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Ve Fokusu zvolili novojičínskou Dívku roku 2015.
Více informací čtěte na straně 5.
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
našemu bytovému odboru jsme
uložili vypracovat zprávu o stavu bytového a nebytového fondu ve vlastnictví
města. Bohužel, jeho stav není příliš
povzbudivý. V minulosti město do tohoto majetku příliš neinvestovalo. Proto
je stav některých budov alarmující.
Již v roce 2013 jsme se rozhodli
vyčlenit z rozpočtu na opravy výraznější
sumu, abychom zlepšili nejen technický stav budov, ale i komfort
bydlení. Do revitalizace bytového fondu jsme investovali 9,1 milionu
a do nebytového okolo 4 milionů korun. Vloni to bylo 14 milionů
do bytových a více než 6 milionů do nebytových domů.
Letos počítáme s ještě vyššími částkami – 15 miliony korun do
bytového majetku a 10 miliony do nebytových prostor. Největší
investici do bytového hospodářství představuje zateplení domu
číslo 2 na Luční ulici za 9 milionů korun. Následuje výměna oken
v domě s pečovatelskou službou U Jičínky za 2,2 milionu.
Pokud jde o nebytové prostory, letos například necháme zateplit
budovu mateřské školy v Bludovicích za 2 miliony korun. Pokud
se nám podaří získat dotaci na revitalizaci sportovní haly s krytým
bazénem, je reálné, že vyčleníme peníze ještě na další opravy.
Zjišťujeme také možnosti získání dotací na zateplování budov
v novém programovacím období. Naším cílem je postupným plánováním velkých oprav a investic dosáhnout za šest až deset let
uspokojivého technického stavu všech bytových a nebytových
prostor. Tak například do tří až čtyř let chceme opravit a zateplit
zbývající domy na ulicích Bulharské a Luční.
V souladu s touto koncepcí bytové a nebytové politiky je rovněž
vývoj nájemného. To zůstává v městských bytech i letos stejné.
Nebude se zvyšovat ani o inflaci. Nezmění se také výše poplatků
za užívání nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města.
Myslíme si, že by nebylo seriózní zvyšovat nájemné, když řada
bytů i nebytových prostor je teprve před rekonstrukcí.
Jen pro informaci – u pozemků se nájem o míru inflace navyšoval
v roce 2013, u nebytových prostor o dva roky dříve. Nájemné
v bytech jsme kvůli inflaci naposledy valorizovali v roce 2002.
Ceny za bydlení v městských bytech se pak zvyšovaly v letech
2007 až 2010 v souvislosti s deregulací nájemného. Město nyní
vlastní 1 135 bytů. V současné době se měsíční nájemné v nich
pohybuje od 38,05 koruny do 83,71 koruny za čtvereční metr.
Věřím, že tyto informace přivítají novojičínští občané žijící v městských bytech i podnikatelé sídlící v městských prostorách.
Jaroslav Dvořák

Pátá schůze Rady města Nový Jičín dne 11. února:
Radní vzali na vědomí výsledky nabídkového řízení na pronájem
hotelu Praha a schválili pronájem prostor společnosti Wellness
hotel Abácie Nový Jičín. V případě, že příslušná smlouva nebude
uzavřena do 31. března 2015, uložili radní městu jednat s druhým
uchazečem, Moravskoslezskou investiční společností.

Tibetskou vlajku opět vyvěsí
Marie Machková, tisková mluvčí
Na zdejší radnici desátého března zavlaje tibetská vlajka. Vedení
úřadu rozhodlo, že se Nový Jičín také letos připojí k mezinárodní
kampani, která poukazuje na porušování lidských práv v Tibetu.
Vlajku pro Tibet město vyvěšuje pravidelně od roku 2003.
Desátého března uplyne šestapadesát let od krvavě potlačeného
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Na porušování lidských práv
v této vysokohorské zemi poukazuje západní Evropa od poloviny
devadesátých let. Česká republika se k mezinárodní kampani připojila
v roce 1996.

Sbírka pro Martina
Marie Machková, tisková mluvčí
Nebývalou vlnu solidarity vyvolala sbírka, kterou naše město
vyhlásilo na pomoc Martinu Davidovi, strážníkovi zdejší městské
policie. Po Vánocích mu zemřela manželka a on zůstal sám se
dvěma malými dětmi.
„Šestnáct let pomáhal jako strážník ostatním. Nyní si zaslouží,
abychom pomohli jemu,“ uvedl ředitel městské policie Jiří Klein.
Sbírka pro Martina je veřejná a potrvá do 1. května 2015. Finanční
pomoc lze posílat na účet zřízený u Komerční banky, jeho číslo
je 107-9450260257/0100. Více informací najdete na
http://www.mpnj.cz/sbirka-pro-martina/.
Každému, kdo přispěl nebo přispěje, patří obrovský dík.

„Nej“ koláčky? Pečené s láskou

Z jednání samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
Čtvrtá schůze Rady města Nový Jičín dne 4. února:
Rada schválila návrhy dokumentace pro zadávací řízení Integrovaného plánu rozvoje města – etapy Budovatelů, Jubilejní a Gregorova a druhé etapy regenerace sídliště Bezručova-Riegrova. Schválila
také zadávací dokumentaci k zateplení bytového domu na Luční 2.
Radní neschválili valorizaci nájemného z bytových a nebytových
prostor a pozemků o míru meziroční inflace (více ve Slovu starosty).
Doporučili zastupitelstvu schválit podání žádosti o členství města
v Národní síti zdravých měst ČR a pověřit funkcí koordinátora projektu
Ondřeje Syrovátku. Radní doporučili zastupitelům schválit rozpočtové
opatření na odstranění havarijního stavu filtrů pro vnitřní a venkovní
bazény. Schválili, že po dobu rekonstrukce střešního pláště sportovní
haly a krytého bazénu město odpustí nájemcům objektu nájemné
za nebytové prostory. Rada schválila finanční dar dvacet tisíc korun
strážníkovi městské policie Martinu Davidovi (více v samostatném
textu). Rada jmenovala členem redakční rady Novojičínského zpravodaje ředitele Beskydského divadla Pavla Bártka.
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Nejlepší koláčky peče firma Illík – Výrobna lahůdek Hladké Životice. Alespoň podle návštěvníků Novojičínského jarmarku, který
se uskutečnil dvacátého února na Masarykově náměstí. Anonymní
ochutnávky se zúčastnilo téměř pět set návštěvníků. Vítězné koláčky získaly 252 hlasy. Do soutěže se přihlásilo pět pekařství. Každé
poskytlo čtyřicetigramové koláčky s makovou nebo tvarohovou
náplní. „Přivezli jsme koláčky, jaké pečeme běžně,“ řekla vedoucí
životické výrobny Helena Jurečková. Recepturu odmítla prozradit.
„Jde o obvyklé suroviny. U nás ale pečeme s láskou,“ dodala
s úsměvem. Místostarosta Pavel Bártek jí předal cenu pro vítěze
– keramickou mísu ve tvaru nakousnutého koláče.
Text a foto: Marie Machková
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Co město nabízí k pronájmu
Miroslava Saksová, bytový odbor
Město Nový Jičín nabízí k pronájmu následující nebytové prostory a parkovací stání:
Divadelní 8 – 2 kanceláře v prvním patře domu – cena
944 Kč/m2/rok
Dobrovského 1 – kancelář v prvním patře domu – cena
809 Kč/m2/rok
Lidická 1 – 3 kanceláře v prvním patře domu – cena
809 Kč/m2/rok
Loučka u Nového Jičína – 6 stání k parkování osobních aut
v budově krytého parkoviště, cena 548 Kč/měsíc/stání
Masarykovo náměstí 15 – 29 místností v prvním a druhém
patře budovy o celkové výměře 794,79 m2
Prodejní box číslo 2 – v areálu městské tržnice, o výměře
10,07 m2
Sokolovská 9 – 9 kanceláří v mezipatře, v prvním a druhém
patře (od 8,03 do 39,23 m2) a sklad ve druhém patře – cena za
nájem v mezipatře a prvním patře 1 077 Kč/m2/rok a ve druhém
patře 944 Kč/m2/rok
Straník 80 – místnost v přízemí o výměře 9,80 m2
Suvorovova 152 – 17 kanceláří ve druhém a čtvrtém podlaží
(od 10,0 do 25,2 m2) – cena 214 Kč/m2/rok
Bližší informace najdete na úřední desce a na www.novyjicin.cz
nebo u Jakuba Pleška z bytového odboru městského úřadu,
telefon 556 770 837, e-mail jplesek@novyjicin-town.cz.

Jak správně kompostovat

Chcete truhlíky s muškáty?
Olga Kubálková, odbor životního prostředí
Zdejší radnice opět nabízí obyvatelům centra města k sezonní
péči květinové truhlíky osázené muškáty. Podmínkou je, že truhlíky
umístí do oken směřujících na veřejné prostranství – především
na Masarykovo náměstí a přilehlé ulice, například Kostelní, Žerotínovu a Dobrovského.
Zájemci se mohou přihlásit do 31. března u Olgy Kubálkové
z odboru životního prostředí městského úřadu, telefon 556 768 266,
e-mail okubalkova@novyjicin-town.cz, nebo osobně v kanceláři
číslo 305 v budově radnice.

Možná u vás zazvoní statistici
Novojičínský zpravodaj
Český statistický úřad bude do 15. května provádět výběrové
šetření o podmínkách domácností s názvem Životní podmínky
2015. Do akce, probíhající ve dvaatřiceti evropských zemích za
účelem srovnání sociální a ekonomické situace obyvatel, se v Česku uskuteční v téměř deseti tisících domácností.
Není tedy vyloučeno, že vyškolení tazatelé navštíví také vás,
aby do šetření zahrnuli všechny osoby žijící ve vybraném bytě.
Prokazovat se budou průkazem tazatele a pověřením, které je ve
spojení s občanským průkazem opravňuje k šetření. Ve všech jeho
fázích je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna v souladu se zákonem. S případnými dotazy
se můžete obrátit na Evu Kramolišovou, pracovnici Krajské správy
Českého statistického úřadu, telefon 595 131 212, e-mail
eva.kramolisova@czso.cz.

