
Fenomén zimních plavců dostihl i Novojičíňáky. V nádrži Čerťák překonávali otužilci své hranice i v ledu. Foto: Marie Machková
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Další pomoc podnikatelům
Novojičínská radnice připravila opatření ke zmírnění dopadů epi-

demie koronaviru na podnikatele. Nájemcům v městských nebyto-
vých prostorách poskytne slevu na nájemném a promine jim sankce
za pozdní úhradu nájemného a služeb. Formou daru chce také pomo-
ci podnikatelům, kteří měli v období nouzového stavu uzavřenou
provozovnu. Musejí však mít sídlo a provozovnu na území Nového
Jičína. Budou se řešit i úlevy za pronájem pozemků ke zřízení res-
taurační předzahrádky nebo vyhrazeného parkování.

„V případě slevy na nájemném v nebytových prostorách ve vlast-
nictví města čekáme, jak bude koncipován dotační program
COVID – Nájemné vyhlašovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu
ČR. Pokud bude stát refundovat 50 procent nájemného za čtvrté
čtvrtletí 2020, město rovněž poskytne za toto období slevu z nájem-
ného ve výši 50 procent. Jestliže žadatelé budou moci z programu
COVID – Nájemné získat 100 procent nájemného za čtvrté čtvrtletí
2020, město poskytne slevu z nájemného ve výši 50 procent za
následující období, tedy za první čtvrtletí 2021, ve kterém omezení
provozu nadále trvá,“ uvedl místostarosta Nového Jičína Václav
Dobrozemský.

O slevu ze strany města nebudou muset nájemci individuálně
žádat. Po schválení radou města budou bytovým odborem vyzváni
k uzavření dodatku k nájemní smlouvě. „V případě, že budou nájemci
žádat o dotaci z programu COVID - Nájemné, je město opět připra-
veno poskytnout veškerou potřebnou součinnost,“ doplnil Dobro-
zemský. 

Město paušálně promine podnikatelským subjektům i sankce za
pozdní úhradu nájemného a služeb v nebytových prostorách ve
vlastnictví města. „Smluvní pokuta a zákonný úrok z prodlení budou
odpuštěny za podmínky, že má nájemce v plném rozsahu uhrazeny
všechny platby, tedy nájemné i zálohy na služby spojené s nájmem

Prvním miminkem je Adam

Prvním novojičínským občánkem narozeným v roce 2021 v místní
porodnici je Adam Segeťa. Na svět přišel 1. ledna v 9:22 hodin.
V Novém Jičíně je již tradicí, že první miminko nového roku vítá mezi
občany města starosta. Kvůli epidemiologické situaci však muselo
být od dřívější podoby slavnostního setkání upuštěno.

„Adámek je naše sluníčko. Rád papá, takže ho musím ještě při-
krmovat. Po narození vážil 3650 gramů a měří 49 centimetrů,“ řekla
maminka chlapečka Eva Segeťová. Pro ni a jejího partnera Tomáše
Wildera je Adámek prvním dítětem. Na novorozence v domku v Žilině
kromě tatínka čekala i babička. „Adámek má ještě i prababičku
Marušku, která se moc těší, až si ho pochová,“ dodala paní Sege-
ťová.

„Vládní nařízení omezují návštěvy v nemocnicích a my jsme nechtěli
první miminko našeho města a maminku připravit o gratulaci a malý
dárek. Proto jsem se ujal role poštovního doručovatele a po dohodě
s rodinou novorozence, vybaven respirátorem, jsem mezi dveřmi
vše předal. Doufám, že až se situace uklidní, tak se s Adámkem
a jeho rodiči uvidíme na vítání občánků na radnici,“ uvedl starosta
Nového Jičína Stanislav Kopecký.

V loňském roce se v novojičínské porodnici narodilo 725 dětí,
370 chlapců a 355 děvčat. „V místní porodnici jsem byla moc spo-
kojená. A za to bych chtěla poděkovat všem lékařům, porodním
asistentkám, sestrám a laktačním poradkyním,“ doplnila paní Sege-
ťová.
Marie Machková, tisková mluvčí

Proč si bralo město Nový Jičín úvěr ve
výši 100 milionů korun? Na co chce peníze
použít?

Kvůli covidové situaci a daňovým změnám
musíme počítat s propadem příjmů do roz-
počtu města. A protože od počátku deklaru-
jeme, že naši prioritou je řešení bytové otázky,
chceme co nejdříve realizovat tři velké bytové
projekty. Proto bylo přijetí investičního úvěru

nutností. Výhodou pro nás je rekordně nízká úroková sazba.
A když vezmeme v úvahu vysokou inflaci, zřízení úvěru se nám
vyplatí. Také máme dojednány příznivé podmínky k jeho čerpání
i splácení. Pokud se nám plánované zakázky podaří vysoutěžit
za příznivější cenu, než s jakou počítá projektový odhad, nebu-
deme si muset od banky brát celých 100 milionů, ale postačí nižší
částka. Se splácením úvěru bychom měli začít v roce 2023 a skon-
čit bychom měli v roce 2037. Ale můžeme ho splatit bez jakékoliv
sankce i dříve.

