přestupků,
v lokalitách bez monitoringu jich bylo 258,“ uvedl ředitel městské
policie Jiří Klein. Strážníci nejčastěji přijímají oznámení o řádění vandalů, černých skládkách, znečišťování veřejného prostranství či konzumaci alkoholu v místech, kde to vyhláška zakazuje.
„Mobilní kamery během roku několikrát přemisťujeme. Vždy se
soustředíme na místo s nárůstem počtu přestupků. Přeinstalování
stojí přibližně dvacet tisíc korun. V rozpočtu na to máme sto tisíc
korun ročně,“ doplnil Klein, podle něhož nová mobilní zcela jistě
najde své uplatnění.
Ke snížení počtu krádeží jízdních kol a kompenzačních pomůcek,
například invalidních vozíků, má napomoci forenzní značení syntetickou DNA. „Strážníci opatří kolo na několika místech zvláštním
kódem, viditelným pod UV lampou. Stejný kód, s fotografií a popisem
bicyklu, zároveň zanesou do celostátní evidence. Očipované prostředky označí nálepkou s upozorněním, že jsou chráněny syntetickou DNA,“ objasnila Daniela Susíková se sociálního odboru
městského úřadu. Pokud by přesto kolo někdo ukradl a skončilo
v zastavárně, jeho čip umožní strážníkům kradený bicykl vrátit zpět
majiteli.
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Zvedací systém pro stacionář

Světlo v duši s Ondrášem
Jitka Buchlovská
Vánoční koncerty pro své posluchače připravil Pěvecký sbor
Ondráš s dirigentem Petrem Lichnovským. Uplynulý rok byl Rokem
české hudby a ani náš sbor nemohl tento fakt pominout. Vánoce se
proto nesly v duchu melodií Adama Michny z Otradovic, Antonína
Tučapského a Jana Kampana Vodňanského.
Jako bonbonek zazněl cyklus Slavnost koled Benjamina Brittena.
Tento krásný opus je věnován narození Ježíše. Vánoční atmosféru
zde umocnily perfektní doprovod harfy v podání Anastázie Tomečkové a krásná sopránová sóla Lenky Žlebčíkové a Renáty Heraltové.
Ondráš si k vánočnímu zpívání pozval hosty, členy Komorního
orchestru Kopřivnice – Janu Jánošíkovou, Janu Kovalovou a Jana
Demla. Tito účinkující doprovodili všechny Vánoční skladby Adama
Michny z Otradovic a také samostatně zahráli instrumentální skladbu
Bourée. Slavnostní atmosféru umocnila koncertní místa, v nichž
sbor vystupoval – Beskydské divadlo a zcela zaplněný kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Stropní zvedací systém pro svou relaxační místnost získal na
konci minulého roku denní stacionář Eden, kam dochází dvacet
klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Zařízení ulehčilo
zdejším pracovníkům manipulaci s nepohyblivými klienty, která
byla fyzicky namáhavá. Jejich polohování, přesouvání z lůžka na
vozík a naopak nebo pomoc při hygieně jsou nyní snazší a poskytované služby kvalitnější. Náklady spojené s pořízením a instalací
zvedacího systému zaplatil z větší části Moravskoslezský kraj.
Stacionář svých třicet procent uhradil z finančních darů od firem
a jednotlivců.
Text a foto: Radka Čapková

Koncert radosti a veselosti
Karel Chobot
Jubilejní, dvacátý novoroční koncert uspořádal desátého ledna
v Beskydském divadle pěvecký sbor Ondrášek. Společně s ním
vystoupila jeho přípravná oddělení Hrášek, Rarášek a Kulihrášek,
Komorní sbor a jako host pěvecký sbor Červánek z jihočeských Dačic.
Při odpoledním i večerním koncertu promlouvala z pódia radost
ze zpěvu, uvolněnost, snaha o maximální výkon a pohoda. Nadšené
publikum poděkovalo dlouhotrvajícím potleskem. Součástí večerního
programu byl křest nového alba Proč bychom se netěšili, záznamu
loňského vynikajícího koncertu přátelství Ondrášku s orchestrem
z německého partnerského města Ludwigsburg.
V závěru se umělecký vedoucí Ondrášku Josef Zajíček již tradičně
loučil s členkami, které sbor vzhledem k věku opouštějí. Zároveň
vyslovil přání i naději, že se po maturitách s nimi setká ve sboru
komorním. Při poděkování účinkujícím došlo i na blahopřání, neboť
dlouholetá předsedkyně Sdružení přátel Ondrášku Svatoslava Lenartová tento měsíc oslaví životní jubileum.

Nové středisko výchovné péče
Marie Machková, tisková mluvčí
V našem městě zahájilo činnost středisko výchovné péče Změna.
Bude pomáhat dětem a mládeži s poruchami chování a jejich rodičům
zvládnout problémy ve škole i v rodině. Služba tohoto typu v regionu
dlouhodobě chyběla.
Prostory pro diagnostickou, preventivně výchovnou, terapeutickou
a poradenskou činnost poskytlo bezplatně město. Středisko sídlí
ve Slovanské ulici 3, telefonické kontakty jsou 556 764 933 nebo
556 764 931.
„Středisko výchovné péče Změna působí zejména preventivně.
Není řešením zavírat děti s výchovnými problémy do ústavu. Je třeba
najít cestu, jak tento nežádoucí stav změnit. Věřím, že nový projekt
pomůže mnoha rodinám v nelehké životní situaci,“ řekla místostarostka Blanka Faluši.
Ve středisku působí dva speciální pedagogové s psychoterapeutickými výcviky, psycholog a sociální pracovník. Zařízení poskytuje
bezplatné ambulantní služby klientům bez věkového omezení.
„Navštívit ho mohou rodiče či pěstouni s dětmi i s mládeží, u nichž
se například objevilo záškoláctví, první experimenty s drogami, agresivní chování, nerespektování autorit a podobně,“ uvedla Miroslava
Scholze ze sociálního odboru městského úřadu.
Dosud museli rodiče a děti z Novojičínska dojíždět do zařízení ve
Valašském Meziříčí nebo Ostravě. Ta jsou ale přetížená a nestačí
obsáhnout tak velký region. Sociálně slabé rodiny dojíždění zatěžovalo i finančně. Na středisko Změna se může obrátit kterákoliv
rodina, případně může její návštěvu doporučit odbor sociálně právní
ochrany dětí.