Marta Kiššová, odbor životního prostředí
Naučit se správně kompostovat – tak zní motto přednášky, kterou město Nový Jičín připravilo pro domácí zahradníky. Uskuteční
se ve středu 1. dubna v 17.00 hodin v aule radnice na Masarykově
náměstí. Přednáška bude součástí projektu, v jehož rámci pět
set občanů našeho města loni získalo bezplatně kompostér.
Od zástupců společností JRK BioWaste Management se dozvíte, jak správně kompostovat a využít možnosti kompostéru
k získání kvalitního kompostu pro svou potřebu. Více informací
získáte na telefonním čísle 556 768 365, případně na e-mailu
mkissova@novyjicin-town.cz.

Zápisy do mateřských škol
Michaela Bluchová, odbor školství, kultury a sportu
Upozorňujeme rodiče, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2015–2016 mohou podat v pondělí
23. března a v úterý 24. března, vždy od 9.00 do 15.00 hodin
v těchto mateřských školách a jejich odloučených pracovištích,
zřizovaných městem Nový Jičín:
• Mateřská škola Máj, K. Čapka 6, včetně odloučených pracovišť
Jubilejní 1, Vančurova 36 a Císařská 115 (Loučka),
• Mateřská škola Sady, Revoluční 52, včetně odloučených pracovišť Smetanovy sady 6 a Jiráskova 10,
• Mateřská škola Trojlístek, Máchova 62, včetně odloučených
pracovišť Komenského 78 a Beskydská 143 (Žilina),
• Základní škola a Mateřská škola, Jubilejní 3 – rodiče se dostaví s dítětem pouze na odloučené pracoviště Dlouhá 56.
K zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte, doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce), potvrzení
lékaře o absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte
a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze podle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Novojičínský zpravodaj

Registrace a vyřazování aut
Marie Machková, tisková mluvčí
Prvního ledna 2015 nastaly změny v registraci vozidel a v jejich
vyřazování. Skončily takzvané polopřevody vozů, kdy původní
majitel vozidlo odhlásil a nový ho nepřihlásil. Pokud takové vozidlo
současný vlastník nepřihlásí do 30. června 2015, auto administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
Změnilo se i vyřazování vozidel z provozu. „Nová právní úprava
ustupuje od pojmů dočasné a trvalé vyřazení. Namísto nich zavádí
institut vyřazení a zániku vozidla. Vyřazení může trvat pouze jeden
rok, po zániku už ho nelze nikdy registrovat,“ vysvětlil vedoucí
odboru dopravy městského úřadu Libor Macíček.
Nově se převod vozidla z původního na nového vlastníka provádí
jen na úřadě, místně příslušném z pohledu prodávajícího. Pokud
se někdo z nich nemůže převodu zúčastnit, musí pověřit třetí
osobu plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.
Další změna se týká dočasně vyřazených vozidel. „Kdo uložil
registrační značky do depozitu před 30. červnem 2013, musí do
konce roku 2015 ohlásit, kde vozidlo je a k čemu je užíváno, nebo
ho zaregistrovat. Pokud to nestihne, vůz administrativně zanikne
a už nepůjde přihlásit,“ zdůraznil Macíček.
Povinnost nahlásit údaje o dočasně vyřazeném automobilu
mají i provozovatelé, kteří uložili registrační značku do depozitu
po 30. červnu 2013. Jestliže tak neučiní do konce letošního roku,
auto sice nezanikne, ale vlastníkovi hrozí finanční postih až 50 tisíc
korun.
Je-li vozidlo pouze odhlášené původním vlastníkem, nový majitel
ho zatím nepřihlásil a zároveň ho dal do depozitu, musí vše
napravit v kratší lhůtě, tedy do 30. června 2015. „Pokud si někdo
nebude jistý, jak postupovat, rádi mu poradíme na našem odboru
v budově úřadu na Divadelní ulici 1 nebo na telefonních číslech
556 768 340–344,“ doplnil Macíček.
Další informace jsou k dispozici na stránkách ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
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Klub Bunkr – šance pro mladé

Památky s kódy i pro nevidomé

Lucie Březinová, vedoucí zařízení

Marie Machková, tisková mluvčí

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Bunkr působí v našem
městě déle než dva roky. Jeho služby dosud využilo přes sto klientů
při téměř pěti tisících návštěv. Klub je určen starším dětem a mládeži
od třinácti do dvaceti let, kteří raději tráví volný čas mimo domov,
nudí se, mají vyhraněné názory nebo se naopak cítí ztraceni v záplavě
příležitostí, rádi by něco dělali, ale nemohou nebo nechtějí chodit
do kroužků, mají starosti, otázky, zažívají nesnadné situace a přitom
se jim nedostává dostatečné pozornosti.
Bunkráci – sociální pracovníci – mají čas je vyslechnout, odpovídají
na otázky, respektují jejich názory a rozhodnutí, nesoudí průšvihy, ale
zajímají se o problémy a pomáhají hledat řešení. Ačkoliv klub Bunkr
patří do skupiny sociálních služeb, dává prostor také mladým lidem ze
zahraničí, kteří zde působí jako dobrovolníci. Jejich prostřednictvím
klienti poznávají nové kultury, zvyky a tradice různých zemí.
„První týdny byly těžké. Setkání s novými lidmi mi ale pomohlo
samotu překonat. V klubu jsem navázal dobré vztahy s kolegy i klienty.
Mnozí k mému překvapení mluví anglicky. Byla to skvělá zkušenost,
protože jsem se osamostatnil a zlepšil se i osobnostně,“ říká dobrovolník Cris z Rumunska. Jeho roční působení končí, my ale brzy
uvítáme nového dobrovolníka, tentokrát z Portugalska.

Již devětatřicet kulturních památek v našem městě si lidé mohou
prohlédnout prostřednictvím takzvaných QR kódů. „Prvotním cílem
bylo zpřístupnit veřejnosti zejména památky, které nebývají běžně
otevřené. Prohlídka přes QR kódy není limitovaná časem ani zavíracími dny,“ připomněla vedoucí odboru školství, kultury a sportu
Oldřiška Navrátilová.
Překážkou není ani zrakové či pohybové omezení uživatele. Každá
cedulka s QR kódem na kulturní památce je opatřena nápisem v Braillově písmu. Obrazce připomínající rozsypaný čaj se začaly na zdejších
historických budovách, pomnících, sochách a chrámech objevovat
na konci roku 2013. Najdeme je například na budově Hotelu Praha,
památníku Johanna Gregora Mendela, kostele Nanebevzetí Panny
Marie, Staré poště, Laudonově domu, radnici či Žerotínském zámku.
U každého objektu jsou k dispozici informace o architektuře, historii,
zajímavosti a fotogalerie.

Senioři, přijďte mezi nás!
Ludmila Olbrichová, předsedkyně
Klub seniorů Straník už několik let obohacuje život občanů v této
místní části. Klubová odpoledne pořádá ve svých prostorách. O jeho
akcích informují kabelová televize, vývěsní skříňka, webové stránky
www.straniknj.cz. Kromě tradičních společenských akcí – například
Dne matek, vinobraní, končin a Mikuláše – se senioři věnují pravidelnému cvičení a rukodělným pracím.
Společně podnikají vycházky do blízkého okolí, ale i náročnější
zájezdy za poznáním naší země nebo na divadelní představení. Pořádají výstavy, přednášky z oblasti cestování, historie a věd, pravidelně
se účastní projekcí Bio senior v kině Květen. Provoz klubu významně
podporuje město Nový Jičín. Klub seniorů Straník je přístupný všem
starším lidem, kteří mají chuť trávit volný čas společně!

Strážníci školí děti i učitele
Ilona Majorošová, tisková mluvčí městské policie
Klub Bunkr působí v našem městě třetí rok.

Foto: Jiří Pracuch

Cyklodoprava dostala zelenou
Marie Machková, tisková mluvčí
Čistší vzduch, zdravý životní styl a bezpečnější doprava. Zdejší
radnice toho chce docílit propagací a zlepšením podmínek pro cyklisty. Do přípravy cyklogenerelu se zapojila také veřejnost. V dotazníkovém průzkumu a na veřejných projednáních lidé nejčastěji
požadovali obousměrný vjezd na kole i do jednosměrných ulic, více
stojanů, prioritně větší bezpečnost Palackého ulice a dovedení drážní
cyklostezky do centra města.
„Generel je zásobník investičních projektů na několik let. Přináší
desítky návrhů. Cílem je integrovaná doprava, nikoli dělení obyvatel
na chodce, cyklisty a motoristy,“ uvedl cyklokoordinátor města Bohumil Pobořil. „Naší vizí je, aby vzdálenosti do pěti kilometrů ze čtvrtiny
pokryla doprava na kole,“ doplnil místostarosta Pavel Rozbroj.
Cyklogenerel obsahuje vzorová opatření pro každý typ ulice. „Nejprve se zaměříme na úpravu Palackého ulice. Letos necháme zpracovat projektovou dokumentaci, příští rok by mohla začít realizace,“
sdělila Ivana Petruchová z odboru majetku, rozvoje a investic.
Letos by se mohlo podařit zprůjezdnit pro cyklisty některé jednosměrné ulice v obou směrech a vytyčit trasy pro kola vodorovným značením. Radnice pamatuje také na stojany na kola či veřejné pumpičky.
Nový Jičín se zároveň připravuje na vstup do celostátní soutěžní
kampaně Do práce na kole, která proběhne letos v květnu. Registrace
pro veřejnost bude spuštěna již v březnu. Více informací najdete na
www.dopracenakole.net a na webu města.
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Instruktoři zdejší městské policie se v únoru a březnu věnují kurzům
sebeobrany pro žáky osmých a devátých tříd. K nácviku sebeobrany
děti přihlásilo všech pět základních škol. V teoretické části jim strážníci
vysvětlují základy bezpečného chování a předcházení útokům.
Při praktických ukázkách si žáci vyzkoušejí základní obranu proti
odvlečení, škrcení, stržení na zem, vyproštění z úchopu či použití
náhodných předmětů pro sebeobranu. Součásti kurzu je i proškolení
učitelů v otázkách posílení bezpečnosti škol.
Pro prvňáčky strážníci pořádají besedy zaměřené na osobní
bezpečí doma i venku a pro žáky šestých a sedmých tříd besedy
věnované zvyšování právního vědomí. Se všemi dětmi probírají
nebezpečné situace, do nichž se mohou dostat chodci a cyklisté.

Součástí kurzů jsou praktické ukázky sebeobrany.

