
Tři králové doputovali k betlému na náměstí
Tři králové v Novém Jičíně letos zahájili novou tradici. Zapojili se do průvodu koledníků, dětí a veřejnosti k betlému na Masarykově

náměstí. Symbolickým přinesením darů Ježíškovi tak ve městě 4. ledna odstartovala největší charitativní sbírka, jejímž cílem je pomoci
starým, nemocným a osamělým lidem, sociálně slabým rodinám a dětem. Tříkrálové koledování trvalo do 14. ledna a opět skončilo
rekordem. Přímo v našem městě se vykoledovalo 344 503 korun, což je o 30 tisíc více než loni. Více se o Tříkrálové sbírce dočtete na
straně 4. Text a foto: Marie Machková
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Oslavili „kamennou“ svatbu

Před pětašedesáti lety – 5. prosince 1953 – si Oldřich a Milena
Šimrovi slíbili na radnici v Hradci Králové věrnost a lásku na celý
život. Svůj slib si připomněli a zopakovali při soukromé oslavě
v Novém Jičíně, kde už dlouhá léta žijí. „Oddávající“ zastupitel
Pavel Rozbroj v srdečném proslovu pohovořil o jejich životě –
mimo zaměstnání byli oba manželé aktivními sportovci, společně
se věnovali kanoistice, horské turistice, cyklistice a lyžování,
Oldřich hrál navíc tenis a Milena cvičila na sokolských sletech
v Praze, poprvé v roce 1948. Ke sportu vedli i dceru Janu, která
dosáhla výborných výsledků v jachtingu, a v rodinné sportovní
tradici pokračují i všechna čtyři dospělá vnoučata a obě pravnučky.
Přejeme naší milé babičce a dědečkovi hodně zdraví a lásky
a těšíme se za pět let na oslavu svatby platinové. Díky za vše,
naši milí oslavenci!
Kryštof a Radomír Novákovi, vnuci

Z jednání samosprávných orgánů
4. schůze rady města 16. ledna 2019:Radní schválili zapojení města

do projektu Kotlíkové dotace vMoravskoslezském kraji. Nový Jičín při-
spěje svému občanovi, který kraj o dotaci požádá, částkou 7,5 tisíce
korun. V rozpočtu je pro tyto účely vyčleněno 800 tisíc. •  Rada města
na základě výsledku konkurzního řízení jmenovala Romanu Seifertovou
ředitelkou Mateřské školy Trojlístek s účinností od 1. dubna 2019.
Marie Machková, tisková mluvčí

Mirek je prvním občánkem

Prvním novojičínským občánkem narozeným v roce 2019 v místní
porodnici je Miroslav Zborovský. Na svět přišel 1. ledna v 9:23 hodin,
měřil 48 centimetrů a vážil 3 130 gramů. Maminka Lenka podle
tradice převzala od starosty Stanislava Kopeckého kromě gratulace
a květin i drobný dárek. 

„Termín porodu mě zaskočil, Mireček se měl narodit 17. ledna,"
prozradila Lenka Zborovská. Chlapec dostal jméno po dědečkovi
a doma na něj čekali bratři Matýsek a Kubíček a samozřejmě tatínek. 

„Mirečkovi přeji hlavně zdraví, štěstí, a ať se mu na tom našem
světě a v Novém Jičíně líbí,“ popřál miminku starosta. Ve zdejší
porodnici se na Nový rok narodily dvě děti. „Loni jsme provedli
749 porodů, na svět přišlo 388 holčiček a 361 chlapeček,“ doplnila
lékařka Hana Kozlová.
Marie Machková, tisková mluvčí

Stanislav Kopecký drží v náruči první letošní miminko. Foto: Marie Machková

Ocenění pro vítěze fotosoutěže

Redakční rada 14. ledna ocenila fotografy, kteří byli v soutěži
Novojičínského zpravodaje v roce 2018 nejúspěšnější. Zvítězil Anto-
nín Vágner, druhý byl Petr Lenart, o třetí místo se dělí Jan Šlechta
a Stanislav Křenovský. 

„Proti předešlému roku se přihlásilo podstatně více soutěžících.
V roce 2017 jsme hodnotili 18 fotografů, loni jsme posuzovali snímky
27 lidí. Jen čtyři z nich se ale během roku umístili na prvních třech příč-
kách. Vyšší počet fotografů tedy nemusí vždy znamenat vyšší kvalitu,“
řekl člen redakční rady a hlavní garant fotostoutěže Pavel Wessely.

V tomto čísle vidíte na zadní straně nejzdařilejší snímky z 94. kola
soutěže. Blížíme se k cílové stovce. Potom nastane čas a prostor
pro něco nového. Nicméně věříme, že s ukončením fotosoutěže
neskončí váš zájem o fotografování a náš Novojičínský zpravodaj. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Zleva Antonín Vágner a Petr Lenart přebírají ocenění od Pavla Wesseleho.
Foto: Marie Machková

Město nedluží, zvyšuje rezervy
Nový Jičín hospodaří zodpovědně. Vzdělávací centrum pro veřej-

nou správu, jež posuzovalo jeho finanční kondici, mu přidělilo nejvyšší
hodnocení kategorie A. Město nemá dluhy, nečerpá a nesplácí žádný
úvěr, zápůjčku, kontokorent, ani s jejich přijetím a zapojením do
letošního rozpočtu nepočítá.

„Loni se zvýšily i daňové a nedaňové příjmy. Pozitivně se to projeví
v částce určené na sport, kulturu, obnovu památek, volnočasovou
a sociální oblast, hospicovou péči, životní prostředí a estetizaci objek-
tů,“ řekla vedoucí finančního odboru Jarmila Straková. K 1. lednu
2019 mělo město na účtech 114 milionů korun, o 14 milionů více,
než předpokládal rozpočet schválený 18. prosince.

Do výdajů je navíc zahrnuta finanční rezerva 11 milionů korun. „Při
přípravě rozpočtu se nám podařilo seškrtat okolo 60 milionů, aby
nebylo nutné čerpat jakýkoli úvěr. Minulé vedení města zahájilo
spoustu nákladných projektů přecházejících do nového volebního
období. Nelze je zcela zastavit, například letní kino, přístavbu Hotelu
Praha, Hücklovy vily nebo rozšíření průmyslové zóny,“ vysvětlil místo-
starosta Václav Dobrozemský. 

I dříve byl rozpočet města sestaven jako schodkový a počítal se
zapojením vlastních zdrojů. „Na rok 2015 se 104 miliony, v roce 2016
to bylo 88,4 milionu, v roce 2017 šlo z vlastních zdrojů 78,5 milionu
a rozpočet na rok 2018 počítal se 144,5 milionu korun,“ vypočítal
Dobrozemský. Více o letošním i předchozích rozpočtech města na
https://www.novyjicin.cz/rozpocty-mesta/.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Zemřel Miroslav Sváček
V nedožitých devadesáti

letech zemřel 8. ledna Miro-
slav Sváček ze Straníku.
My všichni, kteří jsme měli
čest jej poznat, si vždy
vybavíme aktivního člově-
ka, který by pro své „Stra-
ničany“, jak říkal, zařídil
cokoliv. 

Již od mládí se aktivně
zapojoval do veřejného živo-
ta. Byl činný v Tělovýchovné
jednotě Sokol Straník, vČes-
kém svazu mládeže a hrál
i ochotnické divadlo. Dlou-
hodobě pracoval v Místním
národním výboru ve Straní-
ku.

V aktivní činnosti pokračoval i jako důchodce. Ve Straníku spolu-
zakládal Osvětovou besedu a Klub seniorů, v obou spolcích působil
dlouhá léta jako předseda. Funkci předal v roce 2008, kdy zemřela
jeho milovaná manželka Zdenka. 

Měl rád lidi a vždy jim s ochotou pomáhal. Byl velmi společenský,
veselý a miloval písničky, které si často zpíval. Rád pobýval v přírodě
a jeho největším a celoživotním koníčkem bylo včelařství, do něhož
zasvětil celou svou rodinu.
Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Podnikatelé, hlaste odpady!
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2018 vyprodukovali

nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost. Splnit
ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašo-
vacích povinností na webovém portálu www.ispop.cz. Elektronické
formuláře je nutné vyplnit do 15. února. Vznikne-li původci ohla-
šovací povinnost podle zákona o odpadech, je třeba hlášení podat
prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Hlášení již
nelze podávat v listinné podobě, ani zasílat elektronicky přímo na
obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Vzpomínání na Jana Palacha

Padesát let uplynulo 16. ledna od činu studenta Jana Palacha,
který se upálil na protest proti lhostejnosti, pasivitě a rezignaci v naší
zemi po srpnové okupaci v roce 1968. Výročí tragédie si obyvatelé
našeho města připomněli pietním setkáním před radnicí. Jedna
z účastnic se podělila o své vzpomínky: 

„Bylo mi patnáct let, chodila jsem na gymnázium v Ostravě. Násle-
dující ráno – 17. ledna 1969 – byla ve škole velmi tíživá atmosféra.
Když vešla paní profesorka do třídy, všichni jsme se tiše postavili
a stáli bez jakéhokoliv pokynu několik minut. Paní profesorka stála
u okna a tekly jí po tvářích slzy...nejen jí. Některé profesory posléze
ze školy propustili.“ 

Pochopit v plné hloubce Palachovo rozhodnutí bez znalosti tehdejší
doby není dost dobře možné. Za jeho rozhodnutím stály jeho hodnoty,
přesvědčení a víra. Svoboda slova, demokracie, odvaha postavit
se lži a bezpráví bezesporu patřily k tomu, o čem byl přesvědčen
a v co věřil. Rezignace a smířlivost s okupací naší země byly pro něj
nepřijatelné. 