Sedmáci na lyžařském výcviku
Karel David, instruktor

Sbor Ondrášek přivítal nový rok jubilejním koncertem. Foto: Jaroslav Bělík
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Šestatřicet žáků sedmých ročníků Základní školy Komenského
66 se v lednu zúčastnilo lyžařského výcviku ve Velkých Karlovicích.
Výuka probíhala v areálu se dvěma velkými sjezdovkami, začátečníci se učili na menší sjezdovce s pomalým vlekem a lyžařským
pásem.
Žáci byli rozděleni do tří skupin podle výkonnosti. Instruktoři z řad
našich učitelů měli za úkol naučit je základy lyžařské techniky a v případě zdatnějších lyžařů je zdokonalit. Všichni žáci zvládli základy
lyžování a zdolali nejen malou, ale i velkou sjezdovku.
Tradičně jsme zařadili i výuku snowboardingu, o který je mezi
dětmi zájem. Devět žáků letos vytvořilo samostatné snowboardové
družstvo. Týdenní program zpestřily přednášky o lyžování, výbavě,
carvingu a chování na horách, společenské hry a závěrečný maškarní
karneval s diskotékou.
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Rekonstrukce novojičínských mateřských a základních škol v roce 2014
Loni vládl ve zdejších mateřských a základních školách čilý stavební ruch. Nejvýznamnější investice připomeneme stručnými texty a fotografiemi zachycujícími stav před a po rekonstrukci.
Základní škola Jubilejní
Nový kabát dostala kvůli snížení energetických nákladů. Kromě obvodových zdí je zateplená i střecha. Součástí rekonstrukce za více
než dvaadvacet milionů korun byla výměna oken. Z této částky sedm a půl milionu korun pokryla dotace.

Základní škola Dlouhá
Výměna oken a dveří, zateplení zdí a střechy napomohou ke snížení energetické náročnosti. Přišly na dvanáct a půl milionu korun, z toho
tři miliony pokryla dotace. Změnilo se i prostranství u školy. Je zde zámková dlažba, přibyly travnaté plochy. Za školou je nová příjezdová
cesta s parkovištěm a osvětlením – celkem za šest a půl milionu. Pětaosmdesát procent město uhradilo z dotace.

Mateřská škola Dlouhá
Stavebními úpravami v základní škole vznikla mateřská škola pro sto dětí. Od nového školního roku do ní chodí děti ze zrušené Mateřské
školy Trlicova. Zároveň zde vzniklo nové oddělení pro dalších pětadvacet předškoláků. Úpravy si vyžádaly téměř šest milionů korun.
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Základní škola Tyršova
Rekonstrukcí prošly učebny fyziky, zeměpisu, školní kuchyňka, tělocvična, sociální zázemí u tělocvičny a chodby v přízemí. Ve třídách
je nový nábytek i technické vybavení. Nová je také elektroinstalace, podlahy, osvětlení tříd, dveře a obložení stěn. Celkové náklady přesáhly
šest a půl milionu korun, pětaosmdesát procent pokryla dotace z evropských fondů.

Mateřská škola Montessori
Sídlí v památkově chráněné Hückelově vile, kde město nechalo opravit střechu a podkroví. Vzniklo zde nové oddělení pro patnáct dětí.
Náklady činily osm a půl milionu korun, přes šest milionů připadne na dotaci.

Mateřská škola Jiráskova
Razantní proměnu si vynutilo odstranění nevhodného materiálu, takzvaného boletického panelu. Zdi jsou úplně nové. Náklady přesáhly
šest milionů korun, dva miliony radnice získala jako dotaci.

Novojičínský zpravodaj
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Výročí Nového Jičína v roce 2015
Karel Chobot, Radek Polách

Události
1415 – Lacek z Kravař, majitel panství a moravský zemský hejtman,
iniciuje listinu protestující proti upálení Mistra Jana Husa – 600 let
1455 – král Ladislav Pohrobek
uděluje městu druhý výroční trh ve
středu před svatým Šimonem
a Judou – 560 let
1500 – držení Nového Jičína a panství přešlo do rukou Žerotínů (trvalo
do roku 1558) – 515 let
1540 – připomíná se cech řeznický
– 475 let
1560 – císař Ferdinand I. potvrzuje
městu všechna předchozí privilegia
Majitel továrny na klobouky
– 455 let
1575 – připomíná se cech tkalcov- Johann Albert Hückel.
Foto: Státní okresní archiv NJ
ský – 440 let
1585 – zemští mlynáři v Praze
potvrzují artikule mlynářského cechu
v Novém Jičíně – 430 let
1590 – purkmistr a rada Olomouce potvrzují výtah z cechovního
řádu olomouckých pekařů, perníkářů a mlynářů pekařského cechu
v Novém Jičíně – 425 let
1620 – Nový Jičín se stal královským městem, jak uvádí historik
Josef Beck – 395 let
1630 – připomíná se cech kloboučnický – 385 let
1645 – arcikníže Leopold Vilém, generál císařské armády, svým
patentem městu i panství přispíval na vydržování vojenské posádky
na Hukvaldech – 370 let
1680 – město začalo vést matriky rodnou, oddací a úmrtní – 335 let
1710 – purkmistr a rada Nového Jičína osvobozují od městských
dávek vítěze ve střelbě pořádané střeleckým spolkem – 305 let
1710 – stavba a slavnostní vysvěcení mariánského sloupu na
náměstí – 305 let
1715 – v září ve městě propukla morová epidemie, trvala 130 dnů
– 300 let
1715 – během služby v morovém lazaretu zemřel místní lazebník
a ranhojič I. G. Mittel – 300 let
1775 – municipálním privilegiem císařovny Marie Terezie se Nový
Jičín se stává městem – 240 let
1785 – stavba silnice z Příbora do Hranic, zvané Císařská –
230 let
1790 – v Novém Jičíně umírá generál E. G. Laudon – 225 let
1795 – císař František II. potvrzuje městu privilegia udělená jezuitskou kolejí v Olomouci roku 1629, Marií Terezií roku 1775 a Josefem II. roku 1784 – 220 let
1805 – příchod ruských vojsk táhnoucích ke Slavkovu a návštěva
generála Michaila I. Kutuzova –
210 let
1825 – A. F. Döpper založil první
soukenickou továrnu ve městě –
190 let
1835 – svou soukenickou továrnu
založil také Max Preisenhammer –
180 let
1850 – město se stává sídlem
okresního hejtmanství, berního úřadu, okresního a krajského soudu –
165 let
1865 – Dominik Bilimek přijíždí do
Mexika budovat Národní muzeum – Mariánský sloup na náměstí.
150 let
Foto: Muzeum Novojičínska
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1865 – firma Johann Hückel jako
první v Rakousku-Uhersku zahájila
mechanizovanou výrobu klobouků –
150 let
1870 – byla zřízena státní tabáková
továrna. O deset let později zaměstnávala 2 500 dělníků, převážně
žen – 145 let
1875 – císař František Josef I. vydal
koncesi na projekt dráhy Ratiboř –
Opava – Suchdol – Nový Jičín – Trenčín – 140 let
1875 – zrušení Kattauerova muzea
– 140 let
1880 – na trať Suchdol nad Odrou
– Nový Jičín vyjel první vlak – 135 let
1890 – založena česká knihovna –
Tiskař a publicista Johann Nepo125 let
muk Enders.
Foto: Muzeum Novojičínska
1895 – město odkoupilo pro
muzeum ornitologickou sbírku Josefa Tálského – 120 let
1895 – Jan Šrámek založil mužský Katolický spolek dělnický –
120 let
1900 – otevření expozice Kravařské jizby v muzeu z etnografických
darů Emila Hausottera – 115 let
1905 – opětovné založení Muzejního spolku – 110 let
1930 – stavba budovy kina – 85 let
1945 – 6. května bylo město osvobozeno, 2. září skončila druhá
světová válka – 70 let
1945 – zahájení odsunu německého obyvatelstva – 70 let
1970 – Miroslav Tyrala založil Komorní orchestr P. J. Vejvanovského
– 45 let
1985 – otevření Památníku národního umělce Adolfa Zábranského
v Žerotínském zámku – 30 let
1990 – vzpomínková městská slavnost ke 200. výročí úmrtí Ernsta
Gideona Laudona – 25 let