Půjčené peníze použijeme k přestavbě bývalé ubytovny pro
nemocniční zdravotnický personál v ulici K Archivu na bydlení
pro mladé lidi. Chceme tady vybudovat 39 startovacích bytů
pro mladé lidi. Ještě neznáme přesnou nabídkovou cenu, ale
počítáme s 65 miliony korun. Část úvěru použijeme i na revi-
talizaci dvou panelových domů. V domech Na Lani 212 a ve
Zborovské ulici 400/11 je celkem 87 bytů. Ve všech se musejí
vyměnit okna, dveře, zateplí se fasády budov. Na oba projekty
máme vyjednánu dotaci z operačního programu životního pro-
středí. Ta však bude vyplacena až zpětně. Takže provedení sta-
vebních úprav musíme zafinancovat my a po ukončení prací
nám Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vrátí 43 procent ze způ-
sobilých výdajů.
Stanislav Kopecký, starosta města

Zeptali jsme se za vás

Novoroční maminka Eva Segeťová se svým Adamem. Foto: Marie Machková

vztahující se k roku 2020. Tyto platby budou vypočítány během první-
ho čtvrtletí 2021,“ vysvětlil místostarosta.  Ani v tomto případě nebu-
dou muset nájemci o prominutí pokuty a úroku žádat individuálně
a budou bytovým odborem vyrozuměni.

„Na základě individuálních žádostí budeme řešit i další úlevy.
Jedná se například o nájem pozemků za účelem zřízení restaurační
předzahrádky, nájem pozemků k vyhrazenému parkovacímu stání
nebo nájem prostor jiným než podnikatelským subjektům, které
svou činnost kvůli vyhlášeným omezením nemohly provozovat,“
pokračoval Dobrozemský.

Město také připravuje pro podnikatele se sídlem a provozovnou
na území Nového Jičína, kteří měli v období nouzového stavu zavřeno,
výzvu k podávání žádostí o finanční dar. „Podmínky budou obdobné
jako na jaře 2020. Bližší informace zveřejníme po schválení podmínek
radou města obvyklými komunikačními platformami úřadu,“ upřesnil
Dobrozemský. 
Marie Machková, tisková mluvčí
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Podnikatelé hlaste odpady
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2020 vyprodukovali

nebo nakládali s více než 100 kilogramy nebezpečných nebo s více
než 100 tunami ostatních odpadů, na ohlašovací povinnost. 

Splnit ji mohou prostřednictvím integrovaného systému plnění
ohlašovacích povinností na webovém portálu www.ispop.cz. Elekt-
ronické formuláře je nutné vyplnit do 15. února. Vznikne-li původci
ohlašovací povinnost podle zákona o odpadech, je třeba hlášení
podat prostřednictvím integrovaného registru znečišťování. Hlášení
již nelze podávat v listinné podobě, ani zasílat elektronicky přímo
na obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Markéta Servátková, odbor životního prostředí

Online o budoucnosti města
Veřejné projednání Strategického plánu rozvoje města se usku-

teční v pondělí 1. února od 16:30 hodin. Tento dokument má defi-
novat, v jakých oblastech by se mělo město v letech 2021 až 2027
dále rozvíjet. Vzhledem k epidemiologickým opatřením proběhne
veřejné projednání formou online diskuze. Odkaz pro připojení je
zveřejněn na internetových stránkách města a oficiálním faceboo-
kovém profilu.

„Začátkem ledna proběhlo další kolo jednání pracovních skupin.
Na online projednání bude představen jeho výsledek a stěžejní bude
prostor pro diskusi a sběr námětů od veřejnosti,“ řekl Václav Nezval
z oddělení rozvoje a strategického plánování na novojičínské rad-
nici.
Marie Machková, tisková mluvčí

Svateb v době Covidu neubylo
Počet svateb uzavřených vloni před novojičínským matričním

úřadem zůstal stejný jako v předešlém roce. Ženichy a nevěsty
neodradily ani zpřísněné podmínky kvůli Covidu a s tím související
vládní nařízení. Vloni zde bylo oddáno 140 snoubenců a dalších
sedm párů kvůli uzavřeným restauracím a omezenému počtu hostů
odložilo svatbu na letošní rok. V roce 2019 se v Novém Jičíně a okol-
ních obcích spadajících do kompetence zdejší radnice konalo
147 svateb.

„Již dávno neplatí, že obřady probíhají jen v obřadní síni na radnici.
Oddává se na nádvoří Žerotínského zámku, v jeho trámovém sále,
na zámku Kunín, na chatě i u křížku na Svinci, v přírodě na Skalkách.
Život bohužel někdy přináší i smutné příběhy, vybavuji si i svatbu
v nemocničním prostředí,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav
Kopecký, který vloni působil jako oddávající u 34 svatebních obřa-
dů.

Matrikářky a oddávající z řad vedení města nebo pověřených
zastupitelů zajíždějí i do okolních obcí. Do Bernartic nad Odrou,
Hostašovic, Hladkých Životic, Libhoště a podobně. „Pro ty, kdo
svatbu plánují, jsou podrobné informace na webových stránkách
města v sekci „životní situace“. Dozvědí se tam, jaké doklady jsou
třeba k zajištění obřadu, které dny jsou stanoveny jako obřadní,
jaké jsou případné správní poplatky a další důležité věci,“ doplnila
matrikářka Radka Bednaříková.
Marie Machková, tisková mluvčí

Město Nový Jičín vyhlásilo
již čtvrtý ročník výzvy partici-
pativního rozpočtu s názvem
Projekty pro Nový Jičín 2021.
Hlavním cílem výzvy je dát zej-

ména občanům našeho města možnost, aby sami rozhodli o tom,
co je pro ně v jejich okolí důležité a mohli se tak spolupodílet na
tvorbě jeho celkového vzhledu a zlepšení života ve městě. 