Foto: Ilona Majorošová
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„Tomíci“ v bílé stopě
Jana Holišová, vedoucí oddílu

nebo s mazáním běžek. Legraci jsme si užili hlavně při sjezdu, když
sem tam někdo neubrzdil a děti se válely v chumlu na zemi. Všem se
jízda na běžkách líbila, nejvíce pak zdravení „ahoj“ – to když jsme se
s někým na trati potkali. Za dva dny jsme ujeli čtrnáct kilometrů.
Večer se odehrála velká sněhová bitva. Děti si zkusily rozdělat
oheň na sněhu a svůj hrad osvítily svíčkami. Měli jsme s sebou také
boby a sáně. Kolem chaty bylo okolo metru sněhu, a to by byla
škoda nevyužít. V den odjezdu padla otázka: „Komu se chce jet
domů?“ Odpověď byla jasná. Prostě na horách je skvěle, ale v zimě
to nemá chybu!

Nové pomaturitní vzdělávání
Simona Tylová

Členové oddílu Ještěrky poznávali kouzlo bílé stopy.

Foto: Jana Holišová

Turistický oddíl mládeže Ještěrky nezahálí ani v zimě. Pololetní
prázdniny jsme využili ke třídennímu pobytu na chatě Skurečená
v zasněžených Beskydech. Bylo nás třináct dětí, tři dospělí a pes.
Cíl byl jasný – naučit se jezdit na běžkách, vyzkoušet svou zdatnost
a osvojit si zásady chování na horách a ve stopě.
První ráno po příjezdu jsme si nazuli běžky a vydali se od Martiňáku
směrem na Pustevny. Občas byly nějaké nesnáze s uvolněným vázáním

Mendelova střední škola, zdravotnická součást, nabízí uchazečům
o zdravotnické vzdělávání novou studijní formu oboru zdravotnický
asistent. Jedná se o dvouleté pomaturitní večerní studium. Podmínkou
přijetí je úspěšně složená maturitní zkouška.
Přihlášky ke studiu lze podat do 31. března 2015. Vzdělávání je
bezplatné a začne od září. Výuka bude probíhat vždy v pondělí a úterý
odpoledne v rozsahu osmi vyučovacích hodin. Studium ukončí profilová maturitní zkouška z odborných zdravotnických předmětů.
Součástí studia bude jazykové vzdělávání s důrazem na odbornou
terminologii. Absolventi získají střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru zdravotnický asistent, s možností uplatnit se ve všech zdravotnických zařízeních. Bližší informace najdete na webových stránkách
školy www.mendelova-stredni.cz.

Markéta je novojičínskou Dívkou roku 2015
Martin Jakůbek, ředitel SVČ Fokus
Každá z finalistek městské soutěže získala hodnotné ceny.
Nejkrásnější jsou ale zážitky a vzpomínky, které jim zůstanou.
Mnohému se naučily a mnohé si vyzkoušely, což je výborná zkušenost do života. Velké poděkování patří všem partnerům akce,
pořadatelům, rodičům a přátelům dívek.

Titul je ten největší dárek
Pavel Sedlář, SVČ Fokus

Chvíle štěstí a slávy Dívky roku 2015.

Foto: Lenka Malinová

Ve slavnostně vyzdobeném Středisku volného času Fokus se
třináctého února odehrála významná událost. Po dvouměsíčních
přípravách se tady uskutečnil galavečer u příležitosti finále novojičínské soutěže Dívka roku 2015.
Tři stovky diváků ve zcela zaplněném sále a sedmičlenná porota
vedená starostou Jaroslavem Dvořákem pozorně sledovaly
a hodnotily výkony osmi finalistek. Soutěž měla čtyři části – módní
přehlídku, volnou disciplínu, aerobic a promenádu v plavkách.
S úskalími soutěže se nejlépe vyrovnala patnáctiletá Markéta
Nováková, která získala korunku pro Dívku roku 2015. Druhou
příčku obsadila o rok mladší Lucie Plešková a třetí patnáctiletá
Johana Mynářová, jež zároveň vyhrála diváckou soutěž Dívka
sympatie a získala i titul Nejsympatičtější dívka facebooku. Všechny tři dívky postupují do moravského kola, které bude jednadvacátého března hostit Ostrava. Z něj vzejde šest postupujících do
národního kola.
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Markéta Nováková pochází ze Šenova u Nového Jičína. Po celý
nadcházející rok se bude pyšnit titulem Dívka roku 2015 Nového
Jičína. A možná nezůstane jen u něj...
Vylosovala jste si číslo 1. Nebyla jste nervózní z toho, že všechny disciplíny zahajujete?
Byla to spíše výhoda. Nemusela jsem se soustředit na to, kdy
vycházet a kdy co dělat. Pro mě to byla šťastná jednička.
Ze které disciplíny jste měla největší obavy?
Asi z úvodní módní přehlídky. Pózy a počítání na doby, z toho jsem
měla strach.
Co vzkážete svým fanouškům?
Chci jim poděkovat, že pro mě hlasovali. Doufám, že si to užili
stejně jako já.
Dva dny po soutěži jste oslavila patnácté narozeniny. Co pro
vás titul znamená?
Je to největší dárek, jaký jsem sama sobě nadělila.
Příští rok jdete na střední školu. Už jste si vybrala?
Chtěla bych studovat obor sportovní management v novojičínské
Educe. V budoucnu bych se chtěla věnovat trénování koní, tenisu
a sportu obecně.
Láká vás modeling?
Ráda bych ho zkusila.
Těšíte se na krajské kolo?
Moc. Doufám, že to dobře dopadne pro všechny tři holky z našeho
kolektivu.
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Den otevřených dveří na Dlouhé

Dřevohrátky a ptáci v muzeu
MŠ Trojlístek, Jaroslav Pavlík
Děti z mateřské školy Trojlístek čtvrtého února navštívily zámek
Kinských ve Valašském Meziříčí. Pořad s názvem Ptáci na krmítku
a v zimním parku jim představil různé druhy ptáků, jejich potravu
i zpěv. V parku poslouchaly hlasy sýkorek, vrabců, hýlů a jiných
ptáků. V zámku si pak mohly pohrát s hračkami a divadly tak, jako
děti na začátku minulého století.
Dvanáctého února se do zámku Kinských vypravili žáci Základní
školy Komenského 66. Při muzejních Dřevohrátkách poznali tradiční
i moderní způsoby opracování dřeva. V živé dílně si vyzkoušeli vypalování do dřeva, barvili medailony přírodními barvivy, zdobili svícen,
vyráběli jojo a další dřevěné hračky, které si hrdě odnášeli s sebou
domů. Součástí programu byla prohlídka výstavy Krása ve dřevě
ukrytá, na níž určovali stáří stromů podle letokruhů a rozpoznávali
je podle barvy a struktury jejich dřeva.

Základní a Mateřská škola Dlouhá 56 otevřela osmadvacátého
ledna dveře budoucím prvňáčkům. Rodiče, a především jejich
ratolesti, mohli doslova „prošmejdit“ každičký kout nově rekonstruované školy. Dopoledne měli možnost nahlédnout do všech
učeben, v nichž probíhala výuka, odpoledne si navíc mohli hravou
formou vyzkoušet, jak jsou jejich děti zdatné. Budoucí prvňáčci
sportovali, poznávali a psali písmenka na interaktivní tabuli a skládali obrázky. V přírodovědné učebně nahlédli do mikroskopu,
v učebně cizích jazyků jim žáci předvedli práci se slovní zásobou
anglického jazyka, v laboratořích si vyzkoušeli fyzikální a chemické
pokusy. Představily se také školní kroužek Šikula, dětský pěvecký
sbor Dlouháček a taneční kroužek.
Text a foto: Gabriela Šustalová

Projektový týden v Educe

Předškoláci v muzeu i parku poznávali naše ptáky. Foto: archiv MŠ Trojlístek

Žáci zažili svatby nanečisto

Šárka Nedělová, zástupkyně ředitelky
V posledním lednovém týdnu proběhl v Educe – Střední odborné
škole tradiční Projektový týden, tentokrát zaměřený na sté výročí
první světové války. Cílem akce bylo podpořit týmovou spolupráci
a kreativitu žáků prvních až třetích ročníků, které náhodný los zařadil
do šesti skupin. Zároveň mohli nahlédnout do – pro ně již vzdáleného
– období první světové války.
Týmy zpracovaly a posléze i představily témata Žena a válka, Naše
obec dnes a před sto lety, Škola dnes a před sto lety a Tělo tuž –
vlasti služ – Sokolové v boji za národní svobodu a samostatný stát.
Nezaháleli ani žáci maturitních ročníků. Zúčastnili se fiktivních pracovních pohovorů a absolvovali cvičné maturitní zkoušky z češtiny,
cizích jazyků a matematiky.

Studenti zpracovali a představili také sokolské téma.
Foto: Dagmar Gregorová
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Dvě „svatby nanečisto“ se šestého února uskutečnily v Základní
škole Tyršova. Jako součást občanské výchovy je uspořádali žáci
třídy 6. B. Nevěsta Nikol Míčková měla církevní svatbu se ženichem
Josefem Šimonem Markem, Valérie Tončíková si během ukázky
civilní svatby vzala Michaela Šťastného. Oddávající byly v kostele
farářka Nell Juričáková a na úřadě starostka Klára Szolonyová.
Role matrikářky se ujala Iva Bártová. Zúčastnili se i rodiče a přátelé.
Nechyběl ani třípatrový dort s marcipánovými růžičkami a mnoho
dalšího pohoštění. Akce se nám moc líbila. Na našich skutečných
svatbách už snad budeme vědět, jak se chovat.
Text a foto: žáci 6. B

Novojičínský zpravodaj

Březen 2015

Školy vítaly budoucí prvňáčky
Alena Lowaková a učitelé prvního stupně

Žákyně roztančily knihovnu

Pátý únor byl dlouho očekávaným dnem pro mnoho dětí, které
přišly k zápisu do prvních tříd. Ve školách pro ně připravili zajímavý
program. Na Jubilejní 3 se předškoláci s „velkými“ kamarády z devátých tříd vydali na Plavbu kolem světa a na jednotlivých kontinentech
statečně plnili rozličné úkoly.
Na Komenského 68 nastávající prvňáčci pracovali s interaktivní
tabulí i tablety, které škola běžně využívá. Zdejší prostory, vybavení
tříd, učební pomůcky i formy výuky jim ani rodičům nebyly cizí, neboť
se s nimi seznámili během Dne otevřených dveří a návštěv mateřských škol. Škola pro ně kromě zápisu připravila tři setkání nazvaná Předškoláček. Uskuteční se 8. a 28. dubna a 6. května, vždy
od 16.00 do 17.00 hodin.