Osobnosti
1815 – narodil se Jan Nepomuk Enders, první knihtiskař a vydavatel
novin ve městě (3. 5. 1815 Uherské Hradiště – 11. 3. 1877 Nový
Jičín) – 200 let
1815 – narodil se Karl Pitschak, poslední dědičný poštmistr Nového
Jičína (20. 8. 1815 Nový Jičín – 17. 7. 1875 Nový Jičín) – 200 let
1850 – narodil se Julius Berger, profesor Akademie výtvarného
umění ve Vídni (20. 7. 1850 Nový Jičín – 1902 Vídeň) – 165 let
1915 – zemřel Heinrich Wentruba, prezident Krajského soudu
v Novém Jičíně (1852 Kojetín – 11. 2. 1915 Nový Jičín) – 100 let
1915 – narodil se Jaroslav Dejmek, dlouholetý tajemník pěveckého
sboru Ondráš, čelný funkcionář Československé strany lidové
(15. 4. 1915 Kosova Hora – 10. 3. 1993 Nový Jičín) – 100 let
1920 – narodil se Jan Hanák, historik, pedagog, ředitel gymnázia
v Novém Jičíně (1. 4. 1920 Hustopeče u Brna – 21. 3. 2010 Nový
Jičín) – 95 let
1920 – narodil se Antonín Pavlín, regionální spisovatel a předseda
městského národního výboru (14. 4. 1920 Choryně – 22. 1. 2005
Nový Jičín) – 95 let
1925 – zemřel Eduard Veith, malíř a umělec středoevropského
prostoru (30. 3. 1858 Nový Jičín – 18. 3.1925 Vídeň) – 90 let
1925 – narodil se Miroslav Tyrala, ředitel hudební školy ve výslužbě, houslista, zakladatel Novojického kvarteta a Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského (18. 3. 1925 Ostrava-Zábřeh –
3. 4. 2010 Nový Jičín) – 90 let
1930 – narodil se Václav Ptáček, pedagog, zakladatel Ondrášku,
hudební skladatel, čestný občan města (8. 9. 1930 Nový Jičín –
18. 11. 2011 Nový Jičín) – 85 let
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Malíř a rodák Eduard Veith
Radek Polách
Málokterému z našich rodáků se
v posledních letech dostalo tolik
odborné i laické pozornosti jako
Eduardu Veithovi. Navíc loni vydaná
publikace Marie Mžykové, nazvaná
Eduard Veith – Sny o štěstí, zkompletovala velkou část díla tohoto
významného umělce, od jehož smrti
uplyne osmnáctého března devadesát let.
Eduard Veith se narodil 30. března 1858 v Novém Jičíně a vyučil se
u svého otce Julia Veitha malířem
pokojů a dekorativním malířem.
V letech 1874–1878 studoval ve
Škole uměleckých řemesel ve Vídni Eduard Veith – autoportrét.
Foto: Muzeum Novojičínska
u profesora Ferdinanda Laufbergera. Ovlivnily jej světové výstavy ve
Vídni roku 1873 a v Paříži o pět let později, kde se podílel na realizaci Laufbergerových návrhů sgrafit.
Jeho malířský styl spojoval novoklasicismus s novobarokní
malbou. Eduard Veith pracoval zvláště na rozměrných figurálních
kompozicích určených pro reprezentační prostory. Maloval alegorie, elegantní portréty a příležitostně ilustroval. Jeho nástěnné
malby jsou k vidění v divadlech téměř celé střední Evropy; v pražském Německém divadle (dnešní Smetanovo divadlo), v Německém národním divadle ve Vídni, v berlínském Unter der Linden
či v městském divadle v Moravské Ostravě.
Při svých cestách a realizacích pobýval v Paříži, Terstu či Benátkách. Poté se ještě jako mladý malíř vrátil do Nového Jičína, kde
společně se svým otcem pracoval na výzdobě nově postavené
budovy krajského soudu. Dále zde svými malbami vyzdobil vily
významné novojičínské kloboučnické rodiny Hückelů. V roce
1905 byl jmenován profesorem na Technické vysoké škole ve
Vídni, kde s přestávkami trvale žil. Eduard Veith byl představitelem
generace realistických malířů závěru devatenáctého století. Zemřel 18. března 1925 ve Vídni, pohřben je na hřbitově v Döblingu.
Dílo Eduarda Veitha zvláště z novojičínského okruhu tvorby je nyní
součástí sbírek Muzea Novojičínska. Některá z hlavních Veithových
děl lze spatřit i ve stálých expozicích Žerotínského zámku. Jeho
kolekce je jednou z největších, které má muzeum ve vlastnictví.

Děvče s pohárem.
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Foto: Muzeum Novojičínska

Dvě děvčátka v bílých šatech (výřez).

Foto: Muzeum Novojičínska

Letos v březnu se s Veithovou tvorbou budou moci seznámit
také návštěvníci Muzea Narodowego v polském partnerském
městě Kielce. Jeho díla se představí na reprezentativní výstavě,
pořádané u příležitosti slavnostního otevření areálu paláce krakovských biskupů, který prošel generální opravou. Dalším letošním plánovaným počinem – tentokrát Klubu rodáků a přátel města
Nového Jičína – by mělo být zhotovení pamětní desky Eduarda
Veitha a její umístění na některou z budov v našem městě, kde
se Eduard Veith podílel na malířské výzdobě.

Výjev z pohádky (výřez).

Foto: Muzeum Novojičínska
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Programy
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
 Pondělí 2. února v 19.00 hod. • 4TET • Koncert jedinečného vokálního
seskupení. Vyprodáno.
 Čtvrtek 5. února v 18.00 hod. – malý sál • VYSTOUPENÍ ABSOLVENTEK II. STUPNĚ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ • Vstupenky na místě,
vstupné dobrovolné.
 Neděle 15. února v 16.00 hod. • K. J. Erben – Vlastimil Peška:
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ • Klasická pohádka, v níž princ
s pomocí tří zajímavých chlapíků vysvobodí krásnou princeznu. • Předplatné skupiny Čtyřlístek.
 Úterý 17. února v 18.00 hod. • Jean Barbier: V PAŘÍŽI BYCH TĚ
NEČEKALA, TATÍNKU • Režie: Jan Novák. Hrají: Petr Nárožný, Jana
Malá/Týna Půchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/Miroslava
Pleštilová, Jan Šťastný/Jan Čenský a další. Předplatné skupiny S.
 Středa 18. února v 19.00 hod. • Varren Adler: VÁLKA ROSEOVÝCH
Dokonalí manželé, kteří jsou ve svém dokonalém domě dokonale šťastni.
Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám, a chce se rozvést.
Režie: Ondřej Sokol. Hrají Michal Dlouhý, Helena Lapčíková, Roman
Štabrňák, Lukáš Král a Petr Florián. Předplatné skupiny P.
 Čtvrtek 19. února v 19.00 hod. – malý sál • VIHANOVO KVARTETO
• Skladby J. Suka, L. van Beethovena, F. Schuberta. Kruh přátel hudby.
 Pátek 20. února ve 20.00 hod. – malý sál • LiStOVáNí: HOLČIČKA
A CIGARETA – Benoît Duteurtre • Co se stane, když je člověk, který
nesnáší děti, nařčený z toho, že je pedofil? Lehkým a hravým stylem
autor popisuje kaskádu problémů v současné bizarní společnosti. Hrají:
Lukáš Hejlík, Petra Bučková.
 Úterý 24. února v 19.00 hod. • Eric Emannuel Schmitt: HESLO
MORÁLKA • Komedie nejen o morálce. Není lehké napsat encyklopedické heslo o morálce, když slavného filozofa vyrušuje jedna žena za
druhou. Režie: Petr Slavík. Hrají: Miroslav Etzler, Nela Boudová, Kateřina
Pindejová, Ivana Stejskalová a další. Předplatné skupiny D.
 Středa 25. února v 19.00 hod. • Patrik Hartl: HVĚZDA • Komedie
o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nejdivočejšího týdne
jejího života. One woman show Evy Holubové.
Připravujeme:
 Neděle 1. března v 19.00 hod. • Yasmina Reza: 3 VERZE ŽIVOTA
• Dva manželské páry prožijí během jednoho večera tři varianty téhož
večírku. Režie: Thomas Zielinski. Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková,
Igor Chmela, David Prachař. Předplatné skupiny B.