Své projekty mohou předkládat fyzické osoby starší 15 let,
a nově také zástupci spolků s působností na území města. Náklady
jednoho projektu mohou být maximálně ve výši 100 000 korun.
V minulosti bylo prostřednictvím participativního rozpočtu pod-
pořeno například vybudování hřiště s fitness prvky před Středis-
kem volného času Fokus, zřízení čtecího koutku ve Smetanových
sadech či pořízení mobilního zastřešení do místní části Straník. 

Projekty je možné předkládat ve lhůtě od 4. ledna do 15. února 2021.
Další informace najdete na www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/. 
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Čtecí koutek v parku
Do Smetanových sadů byla koncem prosince instalována malá

knihovna s posezením v podobě sedacích hranolů. Nápad na
rozšíření oblíbeného parku o čtecí koutek přitom vzešel z parti-
cipativního rozpočtu v loňském roce. 

Cílem projektu je oživit veřejný prostor a nabídnout obyvatelům
města možnost trávit volný čas novým způsobem. Jak to funguje?
Z dřevěné knihovny si každý může zapůjčit knihu, ať už ke čtení
v parku nebo si ji půjčit domů, zároveň zde mohou lidé přinést
své knihy z domova a nabídnout je dalším čtenářům. Projekt tak
nese ekologickou myšlenku znovuvyužití nepotřebných věcí.
Zápůjčka knih je zdarma. 

Máte nápad, jak oživit město? Předložte svůj návrh v rámci
vyhlášené výzvy Projekty pro Nový Jičín 2021, informace naleznete
na www.novyjicin.cz/participativni-rozpocet/.  
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Foto: Lucie Hrdličková

Hledáme inovativní projekty

Za odpady platíme stejně
V Novém Jičíně zůstává roční poplatek za komunální odpad

ve stejné výši. Za sběr, přepravu, třídění a odstraňování odpadů
zaplatí každý občan 600 korun. Pro děti do jednoho roku věku
je tato služba zdarma. Poplatek je nutné uhradit jednorázově,
a to do 30. června 2021. Platbu lze provést bezhotovostním pře-
vodem na účet města, číslo účtu: 19-326801/0100. Na pokladně
úřadu na Divadelní ulici 1 je možné platit hotovostí nebo platební
kartou. 

„Při bezhotovostní platbě je nutné uvést správný, už dříve při-
řazený, variabilní symbol, na jehož základě bude platba řádně
identifikována. Variabilní symbol lze zjistit na internetové adrese:
https://www.novyjicin.cz/poplatky/,“ uvedla Ivana Langerová
z finančního odboru novojičínské radnice.

Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné sta-
novuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce.
„Město v roce 2020 vynaložilo za odpady téměř 24 milionů korun.
Z této částky šlo necelých 8 milionů korun na pravidelný svoz
odpadu z popelnic a kontejnerů. Z hlediska odpadového hospo-
dářství byl loňský rok nestandardní. Například lidem v karanténě
kvůli Covidu bylo doporučeno, aby netřídili využitelné složky odpa-
du. Občané byli více doma, uklízeli, a tím se zvětšilo i množství
velkoobjemového odpadu,“ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odbo-
ru životního prostředí.
Marie Machková, tisková mluvčí
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Město dá miliony na kotelny
Město Nový Jičín pokračuje v modernizaci tepelného hospodář-

ství. Letos chce do rekonstrukcí kotelen a teplovodů investovat
26,5 milionu korun. Instalací nových kotlů a technologií se daří zvy-
šovat efektivitu výroby tepla a snížit vznik škodlivých emisí. Kva-
litnější technická zařízení zároveň příznivě ovlivňují cenu tepla
a teplé vody pro odběratele, kterými jsou převážně novojičínské
domácnosti.

Se zásadní obnovou kotelen a teplovodů začalo město v roce
2018. „Již nyní je 80 procent dodávaného tepla produkováno eko-
logičtěji a ekonomičtěji. V našich městských kotelnách se spaluje
převážně zemní plyn a v kotelně v ulici Anenské navíc dřevní štěpka.
Právě modernizací této kotelny v roce 2018 se podařilo snížit výkon
kotelny a už ke svému provozu nepotřebuje emisní povolenky, jejichž
cena dramaticky narostla. Odpadá tedy každoroční výdaj ve výši
600 tisíc korun, který musel být promítán do ceny tepla,“ vysvětlil
energetik Pavel Puchner z bytového odboru novojičínské radnice.

Pro rok 2021 sjednalo město s provozovatelem tepelného hos-
podářství cenu za gigajoule 617,54 korun korun. 