Touha a potřeba změny ve společnosti byla tak silná, že hledal
prostředky, jak vykřiknout co nejsilněji, aby jeho hlas nebyl přeslech-
nut. Zvolil to, o čem byl přesvědčen, že takovým výkřikem bude.
Obětoval sám sebe.
Věra a Ivan Janíkovi, Novojičínská otevřená společnost 

Nový Jičín si připomněl čin Jana Palacha. Foto: Věra Janíková

Projekty pro Nový Jičín 2019
Máte nápad, jak oživit Nový Jičín? Chcete se podílet na tvorbě

jeho vzhledu a zlepšení života ve městě? Zapojte se do výzvy Projekty
pro Nový Jičín, kterou město vyhlásilo. Na projekty, jež vzniknou
jako součást takzvaného participativního rozpočtu, zastupitelé vyčle-
nili 200 tisíc korun. Přihlásit je můžete do 15. března. Veškeré infor-
mace najdete na www.novyjicin.cz/zdravemesto, sekce Participativní
rozpočet.

Nový Jičín se k městům, v nichž o části rozpočtu rozhodují obča-
né, přidal v loňském roce. Z participativního rozpočtu byly reali-
zovány projekty Dětské hřiště (Hřiště pro malé i velké sviště) a Na
Svinec – oba splnily podmínky formální kontroly a získaly od veřej-
nosti nejvíce hlasů, a proto je město finančně podpořilo.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Pátky jen pro objednané
V souvislosti s nově spuštěným rezervačním systémem se od

1. února na zdejším městském úřadu mění úřední hodiny pro veřej-
nost. Od pondělí do čtvrtka budou všechny budovy občanům ote-
vřeny jako dosud, pátek však bude vyhrazen jen pro klienty, kteří
se předem objednali prostřednictvím nové aplikace na webu města,
v chytrém mobilu, telefonicky nebo e-mailem. Změna se netýká
pokladny a podatelny na Divadelní 1, jež budou přístupné i v pátek
bez předešlého objednání.

„Objednávkový systém je dostupný na webu města a v aplikaci
Nový Jičín v mobilu, která umožňuje rezervace i prostřednictvím
chytrého telefonu – záložka Rezervace na úřad. Je určen především
pro nejvíce navštěvované agendy odborů dopravy a správních
činností. Klient si zde může předem vybrat z nabídky volných ter-
mínů,“ objasnil vedoucí organizačního odboru Zdeněk Petroš.

Zatím si lze elektronicky zablokovat termín vyřízení občanského
průkazu, cestovního dokladu, zajištění evidence vozidel či řidičů.
Časem by se nabídka měla rozšířit. „Občanům odpadne čekání
ve frontách. Změna pátečního odbavování dá zase úředníkům
možnost jejich agendu si administrativně zpracovat,“ doplnil sta-
rosta Stanislav Kopecký.
Marie Machková, tisková mluvčí

Úřední hodiny

Den dopoledne odpoledne

Pondělí 08:00–11:00 12:00–17:00

Úterý 08:00–11:00 12:00–15:00

Středa 08:00–11:00 12:00–17:00

Čtvrtek 08:00–11:00 12:00–15:00

Pátek 08:00–11:00 jen pro objednané

08:00–11:00 pokladna a podatelna
bez objednání
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Kamerový systém je modernější
Maximální využití kamer bylo cílem modernizace monitorovacího

systému zdejší městské policie. Vlivem postupné výměny analogo-
vých kamer za digitální s vysokým rozlišením se výrazně zvyšuje tok
informací. Na původním záznamovém zařízení bylo nutné uměle sni-
žovat kvalitu záznamů a omezovat dobu uložení záznamu, protože
takové množství dat už nezvládalo.

Nedávno dokončená modernizace umožňuje ukládat záznamy
v kvalitě Full HD, podstatně zvýšit dobu jejich ukládání, sledovat
kamery na přenosných zařízeních a nově propojit obraz zkamer měst-
ské policie s obvodním oddělením Policie ČR. Projekt si vyžádal téměř
474 tisíce korun, z toho 340 tisíc poskytlo Ministerstvo vnitra ČR.
Jiří Klein, ředitel městské policie

Tříkrálová sbírka rekordní!
Tříkrálová sbírka byla v našem městě, ale i v dalších obcích, jež

pod novojičínskou Charitu spadají – Starém Jičíně, Šenově u Nového
Jičína, Kuníně a Bernarticích nad Odrou – opět rekordní. Dárci věno-
vali koledníkům 678 777 korun, v samotném Novém Jičíně se vybraly
344 503 koruny, tedy o 30 tisíc více než loni. Rekordní byl i počet
koledujících. Do ulic jich vyrazilo 450.

„Naše skupinky navštívily i více ulic. Nejmladšímu koledníkovi byly
tři roky, nejstaršímu hodně přes sedmdesát let. Navzdory počasí
byli stateční a lidé je za jejich odhodlání často odměňovali sladkost-
mi,“ uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky Markéta Brožová.

Štědrost občanů se projevila i v obsahu pokladniček. Jen výtěžek
z Nového Jičína vážil přes 50 kilogramů. „Mezi mincemi jsme objevili
korunu z roku 1960. Objevovaly se i bankovky, dvě dokonce v hod-
notě 2 tisíc korun. Z vybrané částky zůstává 65 procent novojičínské
Charitě, zbytek půjde na celorepublikové charitní projekty a pomoc
v zahraničí,“ řekla Brožová. 

Zdejší Charita za peníze dárců pořídí kompenzační pomůcky
pro nemocné a staré lidi. Část uloží na konto, z něhož bude přispívat
na kroužky dětem ze sociálně slabých rodin. Zřídí i humanitární
konto pro lidi, které postihla povodeň, požár či jiné neštěstí. Podíl
z výtěžku získá i Rodinný klub Hnízdo, pořádající vzdělávací a vol-
nočasové aktivity pro rodiny. „Chceme podpořit i charitní klub
rukodělných prací pro osamělé lidi a nově také psychologickou
pomoc pro naše klienty, kteří se dostali do problémů,“ doplnila
Brožová.
Marie Machková, tisková mluvčí

Sportovní den otestoval školní tělocvičny
Premiéru měly 17. ledna nově rekonstruované tělocvičny

v Základní škole Jubilejní. Školáci při sportovním dni poprvé otes-
tovali novou palubovku, nářadí i audiosystém. Oprava dvou tělo-
cvičen přišla na téměř 6 milionů korun. „Máme jedny z nej-
modernějších tělocvičen ve městě. Získali jsme prostor pro volejbal,
basketbal, florbal, miniházenou a další sporty. Tělocvičny nevy-
užívají jen žáci, ale odpoledne i externí sportovní nadšenci,“ uvedl
ředitel Ladislav Gróf. Největší radost mají školáci i učitelé z nové
podlahy, neboť ta původní byla ve velmi špatném stavu a vysky-
tovaly se na ní nerovnosti. Opravené jsou i omítky, stěny mají dře-

věné obložení, proběhla výměna radiátorů a částečně i rozvodů
topení. Mezi tělocvičnami vznikla příčka s trojími dveřmi. V nářa-
ďovnách je nová dlažba, radnice dokoupila sportovní vybavení.
„Rekonstrukci tělocvičen město hradilo ze svého rozpočtu, protože
nyní neexistuje žádný dotační titul, který by s financováním pomohl.
V budoucnu zde plánujeme provést obnovu chodeb, šaten a elek-
troinstalace. Letos chceme do budovy investovat přes 2 miliony
korun,“ nastínil další záměry starosta Stanislav Kopecký. Na sním-
cích školní tělocvična před a po rekonstrukci.
Text a foto: Marie Machková

Parkoviště v Revoluční ulici nyní pojme více aut. Foto: Marie Machková

Chcete vystavovat na veletrhu?
Město zve podnikatele, aby vystavovali na jubilejním 20. ročníku

Veletrhu Novojičínska, který se uskuteční 25. a 26. května na
zimním stadionu v Novém Jičíně. Jedná se o výstavní akci s mož-
ností prodeje, představení a nabídky služeb, kterou doplní kulturní
program pro celou rodinu. Přihlášky lze podávat do 12. dubna
na Městský úřad Nový Jičín, obecní živnostenský úřad. Jako
obvykle budou výstavní plochy poskytovány bezplatně. Telefo-
nické informace sdělí Pavlína Hastíková, tel. 556 768 311, a Sta-
nislav Bartoň, tel. 556 768 252 nebo 605 253 883. Přihlášku a bližší
informace najdete na www.novyjicin.cz.

Nová parkovací místa v centru
Dvaatřicet nových parkovacích míst přibylo v Revoluční ulici. Město

nechalo za 1,8 milionu korun stávající parkovací plochu rozšířit, řidiči
zde nyní mohou odstavit 71 vozidel. Stavební zásah nejenže rozšířil
parkování v centru města, ale hlavně by měl ulehčit frekventované
ulici K Nemocnici, kde stojící auta často komplikují průjezd sanitek.

Na nově vystavěné parkovací ploše platí stejný dopravní režim,
jako na původním parkovišti. Osm míst je vyčleněno pro nájemníky
domu s pečovatelskou službou, ve zbývající části je stání zpoplat-
něno. Za půlhodinu řidič zaplatí 5 korun. Svá auta zde mohou na
neomezenou dobu odstavit držitelé abonentních a rezidentních
karet, kteří v této lokalitě bydlí, podnikají nebo vlastní nemovitost.