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

 Pondělí 2. února – středa 4. února v 17.30 hod. • HODINOVÝ
MANŽEL • Čtyři plavci – hráči vodního póla – se po prohraném zápase
ocitnou na dně. Aby se zachránili, zkusí provozovat pochybnou živnost.
Česká komedie. Do 12 let nevhodné, 100 min.
 Pondělí 2. února – středa 4. února ve 20.00 hod. • Příběh volně
inspirovaný osudy světoznámého českého fotografa Jana Saudka
v podání Karla Rodena. Tragikomedie. Do 15 let nepřístupné, 133 min.
 Čtvrtek 5. února – pátek 6. února v 17.30 hod. • 3D • JUPITER
VYCHÁZÍ • Prostá dívka se díky tajemnému návštěvníkovi z kosmu
dozví, že je předurčena vládnout Zemi, a proto musí čelit nástrahám
zlého vesmírného pána. Sci-fi/akční/dobrodružný. Do 12 let nevhodné,
128 min., titulky.
 Čtvrtek 5. února – neděle 8. února ve 20.00 hod. • BIRDMAN •
Černá komedie oceňovaného režiséra Alejandra Iñárritu – oscarový
favorit zosobňující souboj padlého komiksového hrdiny a naduté divadelní
hvězdy. Černá komedie. Do 15 let nepřístupné, 119 min., titulky.
 Sobota 7. února – neděle 8. února v 15.30 hod • 2D
 Sobota 7. února – neděle 8. února v 17.30 hod • 3D • SPONGEBOB
VE FILMU: HOUBA NA SUCHU • Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších
a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla cestu
na filmové plátno. Animovaná komedie. Přístupné bez omezení, 84 min.,
dabing.
 Pondělí 9. února – středa 11. února v 17.30 hod. • MORTDECAI:
GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD • Má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol a svůj
sofistikovaný knír, zaměstnán je jako aristokrat. Akční komedie.
Do 12 let nevhodné, 97 min., titulky.
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 Pondělí 9. února – středa 11. února ve 20.00 hod. • WHIPLASH •
Dospívající Andrew je mírně stydlivý kluk, co i v osmnácti chodí s tátou
do kina, zdráhá se pozvat pokladní na drink a bubnování představuje
alfu i omegu jeho života. Drama/hudební. Do 12 let nevhodné, 106 min.,
titulky.
 Ze středy 11. února na čtvrtek 12. února v 00.05 hod. • PŮLNOČNÍ
PREMIÉRA
 Čtvrtek 12. února – pátek 13. února v 17.30 hod.
 Čtvrtek 12. února – úterý 17. února ve 20.00 hod.
 Čtvrtek 19. února – sobota 21. února ve 20.00 hod.
 Sobota 21. února v 17.30 hod. • PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI •
Setkání, které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie, je
součástí příběhu autorky E. L. Jamesové, jenž se stal celosvětovou
literární senzací. V rychlosti prodejů překonala i Harryho Pottera.
Erotický. Do 15 let nepřístupné, 124 min., titulky.
 Sobota 14. února – neděle 15. února v 15.30 hod. • ZVONILKA
A TVOR NETVOR • Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích
vílích kamarádek. Animovaný. Přístupné bez omezení, 76 min., dabing.
 Sobota 14. února – neděle 15. února v 17.30 hod. • 2D
 Neděle 22. února – pondělí 23. února ve 20.00 hod. • 2D • JUPITER
VYCHÁZÍ • Channing Tatum a Mila Kunis v hlavních rolích výpravného
příběhu. Sci-fi/akční/dobrodružný. Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky.
 Pondělí 16. února – úterý 17. února v 17.30 hod. • BABOVŘESKY
3 • Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem
ze života v současné české vesnici. Komedie. Přístupné bez omezení,
103 min.
 Čtvrtek 19. února – pátek 20. února v 17.30 hod. • 2D • SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU • Anotace viz výše.
 Neděle 22. února – pondělí 23. února v 17.30 hod. • PADDINGTON
• Vyprávění o osiřelém medvědu, který přijede vlakem na nádraží
Paddington v Londýně. Komedie/rodinný. Přístupné bez omezení, dabing.
 Středa 25. února ve 13.00 hod. • HODINOVÝ MANŽEL • BIO
SENIOR • Anotace viz výše.
 Středa 25. února ve 20.00 hod. • OKNO DO DVORA • PROJEKT 100
• Jeden z vrcholů filmové tvorby Alfreda Hitchcocka v digitalizované
podobě. Thriller. Do 12 let nevhodné, 112 min., titulky.
 Středa 25. února – pátek 27. února v 17.30 hod. • KINGSMAN:
TAJNÁ SLUŽBA • Mezinárodní supertajná výzvědná služba se maskuje
jako luxusní krejčovský salon na londýnském Savile Row. Akční komedie.
Do 15 let nepřístupné, 129 min., titulky.
 Čtvrtek 26. února – sobota 28. února ve 20.00 hod. • NEZLOMNÝ
• Režisérská prvotina Angeliny Jolie vypráví neskutečný příběh amerického
olympionika, válečného letce, trosečníka a válečného zajatce Louise Zamperiniho. Drama/válečný. Do 12 let nevhodné, 137 min., titulky.
 Sobota 28. února v 17.30 hod. • 3D
 Neděle 1. března v 17.30 hod. • 2D • ZVONILKA A TVOR NETVOR
• Anotace viz výše.
 Neděle 1. března – středa 4. března ve 20.00 hod. • TEORIE VŠEHO
• Neuvěřitelný životní příběh Stephena Hawkinga, který na svém velmi
nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.
Životopisný/drama. Do 12 let nevhodné, 123 min., titulky.
BIOGRAF ARTeFAKT – prostory Galerky na náměstí
 Sobota 14. února ve 20.00 hod. • LEVIATAN
 Sobota 28. února ve 20.00 hod. • DIVOKÉ HISTORKY