Letos by se mělo opravit dalších pět kotelen. V ulicích Dlouhá,
Poděbradova, K Nemocnici, Trlicova a v Hotelu Praha. „Průměrné
stáří zařízení je 25 let. Do jejich obnovy a do rekonstrukce dvou
úseků teplovodů v Nádražní a Jičínské ulici budeme investovat
26,5 milionu korun. S ohledem na zkušenosti minulých let předpo-
kládáme, že na základě zadávacích řízení dojde k vysoutěžení ceny
nižší,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský. Na
modernizaci kotelny v Trlicově ulici město získalo dotaci z EU, která
pokryje 31,5 procenta uznatelných nákladů. 

„Pokračujeme tak v naplňování Strategického plánu investic do
tepelného hospodářství, který byl schválen na období 2020 až 2024.
V rozpočtované částce však není jen modernizace stacionárních
zdrojů a teplovodů. Další milion korun bude stát projektová doku-
mentace na opravy kotelen v příštím roce. Prostředky jsou vyčleněny
i na výměnu zásobníků teplé vody v kotelnách a odběrných pře-
dávacích stanicích,“ pokračoval Dobrozemský.

Hlavním přínosem modernizace kotelen je zvýšení účinnosti zaří-
zení. Novým kotlům v porovnání se starými postačí k produkci stej-
ného množství tepelné energie podstatně menší množství zemního
plynu. „Jen díky tomu, že k vytápění potřebujeme nižší množství
plynu, dochází ke snížení ceny tepla o 8 korun za gigajoule. Protože
jde o nová zařízení a technologie, jejich opravy lze na řadu let téměř
vyloučit. Všechny tyto a další aspekty šetří naše peněženky a přispívají
ke zlepšení stavu životního prostředí,“ dodal Dobrozemský. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Výhody dálkového vytápění
■ bezpečnost – ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbu-

chu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalo-
vání

■ spolehlivost – tepelná soustava je zabezpečena záložními
výrobnami tepla a obvykle umožňuje využití více druhů paliva;
potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá

■ šetrnost k životnímu prostředí – většina tepla v soustavách
zásobování teplem se vyrábí ve výrobnách tepla kombinova-
ným způsobem společně s elektřinou, tím se šetří palivo a zlep-
šuje ovzduší. Využívány jsou také obnovitelné zdroje energie

■ výhodná cena – cena tepla z většiny soustav je nižší než při
vytápění zemním plynem či elektřinou, odpadá investice
do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu

■ uživatelský komfort – odpadají starosti se zajištěním tepelné
pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním
ventilem radiátoru na začátku topné sezony

■ ovladatelnost – tepelná zařízení lze individuálně monitorovat
a řídit podle požadavků spotřebitele

■ nenáročnost – potřebná tepelná zařízení mají minimální pro-
storové požadavky, jsou prakticky bezobslužná a minimálně
hlučná

Zdroj: Teplárenské sdružení ČR

Cena tepelné energie včetně DPH
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2021 617,54 Kč

2020 636,68 Kč

2019 677,01 Kč

2018 643,89 Kč

2017 646,53 Kč

2016 676,89 Kč

2015 688,58 Kč

2014 679,31 Kč

2013 677,12 Kč

2012 669,65 Kč

V loňském roce zmodernizovaná kotelna, která dodává teplo a teplou vodu do domu zvláštního určení pro seniory a tělesně postižené občany v ulici U Jičín-
ky. Foto: Marie Machková
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Zarazil mne přístup předvolaných svědků v jedné projedná-
vané trestní věci, u které jsem byl obhájcem obviněného. Pominu
to, že obviněný, kterého jsem zastupoval, byl soudem zproštěn
viny.  

Zmínil bych se však rád o svědcích. Soudní řízení trvalo v ten den
sedm hodin. Svědci byli předvoláni k soudu na 9:00 hodin a byli cel-
kem čtyři. Na řadu přišli až po 13:00 hodině. Celou tuto dobu čekali
v předsíni na chodbě v rouškách a jejich nervozita stoupala. Nakonec,
když přišli na řadu a odsvědčili, soud se jich dotázal, zda budou

požadovat svědečné. Ani jeden svědek jej nepožadoval.  Přitom
svědek má nárok na ušlý výdělek, hotové výdaje, cestovné. Což za
těch sedm hodin mohlo být nemálo peněz. Měl jsem pocit, že svědci
byli už jen z toho, že stojí před soudem, natolik ve stresu, že raději
nic po soudu nechtěli. 

Není to ostuda, ani to není nemorální, požadovat, na co máme
právní nárok, a to neplatí jen u soudu, ale i v běžném životě. Zákony
nám tuto možnost dávají.
Tomáš Panáček, advokát

Fejeton Novojičínského zpravodaje

Svědečné je právo

Únor 2021

Knihovna má nového pomocníka
V budově Městské knihovny v Novém Jičíně proběhla na konci

loňského roku plánovaná výměna vnitřní šikmé schodišťové plošiny.
Investice do obnovy zařízení byla nezbytná, neboť stávající plošina
z roku 2001 již nesplňovala současné normy a bezpečnostní předpisy,
a nemohla být návštěvníky využívána. 

Bezbariérový přístup do budovy knihovny pro osoby na invalidním
vozíku je umožněn bočním vchodem s nájezdovou rampou a je zře-
telně označen. Nová plošina je oproti stávající vybavena sklopným
sedátkem, které je zabudováno na bočním panelu, proto ji mohou
použít i osoby bez invalidního vozíku, s omezenou pohyblivostí
a pomůckami k chůzi. 