„Řidiči velmi často parkovali v ulici K nemocnici, kde je mnoho
provozoven včetně pošty, a porušovali zákaz stání. Před poštou jsou
vyhrazena pouze dvě místa pro invalidy, ale dalších pět je na parkovišti
v Revoluční ulici. Provoz zde sledujeme a porušování pravidel posti-
hujeme,“ řekla tisková mluvčí městské policie Ilona Majorošová.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Školy otevřou své dveře
Dny otevřených dveří uspořádají zdejší základní školy pro nastá-

vající prvňáčky a jejich rodiče. Do Základní školy Jubilejní se mohou
vypravit v úterý 19. února – po celý den lze nahlédnout do výuky,
od 15:00 hodin bude škola pohádková. 

Základní škola Komenského 66 pozve veřejnost k návštěvě v úterý
12. března. Připraveny budou aktivity pro děti, ukázky výukových
materiálů, učebnic a žákovských prací. Zájemci budou moci nahléd-
nout do odborných učeben. Další aktivity, včetně tradičního projektu
Předškoláček pro zapsané děti, se uskuteční v dubnu a květnu. Více
informací najdete na www.komenskeho66.cz.
Novojičínský zpravodaj

Třídit odpady, nebo platit více?
Velké množství směsného komunálního odpadu, který končí vpopel-

nicích akontejnerech, představuje vážný problém. Připravovaná novela
zákona oodpadech má proto obsahovat postupné zvyšování poplatku
za uložení odpadu na skládku znynějších 500 na 2 tisíce korun za tunu
v roce 2024. 

Pokud se navržená částka stane skutečností, bude to znamenat
další nápor na peněženky občanů i rozpočet města. V roce 2017 přišlo
nakládání s odpady v Novém Jičíně na 23,3 milionu korun. Náklady
na osobu a rok činí 855 korun, občan ale tehdy i letos zaplatí jen
522 koruny. Zbývající část hradí město ze svého rozpočtu. Čtyřnásob-
ným zvýšením „skládkovného“ by výdaje občanů i radnice výrazně
narostly. 

Kam s nimi?
Naléhavost situace vnímá i naše město, které hledá způsoby, jak

zabránit zvyšování nákladů. Spolupracuje při tom s Technickými služ-

bami, jež svoz a likvidaci odpadů zajišťují, a zaměřuje se i na osvětu,
která je pro dobré fungování odpadového hospodářství velmi důležitá.  

Je nutné zamyslet se nad rostoucí spotřebou, která je vpřímé úměře
ke zvyšujícímu se množství odpadu. Přijatelným řešením je jeho třídění,
i když nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Třídění odpadu
a jeho další využití město pravidelně podporuje například rozdáváním
sad barevně rozlišených tašek na papír, plasty, směsné i čiré sklo
a nápojový karton. V nádobách na směsný komunální odpad určený
kodvozu na skládku nemusejí nutně končit ani další komodity. Například
kovy lze ukládat do několika červených nádob v různých částech
města. Zaveden je i sběr obnošeného šatstva, obuvi, bytového textilu
a použitých hadrových a plyšových hraček, stejně jako průběžný svoz
biologicky rozložitelného apříležitostný svoz velkoobjemového anebez-
pečného odpadu. Ve všech uvedených případech ale platí, že na svoz
Technických služeb města není nutné čekat – tříděný odpad lze odvézt
do sběrných dvorů na Palackého a Propojovací ulici.

Konec anonymity
Ve snaze postupně zvyšovat množství tříděného odpadu na úkor

odpadu směsného město letos zavede nový způsob evidence nádob
a množství odpadů. Každá nádoba bude v následujícím období ozna-
čena QR kódy. Systém zaznamená druh odpadu, vlastníka nádoby
a její objem, ale i skutečnou průměrnou hmotnost odpadu v každé
obsloužené nádobě. Při označování QR kódy proběhne i kontrola
počtu nádob přidělených k jednotlivým nemovitostem. 

Třídění odpadů má smysl, i když se okolo něj vsoučasné době obje-
vuje mnoho negativních informací, vyvolaných sníženou poptávkou
po této komoditě na trhu. Přerod odpadu v recyklované materiály je
šetrnější kživotnímu prostředí i přírodním zdrojům surovin. Nelze proto
připustit, aby všechny odpady končily na jedné hromadě. Splánovaným
omezením jejich skládkování bude tato výzva stále naléhavější.  
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Jak moc byl loňský rok suchý?

Naše země, ale i další evropské státy zaznamenaly v uplynulém
roce značný srážkový deficit. Nevím, zda se v Novém Jičíně někdo
dlouhodobě věnuje sledování vodních srážek. Mé měření v amatér-
ských podmínkách loni zaznamenalo 620 milimetrů. V porovnání
s předchozími lety – v roce 2016 jsem naměřil 828 milimetrů a o rok
později 892 milimetry – je to skutečně velký propad.

V porovnání s ročním průměrem za posledních 25 let, který činí
740 milimetrů za rok, je to sice o 16 procent méně, ale v letech 2003,
2015 a zejména v roce 1993 byly srážky oproti loňským ještě nižší. 

Pro zajímavost, nejdeštivějším měsícem minulého roku byl čer-
venec, kdy spadlo 110 milimetrů srážek. Naopak nejméně to bylo
v listopadu – pouhých 9 milimetrů. Když už je řeč o extrémech v deš-
ťových přídělech, připomínám, že na konci června uplyne deset let
od dramatické, takzvané bleskové povodně. Nějakých 8 kilometrů
jižně od našeho města tehdy za jedinou hodinu spadlo přibližně

Z většiny okolních studánek voda zatím vyvěrá. Foto: Pavel Wessely

Vzhůru na masopust!
První letošní novojičínský jarmark proběhne v pátek 15. února

od 8:00 do 17:00 h na Masarykově náměstí. Jeho součástí bude
v10:00 a15:00 hprůvod masek asoutěž Onejchutnější novojičínskou
jitrnici, do níž se může přihlásit kterékoliv místní řeznictví. Degustační
vzorek bude moci ochutnat široká veřejnost, která svým hlasováním
rozhodne o vítězi. Po vyhlášení výsledků soutěže v 15:30 h budou
vybráni návštěvníci, kteří obdrží balíček masných výrobků. Chybět
nebude ani obvyklá nabídka – pečivo, perníčky, masné výrobky
a zabijačkové speciality, sýry a mléčné výrobky, občerstvení, koření
a včelí produkty, rukodělné výrobky a další zajímavé zboží. 
Návštěvnické centrum

Třídit odpad má smysl! Foto: Marta Kiššová

160 milimetrů vody! Následný děsivý vodní příval způsobil velké
škody a vzal si, žel, i lidské životy.

Ocenil bych, kdyby se případný kolega „srážkoměřič“ ozval pro
možné srovnávání výsledků na e-mailu pavelwessely@tiscali.cz.
Pavel Wessely
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Maškarní rej s mateřinkou

Tradičním a oblíbeným karnevalem přivítala Mateřská škola
K. Čapka začátek nového roku. Ani letos nechyběl král karnevalů
Hopsalín, který bavil všechny děti i dospělé. Připraveny byly
taneční soutěže s vyhlášením nejaktivnějších tanečníků a zábavné
točení talířů odměněné malými sladkostmi. Do her se zapojili
i rodiče, kteří se navíc snažili vymyslet pro své ratolesti nevšední
přestrojení – urputný policista naháněl po sále společnosti Varroc
nezbedné piráty, samuraje a kovboje, k vidění byli malinkatí
pavoučci, berušky, překrásné princezny očima hltající rychlé spi-
dermany a batmany nebo doktoři zachraňující bezvýchodné situa-
ce. Celý karneval provázela báječná atmosféra, k níž přispělo
i skvělé občerstvení a hlavně úsměvy učitelek, přestrojených za
známého Ferdu Mravence. 
Text: Lenka Seifertová, foto: Jarmila Šimurdová

Besedovali s psychologem
Po dvě lednová odpoledne se rodiče nejmladších žáků Základní

školy Jubilejní mohli zúčastnit zajímavých besed Pavla Letého z peda-
gogicko-psychologické poradny a společně řešit otázky trestů,
odměn a problémového chování dětí. Rodiče se mohli podělit o své
zkušenosti a ujistit se, že dítě by mělo poznat přirozené a logické
důsledky svého jednání a chování.
Miroslava Borošová, učitelka

S němčinou po Evropě

O tom, že znalost němčiny mohou využít nejen v německy mlu-
vících zemích, se přesvědčili žáci druhého stupně Základní školy
Komenského 68, kteří se zapojili do evropského projektu eTwin-
ning. Před Vánocemi vyrobili nádherná vánoční přání a spolu
s dopisem vyprávějícím o nich poslali novým kamarádům v Řecku
a Polsku, kteří se také učí německy. Potom už jen netrpělivě čekali
na zásilky z těchto zemí, které četli s velikým nadšením. Během
letošního roku si žáci budou vyměňovat informace z každodenního
života, představí své město a školu a zároveň si v přímé komunikaci
procvičí znalosti němčiny.
Text a foto: Bohdana Bartošová

Žihadla v Bludišti

Do bludiště, ale ne tak ledajakého, se 9. ledna vydali žáci
2. G zdejšího gymnázia. Jejich cílem bylo Bludiště České televize
– pořad, ve kterém se mísí vědomosti i sport. Tým ve složení
Kateřina Zavadilová, Filip Mikoška, Tadeáš Turský a Ondřej
Knesl oblékl modré barvy a jeho početná fanouškovská základ-
na černá trička s nápisem Žihadla, neboť právě tak se celý tým
jmenoval. Jak si Žihadla vedla, uvidíte v sobotu 23. února na
programu ČT: Déčko, kde zvednou ze židle nejednoho „mrtvého
brouka“!
Text a foto: Tereza Jelínková