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
 Úterý 10. února – neděle 12. dubna – Rytířský sál
• FYZIKA HROU ANEB TECHNICKÉ HRAČKY PRO
VŠECHNY GENERACE • Originální, názorné
pomůcky, na nichž lze zábavnou formou pochopit
fyzikální zákony.
Akce:
 Čtvrtek 12. února v 16.30 hod. – Trámový sál • MOJE CESTA DO
SHANGRI-LA • Cestopisná přednáška Jiřího Bartoše o cestě do Tibetu.
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
 Pátek 13. února v 18.00 hod. • DÍVKA ROKU 2015 • Základní
kolo postupové soutěže o nejkrásnější dívku Nového Jičína ve věku
od 13 do 15 let. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 13. února od 21 do 24 hod. • FOKUS DANCE SHOW •
Afterparty navazující na akci Dívka roku 2015. Skvělé diskotékové hity,
světelná show a DJ Mikee. Pouze pro mládež do 18 let. Vstupné 30 Kč
(účastníci Dívky roku zdarma).
 Sobota 21. února v 19.00 hod. – SVČ Fokus • MEXICKÝ TANEČNÍ
VEČER • Tradiční akce s hudbou, tancem a soutěžemi. Mexický kostým
vítán. Vstupné 140 Kč (s možností dokoupit večeři za 60 Kč).
 Pátek 27. února v 16.00 hod. – sobota 28. února v 10.00 hod. –
SVČ Fokus. • KOUZELNÁ NOC Č. 6
Pro děti od 6 let. Legrace, dobrodružství a překvapení. Spacák, polštářek,
plavky, ručník, baterku a plyšového kamaráda s sebou. Cena 150 Kč
(pro členy Klubu kouzelných nocí 120 Kč).
 Sobota 28. února v 15.00 hod. – SVČ Fokus • MAŠKARNÍ BÁL •
Pro všechny děti bez rozdílu věku. Hudba, tanec, skotačení, hry, soutěže
pro děti i rodiče, promenáda v maskách, vyhodnocení nejmilejších
a nejsympatičtějších masek. Jednotné vstupné 30 Kč.
 Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus
• KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro každého, kdo si chce vyzkoušet
práci s hlínou. První workshop 5. února. 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 2. února – úterý 24. února
– výstavní síň Stará pošta • STŘÍPKY ŽIVOTA • Výstava o činnosti sociálně terapeutických dílen Effatha. Viz rubrika Pozvánky na straně 12.
 Pondělí 2. února – pátek 27. února v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • MŮJ DOBROVOLNICKÝ SVĚT • Fotografie
Dalibora Zaciose, jenž se vydal mezi dobrovolníky ADRA.
 Pondělí 2. února – pátek 27. února – Čajovna Archa • TOMÁŠ
FOJTŮ • Výstava fotografií.
Akce:
 Úterý 3., 10., 17. a 24. února od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
 Středa 4. února ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ •
Hudební workshop s devíti mísami a Kuželem. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 6. a 20. února v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Pátek 6. února ve 20.00 hod. – Klub Galerka • PETR VÁŠA & TY
SYČÁCI • Koncert ve stylu alternative-world music. Vstupné 100/130 Kč.
 Sobota 7. února ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • RADIMOVA
KAPELA KAREL • Koncert a křest CD jihlavské formace vyznávající
blues, ska, swing, reggae, rockabilly, funk a balkánský folklor. Vstupné
50 Kč.
 Úterý 10. února v 18.00 hod. – Městská knihovna • PAVEL
J. HEJÁTKO • Hudebně-poetický recitál básníka s kytarou, písničkáře
a glosátora současného dění. Kapacita míst je omezena, možnost
rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
 Středa 11. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • GALAPÁGY •
Přednáška a projekce Baziho z Kudrny. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 13. února ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • TIME2BEAT •
Taneční a poslechový večírek s Bassurazz a jejich hosty. Vstupné 30 Kč.
 Středa 18. února v 19.00 hod. – Kino Květen • RANGERS – PLAVCI
• Slaví neuvěřitelných 50 let na scéně. Přijďte si s nimi zazpívat Pole
s bavlnou, Zvedněte kotvy, 500 mil, Rákosí, Orchidej a další nestárnoucí
hity! Vstupné 170/200 Kč.
 Středa 18. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • AjTyUČaje •
Otevřené setkání IT nadšenců – prezentace s vražedným omezením
patnácti minut za kus.
 Čtvrtek 19. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • JÍZDA NA HRANĚ
• Projekce dokumentu z cyklu Jeden svět. Před zimní olympiádou v roce
2010 vrcholí rivalita nejlepších snowboardistů světa – Shauna Whitea
a Kevina Pearce. K měření sil ale nikdy nedojde...
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 Pátek 20. února ve 20.40 hod. – Čajovna Archa • NOČNÍ PŘECHOD
RADHOŠTĚ 2015 • Přírodně kulturní expedice na trase Trojanovice–
Pustevny–Radhošť–Rožnov. Sraz na autobusovém nádraží v Novém
Jičíně ve 20.40 hod.
 Sobota 21. února ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • HuZiKa
A REÁLNE ČÍSLA • Alternative-rock z Bratislavy. Vstupné 50 Kč.
 Pondělí 23. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ŘÍZENÁ A KONTROLOVANÁ VNITŘNÍ OČISTA TĚLA PODLE MUDR. JOSEFA
JONÁŠE • Přednáška – seznámení s čínským pentagramem a jeho základními zákonitostmi. Vstupné 70 Kč.
 Úterý 24. února v 18.00 hod. – Městská knihovna • VŮNĚ A CHUTĚ
BENÁTSKÉ LAGUNY • Cestopisná přednáška a projekce Táni Alešové.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na telefonu 556 709 840.
Vstupné 40/60 Kč.
 Středa 25. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • NORSKO • Cestopisná projekce Gabriely Veselé z Kudrny – letem světem nejen
cyklistickým Norskem. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 26. února v 18.00 hod. – Čajovna Archa • QVÍZ • Vědomostní
soutěž pro jednotlivce nebo až sedmičlenné týmy. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 27. února ve 20.00 hod. – Klub Galerka • DIDA PELLED TRIO
(IZRAEL-USA/CZ) • Koncert izraelské zpěvačky a kytaristky, pohybující
se mezi jazzem a blues, a její kapely. Vstupné 100/150 Kč.
 Sobota 28. února v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • PODZEMNÍ
MODERNA XXIII. • Další ze Satyho vyprávění o hudbě. Tentokrát i s projekcí hudebního dokumentu.
 Sobota 28. února ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • PAVEL
TABÁSEK • Folk–rock z valašské Jasenné. Vstupné 30 Kč.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
 Úterý 10. 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.
Výstavy:
 Do pátku 27. února (prodlouženo) – expozice Návštěvnického
centra • NOVÝ JIČÍN NA NOVOROČENKÁCH A PF •Ze sbírky Ivana
Bartoně.
 Do pátku 27. února (prodlouženo) – galerie Návštěvnického centra
KONĚ ANEB MOJA HIPOTERAPIJA • Výstava mistra klasické fotografie
Ladislava Vavříka.
Nové upomínkové předměty
Návštěvnické centrum vydalo nový propagační materiál v názvem Turistický průvodce Nový Jičín. Jeho prostřednictvím se seznámíte s historií
města, turistickými atraktivitami, významnými osobnostmi i tipy na
výlety.
Návštěvnické centrum nabízí
• Novou expozici Generál Laudon
• Unikátní expozici věnovanou technologickému procesu výroby klobouků
• Ateliér, kde si zahrajete na módní návrháře
• Zkoušírnu, v níž si můžete vyzkoušet klobouky fyzicky i interaktivně
• 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