Imobilní návštěvník tak díky plošině překoná schodišťové bariéry
do patrových prostor všech oddělení knihovny. Přepravované osobě
asistuje vyškolený pracovník knihovny, který obsluhuje dálkové ovlá-
dání zvedací plošiny a pomůže také při vstupu i výstupu z plošiny.
Nová plošina je funkční a bezpečná, minimálně zasahuje do scho-
diště, ale je i esteticky přijatelná pro svůj moderní vzhled. Celková
obnova schodišťové plošiny byla financována z rozpočtu města
Nový Jičín. 
Renáta Domoráková, vedoucí knihovny

Tříkrálovou koledu jsme nevzdali

Letos se nemohla Tříkrálová sbírka v tradiční formě uskutečnit
a bylo tedy jasné, že výtěžek, který pomáhá z velké části lidem
v našem kraji, bude spíše symbolický. Ale úplně vzdát Tříkrálovou
koledu by byla velká škoda, protože mnozí z nás už ji berou jako
startovní dobrý skutek začínajícího roku. A o ten jsme se nemohli
připravit. 

Koledníci tak nezůstali zcela bez práce, jen letos převzali roli
doručovatelů a roznesli po městě a místních částech 10 tisíc našich
dopisů. Ve spolupráci s Charitou ČR byla natočena milá online
koleda distribuovaná přes web trikralovasbirka.cz, kterou mnozí
využili. (A můžete i dále využívat až do začátku dubna). Na celo-
národním sbírkovém účtu se ke dni uzávěrky tohoto čísla zpra-
vodaje sešlo pro Charitu Nový Jičín přes 150 tisíc korun. 

Pro mnohé z nás je ale online koleda nedostupná nebo málo
osobní, proto jsme během ledna rozšiřovali počet míst, kde bylo
možné přispět i klasicky. V Návštěvnickém centru nám prokázali
velkorysou spolupráci, vystřídaly se zde čtyři pokladničky, do těch
předešlých se už totiž nic nevlezlo. Opravdu nás překvapilo, kolik
lidí cíleně přišlo, aby přispěli. Během dalších dní jsme zvyšovali
počet míst – pointů, kde bylo možné pokladničku „potkat“. Síť
prodejen Hruška, lékárna AGEL na Revoluční ulici nebo prodejna
Zvěrokruh v areálu Kauflandu. Všem spolupracujícím patří velké
díky. 

Nesmírně si vážíme vašich příspěvků, protože ty letošní nejsou
dílem náhody, díky které vás koledníci zastihnou doma. Ty letošní
jsou skutečným projevem vaší dobré vůle a výsledek vaší aktivní
účasti. A o to jsou cennější. Jaké budou konečné výsledky po
započtení statických pokladniček i všech příspěvků online, budeme
vědět až začátkem února, protože letos byla „koleda“ prodloužena
do 24. ledna. Částku se dozvíte v příštím čísle zpravodaje nebo
dříve na webu charitanj.cz.

V loňském roce lidé v dobročinné sbírce přispěli novojičínské
Charitě, v její celé spádové oblasti, částkou 743 tisíc korun,
v samotném Novém Jičíně to bylo 383 tisíc korun.
Markéta Brožová, koordinátorka Tříkrálové sbírky

Nová plošina pro imobilní čtenáře na schodišti knihovny. 
Foto: René Lossmann
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Čas změn a příležitostí

V mateřské škole na ulici Dlouhá, jednom z odloučených pracovišť
Základní školy a mateřské školy Jubilejní, byl již na začátku školního
roku založen pro talentované děti Klub Maxík. Zde se děti učí navrho-
vat činnosti, rozvádět své myšlenky a nápady, vyjadřovat se k názo-
rům svých kamarádů, pokládat smysluplné otázky a docházet ke
správným odpovědím, pracovat jednotlivě nebo ve skupinách. Rov-
něž název klubu, podobu a jméno maskota, si děti navrhly a hlaso-
váním o něm rozhodly samy.

Náplň Klubu Maxík tvoří hry a činnosti stimulující rozvoj
potenciálu dítěte. Inspirací jsou moderní metody, například NTC
systém učení, při kterém jde o aktivizaci důležitých center v mozku,
který se nejvíce rozvíjí právě v předškolním věku dítěte.

K naplnění všech plánů chybí důležitá část, a to prožívání
aktivit společně s rodiči dětí a spolupráce s nadanými dětmi z kme-
nové základní školy. Doufáme, že striktní opatření se brzy uvolní
a naše vize dostane šanci stát se kompletní.
Dagmar Kolářová

Děti při námětové hře Hledání pokladu. Foto: Dagmar Kolářová

Děti nadělily zvířatům z útulků
K Vánocům patří nejen přijímání, ale také obdarovávání. Proto

se v předvánočním období naše mateřská škola Vančurova
v Novém Jičíně, ve spolupráci s radou rodičů, rozhodla pomoci
opuštěným zvířatům v útulcích uspořádáním sbírky. 