Zimní sportování na Tyršově

V Základní škole Tyršova bývá dobrým zvykem, že se i v zim-
ním čase hodně sportuje. Nejinak tomu bylo letos, kdy během
dvou dnů proběhly turnaje v přehazované, florbalu (na snímku),
basketbalu a futsalu. Velký zájem byl o zápolení jednotlivců ve
stolním tenisu. Sportovních klání se zúčastnily bezmála dvě
stovky děvčat a chlapců druhého stupně, někteří žáci se zapojili
také jako rozhodčí. Úspěšní sportovci dostali medaile, vítězné
kolektivy navíc putovní poháry. 
Text: Milan Konečný, foto: Rudolf Balon
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Galerdoor – ročník druhý

Po velmi úspěšném loňském prvním ročníku cestovatelsko-
outdoorového pořadu Galerdoor připravuje Městské kulturní stře-
disko další cyklus těchto setkání. V něm se mimo jiné projedeme
na kole kolem světa s Matějem Balgou, vyrazíme na Pacifickou
hřebenovku s Monikou Benešovou nebo se na splitboardech pro-
jdeme za polárním kruhem s Markétou Peggy Marvanovou. Před-
nášky se konají v klubu Galerka na Masarykově náměstí 32/20.
Sledujte nás na facebooku facebook.com/galerdoor a na webu
www.galerdoor.cz. Rádi se s vámi setkáme i na dalších klubových
programech v roce 2019.
Text a foto: Jiří Macíček

Čas radosti, veselosti...
Patřím k posluchačům, kteří se pokaždé těší na novoroční koncert

zdejšího pěveckého sboru Ondrášek, jeho přípravných a koncertních
částí. V mé mysli ukončuje čas adventní a vánoční, s jeho poezií
a hudbou, rozehrávající nejcitovější polohy lidského nitra. Zároveň
je vstupní branou roku nového, plného tajemství, co přinese. 

Novoroční ondráškovské koncerty bývají oázou báječného zpěvu.
Také letos sbor a jeho přípravná oddělení Hrášek, Rarášek, Kulihrášek
a Komorní sbor uspořádaly první lednovou sobotu dva koncerty
v Beskydském divadle. Radost ze zpěvu, uvolněnost a snahu o maxi-
mální výkon ocenilo nadšené publikum dlouhotrvajícím potleskem. 

V závěru se umělecký vedoucí Josef Zajíček rozloučil se členy,
kteří sbor vzhledem k věku opouštějí, a vyslovil naději, že se po
maturitách s nimi setká ve sboru komorním. Obohacením bylo
vystoupení vokálního kvartetu No Timers a vtipná improvizace výbor-
ných klavíristů Marie Válkové, Dušana Bruse a Tomáše Vrány. Dojem-
ný byl závěr koncertu, v němž všechny zúčastněné sbory zazpívaly
Přišli jsme k vám na koledu.
Karel Chobot 

Novoroční koncert byl opět nádherným zážitkem. Foto: Svatoslava Lenartová

Turisté přispěli na dobrou věc
Do celostátní dobročinné akce Novoroční čtyřlístek se 5. ledna

zapojil zdejší Klub českých turistů, odbor Tělovýchovné jednoty.
Cílem 6. ročníku pochodu byl vrchol Svince, kde proběhla veřejná
sbírka. Turisté sem mohli přijít individuálně nebo se skupinou,
která vyšla z novojičínského náměstí. Přestože počasí nebylo
zrovna příznivé, dorazilo na Svinec snad ještě více lidí než před
rokem. Za svůj finanční příspěvek dostali odznak a kalendářík.
Důležitější však byl pocit, že přispěli na dobrou věc – výtěžek ve
výši téměř 7 tisíc korun použije Klub českých turistů na budování
turistických tras pro vozíčkáře.
Text: Martina Fiedlerová, foto: Jan Ondruška

Vyšlápli si na zimní Helfštýn
Středověký hrad Helfštýn přivítal první lednovou sobotu účastníky

42. ročníku zimního výstupu. Letos se zde sešlo 3 255 lidí. Příznivci
pěší turistiky pod záštitou novojičínského Klubu českých turistů,
odboru Turisti, se tentokrát vydali na cestu z vlakové stanice Osek
nad Bečvou. Téměř celá trasa, až na závěrečný výstup na hrad, vedla
podél řeky Bečvy. Pro účastníky výstupu měli pořadatelé připraveny
diplomy a razítka. Díky sněhové nadílce měla návštěva hradu v tomto
ročním období neopakovatelnou atmosféru. 
Lenka Hrnková

Vítejte v Jazz klubu!
Tradiční Jazz klub

pokračuje v našem
městě  i v tomto roce.
V klubu Galerka nebo
v kině Květen se už
vystřídaly desítky mu-
zikantů. Na pravidel-
ných večerech si
návštěvníci mohli po-
slechnout tuzemské
ivelmi oblíbené zahra-
niční hudebníky na-
příklad ze Spoje-
ných států americ-

kých, Izraele, Belgie, Austrálie, Polska nebo Slovenska. Stejně tak
se vystřídaly hudební styly – od různých forem jazzu k blues, latině
a swingu. Jiné to nebude ani letos. Leden jsme zahájili tuzemskou
kapelou Lucky Joke, pokračovat budou Bianca Rose nebo Red
Butler z Velké Británie a další. Někomu se jazz může zdát náročný
na poslech, v našem Jazz klubu je to ale jinak. V převážné většině
vystoupení nejde o poslechově náročné instrumentální party, ale
o bravurní pěvecké výkony, podpořené šlapajícím doprovodem
avyhranými sólisty. Přijďte se přesvědčit! Více oprogramu se dozvíte
www.mksnj.cz.
Text: Jiří Macíček, foto: Taťána Kurková
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Novojičínská výročí 2019
1499 – Jan starší ze Žerotína zvaný Bohatý zakoupil starojičínské
panství včetně Nového Jičína. Začíná vláda žerotínského rodu nad
městem – 520 let
1539 – Bedřich ze Žerotína a na Štramberce udělil na žádost mistrů
ševcovského řemesla cechovní artikule ševcovskému cechu
v Novém Jičíně – 480 let 
1589 – purkmistr a rada města Nového Jičína potvrzují artikule cechu
pekařského – 430 let  
1599 – byla postavena novojičínská soukenická valcha, na níž se
dodnes dochovala pamětní deska – 420 let 
1619 – komorní město Nový Jičín, v němž téměř všechno měšťanstvo
bylo nekatolické, se přihlásilo za stoupence krále Bedřicha Falckého
– 400 let 
1624 – Nový Jičín se stal majetkem olomoucké jezuitské koleje
a opět městem poddanským – 395 let 
1629 – rektor olomoucké jezuitské koleje P. Matěj Kossubius se
souhlasem biskupa kardinála Františka Dietrichsteina udělil
18. října Novému Jičínu privilegium, které se stalo na dalších
150 let vlády jezuitské vrchnosti ve městě hlavním právním naří-
zením – 390 let
1629 – oprava věže farního kostela, poškozené při obléhání města
vojskem Jana Jiřího Krnovského v roce 1621, a její rozšíření o rene-
sanční ochoz – 390 let 
1729 – posvěcení základního kamene nové barokní budovy chrámu
Nanebevzetí Panny Marie, jejíž stavba byla dokončena v roce 1732
– 290 let  
1749 – písemná zmínka o právu obce Straníku pečetit červeným
voskem. V témže roce bylo pořízeno obecní pečetidlo Straníku, zob-
razující listnatý strom provázený na každé straně čtyřmi rozetkami
– 270 let 
1799 – Johann Nepomuk Hückel se stal mistrem kloboučnického
cechu v Novém Jičíně a založil nejstarší kloboučnickou továrnu na
světě – 220 let

1824 – narodil se JUDr. Julius von Newald, advokát, rytíř, komtur
Řádu rakouského císaře Františka Josefa I., v letech 1878–1882
starosta Vídně – 195 let
1849 – Johann Nepomuk Enders získal koncesi na tiskárnu v Novém
Jičíně, kde v letech 1851–1879 vydával ilustrovaný týdeník Die Biene
– 170 let
1849 – Wilhelm Kattauer daroval novojičínské Hlavní škole první
známou a doloženou sbírku minerálů a sbírku ornitologickou –
170 let 
1869 – založení Dělnického, vzdělávacího a podpůrného spolku
v Novém Jičíně, jednoho z prvních na Moravě – 150 let 
1869 – německá společnost C. Heinz & Co. založila soukromou ply-
nárnu, od roku 1892 městská plynárna – 150 let 
1869 – založení pivovaru Kudielka & Rosmanith v katastru obce
Loučka, později známého jako pivovar Bocheta – 150 let 
1879 – novojičínským starostou se stal JUDr. Hugo Fux, patrně nej-
významnější starosta v dějinách města – 140 let
1879 – narodil se Johan (Hans) Ignaz Maria Hückel, jeden z čelních
představitelů firmy Johann Hückel’s Söhne v první  třetině 20. století,
manžel Margarethe Czeiczner – 140 let 