Klub rodáků a přátel města
Zveme všechny členy a příznivce
na tradiční výroční členskou schůzi,
která se uskuteční ve čtvrtek
26. února v 16.00 hodin v malém sále Beskydského divadla. Ve
čtvrtek 12. února v 16.30 hodin doporučujeme v Muzeu Novojičínska cestopisnou přednášku Jiřího Bartoše, nazvanou Moje cesta
do Shangri-la.
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Pozvánky
• Střípky života ve Staré poště
Výstavu s názvem Střípky života, věnovanou činnosti sociálně terapeutických dílen Slezské diakonie Effatha, mohou od pondělí 2. února
do úterý 24. února zhlédnout návštěvníci výstavní síně Stará pošta.
Spatří na ní fotografie Romana Mola i výrobky klientů dílen. Součástí
výstavy budou vystoupení maňáskového divadla, jehož členové na konci
minulého roku získali Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje. Pohádková představení se uskuteční vždy v pondělí od 10.00 hodin: 9. února
to bude Červená Karkulka, 16. února O perníkové chaloupce a 23. února
O Honzovi. Výstavu lze zhlédnout od pondělí do pátku, a to od 9.00 do
11.00 a od 14.30 do 17.00 hodin.
• Novojičínský jarmark na náměstí
Zimní Novojičínský jarmark se uskuteční v pátek 20. února od 9.00
do 17.00 hodin na Masarykově náměstí. Nakoupit můžete pečivo včetně
trdelníků a perníčků, teplé nápoje, koření a bylinky, mléčné výrobky,
masné a uzenářské výrobky, rukodělné zboží a mnoho dalších zajímavých
produktů. Součástí jarmarku bude pekařská soutěž O nejlepší jarmareční
koláč, při níž bude moci ochutnat a hodnotit široká veřejnost.
• Skauti zvou na tradiční ples
Šestý Skautský ples pořádá novojičínské středisko Pagoda v sobotu
21. února od 19.00 hodin v Kulturním domě ve Starém Jičíně. Těšit se
můžete na zajímavý program, bohatou tombolu a dobrou zábavu. K tanci
bude hrát kapela Night Shift. Předprodej vstupenek probíhá v Optice
Lenka na Žerotínově 9 a nově také on-line na www.sperkyakoralky.cz. Cena
vstupenek v předprodeji do 6. února 130 korun, od 6. února a na místě
150 korun.
• Navštivte festival zdraví a pohody
Novojičínský festival zdraví a pohody se uskuteční v sobotu 28. února

a v neděli 1. března od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách Střední odborné
školy Educa. Vystavovat a přednášet zde budou odborníci na zdravý
životní styl a duševní zdraví – Milan Gelnar na téma Horoskopy, Sylva
Česlarová vystoupí s přednáškou Vesmír tvoří, Kateřina Konrádová se
bude zabývat naturopatií a Tatiana Kozlova parazitologií. Občerstvení
formou Raw food stravy a lahodné kávy. Vstup na festival bude volný,
přednášky budou zpoplatněny. V sobotu v 19.00 hodin se navíc můžete
těšit na koncert Patrika Kee – vstupné činí 100 korun. Více informací sdělí
pořadatelky Jana Fialová, telefon 736 535 103, a Šárka Lastovičková,
telefon 774 737 415.
• ZŠ Komenského 68 pořádá Školní večírek
Základní škola Komenského 68 zve všechny zájemce na Školní večírek,
který se uskuteční v sobotu 28. února od 19.00 hodin v restauraci
Bazén. K tanci i poslechu bude hrát hudba Ladislava Pospěcha.
• Přihlaste se na Veletrh Novojičínska!
Město Nový Jičín zahájilo přípravy na XVI. Veletrh Novojičínska, zaměřený
na podporu malého a středního podnikání. Zveme všechny vystavovatele
na tuto akci, která se uskuteční 23. a 24. května na zimním stadionu
a v prostorách fotbalového stadionu v Novém Jičíně. Především výstavní
přehlídku zboží a služeb s možností prodeje tradičně doplní kulturní program
a zábavná část s pouťovými atrakcemi. Přihlášky v tištěné podobě lze
podávat již nyní až do 17. dubna na Městský úřad Nový Jičín, Obecní živnostenský úřad. Možná je i elektronická přihláška odeslaná na e-mail
hastikov@novyjicin-town.cz, ale pouze se zaručeným elektronickým podpisem. Bližší informace poskytnou Stanislav Bartoň, telefon 556 768 252,
a Pavlína Hastíková, telefon 556 768 311. Přihlášku a informace ke stažení
najdete na www.novyjicin.cz, v části Rozvoj města, Podnikatel. Jako každoročně bude výstavní plocha poskytována bezplatně.

Sport
Turisté loni nezaháleli
Ivan Čejka, člen výboru
Náročný, ale úspěšný rok mají za sebou novojičínští turisté. Podařilo
se nám zorganizovat mnoho vydařených akcí. Patří mezi ně autobusové zájezdy, na kterých jsme poznávali naši zemi a sousední státy.
Namátkou lze uvést zájezd do Ašského výběžku, Saska a Bavorska
nebo do Hrčavy na česko-slovensko-polském trojmezí.
Také jsme pokračovali v tradičních akcích – Zimním srazu na Skurečené a pochodu Okolím Nového Jičína. Přidali jsme se k pořadatelům
Novoročního čtyřlístku. Téměř každou sobotu jsme vyráželi na krátké
vycházky do blízkého okolí. I turistická chata na Skurečené dále
vzkvétá a těší se velké oblibě. Na rozdíl od celostátního trendu našich
členů přibývá. Jsou z Nového Jičína i ze vzdálenějších míst. Patří
k nám také mladí turisté ze dvou oddílů TOM Ještěrky. Informace

o činnosti, pozvánky a fotogalerii z našich akcí najdete na webových
stránkách www.kctnovyjicin.cz. Na shledanou na některém z výletů.

Malí hokejisté se neztratili
Martina Paličková
Novojičínští hokejisté, žáci třetí třídy, se v závěru minulého roku
představili na turnaji ve Vsetíně. O medaile se utkali s dalšími sedmi
moravskými týmy. Ačkoliv v těchto kategoriích o výsledky vůbec
nejde, každý úspěch a gól začínající malé hokejisty potěší. Turnaj
s plným počtem bodů vyhrálo družstvo HC Vítkovice Steel. Naši borci
se ale neztratili. V úvodní den neokusili žádnou prohru, jen remizovali
s HC Zlín. Následující den byl ve znamení dvou proher a to v celkovém
hodnocení znamenalo krásné třetí místo. Nejlepším hráčem našeho
týmu byl vyhlášen Martin Škarka.