Žákyně pátého ročníku tanečního oboru zdejší základní umělecké
školy ze třídy Ilony Rudelové navázaly na své starší spolužáky
a dvaadvacátého ledna roztančily dětské oddělení městské
knihovny. Tanečnice hledaly inspiraci v knihách i knižních hrdinech.
Návštěvníci mohli zhlédnout Alenku v říši divů, Dva divochy, Růžového pantera, detektivní pátrání nebo nahlédnout do dívčí duše
při psaní deníčku. Netradiční prostory a repertoár přilákaly nejen
rodiče a kamarády dětí, ale potěšily také čtenáře.
Text Radmila Grofová, foto Lenka Malinová

Na Jubilejní 3 podnikli plavbu kolem světa.

Foto: Miroslava Borošová

Pyžamový bál v družině
Věra Matýsková, vedoucí vychovatelka

Učili se lyžovat i konverzovat
Gustav Žídek, Jana Sviderková
Letošní lyžařský výcvik žáků sedmého ročníku Základní školy Tyršova
se uskutečnil Na Trojáku. Sněhové podmínky nebyly ideální, a proto
lyžovali na technickém sněhu přímo před hotelem. Zvláštností byla
možnost procvičit se ve francouzské a anglické konverzaci. Ve škole
působí belgický lektor Jean Darimont, jenž kromě rodné francouzštiny
ovládá angličtinu. Jeho účast byla pro všechny žáky velkým přínosem.
Tradiční kurz uspořádala v únoru pro žáky druhých a třetích tříd také
Základní škola Komenského 66. Jejich „lyžáček“ se odehrál na místním
kopci Svinec. Většina dětí stála na lyžích poprvé. Výcvik proto zahrnoval
obouvání lyžařských bot, zapínání a vypínání vázání a samozřejmě
jízdu z mírného, v závěru i strmějšího kopce. Pokročilejší lyžaři se zdokonalovali v technice jízdy se zaměřením na carvingový oblouk.

Vyšel Vlastivědný sborník
Karel Chobot
Čtyřiašedesátý svazek Vlastivědného sborníku Novojičínska
vydaly Muzeum Novojičínska, Zemský archiv v Opavě a Státní
okresní archiv Nový Jičín. Z obsahu jmenujme tyto příspěvky:
Demolice kostela sv. Martina v Tošovicích (1909) autorky Romany
Rosové, Generál pěchoty Klaudius Czibulka von Buchland a Admirál Eugen Eduard Emanuel von Chmelarž (Radek Polách), Ženy
v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století (Lenka R. Chobotová),
„Na kůži tu a tam strženou se nedbá“. Novojičínská česká tiskárna
a okruh Josefa Floriana (1902–1940) – 2. část (Michal Mocek),
Geolog a paleontolog Mauric Remeš (1867–1959) autorky Oldřišky
Frühbauerové a Archeologický výzkum v domě č. 28 na náměstí
Sigmunda Freuda v Příboře (Pavel Stabrava). Sborník ve zdařilé
grafické úpravě Radovana Goje lze zakoupit za 90 korun v Muzeu
Novojičínska a jeho pobočkách.
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Se spacáky, kostýmy a hodně natěšené přicházely děti šestého
února do družiny Základní školy Tyršova. Čekal je pyžamový rej, k němuž
patřil nejen stylový úbor, ale i krásně načesané hlavinky. „Kadeřnice“
dětem připravily účesy zdobené barvičkami a třpytkami.
Také tělocvična byla vyzdobená na maškarní veselí. Na programu
byly soutěže, promenáda, tanec a nakonec i tombola. A rychle zpět
do školní družiny užít si posledního překvapení, které přichystal „Pyžamový skřítek“. A pak zase hup do pyžámek, teď už ale zavřít oči
a spát... Sobotní ráno zpestřil výklad snů podle snáře. Kluky a holky
to velmi zajímalo a nevěřili byste, co všechno se jim ve snu může zdát.

Zazní Mozartovo Requiem
Pavel Wessely
Letos je tomu třicet let, kdy Amadeus – snad nejúspěšnější film režiséra
Miloše Formana – získal osm Oscarů. Asi každému, kdo příběh geniálního
rakouského skladatele Wolfganga Amadea Mozarta zhlédl, utkvěla v paměti
jeho dramatická závěrečná část.
Na smrt nemocný skladatel tvoří na přání tajemného objednatele dílo,
které se zcela vymyká jeho celoživotní tvorbě, v níž dosud převládala
lehkost a nevázanost. Předčasná smrt slavnému Mozartovi nedovolila
Requiem dokončit. V předtuše blízkého odchodu o dokončení požádal
svého nejtalentovanějšího žáka Franze Xavera Süssmayera.
V předvelikonočním čase budeme moci vůbec poprvé zažít toto veledílo
v našem městě. Stane se tak především zásluhou příborského Karla Monsporta, prvního nástupce Ervína Bártka v čele pěveckého sboru Ondráš.
Mozartovo Requiem zazní v novojičínském chrámu Nanebevzetí Panny
Marie v sobotu 28. března v 16.00 hodin. Pod vedením Zdeňka Pukovce
ho se Symfonickým orchestrem Sdružení hudebníků Příbor provede na
sto pěvců místních sborů Ondrášek, Puellae et Pueri a Ondráš a olomouckého sboru Žerotín se sólisty Národního divadla Moravskoslezského
v Ostravě.
Vstupenky lze už nyní získat v předprodeji Beskydského divadla za
120 korun, na místě budou za 150 korun.
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Velká válka v místním tisku – leden a únor 1915
Lenka R. Chobotová

Třída vyšší reálné školy v dobách, kdy ji využívala armáda.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

První číslo novojičínských novin Deutsche Volkszeitung v roce
1915 nepřineslo mnoho nového. Válka pokračovala na východě,
západě i na jihu na Balkáně, na moři i v koloniích. V různých obměnách se opakovaly stejné výzvy k dobročinnosti a darům pro Červený
kříž nebo raněné.
Přibyla však nová rubrika, jež navázala na výměnu vánočních blahopřání mezi frontovými liniemi a domovem. Tentokrát vojáci děkovali za milodary a pozdravy, kterých se jim podle počtu odpovědí
dostalo požehnaně. Pravidelný sloupek, jenž se na stránkách novin
objevoval až do poloviny února, si svou délkou v ničem nezadal
s další stálou rubrikou – seznamy pohřešovaných uprchlíků.
Narostly i počty vyznamenaných vojáků. Každá taková pocta byla
náležitě ohlášena veřejnosti. Město navíc mohlo být pyšné i na
prvního moravského válečného pilota Roberta Melče, který pocházel
z nedaleké Loučky. V mírně cenzurované podobě byly i nadále uveřejňovány dopisy z pole, i když tento nejautentičtější zdroj informací
kvůli problémům s přepravou poštovních zásilek přinášel informace
mnohdy se zpožděním. Pošta přes Uhry na východ byla dokonce
zastavena.
Čtenáři byli také poučeni, jak správně připravit a odeslat balík,
případně co neopomenout přibalit. Správný balíček měl obsahovat
tři kapesníky, kuřivo, papírové ponožky, čaj, cukr, cukerín, sůl, lůj,
čtyři řádky čokolády, deset lístků polní pošty, tužku, šitíčko, motouz,
spínací špendlík, hřeben, dvě velké svíce či toaletní papír. Ten ostatně
v praktickém balení nabízela inzertní část novin, spolu s německo-

ruským válečným slovníkem. V inzerci také mohli čtenáři soutěžit
v dobové variantě dnes populárního sudoku.
Zprávy z bojišť se kromě novin Novojičínští dovídali i z krátkých
reportáží v kině ve Spolkovém domě. Lepší představu o dalekých
zemích, o kterých se takto dozvěděli, si mohli udělat také pomocí
plastické iluze stereoskopicky pořízených záběrů při návštěvě
v panorama Stereoglobe na náměstí v domě číslo 23. K dostání
byly i válečné kroniky, pomocí mapového a obrazového materiálu
podrobně shrnující dění na všech frontách od vypuknutí války
do konce roku 1914.
Až na chlapeckou školu na Döpperově náměstí a tkalcovskou
školu sloužily ostatní školní budovy vojenským účelům. Vyučování
ve stísněných podmínkách přesto pokračovalo. Žáci obecných
a měšťanských škol, dívčích i chlapeckých, a také studenti státní
vyšší reálné školy se učili nejen v obou zmíněných školách, ale
i v zasedací místnosti radnice, v tereziánském zámku nebo evangelické modlitebně.
S ohledem na panující světový konflikt byla plesová sezona chudší
o masopustní vyvrcholení před Popeleční středou. Obyvatelé města
přesto nezůstali bez kulturních a společenských zážitků, s charitativním podtextem a především v režii spolků. Ženský dobročinný
spolek uspořádal akademii, mužský pěvecký spolek vlasteneckou
slavnost, ve Spolkovém domě zpíval komorní pěvec Leo Slezak.
Spolek Beskidenverein nabízel lyžařský kurz pod vedením Fritze
Kubieny, a díky nízkým teplotám konce ledna bylo upraveno i veřejné
kluziště.
Spolky se však zaobíraly i běžnou novoroční agendou. Konaly
se valné hromady zdravotnického, okrašlovacího, čtenářského,
ovocnářského a prvního pohřebního spolku i spolku chovatelů drobného zvířectva. Spolek svatého Vincenta vyhlásil sbírku na podporu
chudých a Beskidenverein shromažďoval pro válečné potřeby staré
ošacení a naturálie.
S nadcházejícím jarem byla veřejnost pobízena, aby kromě obvyklých darů pomohla se zásobováním. V článku věnovaném tomuto
tématu se čtenáři dověděli, které typy zeleniny jsou pro tento záměr
nejvhodnější – jako květák, kapusta, kedluben, salát, štěrbák, ředkev,
zelí, brambory, petržel, černý kořen, cibule, špenát, hrášek – ale
také, jak z desek a starých oken vyrobit skleník.
Počasí nejen na Novojičínsku, ale i na bojištích se stalo zásadním
tématem obou měsíců. Bosnu postihlo zemětřesení a Uhry záplavy,
sněhové bouře zavalily Tyrolsko a Dolomity. V Novém Jičíně zima
probíhala o něco poklidněji. Po deštivém a teplém počátku ledna,
kdy si „zajisté i naši čtenáři povšimli, že se naše klima blíží spíše
tomu v jižních zemích“, se ke konci měsíce prudce ochladilo. Poslední záchvěvy zimy však nevydržely dlouho a čtrnáctého února přinesly
dívky ze Sedlnic na trh první sněženky. S rozkvetlými kočičkami
neklamné to znamení blížícího se jara.