1879 – Josef Rotter založil závod na výrobu svítilen pro vozy a kočáry,
zárodek současné továrny Varroc Lighting Systems – 140 let 
1879 – začala stavba Krajského soudu v Novém Jičíně podle návrhu
vídeňského architekta Otto Thienemanna – 140 let 
1889 – bylo otevřeno nové železniční spojení Severní dráhy císaře
Ferdinanda na trase Nový Jičín – Hostašovice – 130 let 
1889 – za účasti okresního hejtmana Adama hraběte Romera bylo
otevřeno městské muzeum – 130 let 
1899 – slavnostní otevření Hotelu Heinrichshoff, dnešního Hotelu
Praha – 120 let 
1909 – začátek působení české tiskárny Kryl & Scotti – 110 let
1909 – slavnostní otevření budovy Jubilejní obecné a měšťanské
školy v dnešní Komenského ulici – 110 let 
1909 – narodil se divadelní a filmový herec Fred Liewehr, v roce 1969
jmenovaný čestným členem Burgtheatru a v roce 1981 jeho doyenem
– 110 let 
1909 – pořízení první letecké fotografie Nového Jičína z horko-
vzdušného balonu Rübezahl – 110 let
1909 – zemřel dvorní rada a osobní císařský lékař Dr. August Bielka
rytíř von Karltreu, spoluzakladatel a největší mecenáš Městského
muzea v Novém Jičíně – 110 let 
1919 – demonstrace novojičínských Němců proti nové Republice
Československé přímo na náměstí u sochy císaře Josefa II. Demon-
strace byla potlačena a socha následně odstraněna – 100 let 
1919 – zemřel Rainer Hosch, novojičínský komunální politik, knih-
kupec a vydavatel – 100 let
1919 – zemřel Carl Hückel, dosavadní šéf-senior továrny na klobouky
Johann Hückel’s Söhne, jenž byl v roce 1910 se svými bratry Augus-
tem a Johannem jmenován čestným občanem města –
100 let
1924 – odstranění soklu podstavce sochy císaře Josefa II. na náměstí
– 95 let 
1929 – otevření školy pro ženská povolání, základu současné Men-
delovy střední školy – 90 let
1929 – první maturitní zkoušky na novojičínském českém gymnáziu
– 90 let 
1929 – na náměstí byla instalována kašna Tančící sedláci od sochaře
Franze Barwiga – 90 let
1929 – začala generální rekonstrukce objektu radnice – 90 let
1929 – přelet vzducholodě Graf Zeppelin nad Novým Jičínem –
90 let
1939 – odchod židovských rodin z našeho města – 80 let 
1944 – narodil se Harun Farocki, světově uznávaný tvůrce doku-
mentárních fotografií, autor 120 filmů a četných instalací a projektů
– 75 let
1959 – založení Novojičínského kvarteta, koncertujícího v našem
městě a okolí – 60 let 
1969 – proběhl smuteční průvod studentů a učitelů novojičínských
středních škol k uctění památky Jana Palacha – 50 let
1969 – oslavy novojičínského průmyslu – 50 let

Listina přijetí J. N. Hückla do kloboučnického cechu z roku 1799.
Foto: Státní okresní archiv NJ

Pivovar Bocheta založený v roce 1869. Foto: Muzeum Novojičínska
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Neznámý Nový Jičín roku 1790 
Každoročně v únoru si připomínáme narození slavného generála

polního maršála Gideona Ernsta von Loudon, který 14. července
1790 zemřel v Novém Jičíně při přípravě armádních jednotek do
války proti Prusku. Již od začátku roku 1790 se na severovýchodní
Moravě a části rakouského Slezska a Haliče shromažďovala velká
armáda čítající několik desítek tisíc mužů ve zbrani, která měla za
cíl vytáhnout do boje proti pruským vojskům. Do čela armádního
seskupení byl jmenován třiasedmdesátiletý generál Gideon Ernst von
Loudon, který před pár měsíci dobyl osmanskými Turky ovládanou
pevnost Bělehrad. 

Čas tonoucí v mlze
Počátkem roku 1790 císař Josef II. pověřil slavného vojevůdce

tímto novým úkolem. I přesto, že císař 20. února téhož roku zemřel,
jeho nástupce císař Leopold II. potvrdil Loudona ve funkci vrchního
velitele armády a jmenoval jej generalissimem. Tuto nejvyšší armádní
hodnost obdrželi do té doby pouze Albrecht z Valdštejna a princ
Evžen Savojský. 

Události první poloviny roku 1790 dosud nejsou až tolik známé.
Převážně jsou to jen kusé informace týkající se Loudonova pobytu
na Novojičínsku, jeho inspekce po jednotlivých plucích a částečně

o členech jeho štábu. Více podrob-
ností lze nalézt až o jeho skonu
v Novém Jičíně.

Překvapivé svědectví
Bylo proto překvapením, když

novojičínští historikové na sklon-
ku roku 2018 objevili zcela ne-
známý archivní fond ve Válečném
archivu ve Vídni, který v několika
velkých celcích kompletuje kon-
centraci rakouských vojsk proti
Prusům.

Archivní fond začíná lednem
1790. Nejprve popisuje jednotky,
jež musejí být dislokovány na
severovýchodní Moravě. Převáž-
ně se jednalo o pěší pluky a jez-
dectvo, doplněné dělostřeleckými
bataliony. Rozpisy také vyjmeno-
vávají velitele armádních celků

v rakouských zemích, které by
se měly přidat k vojenskému
tažení. 

Již únorové záznamy popisují
přítomnost pluků a jejich oddílů
na různých místech Novojičín-
ska. Dochovaný materiál tvoří
zprávy zasílané z jednotlivých
lokalit, ale hlavně z armádního
velitelství ve Vídni. Mezi pode-
psanými autory jsou polní mar-
šál a prezident dvorské válečné
rady Franz Moritz hrabě Lacy –
po Loudonově skonu se měl
vypravit do Nového Jičína, aby
se osobně ujal velení – dále pol-
ní podmaršál Karl baron Mack

von Leiberich se záznamy z Brna a generálmajor Josef hrabě Mit-
trovsky. 

Zmařené tažení
Podrobnější rekapitulace stavů jednotek se objevují v březnových

záznamech, sám generál Loudon svou zprávu datuje na zámku v Hrad-
ci 23. května 1790. O den později následují zprávy z Nového Jičína
od Johanna hraběte Chorinskeho, generála jezdectva Dagoberta hra-
běte Wurmsera a polního maršála markýze Jacoba Bottad´Adorno.
V červnu záznamy z Nového Jičína sestavoval Joseph hrabě Colloredo. 

Podle červencových záznamů bylo do války proti Prusům
v Čechách a na Moravě připraveno 125 122 mužů ve zbrani. V čer-
venci 1790 se hlavní velká armáda soustředila v okolí Nového Jičína.
Zahrnovala pluky Loudon, Schöder, Mittrovsky, Brentano, Callenberg,
Kheyl, Thurn a další. Jejich velení měli na starost polní zbrojmistr
princ Charles de Ligne, ubytovaný na zámečku pod Starojickým
hradem, a generál jezdectva Josef hrabě Kinský. V souvislosti s úmr-
tím generalissima Gideona Ernsta von Loudona nastal 14. července
1790 konec válečných příprav. Císař Leopold II. se mohl začít věnovat
novým povinnostem své vlády. 

Výše uvedené archivní materiály psané německy a francouzsky
Muzeum Novojičínska digitálně zpracovalo, aby mohly být využity
pro další zkoumání nejen událostí z první poloviny roku 1790, ale
zvláště historie našeho města a jeho vojenských dějin. 
Radek Polách a Jaroslav Zezulčík, Muzeum Novojičínska 

Dopis polního zbrojmistra Josepha
hraběte Colloredo z Nového Jičína.
Foto: Österreichisches Staatsarchiv

Generál Ernst Gideon von Loudon na
sousoší Marie Terezie ve Vídni.
Foto: Radek Polách

1969 – slavnostní zprovoznění myslivecké chaty ve Straníku, po-
stavené svépomocí v letech 1968–1969 – 50 let
1989 – sametová revoluce, v Novém Jičíně vedená osobnostmi
v čele s Luďkem Zapletalem a Ivanem Mynářem. Nastala politická
změna režimu a následně i vedení města – 30 let 
1999 – novojičínští basketbalisté se stali mistry republiky – 20 let 
1999 – úspěšné koncertování dětského pěveckého sboru Ondrášek
na celosvětové soutěži ve Finsku – 20 let
1999 – turné pěveckého sboru Ondráš ve Francii a Itálií – 20 let 
1999 – pokus o navázání  nových kontaktů s francouzským městem
Venissieux – 20 let 
1999 – oslavy jubileí místních částí Straník a Libhošť – 20 let 
1999 – nové doplněné vydání knihy o Novém Jičíně – 20 let
1999 – vzpomínka na 100. výročí otevření secesní kavárny Praha – 20 let
1999 – znovuotevření a posvěcení opravené  Španělské kaple –
slavnostní bohoslužba se uskutečnila 12. prosince za účasti svě-
tícího biskupa Ostravsko-opavské diecéze Františka Lobkowicze
– 20 let
1999 – skončily i další stavby ve městě – čerpací stanice Total a druhá
kruhová křižovatka, došlo k úplnému odkrytí hradební bašty včetně
zdařilého řešení vstupního objektu – 20 let
1999 – uzavření tabákové továrny, působící ve městě od roku 1863
– 20 let 

1999 – nejvýznamnější událost roku – poprvé od roku 1946 navštívil
Nový Jičín prezident republiky, v té době Václav Havel – 20 let   
2009 – oslavy 130. výročí založení firmy Visteon – Autopal Nový Jičín
– 10 let 

Karel Chobot, Radek Polách
Prezident Václav Havel na návštěvě města. Foto: Vladimír Horák
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