Ta se setkala s velkým zájmem a ihned po jejím zahájení jsme
byli příjemně překvapeni odezvou ze strany rodičů a dětí, kteří
začali přinášet pro zvířátka nejen různé dobroty, granule a kap-
sičky, ale také pelíšky, deky a hračky. Výtěžek sbírky se ještě
před Vánoci podařilo předat zástupcům útulku v Kopřivnici
a v Bystřici pod Hostýnem. Navázali jsme tak na předchozí
úspěšnou spolupráci a zároveň podpořili děti ve vědomí, že je
důležité pomáhat potřebným a myslet i na druhé. Děkujeme
všem zúčastněným a doufáme, že opuštěná zvířátka brzy najdou
hodné majitele.
Sylva Mikušiaková a zaměstnanci MŠ Vančurova

Foto: MŠ Vančurova

Podpora nadání s Qiidem

Třetím rokem spolupracuje Základní škola Komenského 68 s nadací
Qiido, která se věnuje rozvoji mimořádně nadaných dětí, a nyní je
také její partnerskou školou. Učitelé, kteří s těmito dětmi pracují,
v tomto období nezahálejí a se svými zvídavými žáky bádají, pro-
gramují, objevují online. 

Pro žáky s mimořádným nadáním jsou realizovány obohacující
vzdělávací aktivity prezenčně i distančně, a to již od druhého ročníku.
Rozšiřují si své znalosti a dovednosti jak v oblasti matematiky,
robotiky a logiky, tak přírodních věd, zejména biologie, chemie a fyzi-
ky. Výuka bývá doplněna různorodou technikou (ozoboty), měřicími
přístroji (NeuLog) či stavebnicemi (Lego, Merkur). Žáci také řeší rébu-
sy, hlavolamy, křížovky či hrají deskové hry. Do této skupiny dětí při-
bydou brzy další, z řad prvních tříd, kteří v tomto období podstupují
odbornou diagnostiku.
Petra Chytílková, Pavla Stanislavová

Třeťáci při vzdělávacích aktivitách na „hodinách Qiido“. Foto: Petra Chytílková

Tři králové potěšili ve školce
I v době mimořádných opa-

tření se snažíme jakoukoliv
možnou formou zpříjemnit
dětem pobyt v mateřské škole.
V období, kdy Tři králové nemo-
hou do rodin, nás velmi potěšilo,
že jsme je mohli společně s dět-
mi ve středu 6. ledna přivítat na
školním dvoře mateřinky na
Komenského ulici. 

Všechny děti  se v doprovodu
pedagogických a provozních
zaměstnanců sešly na smluve-
ném místě. S Josefem a Marií,
které představovaly děti ze třídy
Sluníček, očekávaly příchod
vzácných poslů. Ti přijeli na koni,
krásně ustrojení a povyprávěli
nám  příběh, který provázel jejich
putování. Ježíškovi přinesli a pře-
dali dary.

Naše děti králům společně zazpívaly píseň Tři králové. Po přivítání
si kluci a holky mohli vyzkoušet, jaké je to putovat na koni a aspoň
krátkou cestu se na koni také svézt.

Rozloučili jsme se s přáním zdraví a štěstí všem v celém novém
roce a s pocitem velké dětské radosti z nezapomenutelného
zážitku.
Ludmila Kouřilová

Tři krále přivítaly v mateřské škole
Komenského děti převlečené za Marii
a Josefa. 

Foto: Ivona Ohnheiserová
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U porodu pomohou bylinky
Porodnice Nemocnice AGEL Nový Jičín nabízí rodičkám novou

službu bylinného napařování hráze při porodu. Jde o proceduru,
která využívá účinků termoterapie, hydroterapie a aromaterapie.

Bylinná léčivá napářka hráze je velmi příjemná pro rodičky, jelikož
dodává teplo, zvlhčení, uvolnění a vůni. „Podmínkou je ukončený
38. týden těhotenství. Bylinnou napářku mohou rodičky využít
v první době porodní, je vhodná k uvolnění a k zvlhčení porodních
cest. Teplo v kombinaci s bylinnými výpary působí relaxačně, sni-
žuje vnímání bolesti v oblasti hráze. Slouží k celkové harmoniza-
ci,“ vysvětluje vrchní sestra z gynekologicko-porodnického
oddělení Marcela Bučko.

K napařování je využíváno bylinných směsí s názvem „Voňavý
porod“ nebo „Uvolnění porodních cest“. Jedná se o kombinace
bylin, jako jsou maliník, mateřídouška, levandule, měsíček, roz-
marýn, růže, meduňka, verbena nebo kokoška pastuší tobolka.
„K napářce je potřeba mít teplou deku, napařovací židličku nebo
sedátko a výluh z bylinných směsí. Během a po ukončení napářky
si nastávající maminka užívá příjemného pocitu prohřátí, uvolnění
a celkové relaxace,“ dodává Marcela Bučko.

Porodnice Nemocnice AGEL Nový Jičín provádí okolo 700 poro-
dů ročně, což ji řadí atmosférou mezi porodnice s rodinným pro-
středím, a nabízí široké spektrum přidružených služeb. Mezi ně
například patří Centrum pro diagnostiku vrozených vývojových
vad v těhotenství. Porodnice je rovněž nositelem titulu „Baby fri-
endly hospital“. Udělení tohoto titulu znamená, že porodnice nabízí
mezinárodně certifikovaný a propracovaný systém na podporu
kojení a nástupu laktace. Pro nastávající maminky zajišťuje rovněž
oblíbené edukační předporodní kurzy.
Radka Miloševská, tisková mluvčí Nemocnice AGEL Nový Jičín

Odborníci vyzývají k prevenci
Odborníci z AGEL Diagnostického centra v Novém Jičíně vyzývají

ženy, aby nepodceňovaly prevenci rakoviny prsu a návštěvu odbor-
níka neodkládaly, a to především v případě nejasného pohmato-
vého nálezu při samovyšetření.