Česká městská veřejná knihovna – 125 let
Irena Jašíková, Renata Domoráková
V šedesátých letech devatenáctého století vznikl v Novém
Jičíně spolek katolických tovaryšů, jeden z nejstarších dělnických
spolků na Moravě a na Ostravsku. Ve své činnosti se řídil česko-německy psanými Stanovami vzdělávacího a podporujícího
spolku dělníků v Novém Jičíně z konce roku 1869.
S jeho historickým praporem z roku 1871 chodili novojičínští
dělníci až do roku 1931, kdy ho místní organizace německé SDS
nahradila novým. V členských seznamech spolku čteme zpočátku většinou německá jména, od osmdesátých let přibývalo
stále více jmen českých.
Od založení plnil spolek oba hlavní cíle – vzdělávací a podpůrný. Dávno před vznikem nemocenských pokladen pomáhal
dělnictvu v době nemoci a invalidity. Stanovy nedovolovaly spol-
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ku politickou činnost, nicméně ho můžeme pokládat za kolébku
sociální demokracie v Novém Jičíně.
Ve svých stanovách spolek zmiňuje také téma veřejné
knihovny: v paragrafu 3, odstavci b) slovy „…hledí dosáhnouti
založení knihovny, účelu tomu vyhovujícímu knihami…“ a v paragrafu 16 „…do usnesení výborových patří zvlášť: e.) Úplné zařízení knihovny, po případě pěveckého archivu.“
Velká změna v životě české menšiny v našem městě nastala
roku 1885, kdy se zde usadil první zámožný nezávislý člověk –
advokát JUDr. František Špaček. Podnikl první zásadní kroky
k organizování české menšiny. Účinně mu pomáhali JUC. Josef
a MUC. František Vahalíkovi, vysokoškolští studenti z blízkých
Janovic. Oba kontaktovali Moravsko-Slezskou Besedu v Praze,
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která v roce 1890 založila první knihovnu o dvou stech svazcích
pro český lid v Novém Jičíně a okolí.
Tato první česká veřejná knihovna nesla jméno inspektora
M. Škody. Dr. Špaček ji nemohl umístit ve svém domě a v Novém
Jičíně se pro ni nenašel prostor. Byla tedy prozatím uložena
u řídícího učitele Kulheima z Loučky, kde plnila svůj úkol.
Dr. Špaček odešel roku 1893 do Kroměříže. Jeho kancelář
převzal dvaatřicetiletý Dr. Ferdinand Dostál, který nadále hrál
významnou úlohu organizátora české menšiny v Novém Jičíně.
Jména spisovatelů Dr. Jana Petruse, Dr. Ferdinanda DostálaBystřiny, Dr. Františka Derky, Bohdana Horáka a aktivní Národní
jednota jsou nerozlučně spjaty s knihovnou před rokem 1918.
Roku 1891 byl zásluhou několika bernartických rolníků zakoupen později proslulý Národní dům v číslech popisných 7 a 9,
o jednom patře a s veřejným hostincem v Hornobranské ulici
(Oberthor-Strasse). Dříve zde byla známá německá Endersova
knihtiskárna. Svůj domov zde našla také Česká beseda, založená roku 1894, která sem přestěhovala i Škodovu knihovnu
z Loučky.
Roku 1898 veřejná knihovna čítala již 780 svazků. Většina
čtenářů byli řemeslníci, dělníci, služky a učni, nejmenší zastoupení měli lidé s vyšším vzděláním. Knihy si půjčovali každou
neděli, v létě sem přicházelo přibližně dvacet čtenářů denně,
v zimě se jejich počet zvýšil až na padesát. Knižní fond narůstal,
především z darů čtenářů, občanů města. Svou místnost nalezl
v Národním domě i Hospodářský spolek Novojičínský, založený
roku 1893.
Pozdější zakladatel samostatného československého státu
Tomáš Garrigue Masaryk přednášel v Novém Jičíně v roce 1908
české menšině. Přijel sem také kvůli problému s českou školou.
O rok později navštívil naše město během dovolené, velký zájem
projevil o místní českou knihovnu. V letech 1910 a 1911 se kromě
jiného zajímal o národnostní poměry v tabákové továrně. Se
svými přednáškami objížděl také české obyvatelstvo ve svém
volebním obvodě.
Zcela zásadní význam pro rozvoj veřejných knihoven v mladém
státě měl první knihovnický zákon z roku 1919. Všem správním
obcím ukládal povinnost zřídit veřejnou knihovnu s literaturou
vzdělávací, zábavnou a poučnou. Také v Novém Jičíně vznikla
Městská veřejná knihovna. Jejím základem byl knihovní fond
někdejší Škodovy knihovny. Veřejná knihovna fungovala i během
druhé světové války. Díky obětavým čtenářům se podařilo
zachránit velké množství knih.
Další zákon o jednotné soustavě knihoven z roku 1959 určil

Národní dům a Česká beseda na počátku dvacátého století.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Stará škola v Loučce okolo roku 1900.

Foto: Muzeum Novojičínska

cestu rozvoje veřejného knihovnictví v Československu. Okresní
knihovna v nově ustanoveném okresním městě Novém Jičíně
pracovala jako středisková. Počátkem roku 1968 měla osmadvacet poboček. Půjčovny byly na Slovanské ulici 3 v budově
bývalé tkalcovské školy, někdejším Osvětovém domě.
Centralizovaný systém v Okresní knihovně Nový Jičín, spočívající v nákupu nových knih a jejich zpracování pro celý okres,
fungoval do roku 1992. Po delimitacích byla centrální funkce
okresní knihovny k 31. prosinci 1993 ukončena. Městská
knihovna se stala součástí městského kulturního střediska.
Od roku 2002 je novojičínská městská knihovna pověřena
regionální funkcí, která zaručuje občanům dostupnost veřejných
knihovnických a informačních služeb ve všech dvaaosmdesáti
knihovnách našeho regionu. Přispívá k vyrovnání rozdílů v kvalitě
poskytovaných služeb obyvatelům deseti měst a všech malých
obcí.
V témže roce se městská knihovna přestěhovala do nových
prostor krásného historického objektu bývalé Czeicznerovy vily
na Husově ulici. Architektonicky velkoryse řešenou vilu v roce
1910 postavil novojičínský stavitel Josef Blum pro rodinu podnikatele K. F. Czeicznera, svého času zastupitele a radního města, krátce i starosty. Majitel si přál, aby dům sloužil po jeho smrti
kulturním účelům. Stalo se tak až v roce 2002 po náročné rekonstrukci právě pro potřebu městské knihovny.
Městská knihovna nyní eviduje zhruba osmasedmdesát tisíc
svazků a má pobočky v místních částech Loučka, Kojetín, Straník
a Žilina. Hlavní budova na
Husově ulici má oddělení pro
dospělé čtenáře, pro mládež
a studovnu s bezplatným
přístupem
k
internetu.
Hudební oddělení působí
v budově Staré pošty na
Masarykově náměstí.
Všechna oddělení i pobočky jsou plně automatizované. Čtenáři mají k dispozici
ka talogy fondu a vybrané
knihovnické služby v on-line
režimu. Knihovna pořádá
pro veřejnost, organizace
a školy mnoho kulturně
vzdělávacích akcí. Příjemné
posezení najdete za pěkného počasí také na zahradě
u knihovny. Dětem slouží
malé hřiště, které je součástí
rekonstruované zahrady Ferdinand Dostál – organizátor českého
městské knihovny na Huso- kulturního života ve městě.
vě ulici.
Foto: Muzeum Novojičínska
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Pozvánky
• Březen patří čtenářům
K akci Březen – měsíc čtenářů se novojičínská městská knihovna
připojí následujícími akcemi:
Ve středu 4. března v 17.30 hodin tady symbolicky zahájí výstavu
Grafika a okolí, jež nabídne výtvarné práce oceněné v mezinárodní
soutěži v polském Kluczborku a grafiky žáků zdejší základní umělecké
školy. Výstavu můžete zhlédnout již od 2. března.
V úterý 3. března v 18.00 hodin se můžete těšit na pořad o silnici
Route 66, v úterý 17. března v 18.00 hodin na autorské čtení a besedu spisovatelky Martiny Bittnerové a v úterý 24. března v 18.00
hodin na cestopisné vyprávění o Barmě. Více o těchto akcích čtěte
v programu Městského kulturního střediska na stranách 11–12.
Knihovna nevynechala ani oblíbený individuální konzultační
minikurz počítačové gramotnosti se zaměřením na internet. Probíhat
bude ve třetím březnovém týdnu a místa na něj je třeba si
předem rezervovat. Sledujte program a nabídku služeb,
navštivte knihovnu na webu www.knihovnanj.cz a na facebooku
www.facebook.com/knihovnanj.
• Na náměstí bude sborový happening
Sborový happening Pamatuj! – Remember! se uskuteční v sobotu
7. března v 10.00 hodin na Masarykově náměstí. Akce připomene
největší masovou vraždu v dějinách lidstva, která se udála v noci
z 8. na 9. března 1944 v koncentračním táboře Osvětim–Birkenau.
Pěvecký sbor Ondráš, řízený Petrem Lichnovským, přednese kromě
jiných původně lidovou píseň, nyní státní hymnu Izraele s názvem
Hatikva (Naděje), dále Shema Jisrael – Vyznání víry a českou státní
hymnu. Vystoupení krátkým proslovem doplní Karel Chobot.