■ Neděle 3. února v 16:00 h • Astrid Lindgrenová, Pavel Trtílek:
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA • Napínavé příběhy, plné neobvyklých
dobrodružství a radosti ze života. Předplatné skupiny Čtyřlístek.
■Středa 6. února v 19:00 h • Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zde-
něk Svěrák: DLOUHÝ, ŠIROKÝ A KRÁTKOZRAKÝ • Vyprodáno.
■ Čtvrtek 7. února v 19:00 h • PAVEL ŽALMAN LOHONKA
& SPOL – 50 LET NA SCÉNĚ • Koncert české folkové legendy.
Náhradní termín za zrušené vystoupení 30. 10.
■ Středa 13. února v 17:00 a 19:00 h • malý sál • MLADÁ KREV
SOUČASNÉHO SLOVENSKÉHO TANCE • Choreografická tvorba
tanečníků a performerů z Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.
Účinkují: Michal Toman, Rebecca Smudová, Karol Regeci, Silvia
Sviteková, Lukáš Záhorák, Viktória Komolíková. 
■Čtvrtek 14. února v 19:00 h • Jean Robert-Charrier: PRO TEBE
COKOLIV • Když si vaše milovaná dcera usmyslí, že se chce stát
humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte? Hrají: Jana Paulová,
Pavel Zedníček a další.
■ Úterý 19. února v 19:00 h • malý sál • KALABIS QUINTET •
Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová
– klarinet, Martina Bálková – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh.
Kruh přátel hudby. 
■Úterý 26. února v 19:00 h • Martin McDonagh: OSIŘELÝ ZÁPAD
• Brutální, dojemný i legrační příběh dvou bratrů, opilého faráře a jed-
né holky. Režie: Ondřej Sokol. Hrají: Jaromír Dulava, Marek
Taclík, Ondřej Sokol, Sandra Černodrinská. Předplatné skupiny P.
■ Středa 27. února v 19:00 h • Ladislav Fuks, Kateřina Men-
clerová: SPALOVAČ MRTVOL • Dobrá rasa, špatná rasa a přátelé
žehu/žije se nám tak blaze/je libo rakvičku, nebo věneček? Režie:
Jakub Nvota. Hrají: Norbert Lichý, Marcela Čapková, Sarah Havá-
čová, Vojtěch Říha a další. Předplatné skupiny B.

■RAUBÍŘ RALF A INTERNET • Pátek 1. února ve 14:30 h • Pokra-
čování úspěšné animované komedie. 113 min., dabing.
■PSÍ DOMOV • Pátek 1. února, neděle 3. února aneděle 17. února
v 17:30 h • Dobrodružný rodinný film od autora bestselleru Psí poslání.
92 min,, dabing.
■ ŽENY V BĚHU • Pátek 1. února, neděle 3. února a sobota
9. února ve 20:00 h • Sobota 2. února a pondělí 11. února
v 17:30 h • Nová česká komedie o ženě, která se spolu se třemi
dcerami rozhodne splnit poslední přání zesnulého manžela – zaběh-
nout maraton. 93 min.
■ ÚNIKOVÁ HRA • Sobota 2. února a středa 6. února ve 20:00 h
• Příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi
brzy ale zjistí, že cesta ven neexistuje… Drama, mysteriozní thriller,
100 min., titulky.
■ FAVORITKA • Pondělí 4. února v 17:30 h • Velkolepé historické
drama z počátku 18. století o anglické královně Anně a její společnici
lady Sarah. Historický životopisný, 119 min., titulky.
■ AMATÉŘI • Pondělí 4. února ve 20:00 h • Dvě dospívající dívky
z imigrantských rodin se postaví proti nabubřelému videu, jež má
do města přilákat investora. Komedie, 102 min., titulky.
■ SKLENĚNÝ • Úterý 5. února v 17:00 h • Nový film inspirovaný
komiksem spojujícím úspěšné snímky Vyvolený a Rozpolcený. Dra-
ma, thriller, 129 min., titulky.
■ TICHO PŘED BOUŘÍ • Úterý 5. února a pátek 8. února ve
20:00 h • Všechna tajemství jednou vyplují na povrch a klidné vody
karibského ráje jsou už nevratně zčeřené. Drama plné vášně násilí
a strachu. Thriller, 106 min., titulky.
■ NARUŠITEL • Středa 6. února v 17:30 h • Neděle 10. února ve
20:00 h • Silný a napínavý příběh leteckého esa socialistického Čes-
koslovenska, které se pokusí o zoufalý útěk na Západ za svobodou.
České drama, 90 min.

■LEGO® PŘÍBĚH 2 • Čtvrtek 7. února, neděle 10. února, sobota
16. února a sobota 2. března v 17:30 h • Sobota 9. února
v 17:30 h 3D • Pokračování úspěšného animovaného filmu, opět
s hrdiny z Bricksburgu bojujícími za záchranu milovaného města.
Animovaná rodinná komedie, 107 min., dabing.
■ METALLICA – KONCERT V NIMES • Čtvrtek 7. února ve
20:00 h • Legendární kapela v mystickém prostředí starořímské
arény. Jeden večer 100 kin. Hudební, dokumentární – záznam kon-
certu, 132 min., titulky.
■NA STŘEŠE • Pátek 8. února astředa 13. února v17:30 h• Nevraživý
český profesor poskytne dočasné útočiště Vietnamci. Jak dva odlišní
lidé zvládnou sdílet jeden prostor? Česká komedie, drama, 97 min.
■ OVEČKY A VLCI • Neděle 10. února a neděle 24. února
v 15:30 h • Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru.
Odolá jejich společenství příchodu zlých černých vlků? Animovaná
komedie, 80 min., dabing.
■ MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ • Pondělí 11. února ve 20:00 h
• Bylo jí šest dní, když se po otcově smrti stala skotskou královnou.
Britské ostrovy jsou však příliš malé pro dvě královny. Drama, his-
torický, životopisný, 124 min., titulky.
■ A DÝCHEJTE KLIDNĚ • Úterý 12. února v 17:30 h • Úterý
19. února ve 20:00 h • Osudy dvou žen se vlivem nepředvídatelných
okolností na chvíli prolnou. Drama, 100 min., titulky.
■ PRASE • Filmový klub • Úterý 12. února ve 20:00 h • V Íránu
kdosi vraždí režiséry jednoho po druhém. Až na našeho hrdinu, který
rozjíždí vyšetřování. Komedie, 108 min., titulky.
■ ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE • Středa 13. února a pondělí
18. února ve 20:00 h • Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná
učitelka a sbormistryně. Pod klidným zevnějškem ale dříme více,
než se zdá. Komedie, thriller, 101 min., titulky. 
■ NEDOTKNUTELNÍ • Čtvrtek 14. února a středa 20. února v 17:00 h
• Ani jeden z nich nemá budoucnost, přesto si lze těžko představit rozdílnější
dvojici. Remake úspěšné komedie. Komedie, drama, 125 min., titulky.
■ALITA: BOJOVÝ ANDĚL • Čtvrtek 14. února a sobota 16. února
ve 20:00 h • Pátek 22. února a středa 27. února v 17:00 h • Pátek
15. února v 17:00 h 3D • Pátek 15. února a středa 20. února ve
20:00 h titulky • Z poničeného kyborga se srdcem a duší dospívající
dívky se stal bojový anděl. Akční, dobrodružný, thriller, 120 min.,
dabing nebo titulky.
■ LEDOVÁ SEZONA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT • Neděle 17. února
v 15:30 h • Lední medvěd Norm a jeho kamarádi se vrhají do nového
dobrodružství. Animovaná komedie, 90 min., dabing.
■LÉTO S GENTLEMANEM • Neděle 17. února ve 20:00 h • Úterý
19. února a úterý 26. února v 17:30 h • Anna se po letech manželství
se svým mužem odcizí. Do malebné vesnice, kde tráví léto, přijíždí
galantní Artur – gentleman. Česká romantická komedie, 98 min.
■LÁSKA MEZI REGÁLY • Pondělí 18. února v 17:30 h • Netradiční
lovestory v prostředí velkoskladu, kde jednotlivé sekce i lidské osudy
oddělují obří regály. Drama, 125 min., titulky.
■ JAK VYCVIČIT DRAKA 3 • Čtvrtek 21. února, neděle 24. února
a neděle 3. března v 17:30 h • Sobota 23. února v 17:30 h 3D •
Škyťák s Bezzubkou v pokračování úspěšné pohádky. Animovaná
rodinná komedie, dobrodružný, 104  min., dabing.
■ VŠICHNI TO VĚDÍ • Čtvrtek 21. února, sobota 23. února
a pondělí 25. února ve 20:00 h • Krásná Laura přijíždí do rodného
Španělska na svatbu své sestry, kterou naruší zmizení jednoho z hos-
tů. Drama, thriller, 132 min., titulky.
■ MRAZIVÁ POMSTA • Pátek 22. února ve 20:00 h • Strhující
akční thriller plný černého humoru. Akční, drama, 118 min., titulky.
■BOHEMIAN RHAPSODY • Neděle 24. února ve 20:00 h • Hudeb-
ní dráha i nekontrolovatelná životní spirála Freddieho Mercuryho.
Životopisný, hudební, 130 min., titulky.
■ÚHOŘI MAJÍ NABITO • Pondělí 25.února v 17:30 h • Tohle není
jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat.
Česká komedie.
■ POTOMEK • Úterý 26. února – středa 27. února ve 20:00 h •
Malého Milese ovládají nadpřirozené síly. Milující matka hledá odpo-
vědi hluboko v minulosti. Horor, thriller, 92 min., titulky.
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Výstavy
■Pátek 1. února – úterý 26. února • Městská knihovna • LAŠSKO
A POODŘÍ • Obrazy Stanislava Šajtara. 
■ Pátek 1. února – pátek 8.  února • Coffeemusicbar • SATTYHO
SVĚTY • Obrazy Jana Gorola.
■ Pondělí 4. února – pondělí 25. února • Výstavní síň Stará pošta
• MOMENTKY • Volné grafické techniky suchých jehel a monotypů
Kristýny Večeřové. Vstupné dospělí 10 Kč, děti 5 Kč. Dále viz Akce.
■ Pondělí 11. února – čtvrtek 28.  února • Coffeemusicbar •
POSTŘEHY II. • Fotografie absolventů fotokurzu při Městském kul-
turním středisku. Zahájení 14. února v 16:30 h.
Akce
■Pátek 1. února ve 20:00 h • Klub Galerka • TY SYČÁCI • Legendy
brněnské alternativní scény představí novou desku The Tramp. Cena
120/150 Kč. 
■ Pondělí 4. února v 17:00 h • Výstavní síň Stará pošta •
MOMENTKY MOMENTKY? • Autorské čtení nově vydané knihy
Jaromíra Šlosara u příležitosti zahájení výstavy její ilustrátorky Kristýny
Večeřové.
■ Čtvrtek 7. února v18:00 h • Klub Galerka • OPEN MIC – VALAŠSKÝ
VEČER • Lucie Redlová, Pavel Tabásek, Honza Žamboch – valašští pís-
ničkáři + každý, kdo si chce zahrát tři své písně na pódiu. Vstupné 20 Kč.
■ Pátek 8. února ve 20:00 h • Klub Galerka • CERMAQUE •
Běsné, politické i intimní písně – výrazné postavy alternativní folkové
scény. Vstupné 70/100 Kč. 
■Úterý 12. února v 18:00 h • Městská knihovna • NOVÝ ZÉLAND
ANEB 15 MĚSÍCŮ NA DRUHÉM KONCI SVĚTA • Cestopisná před-
náška Markéty Tomanové a Petra Hurycha. Kapacita míst je omezena,
možnost rezervace na tel. 556 709 840. Cena 40/60 Kč.
■ Čtvrtek 14. února v 18:00 h • Klub Galerka • GALERDOOR & NA
EXTRÉMNÍ VÝZVU ODPOVĚDĚLI ČEŠI • Cestovatelská přednáška
Markéty Peggy Marvanové a Adama Závišky. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 15. února ve 20:00 h • Klub Galerka • MARTIN MIKI
ZÁBRANSKÝ • Křest CD Hlídá mě můj anděl z dílny novojičínského
písničkáře se zbytkovým sluchem. Vstupné 100/130 Kč. 