„Nyní je výhodou, že vyhláškou již není omezeno provádění pre-
ventivních mamografických a sonografických vyšetření. Klientky
se tak mohou bez přerušení objednávat jak na diagnostické, tak
i preventivní výkony. Přesto však pozorujeme pokles zájmu právě
o preventivní vyšetření, a to zhruba o 30 procent. Klientky svou
návštěvu ruší z důvodu karantény, podezření na Covid-19 nebo
kvůli onemocnění koronavirem, v těchto případech nabízíme
náhradní termíny v řádu 2 až 4 týdnů,“ uvedl vedoucí lékař AGEL
Diagnostického centra v Novém Jičíně Borek Frydrych.

Například v červnu loňského roku zde ale vyšetřili na mamografu
v rámci prevence přes 2 tisíce klientek, což je o 25 procent více
než bývá v tomto období obvyklé. „Se zvyšujícím se počtem pro-
vedených preventivních vyšetření zřetelně stoupaly i počty pozi-
tivních nálezů. Současně s tím byly také navíc ve větší míře
diagnostikovány zhoubné nádory prsu u symptomatických žen,
tedy u klientek, které si již samy nahmataly nezvyklý útvar v prsu,“
vysvětluje vedoucí lékař diagnostického centra a dodává, že z ana-
mnestických dat u těchto žen navíc vyplynulo, že v obavě z one-
mocnění Covid-19 návštěvu lékaře odkládaly. V několika případech
tak skutečně došlo k určitému časovému prodlení se stanovením
závažné diagnózy. 

„Chtěl bych proto apelovat na všechny ženy, a to především na
ty, které již mají na základě samovyšetření pocit, že s jejich prsy
není vše úplně v pořádku, aby s návštěvou u nás neotálely,“ vyzývá
Borek Frydrych.

Odborníci v novojičínském diagnostickém centru vyšetří přes
22 tisíc žen ročně, což pracoviště řadí mezi tři největší mamocentra
v celé České republice. 
Radka Miloševská, tisková mluvčí

Sestřičky na porodním sále připravují bylinky. 
Foto: Nemocnice AGEL Nový Jičín

Bunkr je online i v ulicích
Uplynulý rok 2020 nás všechny postavil před nové výzvy. I my

v Nízkoprahovém Klubu Bunkr Nový Jičín jsme se museli popasovat
s mnoha novými situacemi a přizpůsobit provoz podmínkám nou-
zového stavu a pandemie, které navíc zapříčinily změnu potřeb
našich klientů.

Z důvodu dodržování hygienických opatření jsme hledali nové
formy práce, které by nám umožnily poskytovat služby bezpeč-
nějším způsobem. Začali jsme proto více využívat i online prostor
a s klienty jsme byli často v kontaktu přes sociální sítě. Službu
jsme také rozšířili o terénní formu. Naše pracovníky jste tak mohli
potkat přímo v ulicích Nového Jičína, jak se snaží mladé lidi edu-
kovat, poskytovat jim informace a potřebnou podporu a pomoc. 

Protože jsme dlouhodobě sledovali, že zájem o naši službu mají
i mladší děti, rozšířili jsme cílovou skupinu a nově mohou do klubu
docházet děti již od 11 let.

Naši klienti se v uplynulém roce potýkali zejména s problémy
spojenými se zvládáním distanční výuky. Podporu jsme proto smě-
řovali tímto směrem, půjčovali jsme notebooky, zajišťovali připojení
na Wi-Fi v prostorách klubu a tiskli školní materiály. Zapojili jsme
se do projektu České asociace streetwork a s pomocí dobrovolníků
jsme poskytovali doučování dětem. Rovněž jsme začali intenzivněji
spolupracovat s místním orgánem sociálně-právní ochrany dětí
a sociálně-aktivizační službou pro rodiny s dětmi.

I přes překážky, kterých byl rok 2020 plný, jsme se intenzivně
věnovali dětem a mladým lidem z Nového Jičína, řešili jsme příčiny
jejich problémů a zamezovali jejich prohlubování. Věříme, že i v roce
2021 budeme opět moci ukázat, že Nízkoprahový Klub Bunkr má
na poli prevence v Novém Jičíně nezastupitelné místo. Děkujeme
za podporu, kterou město Nový Jičín dlouhodobě naší organizaci
poskytuje.
Roman Brzezina, ředitel zařízení
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1366 – před 655 lety se v písemnostech objevuje zmínka o faře
v Novém Jičíně a faráři jménem Mikuláš

1501 – před 520 lety dohodou se Žerotíny, tehdejší vrchností města
a panství, získal Nový Jičín právo zřídit v budově dědičné rychty
radnici

1541 – před 480 lety byla ukončena přestavba kamenného domu
či hradu v Novém Jičíně na renezanční zámek, jehož majiteli byli
Bedřich z Žerotína a Libuše z Lomnice