Zagorová a Rezek v kině Svět

• Bernard Shaw, jeho ženy a Pygmalion
Literární klub při městské knihovně zve novojičínskou veřejnost
v pondělí 16. března v 18.00 hodin do Klubu Galerka na Staré poště
na druhou premiéru literárně-hudebního pořadu Bernard Shaw, jeho
ženy a Pygmalion. Scénář je tradičně dílem Jany Homolové, účinkují
Eva Davidová, Jana Homolová, Jan Holeček, Lenka R. a Karel Chobotovi, Jiří Prokeš, hudební doprovod Marie Válková. Vstupné bude
50 korun, pro důchodce 30 korun.
• Přednáška o léčení duchovní cestou
Lékařská přednáška na téma Léčení duchovní cestou podle učení
Bruna Gröninga – jednoduchá a přirozená cesta ke zdraví celosvětově lékaři ověřená proběhne v sobotu 28. března od 10.00 do
11.30 hodin ve Střední odborné škole Educa. V pondělí 30. března
od 16.30 do 18.30 hodin se v této škole uskuteční prohlubující přednáška, která posluchačům poskytne informace o příjmu léčivé energie. Vstup na obě akce bude volný, dobrovolné příspěvky jsou vítány.
Více informací najdete na www.bruno-groening.org/tsch nebo na
telefonech 776 667 513 a 732 518 025.
• Velikonoční jarmark na náměstí
Masarykovo náměstí bude od pondělí 30. března do soboty
4. dubna patřit tradičnímu Velikonočnímu jarmarku. V prodeji bude
především velikonoční zboží, včetně kraslic, pomlázek, perníčků
a květin. Ve stáncích najdete rovněž koření, oříšky a rukodělné
výrobky z keramiky a vosku. Vybrat a zakoupit si budete moci také
masné a uzenářské výrobky, sýry, pečivo a cukroví. Chybět nebude
ani kulturní program.
• Letní tábory u koní na statku Bludička
Občanské sdružení Bludička pořádá i letos o letních prázdninách
oblíbené tábory u koní na farmě plné zvířat. Chcete si vyzkoušet
život na statku? Naučit se pečovat o zvířata a zkusit jezdit na koni?
Potom přijeďte v létě na Bludičku. Už nyní se lze hlásit na pobytové
a příměstské tábory. Více informací najdete na webových stránkách
www.bludicka.wbs.cz.
• Startuje Novojičínský Inklubátor!
Máte nápad a nevíte, jak začít a jak ho „dotáhnout“? Nemáte
nápad nebo jich máte hodně a nevíte, jak najít či vybrat ten pravý?
Jste zaměstnanec a chcete provést změnu ve vaší firmě? Chcete
zlepšit své podnikání? Právě pro vás ve středu 11. března
v 17.00 hodin startuje Novojičínský Inklubátor. Více informací na
www.puvodce-zmenou.cz, www.facebook.com/coworkingnj nebo
na telefonu 775 696 170.

Klub rodáků a přátel města
Galakoncert Hany Zagorové a Petra Rezka s doprovodnou kapelou
Boom!Band Jiřího Dvořáka se uskuteční v úterý 10. března
v 19.00 hodin v kině Květen. Na úvod zazpívá své největší hity Petr
Rezek, ve druhé části koncertu vystoupí devítinásobná držitelka Zlatého slavíka sólově i ve známých duetech se svým kolegou. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v pokladně kina Svět, telefon
556 709 128, web www.kinonovyjicin.cz, nebo v síti ticketart.cz.

Zveme všechny členy, příznivce
a širokou veřejnost v sobotu
7. března v 10.00 hodin na Masarykovo náměstí na sborový happening Pamatuj! – Remember! (více
v samostatné pozvánce). V pondělí 23. března v 16.30 hodin pořádáme v klubových místnostech na baště městského opevnění na
ulici Generála Hlaďo první jarní přednášku Pavla Wesseleho s názvem
Jubilejní rok 2014 – obrazové ohlédnutí (20 let Klubu).

Programy
Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.
Výstava ve foyer:
 Neděle 1. března – středa 15. dubna • MALOVÁNÍ STARÝMI SKLY
• Výstava fotografií Radomíra Pekaríka.
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Akce:
 Pátek 6. března v 19.00 hod. • KONCERT – KAREL PLÍHAL • Folkař,
šansoniér i bavič v jedné osobě předvádí vlastně malé divadlo. Na tento
koncert nemají přístup děti do 12 let.
 Neděle 8. března v 16.00 hod. – malý sál • Jiří Jelínek a Anežka
Kubátová: DÁŠEŇKA ANEB PSÍ KUSY – HAF! • Originální provázkovská adaptace úspěšné knížky Karla Čapka. Režírovali a hrají Jiří Jelínek
a Anežka Kubátová. Předplatné skupiny Rolnička.

Novojičínský zpravodaj

Březen 2015
 Pondělí 9. března v 19.00 hod. • IDENTITY TOUR 2015 – ONDŘEJ
BRZOBOHATÝ • Pokračování podzimního turné, s komornější atmosférou a programem nejen z písniček z loňského alba Identity.
 Středa 11. března v 18.00 hod. • JANÁČKOVA FILHARMONIE
OSTRAVA • Kruh přátel hudby. Vyprodáno.
 Pátek 13. března v 18.00 hod. • VYHODNOCENÍ NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SPORTOVCŮ MĚSTA A OKRESU • Vstupenky v distribuci přes
sportovní kluby.
 Středa 18. března v 19.00 hod. • Petr Iljič Čajkovskij: SPÍCÍ KRASAVICE • Náhradní představení za balet Romeo a Julie. Vyprodáno.
 Pátek 20. března ve 14.00 hod. • OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
 Sobota 21. března v 19.00 hod. – malý sál • HLUČNÍ SOUSEDÉ •
Koncert skupiny, jejíž repertoár je kombinaci různých žánrů.
 Pondělí 23. března v 18.00 hod. • Fan Vavřincová: EVA TROPÍ
HLOUPOSTI • Crazy komedie podle známého románu a filmu. Režie:
Pavel Šimák. Hrají: Marie Doležalová, Denny Ratajský, Ludmila Molínová,
Aneta Krejčíková, Daniel Rous, Martina Randová, Pavel Nečas, David
Hák, Lukáš Rous a Zdeněk Maryška. Předplatné skupiny S.
 Úterý 24. března v 19.00 hod. • Petr Kolečko: VINNETOU • Nový
pohled na příběh pokrevního bratrství ušlechtilého náčelníka Apačů
a udatného greenhorna. Režie: Ondřej Pavelka. Hrají: Jakub Prachař,
Vojtěch Kotek a další. Předplatné skupiny P.
 Čtvrtek 26. března • PODÍVANÁ 2015 • Oblastní přehlídka dětského
divadla.
 Sobota 28. března v 16.00 hod. • Wolfgang Amadeus Mozart:
REQUIEM • Více informací na straně 7.
Připravujeme:
 Středa 1. dubna v 19.00 hod. • ANDREA KALIVODOVÁ – mezzosoprán • Ladislava Vondráčková – klavír • Recitál přední české mezzosopranistky, sólistky Národního divadla Praha. Kruh přátel hudby.

Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz
 Pondělí 2. března – středa 4. března v 17.30 hod. • KOBRY A UŽOVKY • Český film o lidech, kteří ze zoufalství své existence kupí chybu
za chybou. Drama. Do 15 let nepřístupné, 111 min.
 Pondělí 2. března – středa 4. března ve 20.00 hod. • TEORIE VŠEHO
• Jeho mysl změnila náš svět. Její láska změnila ten jeho. Životopisný/drama. Do 12 let nevhodné, 123 min., titulky.
 Pátek 6. března v 17.30 hod. • 2D
 Sobota 7. března – pondělí 9. března v 15.30 hod. • 2D
 Sobota 7. března – neděle 8. března v 17.30 hod. • 3D • ASTERIX:
SÍDLIŠTĚ BOHŮ • Rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů… Celá? Ale kdeže! Animovaný. Přístupné bez omezení, 85 min., dabing.
 Pátek 6. března – pondělí 9. března ve 20.00 hod. • AMERICKÝ
SNIPER • Odstřelovače jednotek SEAL Chrise Kylea vyslali do Iráku
s úkolem chránit své bratry ve zbrani. Akční/biografický. Do 12 let nevhodné, 133 min., titulky.
 Pondělí 9. března a středa 11. března v 17.30 hod. • VELKÁ ŠESTKA
• Příběh geniálního konstruktéra a nafukovacího robota nadměrných rozměrů. Animovaný/akční/komedie. Přístupné bez omezení, 108 min., dabing.
 Středa 11. března – čtvrtek 12. března v 15.30 hod. • ZVONILKA
A TVOR NETVOR • Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích
vílích kamarádek. Animovaný. Přístupné bez omezení, 76 min., dabing.
 Středa 11. března – čtvrtek 12. března ve 20.00 hod.
 Úterý 17. března – středa 18. března v 17.30 hod. • PADESÁT
ODSTÍNŮ ŠEDI • Setkání, které změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Erotický. Do 15 let nepřístupné, 124 min., titulky.
 Čtvrtek 12. března – pondělí 16. března v 17.30 hod.
 Pátek 13. března – sobota 14. března ve 20.00 hod. • VYBÍJENÁ
• Film Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha. Komedie.
Přístupné bez omezení, 94 min.
 Pátek 13. března – neděle 15. března v 15.30 hod. • SPONGEBOB
VE FILMU: HOUBA NA SUCHU • Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších
a nejoblíbenějších postaviček našla cestu na filmové plátno. Animovaná
komedie. Přístupné bez omezení, 84 min., dabing.
 Neděle 15. března – pondělí 16. března ve 20.00 hod. • VETŘELEC:
REŽISÉRSKÝ SESTŘIH • Kultovní snímek – verze s neznámými scénami. Sci-fi/horor. Do 12 let nevhodné, 116 min., titulky.
 Úterý 17. března – středa 18. března ve 20.00 hod. • 2D
 Čtvrtek 19. března – pátek 20. března ve 20.00 hod. • 3D • GHOUL
• Český film Petra Jákla, jehož inspiroval příběh ukrajinského kanibala
Andreje Čikatila. Temný thriller. Do 15 let nepřístupné, 86 min.
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 Čtvrtek 19. března – pátek 20. března v 17.30 hod. • 3D
 Sobota 21. března – neděle 22. března v 17.30 hod. • 2D • REZISTENCE • Druhý díl série Divergence je velkolepější a výpravnější.
Akční/dobrodružný/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 119 min., titulky.
 Sobota 21. března – pondělí 23. března ve 20.00 hod. • GUNMAN:
MUŽ NA ODSTŘEL • Zuřivý souboj Seana Penna a Javiera Bardema
v rytmu hvízdajících kulek. Akční/krimi/drama. Do 12 let nevhodné,
115 min., titulky.
• Pondělí 23. března – středa 25. března v 17.30 hod. • CHAPPIE •
V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na dodržování pořádku mechanické
policejní jednotky. Akční/sci-fi. Do 12 let nevhodné, 121 min., titulky.
 Úterý 24. března – středa 25. března ve 20.00 hod. • DIVOČINA •
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno
se kolem něj hroutí. Drama. Do 15 let nepřístupné, 115 min., titulky.
 Středa 25. března ve 13.00 hod. • Bio senior • LÁSKA NA KARI •
Elegantní a vybraná francouzská gastronomie se střetává s pikantní
a vášnivou kuchyní v barvách Indie. Drama/komedie. 122 min.
 Pátek 27. března – neděle 29. března v 17.30 hod.
 Sobota 28. března – neděle 29. března v 15.30 hod. • POPELKA •
Nejnovější filmové zpracování slavného příběhu. Romantický/rodinný.
Přístupné bez omezení, 105 min., dabing.
 Pátek 27. března – neděle 29. března ve 20.00 hod. • FOCUS • Will
Smith v roli podvodníka, který se zamiluje do začínající podfukářky.
Komedie/krimi/drama. Do 12 let nevhodné, 105 min., titulky.
BIOGRAF ARTEFAKT:
 Sobota 14. března ve 20.00 hod. v Galerce • TRAINSPOTTING
 Sobota 28. března ve 20.00 hod. v Galerce • NICK CAVE: 20 000
DNÍ NA ZEMI