Více fantastických zážitků s Beskydy Card!
Radka Bobková, Návštěvnické centrum
Beskydy Card je karta hosta, s níž si můžete užít více fantastických zážitků v Beskydech. Prožijte svůj pobyt poznáním atraktivit
regionu, zábavou či relaxací a čerpejte výhody po celý rok.
Otevírá se vám tak možnost vybírat z nepřeberného množství
výhod jak při poznávání turistických atraktivit, tak při odpočinku,
sportu, ubytování a stravování. S kartou Beskydy Card poznáte
krásy zdejšího regionu a zároveň ušetříte. Podrobný seznam výhod
najdete na webových stránkách www.beskydycard.cz.
Beskydy Card můžete získat ve vybraných ubytovacích zařízeních ke svému pobytu zdarma nebo zakoupit v turistickém informačním centru v Novém Jičíně, informačních centrech v turistické
oblasti Beskydy-Valašsko a prostřednictvím e-shopu na webových
stránkách www.beskydycard.cz. Její základní cena je 99 korun,
děti do patnácti let ji mohou získat za 69 korun.
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EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

Beskydy Card pomůže zvýšit
návštěvnost Beskyd – výzva
Destinační management turistické oblasti Beskydy – Valašsko, o. p. s.,
realizuje projekt regionální návštěvnické karty Beskydy Card, jejímž

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

cílem je zvýšení návštěvnosti regionu, prodloužení délky pobytů
návštěvníků a zvýšení konkurenceschopnosti turistické oblasti.

MED
centrum

Vyzýváme zástupce veřejného i soukromého sektoru, majitele a provozovatele zařízení nabízející služby v oblasti cestovního ruchu,
BENZINA
SHELL

turistických atraktivit a ubytovacích zařízení na území turistické oblasti
Beskydy – Valašsko k zapojení do Beskydy Card. Zařazením do projektu subjekty získají masivní celoroční propagaci svých služeb.

Společnost MoraviaPharm, s. r. o.,

Karty jsou distribuovány návštěvníkům prostřednictvím smluvních

PŘIJME

ubytovacích zařízení, která zapojením do projektu získají pro své
klienty výrazný benefit a motiv k pobytu.

Pokud máte zájem nabídnout do projektu své služby,
kontaktujte, prosím, Bc. Renatu Kotalovou:
e-mail: kotalova.renata@beskydy-info.cz, tel.: 739 203 933.

do svých lékáren zaměstnance na pozice:
Lékárna Frýdlant ve Frýdlantu nad Ostravicí
• Magistr farmacie – nástup podle dohody
BENU Lékárna Frenštát pod Radhoštěm
• Vedoucí lékárny, odborný zástupce
• Magistr farmacie
• Farmaceutický asistent – nástupy podle dohody
Výdejna léků Kunčice pod Ondřejníkem
• Magistr farmacie – nástup podle dohody
NABÍZÍME – zajímavé platové POŽADUJEME – vstřícný přístup
ohodnocení, prémiový systém, k pacientům, flexibilitu a chuť se
podpora dalšího vzdělávání
učit
Kontakt – Mgr. Martina Kaňoková, mobil: 736 680 834,
e-mail: kanokova@moraviapharm.eu

Novojičínský zpravodaj vydává Městský úřad Nový Jičín
Náklad:
Distribuce:
Barevnost:
Peridiocita:
Uzávěrka:

10 000 ks (16 stran)
do všech domácností v Novém Jičíně, včetně částí města:
Straník, Kojetín, Loučka, Bludovice, Žilina
plnobarevně
měsíčník (12 vydání do roka)
vždy 15. předcházejícího měsíce
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Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce
tel.: 545 240 117
mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz
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ATS aplikované technické
systémy s. r. o.
se sídlem v Novém Jičíně
Hledáme vysokoškoláky/-čky s výbornou znalostí angličtiny nebo
němčiny na pozici:

Specialista IT (service desk 24/7)

ATS aplikované technické
systémy s. r. o.
se sídlem v Novém Jičíně
Hledáme vysokoškoláky/-čky s výbornou znalostí angličtiny na pozice:

Software Test Analyst
zkušenost s testováním aplikací a znalost databází SQL

výrobní informační systémy, práce na 3 směny
Nabízíme výborné platové podmínky, možnost profesního rozvoje
a zázemí nadnárodní společnosti.
Zajímaví zákazníci – Poskytujeme podporu světově známým značkám
různých průmyslových odvětví na souši, na vodě, ve vzduchu, pod
zemí; pracujeme pro Toyotu, Ford, Schweppes, Carlsberg, Rolls-Royce
a mnoho dalších.
Náplň práce a požadavky naleznete na stránkách
careers.ats-global.com.
Životopis v AJ spolu s motivačním dopisem posílejte na
e-mail: cesko@ats-global.com nebo přes webový formulář.
Společnost ATS je
nezávislým
dodavatelem řešení
pro průmyslovou
a procesní
automatizaci
a uživatele
informačních
technologií po celém
světě.
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Software Developer
profesionální znalost technologií Microsoft .NET (C#)
Náplň práce a požadavky naleznete na stránkách
careers.ats-global.com.
Přesvědčte se, že jsme jiní a neodolatelní…
Flexibilní firma – Jsme otevřeni novým trendům a rychle reagujeme
na potřeby zákazníků.
Mezinárodní týmy – Týmy jsou složeny z lidí z různých zemí světa,
což samo o sobě vytváří neopakovatelnou atmosféru.
Pracovní prostředí – Neformální, téměř rodinná atmosféra, příjemné
prostředí, velká část práce z domova. Společné akce mimo práci jsou
dobrovolné, avšak oblíbené.
Životopis v AJ spolu s motivačním dopisem posílejte na
e-mail: cesko@ats-global.com nebo přes webový formulář.
ATS je nezávislým dodavatelem řešení s více než 25 lety
zkušeností v oblasti výrobních systémů a zkušeností
s iniciativami trvalého zlepšování, navrhováním a zaváděním
IT řešení ve výrobě a podporou podniků v režimu 24/7.
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Kuželkáři vybojovali postup
Iva Volná
Úvodní část kuželkářského mistrovství republiky jednotlivců –
mistrovství okresu – hostila třetího ledna zdejší kuželna. Každý z pěti
oddílů Novojičínska zde zastupovali dva muži a senioři. Domácí kuželkáři si vůbec nevedli špatně.
Nejprve Radislav Škárka mezi seniory a poté Jan Pospěch v kategorii mužů zvítězili a postoupili na oblastní, tedy krajské mistrovství.
Pospěch dokonce vytvořil nový rekord kuželny, když během sto dvaceti hodů sdružených srazil 573 kuželky. Vyšší stupeň soutěže okusí
také Michal Pavič, jenž mezi muži obsadil třetí místo.
Ve stejný den sehrály ženy a seniorky své okresní mistrovství
v Odrách, kde se představily zástupkyně tří oddílů. Z novojičínských
kuželkářek dále postoupily obě seniorky – vítězná Iva Volná a Eva
Telčerová, která obsadila třetí příčku. Krajské přebory se uskutečnily
po uzávěrce tohoto čísla. Senioři závodili v Opavě, muži v Horním
Benešově a seniorky v Šumperku.
Desátého ledna se rovněž rozběhla krajská soutěž družstev. Nový
Jičín v něm má dva týmy. Více informací najdete na www.kuzelkynj.cz.