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

Návštěvnické centrum
Tel.: 556 711 888 a 735 704 070 
e-mail: icentrum@novyjicin-town.cz,
weby: www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz,
www.expozicelaudon.cz,
facebook: www.facebook.com/mestoklobouku

Výstavy
■ Středa 6. února – čtvrtek 28. února • galerie Návštěvnického
centra • NOVÝ JIČÍN Z NADHLEDU • Fotografie Jana Kopery. Ver-
nisáž 5. února v 17:00 h.
■ Do čtvrtka 28. února • placená expozice klobouků Návštěv-
nického centra • EFFATHA – OTEVŘI SE! • Rukodělné výrobky
dospělých lidí s handicapem, kteří díky terapeutickým dílnám objevují
nové příležitosti ve svém životě. 

• Doprodej potravin a vín z partnerských měst Nového
Jičína

• V prodeji stylové plechové hrníčky s motivem města.
• Zahrajte si v naší expozici zábavnou strategickou hru

Laudon! Pokud Vás zaujme, můžete si ji zakoupit
v recepci Turistického informačního centra.

• V ateliéru expozice klobouků přibyla nová hrací stěna s kostko-
vištěm pro děti.

• U přepážky MHD si můžete vyřídit parkovací karty na rok 2019.
Otevírací doba:

Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h

■ FOKUSÁCKÉ DESKOHRANÍ • Pátek
1. února od 8:00 do 21:00 h • SVČ Fokus • Prázdninová akce pro malé
i velké – lze vyzkoušet mnoho deskových a karetních her. Cena 30 Kč.
■ PRÁZDNINOVÝ STOLNÍ TENIS • Pátek 1. února od 9:00 h •
SVČ Fokus • Turnaj ve dvouhrách pro neregistrované hráče. Infor-
mace Pavel Sedlář, tel. 734 287 205, e-mail sedlar@fokusnj.cz. Star-
tovné 50 Kč za hráče. 
■ FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ • Sobota 16. února od
13:00 h • SVČ Fokus• Druhé kolo deskového pětiboje ohodnotné ceny,
tentokrát ve hře Kingdomino. Souběžně i volné hraní her. Cena 30 Kč.
■ RODINNÝ MAŠKARÁK • Neděle 17. února od 15:00 h •
SVČ Fokus • Malé doporučení: Přijďte v maskách celé rodiny! Soutěž
o nejlépe vyladěnou rodinku v maskách. Soutěž Zpívá celá rodina,
spousta legrace a zábavy. Cena 30 Kč.
■ VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU • Čtvrtek 21. února od 16:00 do
18:00 h • SVČ Fokus • Tradiční tvořivé setkání pro děti i dospělé
s výtvarnicí Pavlínou Bittnerovou. Téma: Textilní recyhrátky II. Účast
nahlaste Drahoslavě Štrbavé, tel. 607 586 770.

Tel.: 556 710 088, 731 478 355,
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz,
web: http://www.fokusnj.cz

Výstavy
■Do neděle 17. března • Rytířský sál • PORCE-
LÁNKA ĆMIELOW – POLSKÝ NÁRODNÍ KLE-
NOT • Výstava porcelánu ze sbírek Národního
muzea v Kielcích. 

Akce
■ Pátek 15. února v 17:00 h • Trámový sál • KŘEST HISTORIC-
KÉHO ROMÁNU ANTONÍNA POLÁCHA PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ • Děj
románu se odehrává v našem městě a čtenáře zavede do víru bitvy
u Nového Jičína roku 1621. Vstup volný.

Otevírací doba
Úterý–pátek 8:00–12:00 • 13:00–16:00 h

Sobota zavřeno • Neděle, svátky 9:00–15:00 h

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.

Základní umělecká škola
Tel.: 556 709 867, e-mail: zus@zusnj.cz,
web: http://www.zusnj.cz

■Úterý 19. února v 17:00 h • hudební sál ZUŠ • KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU

■ ZLATÝ PODRAZ • Bio senior • Středa 27. února ve 13:00 h •
České sportovní drama o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu
politiky. Romantické drama, 106 min.
■COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ • Čtvrtek 28. února v 17:30 h • Mla-
dinká Collete se přizpůsobuje novému životu v Paříži. Zde píše svůj
první román a touží po uznání. Drama, historický, životopisný,
111 min., titulky.
■ VŠECHNO NEJHORŠÍ 2 • Čtvrtek 28. února ve 20:00 h • Únik
z časové smyčky, v níž vám maskovaný vrahoun usiluje o život, nezna-
mená, že se do ní nemůžete vrátit. Horor, mysteriozní, 100 min., titulky.

■ Sobota 16. února ve 20:00 h • Klub Galerka • CONIUNCTIO
& LUCKYSINGS • Dvojkoncert příborsko-brněnské formace hrající
lehce alternativní rock a nigerijského „ajťáka“ s neopakovatelnou
směsí afrického vajbu zkombinovaného s R&B, soulem, jazzem,
reggae a funkem. Vstupné 70/100 Kč.
■ Pátek 22. února ve 20:00 h • Klub Galerka • JAZZ KLUB
& BIANCA ROSE TRIO (UK/CZ) • Jazzový bonbonek britsko-jamaj-
sko-nigerijské písničkářky doprovázené českým kytaristou a kon-
trabasistou. Vstupné 150/180 Kč.
Připravujeme
■ Pátek 1. března ve 20:00 h • Klub Galerka • SMRTISLAV
& NICELAND • Temný hudební večer se „svěžím vánkem z pražskýho
záhrobí“. Vstupné 100/130 Kč.
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Sport

Zveme všechny příznivce a čle-
ny na besedu a promítání snímků
Františka Jurečky nazvanou Po

stopách legionářů a pojednávající o jeho loňské cestě transsibiř-
skou železnicí – uskuteční se v pondělí 11. února v 16:00 h ve
spolkových prostorách na baště městského opevnění. Zároveň
zveme na výroční členskou schůzi, která proběhne ve čtvrtek
28. února v 16:00 h v malém sále Beskydského divadla.

Klub rodáků a přátel městaPozvánky

• Jak se bránit zabijákům manželství?
Cyklus besed u příležitosti Národního týdne manželství s názvem

Zabijáci manželství a jak se jim bránit se uskuteční ve vzdělávací
místnosti mobilního hospice Strom života v Kostelní ulici 71/371.
V pondělí 11. února otevřou nprap. Darina Knižátková a por. Petr
Směták téma domácího násilí, v úterý 12. února bude Andrea Ra-
domská vyprávět o dobrovolném odchodu a ve čtvrtek 14. února
se Filip Fürst zaměří na (ne)komunikaci. Všechny besedy budou za-
čínat v 18:00 h. Vstupné bude dobrovolné.

• V jiném světě, seznamka i tvořivá dílna
Několik akcí pro veřejnost připravuje Knihkupectví Jiří Fiala. Ve

čtvrtek 14. února to bude talk show s léčitelem, záhadologem,
exorcistou a odborníkem na hermetismus a paranormální jevy Mi-
lanem Doležalem, nazvaná V jiném světě – Ženy a jejich zázračné
schopnosti. Pořad se uskuteční od 18:00 h v Martin Café na Masa-
rykově náměstí 22. Provázet jím bude divadelní a filmový herec Jarek
Hylebrant, chybět nebude ani diskuze s diváky. Vstupné činí 250 Kč.
V pátek 15. února v 17:30 h se v Knihkupectví Jiří Fiala uskuteční
program s názvem Člověče, seznam se! V úvodu seznamky zazní
kytarový koncert Jakuba Jalůvky, následovat budou deskové hry.
O víkendu 23. a 24. února se zde můžete zúčastnit kurzu výroby
barefoot balerín z kůže – v sobotu od 9:00 do 20:00 h, v neděli od
9:00 do 16:00 h. 