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz
 Pondělí 9. března – pátek 13. března • ZA DVEŘMI FOKUSU • Jarní
prázdniny na příměstském táboře – aktivity na každý den. Cena 1 100 Kč
(nebo jen vybrané dny za 250 Kč).
 Sobota 21. března v 10.00 hod. – SVČ Fokus • DANCE FOR EVERYBODY • Taneční soutěž jednotlivců ve street dance. Startovné 60 Kč,
vstupné dospělí 30 Kč, děti zdarma.
 Pátek 27. března od 16.00 hod. – sobota 28. března do 10.00 hod.
• KOUZELNÁ NOC Č. 7 – TENTOKRÁT S ANDERSENEM • Pro děti
od šesti let. Legrace, dobrodružství, knihy a překvapení. Spacák, karimatku, polštářek, baterku a plyšového kamaráda s sebou. Nenocujeme
ve Fokusu, ale v knihovně! Cena 150 Kč, členové klubu 120 Kč.
 Pátek 27. března v 19.00 hod. • JARNÍ TANČÍRNA • Jarně laděný
společenský večírek. Hraje a zpívá Karel Gott revival, zábavný program
zaručen. Vstupné 100 Kč, předprodej v SVČ Fokus.
 Každý čtvrtek a pátek od 14.00 do 18.00 hod. – ateliéry SVČ Fokus •
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST • Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. Jednotlivé vstupy: děti a mládež 40 Kč, dospělí 90 Kč.

Tel.: 556 701 853,
e-mail: mksnj@mksnj.cz,
web: www.mksnj.cz.
Výstavy:
 Celý březen – Čajovna Archa •
TIBET NA KŘIŽOVATCE • Fotografie, představující Tibet z různých perspektiv, vtáhnou diváky do životních příběhů jeho obyvatel.
 Pondělí 2. března – úterý 24. března – výstavní síň Stará pošta •
UKRAJINSKÝ ROK • Fotografie, grafiky a obrazy novináře, básníka
a grafika, válečného reportéra a komentátora MF Dnes Luboše Palaty.
 Pondělí 2. března – úterý 31. března v hodinách pro veřejnost –
Městská knihovna • GRAFIKA A OKOLÍ • Výstava oceněných prací
z mezinárodní soutěže v dětské grafice v polském Kluczborku.
Akce:
 Úterý 3., 10., 17., 24. a 31. března od 17.00 do 21.00 hod. – Čajovna
Archa • MAGIC: THE GATHERING • Otevřený spolek pro všechny
hráče Magic: The Gathering TCG.
 Úterý 3. března v 18.00 hod. – Městská knihovna • SKRYTÁ TVÁŘ
ROUTE 66 • Beseda Zdeňka Juráska s promítáním filmu o nejslavnější
americké silnici. Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na telefonu 556 709 840. Vstupné 40/60 Kč.
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 Úterý 3. března v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • NEDOTKNUTELNÉ PROSTITUTKY • Přednáška s promítáním dokumentu, který
v Nepálu natočili Helena Humňalová a Jiří Pasz. Vstupné 30 Kč.
 Středa 4. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ZE SRDCE
EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA • Cestopisná projekce
Patrika Kotrby. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 5. března ve 20.00 hod. – Čajovna Archa • MISKOHRANÍ
• Hudební workshop s Kuželem, který – bude-li potřeba – večer jemně
povede. Vstupné 50 Kč.
 Pátek 6. a 20. března v 15.00 hod. – Čajovna Archa • DESKOVÉ
HRY • Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
 Pátek 6. března ve 20.00 hod – Klub Galerka • IAN • Zbrusu nový
energický, akustický projekt. Vstupné 70/100 Kč.
 Sobota 7. března ve 20.00 hod. – Coffeemusicbar • BIORCHESTR
• Koncert trash-folkové kapely. Vstupné 50 Kč.
 Pondělí 9. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • 70. LÉTA VE
FILMU: REVOLTA • Přednáška s projekcí. Liché naděje roku 1968 vyústily ve tvůrčí zápal ve filmu sedmdesátých let. Vstupné 30 Kč.
 Středa 11. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • KYRGYZSTÁN
– ZEMĚ NOMÁDŮ A NEBESKÝCH HOR • Cestopisná videoprojekce
Michala Štěpánka. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 12. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • MŮŽE SE OPAKOVAT NĚCO PODOBNÉHO, JAKO BYL HOLOCAUST? • Přednáška
a projekce Jany Hlávkové a Luďka Eliáše. Vstupné 30 Kč.
 Pátek 13. března v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • MINY • Vernisáž
výstavy maleb Václava Maléře a tanečně poslechový večírek s Dj’s OldVasha a Scratchy. Vstupné 30 Kč.
 Pondělí 16. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • BEZ MRKNUTÍ
• Festival ProTibet. Anglický režisér Joshua Dugdale zachytil osmnáct
měsíců života a práce XIV. dalajlámy. Délka 79 min.
 Pondělí 16. března – pátek 20. března od 9.00 do 12.00 hod. – Městská knihovna • SEZNÁMENÍ S INTERNETEM PRO ZAČÁTEČNÍKY •
Individuální konzultační hodina základů práce s internetem. Rezervace
v oddělení pro dospělé čtenáře osobně nebo na telefonu 556 709 840.
 Pondělí 16. března v 18.00 hod. – Klub Galerka • BERNARD SHAW,
JEHO ŽENY A PYGMALION • Více informací v rubrice Pozvánky na
straně 10.
 Úterý 17. března v 18.00 hod. – Městská knihovna • UTAJENÉ ŽIVOTY • Autorské čtení a beseda spisovatelky Martiny Bittnerové. Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na telefonu 556 709 840.
Vstupné 40/60 Kč.
 Středa 18. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • SOKOTRA –
PERLA INDICKÉHO OCEÁNU • Cestopisná videoprojekce Petra Mokroše. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 19. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • VIVA CUBA
LIBRE • Dokument z cyklu Jeden svět. Režisér Jesse Acevedo odhaluje
odvrácenou stránku života na „ostrově svobody“. Délka 60 min.
 Pátek 20. března ve 20.00 hod. – Klub Galerka • LENKA DUSILOVÁ
• Sólové vystoupení několikanásobné Zpěvačky roku. Vstupné
230/250 Kč.
 Sobota 21. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • PSYCHOHRY
• Workshop Josefa Pustky pro laiky i studenty psychologie. Vstupné 90 Kč.
 Sobota 21. března v 19.00 hod. – Coffeemusicbar • HOTEL RITZ –
LOS RUMBEROS • Uzavřená společnost.
 Pondělí 23. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • GOOD BYE
TIBET • Festival ProTibet. Horský průsmyk mezi Tibetem a Nepálem je
pro tisíce tibetských uprchlíků brána ke svobodě. Délka 90 min.
 Úterý 24. března v 18.00 hod. – Městská knihovna • BARMA –
ZEMĚ TISÍCŮ PAGOD • Cestopisná přednáška s projekcí Jirky Vacka.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na telefonu 556 709 840.
Vstupné 40/60 Kč.
 Středa 25. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • ALBÁNIE –
SEDLA SEVERU V SEDLE BAJKU • Cestopisná projekce Aleše Linharta z Kudrny. Vstupné 50 Kč.
 Čtvrtek 26. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • QVÍZ • Vědomostní soutěž – 55 otázek doplněných o obrázky i hudební ukázky.
Vstupné 30 Kč.
 Čtvrtek 26. března v 19.00 hod. – Kino Květen • TOMÁŠ KOČKO
& ORCHESTR • World music s moravskými kořeny v podání dvojnásobných držitelů ceny Anděl. Vstupné 130/170 Kč.
 Pátek 27. března ve 20.00 hod. – Klub Galerka • MULLIGANG • Tři
saxofony v sextetu z Brna. Vstupné 100/150 Kč.
 Sobota 28. března v 6.20 hod. – Čajovna Archa • EXTRÉMNÍ ČAJOVÝ LET DO JESENÍKŮ • Přírodně kulturní expedice. Trasa 25 km
v limitu 9 hodin, výhledy. Odjezd v 6.30 z AN, zastávka 1.
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 Pondělí 30. března v 18.00 hod. – Čajovna Archa • DRAPCHI •
Festival ProTibet. Modernita vede nelítostnou válku s tradicí. Kdo se
odváží protestovat, riskuje svobodu i život. Délka 85 min.
Připravujeme:
 Pátek 3. dubna ve 20.00 hod. – Klub Galerka • MUCHA & SUPPORT:
AJDONTKER • Po skvěle přijatém debutovém albu Slovácká epopej
vydává femipunková kapela Mucha další CD! Vstupné 130/150 Kč.