na sto metrů. Marie Skopalová obsadila skvělou třetí příčku na stovce
volným způsobem.
Chlapecká štafeta ve složení Alex Biskup, Peter Jaroň, Jan Sazovský a Josef Kratochvíl zaskočila ostatní soupeře, když v polohovém
závodě na čtyři krát padesát metrů byla nejrychlejší. Ke zlaté medaili
z této disciplíny přidala stříbro ze závodu na čtyři krát padesát metrů
volným způsobem.
Na mistrovství republiky seniorů a dorostu v Plzni se z novojičínských plavců nejvýrazněji prosadila Michaela Indráková. Mezi staršími
dorostenkami vybojovala bronzovou medaili v závodu na sto metrů
znak. Také v dalších disciplínách dosáhla výborných umístění a vždy
se kvalifikovala do „malého“ finále.

Stolní tenisté zahájili odvety
Miroslav Mikula
S novým rokem novojičínští stolní tenisté vstoupili do druhé, odvetné
části sezony. Druholigový tým zahájil na domácích stolech se střídavými úspěchy. S favoritem z TJ Sokol Borová, jedním z adeptů na
postup do první ligy, prohrál 4:10. Následující den ale byl proti hráčům
z Exiteria KST Jeseník úspěšný a zdolal je 10:5. Úspěšnou odvetou
a postupem na pátou příčku splnil svůj cíl pro vstup do této části
sezony.
Družstvo B na hostitelských stolech zopakovalo předchozí výhry
v krajské soutěži II. třídy – v Ropicích zvítězilo 10:3 a v Třinci 10:6.
V průběžném hodnocení mu náleží třetí místo. Tým C vede tabulku
okresního přeboru I. třídy a v přímém souboji se bodově odpoutal
od průběžně druhého celku TJ Odry, který doma přesvědčivě zdolal
poměrem 15:3.
Zápasy našich stolních tenistů ve druhé lize mohou diváci v Novém
Jičíně sledovat opět o víkendu 7. a 8. února. Na mistrovská utkání
budou mít bezplatný vstup.

Třináctileté naděje Plaveckého klubu se svou medailovou nadílkou.
Foto: Vlastimír Perna

Okusily házenkářský desetiboj
Petr Jaroň
Nástavbovou kvalifikační soutěž pro mladší žákyně s názvem Házenkářský desetiboj uspořádal v prosinci oddíl házené v místní hale ABC.
Pět týmů z Moravskoslezského kraje, z toho dva smíšené, hrálo házenou a zároveň změřilo síly v sedmi disciplínách. Na programu byly
například hody do dálky a na přesnost nebo pětiskok. Rozhodčí hodnotili vždy deset nejlepších výkonů jednotlivců i družstev. Nový Jičín
si druhým místem mezi dívčími družstvy za vítězným Sokolem Poruba
vybojoval postup do regionálního kola Házenkářského desetiboje.

Mrazivý turnaj Bedřich Smetana
Radek Dostál

Člen druholigového týmu Jan Valošek.

Foto Miroslav Mikula

Medaile pro Plavecký klub
Vlastimír Perna, trenér
Závěr loňského roku byl pro členy zdejšího Plaveckého klubu vrcholem zimní sezony. Uskutečnilo se několik mistrovských soutěží, v nichž
se naši závodníci rozhodně neztratili. Zvláště úspěšní byli na mistrovství republiky žactva v Prostějově. Výprava třináctiletých nadějí se
odtud vrátila s medailovou předvánoční nadílkou. Každý z pěti závodníků vybojoval alespoň jeden cenný kov.
Nejvíce zazářil Josef Kratochvíl, jenž získal mistrovský titul v disciplíně dvě stě metrů volným způsobem, na poloviční a čtvrtinové
trati obsadil druhá místa. K tomu přidal bronz z polohového závodu

Turnaj ve Smetanových sadech je výjimečná událost. O to výjimečnější, klesnou-li teploty pod bod mrazu. To ale nezabránilo nadšeným discgolfistům z Nového Jičína a okolí, aby si sedmadvacátého
prosince zahráli jeden z nejkrásnějších turnajů roku.
Hráči novojičínského klubu Moravian Gators se v něm opět dokázali
prosadit. V kategorii Master si nejlépe vedl Radek Knápek. S velkým
náskokem vyhrál a kromě medaile a poháru si odnesl putovní cenu,
kterou je tento turnaj specifický. Hned za ním skončil Karel Dostál.
Mezi juniory Radek Dostál obsadil druhé a Bohdan Bílek třetí místo.
V ženské kategorii znovu zvítězila Petra Javorková a ve skupině Open
vybojoval Samuel Dušek druhé místo.
Další turnaj se uskuteční 21. února v Discgolfparku Bocheta.

Sportovní pozvánka
• Přijďte povzbudit naše házenkáře!
Několik zimních turnajů pořádají v únoru novojičínští házenkáři
různých věkových kategorií na domácí palubovce. V neděli
8. února od 8.00 do 17.00 hodin se představí minižactvo, o týden
později mladší žáci – jejich měření sil s názvem Laudon Handball
Cup proběhne v sobotu 14. února od 8.00 do 21.00 hodin
a v neděli 15. února od 8.00 do 17.00 hodin. Muži sehrají svůj
turnaj v neděli 22. února od 8.00 do 17.00 hodin.

Sportovní zpravodajství najdete také na straně 12.
Novojičínský zpravodaj
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Fotosoutěž čtenářů – 47. kolo
Třiadvacet soutěžních snímků tohoto kola mělo zajímavou skladbu námětů: čtyři záběry východu slunce, pět nočních nebo večerních
snímků a stejný počet novoročních ohňostrojů. Přesto byly úspěšnější „objevné“ záběry pořízené v městské památkové rezervaci.

1. místo: Antonín Vágner

2. místo: Richard Gabriel

1. místo s náskokem získává Antonín Vágner, který
ukazuje vskutku pozoruhodný až tajuplný záběr.
2. místo patří Richardu Gabrielovi, jenž zajímavým
záběrem mimo jiné zachycuje místo, kde stávala věž
někdejší Horní brány (hrubě kladené kameny v jemné
struktuře chodníku zhruba uprostřed snímku).
3. místo přinesl Štěpánu Veverkovi snímek ohňostroje,
jak byl letos k vidění ze Skalek.
Poznámka pro soutěžící: Často zasílané širokoúhlé
a dálkové záběry mohou být pozoruhodné na ploše
obrazovky. Po výrazném zmenšení, které s ohledem na
vymezenou plochu této stránky provede grafik, ale
čtenářům odhalí jen velmi málo!
Pavel Wessely

3. místo: Štěpán Veverka
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 případným
použitím svého snímku k propagaci města.

Uzávěrka příštího čísla bude 20. února ve 12.00 hodin.
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