• S turisty na večerní Svinec 
Druhý ročník večerního výstupu na Svinec pořádá Klub českých

turistů, odbor Turisti, v sobotu 16. února. Sraz účastníků bude
v 15:30 h u altánku ve Smetanových sadech. Trasa dlouhá 12 kilo-
metrů povede mimo město, a proto budou nutné reflexní prvky. Za-
končení bude v lyžařské chatě na Svinci. Pro návrat za tmy si
vezměte svítilny. Aktuální informace najdete na http://turisti-kctnj.cz.

• Přijďte mezi sběratele!
Příležitost doplnit svou sbírku nebo nabídnout přebytky budou

mít účastníci tradičního setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí,
odznaků a jiných předmětů, které proběhne ve středu 20. února
od 14:30 do 16:30 h v Klubu seniorů na ulici Msgr. Šrámka 13.
Vstupné bude dobrovolné.

• Beseda s Alenou Mornštajnovou 
Alena Mornštajnová je autorkou jedné z loňských nejčtenějších knih.

Její román Hana sbírá nadšené recenze aohlasy čtenářů. Nejen oHaně
si s valašskomeziříčskou spisovatelkou můžete povídat při besedě,
která proběhne v úterý 5. března v 18:00 h v Městské knihovně
v Novém Jičíně. Kapacita míst je ale omezena, a proto doporučujeme
provést rezervaci na tel. 556 709 840. Vstupné bude 40 a 60 Kč.

Kde si zatančíte?
• Valašský bál  na lidovou notu
Tradiční Valašský bál Souboru lidových písní a tanců Javorník

a dětských souborů Javorníček a Rozmarýnek se uskuteční v so-
botu 16. února od 19:00 h ve všech prostorách Střediska volného
času Fokus. Na programu budou zábava, lidové tance a taneční hry.
K tanci a poslechu budou hrát cimbálové muziky Friš, Pomněnka
a cimbálovka souboru Javorník. Vstupné bude 150 Kč, krojovaní
50 Kč. Předprodej vstupenek proběhne od 4. do 15. února ve sběrně
Sazky na Masarykově náměstí. Podrobnosti sdělí Svatoslav Válek,
tel. 604 723 447, e-mail javorniknj@seznam.cz.

• Školní plesy i karibský večer 
Valašský bál nebude zdaleka jediná akce svého druhu, kterou mů-

žete v našem městě navštívit. Už v sobotu 2. února se uskuteční
skautský ples, v pátek 8. února reprezentační ples Střední odborné
školy Educa v sále Autopalu, v sobotu 9. února společenský ples
Základní školy Komenského 66 ve Středisku volného času Fokus
a v neděli 17. února na stejném místě rodinný karneval. Plesovou
sezonu podle všeho završí karibský taneční večer, který bude
v pátek 15. března hostit opět Středisko volného času Fokus. Více
informací najdete na www.icnj.cz.

Grand Prix jde do finále!
Finálovým kolem vyvrcholí v neděli 10. února od 9:00 h ve

zdejší kuželně 4. ročník Grand Prix mládeže. Závěrečné dějství
nabídne kvalitní výkony a napínavé souboje mladých kuželkářů
ze čtyř oddílů okresu. Představí se v něm hráči a hráčky z Nového
Jičína, Oder, Sedlnic a Lichnova. Novojičínský oddíl budou repre-
zentovat Vojtěch Vaculík, Vojtěch Gabriel a Adam Hlásný. Přijďte
povzbudit naděje našeho kuželkářského sportu!
Iva Volná

Lezecká výzva Vamos 2019

Deset nově postavených cest na boulderové stěně prověřilo
obratnost a sílu lezců a lezkyň z Nového Jičína a okolních měst.
Místní Horolezecký oddíl uspořádal 19. ledna další ročník závodů
v lezení na obtížnost Vamos 2019, který navázal na závody v Rož-
nově pod Radhoštěm a Valašském Meziříčí. Vítězství ve všech
třech kategoriích si odvezli rožnovští lezci. 
Text a foto: Eva Chrobáková

Tečka za discgolfovou sezonou
Discgolfovou sezonu 2018 zakončil místní klub Moravian Gators

tradičním turnajem Vánoční Bedřich Smetana Memoriál, který proběhl
29. prosince ve Smetanových sadech. A opět bylo co slavit. První
místo v  kategorii Open vybojoval po rozhozu Kryštof Novák, vkategorii
Junior si první cenu odnesl Jakub Dostál, třetí místa obsadili Jan Bártek
vkategorii Junior, Eliška Bártková mezi ženami aKarel Dostál vkategorii
Master. Doufáme, že nastávající sezona bude pro domácí klub ještě
vydařenější. Jeho členům budeme držet palce zvláště při mistrovství
střední Evropy, které se uskuteční koncem září na Svinci.
Radek Dostál, Moravian Gators
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Město Nový Jičín nabízí k pronájmu nebytové prostory
28. října 4, 6
• nebytové prostory v suterénu, přízemí a 1. patře o celkové výměře

730,60 m2

• nejnižší nabídková cena čistého nájemného:
Suterén domu
sklad 67,00 m2 540 Kč/m2/rok
kotelna s chodbou 27,20 m2 1 Kč/m2/rok
Přízemí domu 280,40 m2 1 146 Kč/m2/rok
1. patro domu 356,00 m2 938 Kč/m2/rok

Sokolovská 9
• Přízemí
– kanceláře č. 6, 7, 8 a podíl na společných prostorách v přízemí

domu o celkové výměře 49,38 m2

– minimální nájemné v přízemí činí 944 Kč/m2/rok

• 1. patro 
– kanceláře č. 4, 5, 6  o celkové výměře 71 m2

– kancelář č. 10 o výměře 45,76 m2

– minimální nájemné v 1. patře činí 862 Kč/m2/rok
• 2. patro
– sklad o výměře 5,60 m2

– kancelář č. 206 o výměře 11,62 m2

– kancelář č. 207 o výměře 26,30 m2

– kancelář č. 208 o výměře 27,27 m2

– minimální nájemné ve 2. patře činí 755 Kč/m2/rok
Pozor: K daným výměrám kanceláří se připočítává příslušný podíl
na společných prostorách domu!

Lidická 1
• 1. patro
– kancelář č. 3 o celkové výměře 37,01 m2 (kancelář 26,55 m2, spo-

lečné prostory 10,46 m2)
– minimální nájemné činí 809 Kč/m2/rok

Dobrovského 1
• 1 kancelář v 1. patře domu o výměře 17,10 m2 a podíl na společných
prostorách 1,71 m2

• minimální nájemné činí 809 Kč/m2/rok

Bližší informace sdělí pracovnice bytového odboru městského úřadu Miroslava Saksová, tel. 556 768 377,
e-mail: msaksova@novyjicin-town.cz, nebo Eva Friedecká, tel. 556 768 372, e-mail efriedecka@novyjicin-town.cz.
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Zakázky na jaro 2019
se slevou

10–30 %

Odvádíme profesionální práci již víc než 18 let!!!

SATELITNÍ
DOTACE

✔ na montáž nového
satelitu jen
za 300 Kč

✔ nebo naladění karty
se 100 programy

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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Acoustic, místo pro vás.

osvěžující drinky
stylová hudba

pravidelné akce 

Najdete nás na ulici K Nemocnici 9 v Novém Jičíně (vedle pošty)
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Pro náš TÝM v Novém Jičíně hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici:

• jednosměnný provoz PO–PÁ 6.00–14.30 hodin
• motivující mzdové ohodnocení

• týden dovolené navíc
• kvalitní stravování nebo stravenky

• příspěvek na penzijní připojištění a další benefity

NABÍZÍME:

• chuť podílet se na výrobě kvalitních a zdravých židlí
• praxe vítána

OČEKÁVÁME:

POJĎTE S NÁMI VYTVÁŘET KVALITNÍ A ZDRAVÉ SEZENÍ!

ČALOUNÍK/ČALOUNICE
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Vánoce opět nebyly bílé a po krátké sněhové epizodě v první lednové dekádě se milovníci zimních radovánek v našem městě museli znovu
obrnit trpělivostí. Stejně na tom byli naši fotoamatéři, kteří rádi zachycují zasněžené zimní nálady ve městě nebo blízkém okolí.
1. místo Petru Lenartovi náleží i za jeho pečlivé ukládání snímků. Pro ten vítězný musel sáhnout hluboko do archivu, aby nám připomněl onen

aprílový sněhový příděl z roku 2013.
2. místo získává Antonín Vágner, který nabízí pohled na naše město z vyšších pater.
3. místo náleží Jaroslavu Trefilovi, jehož snímek nás tak trochu vrací do nedávného času vánočního. Pavel Wessely

Uzávěrka příštího čísla bude 17. února ve 12:00 h

1. místo: Petr Lenart

Fotosoutěž čtenářů – 94. kolo

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 hodnotitelé určení redakcí Novojičínského zpravodaje. Tři nejlepší otiskneme.

Upozornění: Každý autor může v probíhajícím měsíci zaslat pouze jeden snímek. Svou účastí ve fotosoutěži dává souhlas s případnou
drobnější úpravou a s použitím snímku k propagaci města.

2. místo: Antonín Vágner 3. místo: Jaroslav Trefil
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