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.
Výstava:
 Do 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 19. března v 16.30 hod. – Trámový sál • DOTKNĚTE SE
EXPONÁTŮ • Vítězslav Prokop, autor výstavy Fyzika hrou aneb Technické hračky pro všechny generace, nabídne zajímavé a hravé setkání
s fyzikou, včetně ukázky fyzikálních zajímavostí v praxi. Vstupné 30 Kč.
 Sobota 28. března od 8.30 do 13.30 hod. • VELIKONOČNÍ JARMARK • Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním
programem. Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč.
Otevírací doba:
Úterý–pátek 8.00–12.00, 13.00–16.00
Sobota – zavřeno • neděle, svátky 9.00–15.00

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz
 Pátek 20. března ve 14.00 hod. – Beskydské divadlo • SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA TANEČNÍHO
OBORU ZUŠ • Okresní kolo.
 Pátek 27. března v 17.00 hod. – hudební sál ZUŠ • KONCERT
ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888,
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz.
Výstavy:
 Pondělí 2. března – úterý 31. března – galerie Návštěvnického
centra • KRAJINY A CESTY • Fotografie a foto-grafiky Vladimíra Půlpána. Vernisáž 2. března v 17.00 hod.
 Pondělí 2. března – úterý 31. března – expozice Návštěvnického
centra • FOTOGRAFOVÉ A VYDAVATELÉ POHLEDNIC Z NOVÉHO
JIČÍNA Z LET 1890–1945 • Ze sbírky Ivana Bartoně.
Připravujeme:
 Středa 1. dubna – středa 29. dubna – galerie Návštěvnického
centra • CESTOU NECESTOU S PUELLAE ET PUERI • Výstava fotografií o cestách, soutěžích a dalších hudebních aktivitách sboru. Vernisáž
1. dubna v 16.30 hod.
Podnikatelé, dejte o sobě vědět!
Návštěvnické centrum nabízí majitelům nebo provozovatelům firem
a poskytovatelům služeb se sídlem v Novém Jičíně možnost bezplatné
propagace prostřednictvím zveřejnění kontaktních údajů, provozní doby,
případně odkazu na jejich webové stránky. Cílem je vytvořit přehled jednotlivých kategorií firem, provozoven a služeb na území města. Bližší
informace najdete na www.icnj.cz.
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
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Placená inzerce

Přijmeme zámečníka – svářeče,

Březen 2015

EXPERT NA ZDRAVÉ SPANÍ

pracoviště STAREST, s. r. o., Starý Jičín

Pracovní náplň:
Svařování a montáž ocelových konstrukcí podle výkresové dokumentace
Požadujeme:
• vyučen v oboru zámečník
• platný svářečský průkaz ZK 135 (CO2), ZK 111 (elektroda)
• čtení výkresové dokumentace
• samostatnost, spolehlivost
• řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
• nástup možný od 2. 3. 2015
• zaměstnání na: plný pracovní poměr
• jednosměnný provoz: pracovní doba 7.00–15.30 hodin, případně
podle potřeb zaměstnavatele
Kontakt: osobně v sídle firmy na vyzvání, své nabídky posílejte na
e-mail: kroliczek@starest.cz

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

MED
centrum

BENZINA
SHELL

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:
•
•
•
•

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
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Společnost MoraviaPharm, s. r. o.,

PŘIJME

do svých lékáren zaměstnance na pozice:

Kavárna a Penzion U Dubu
Štefánikova 14, 741 01 Nový Jičín

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
Zveme vás k návštěvě naší nekuřácké kavárny

NABÍZÍME – zajímavé platové POŽADUJEME – vstřícný přístup
ohodnocení, prémiový systém, k pacientům, flexibilitu a chuť se
podpora dalšího vzdělávání
učit

a nově otevřené infrasauny pro 3 osoby

Kontakt – Mgr. Martina Kaňoková, mobil: 736 680 834,
e-mail: kanokova@moraviapharm.eu

Tel.: +420 773 134 987
www.penzion-udubu.cz

Novojičínský
zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín
Náklad:

10 000 ks (16 stran)

Distribuce:

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

Barevnost:

plnobarevně

Peridiocita:

měsíčník (12 vydání do roka)

Uzávěrka:

vždy 15. předcházejícího
měsíce
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Discgolfisté závodí i v zimě

Pohárový vstup ovládla Laguna
Simona Klapcová, trenérka
Úvodní kolo Středoevropského poháru mládeže v plavání s ploutvemi se uskutečnilo čtrnáctého února na zdejším krytém bazénu.
Představilo se na něm přes dvě stě závodníků z Česka, Slovenska
a Polska, od benjamínků po seniory.
Ploutvaři z Klubu vodních sportů Laguna vybojovali šestnáct zlatých, sedm stříbrných a jedenáct bronzových medailí. Mezi vítězi
trojboje byli také zástupci dětských a mládežnických kategorií Sára
Martinčíková, Jakub Klimpar, Dita Dimiděnková a Jakub Kovařík.
Skvělými výkony se domácí vyhoupli také do čela bodovací tabulky
klubů, přestože jejich soupeři byli vítězové polské a slovenské ligy
i společenství moravských klubů.
Zbývající kola Středoevropského poháru mládeže proběhnou
23. května v polském Jastrzebie Zdróji a 26. září ve Zlíně. Finále je
na programu 28. listopadu v Banské Bystrici.

Členové zdejšího discgolfového klubu Moravia Gators zamířili
osmého února do Brna na jeden z prvních turnajů letošního ročníku
české ligy. Po třech kolech a úmorné sněhové bouři, která se střídala s příjemným slunečnem, se do finále probojovali tři členové
naší výpravy. Z nich si nejlépe vedla Petra Javorková, která vyhrála
kategorii Women. Na její úžasný výsledek navázali Bohdan Bílek,
který skončil třetí v kategorii Junior, a Pavel Kotala, jenž v nejpočetnější kategorii Open obsadil čtvrté místo.
Text a foto: Pavel Kotala

Na Svinci jeli obří slalom
Novojičínský zpravodaj
Rekordní počet sto deseti lyžařů se jednadvacátého února zúčastnil
veřejného závodu v obřím slalomu, který se uskutečnil ve Ski areálu
Svinec. „Za ideálního počasí a sněhových podmínek tady změřili síly
závodníci z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje,
rozdělení do sedmi věkových kategorií. Nejstaršímu slalomáři je
osmašedesát let, nejmladším byl teprve čtyřletý František Oliva
z Nového Jičína,“ informoval Pavel Andrýsek z pořádajícího Lyžařského klubu Svinec. Celkovým vítězem závodu se stal dvaačtyřicetiletý Jiří Král z Oder.

Turisté lyžovali na Soláni
Renata Matušová
Novojičínský Klub českých turistů uspořádal poslední lednovou
sobotu pro své členy a ostatní zájemce zájezd na Soláň. Zprvu se
zdálo, že sněhové podmínky nebudou dobré. Na poslední chvíli ale
sníh napadl a jednatřicet lyžařů si den na horách užilo.
Převážná část se vydala na trasu spojující Soláň se Vsackým
Cábem, která byla upravená a nabízela vynikající podmínky s nádhernými výhledy na okolní hory. Menší skupina, vyznávající sjezdové
lyžování, si přišla na své na upravené sjezdovce ve skiareálu Soláň
– Sedlo.
Kdo chtěl sportovní zážitky spojit s kulturními, mohl navštívit Zvonici
sloužící jako informační centrum a galerie umění. V jejím okolí a v areálu
nedalekého hotelu Čarták jsou rozmístěna výtvarná díla – sochy
a polní znaky.

Novojičínský sportovec roku
Středisko volného času Fokus a sportovní komise rady města
pořádají anketu Novojičínský sportovec roku 2014 očima veřejnosti. Již počtvrté v ní občané našeho města mohou hlasovat
o nejoblíbenějším sportovci a sportovním kolektivu. Vybírat mohou
z 18 jednotlivců a 9 družstev, které k ocenění nominovaly jednotlivé
kluby. Anketa probíhá do 10. března formou internetového hlasování na www.fokusnj.cz. Slavnostní vyhlášení vítězů hlasování
se uskuteční v pátek 13. března v Beskydském divadle.

Stolní tenisté pořádali turnaj
Miroslav Mikula
Dvanáctý ročník turnaje neregistrovaných hráčů o Pohár starosty města
Nového Jičína ve stolním tenisu proběhl čtrnáctého února ve sportovní
hale v Loučce. Zúčastnilo se ho čtyřiatřicet mužů a jediná žena.
Ve dvouhrách zvítězil Miroslav Vařílek z Oder, jenž ve finále zdolal
loňského vítěze Petra Šína z Příbora. Třetí místo obsadil Milan Hrehor
z Nového Jičína, který odvrátil mečbol oddílovému kolegovi Miroslavu Mikulovi. Ve čtyřhrách byli nejúspěšnější Petr Šín a Josef Špaček (Nový Jičín). Ve finále porazili dvojici Zdeněk Lakomý (Odry) –
Miroslav Vařílek. Třetí příčku obsadili Rudolf Langer a Jan Andree
z Bílovce, přemožitelé celkově čtvrté dvojice Miroslav Petr (Odry)
– Jiří Šimíček (Luboměř).

Novojičínský zpravodaj

Jízda zasněženou krajinou nabízela nádherné výhledy.
Foto: Renata Matušová

Sportovní pozvánka
• Závod v krasobruslení poprvé v Novém Jičíně!
Loni na podzim zahájil v našem městě činnost krasobruslařský
oddíl, vedený zkušeným trenérem Evženem Milčinským, který už
vychoval mnoho krasobruslařských talentů. Tento krásný a divácky
atraktivní sport přilákal do přípravky pětadvacet malých dívek ve
věku od pěti do devíti let. Své první krůčky a piruety předvedou
na historicky prvním závodě v našem městě – Malé ceně Nového
Jičína – který se uskuteční v sobotu 28. března od 8.00 hodin
na zimním stadionu. Zúčastní se ho krasobruslaři všech věkových
kategorií z celého Česka.
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Fotosoutěž čtenářů – 48. kolo

1. místo: Anita Bonischová

Na fotografiích z únorového kola převládly – jak jinak – zasněžené
motivy. Za suverénně vítězným snímkem byla na dalších místech
tlačenice, takže výjimečně jsou třetí místa dvě (aby se čtyři
snímky na omezenou plochu vešly, jsou jejich formáty poněkud
upravené).

2. místo: Štěpán Veverka

1. místo zaslouženě získává Anita
Bonischová za skvostný snímek
zimního rána.
2. místo patří Štěpánu Veverkovi za
zdařilý večerní pohled na město,
pořízený z dobře vybraného místa.
3. místa obsazují Zuzana Bálková, která
zjevně miluje vycházky na zasněžený
Svinec, a Antonín Vágner, jenž nás po
kolejích přivádí na dnes už jediné
novojičínské nádraží.
3. místo: Antonín Vágner

3. místo: Zuzana Bálková

Pavel Wessely
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. března ve 12.00 hodin.
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