1586 – před 435 lety císař Rudolf II. svolil, aby radnice města Nového
Jičína byla přenesena do zámku, z náměstí odstraněn pivovar
a masné krámy; 16. ledna purkmistr a rada města Nového Jičína
propůjčují artikule mlynářskému cechu v Novém Jičíně

1596 – před 425 lety purkmistr a rada města Nového Jičína potvrzují
artikule soukenického cechu v Novém Jičíně

1621 – 25. července před 400 lety se u Nového Jičína rozpoutala
strašná bitva mezi vojsky markraběte Jana Jiřího Krnovského,
posílenými česko-emigrantskými sbory a císařskou posádkou
složenou ze Španělů, Italů, Němců a 400 Neapolitánců. V bitvě
byl Nový Jičín vypálen, Neapolitánci (Italové a Španělé) pobiti,
přičemž němečtí pěšáci se vzdali, dostali milost a mnozí vstoupili
do vojska markraběte. Nad třemi hromadnými hroby italských
vojáků byla později postavena „ Španělská kaple“

1626 –  5. března před 395 lety vydal Ferdinand II., císař římský a král
český, listinu, ve které  vyzývá své poddané, aby neutiskovali oby-
vatele města Nového Jičína pro jejich dluhy

1641 – v lednu před 380 lety vynesla Česká dvorská kancelář, v té
době sídlící v Řezně, definitivní verdikt soudního sporu města Nový
Jičín a jezuitského konviktu: Nový Jičín zůstane poddanským měs-
tem konviktu, zaplatí soudní výlohy 1500 rýnských a 500 morav-
ských zlatých a do budoucna se vyvaruje jakýchkoliv
demonstrativních kroků. Město získalo zpět svobodu až listinou
císařovny Marie Terezie v roce 1775

1651 – před 370 lety, 24. března, P. Michal Tamasfi, rektor Olomoucké
univerzity, a P. Jan Bodikerus, správce novojičínského panství,
potvrzují artikule mlynářského cechu v Novém Jičíně; 3. dubna
stejní hodnostáři potvrzují artikule pekařského cechu v Novém
Jičíně; 4. srpna Ferdinand III., císař římský a král český, ukládá
všem městům a osobám v Uhrách, aby zaručili městu Novému
Jičínu svobodný obchod

1656 – 31. ledna před 365 roky P. Daniel Krnovský, rektor univerzity
v Olomouci, a P. Georg Molitoris, správce novojičínského panství,
potvrzují artikule tesařského cechu v Novém Jičíně; 23. května
téhož roku P. Daniel Krnovský, rektor univerzity v Olomouci,
a P. Georg Molitoris, správce novojičínského panství, potvrzují
artikule řeznického cechu v Novém Jičíně 

1661 – 20. září před 360 roky P. Šimon Schürer, rektor univerzity
v Olomouci, a P. Václav Schwertfer, správce novojičínského panství,
udělili privilegia postřihačskému cechu v Novém Jičíně; 27. září
téhož roku stejní hodnostáři potvrdili privilegia soukenického cechu
v Novém Jičíně 

1721 – 29. prosince před 300 lety Karel VI., císař římský a král český,
potvrdil artikule postřihačského a brusičského cechu v Novém
Jičíně 

1811 – před 210 lety, 23. ledna, se v Novém Jičíně narodil Peter Rit-
tinger, báňský technik, vynálezce, mimo jiné tepelného čerpadla,
odborný spisovatel (zemřel 7. prosince 1872 ve Vídni) 

1841 – před 180 lety byla na náklady novojičínského měšťana Fran-
tiška Mecha restaurována kaple Bolestné Panny Marie zvaná Špa-
nělská

1851 – před 170 lety začal v Novém Jičíně vydávat Johann Nepomuk

Novojičínská výročí roku 2021

Cech soukenický Nový Jičín, listina z roku 1596. 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Cech mlynářský Nový Jičín, listina z roku 1586. 
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Veduta bitvy u Nového Jičína roku 1621, z fondu Velkostatek Nová Horka.
Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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Enders ilustrovaný časopis Die Biene – Včela; 5. června se narodil
Josef Blum, významný novojičínský stavitel

1861 – před 160 lety, 23. května, se narodil Ferdinand Dostál, který
jako spisovatel a humorista vystupoval pod pseudonymem Otakar
Bystřina, v letech 1893 – 1921 a 1927 – 1931 vykonával v Novém
Jičíně advokátní praxi, byl jedním z vůdců zdejší české menšiny.
Zemřel před 90 lety 18. července 1931 v Ostravici u Frýdlantu nad
Ostravicí

1871 – před 150 lety byl založen sbor dobrovolných hasičů v Novém
Jičíně; město poctil svou návštěvou Friedrich Egon lantkrabě von
Fürstenberg, kardinál a olomoucký arcibiskup; prezidentem Kraj-
ského soudu v Novém Jičíně byl jmenován Johann Chmelarž,
později nobilitovaný do šlechtického stavu a od roku 1880 čestný
občan města

1881 – před 140 lety byla zahájena stavby vyšší reálné školy v Novém
Jičíně podle projektu architekta Otto Thienemanna; 8. ledna
zemřel Ignaz Kloss, jeden z nejvyhledávanějších novojičínských
stavitelů

1886 – 135. výročí narození novojičínského sochaře Leopolda Hohla,
malíře Antona Koliga a Otto Kraigher–Mlczocha 

1891 – 130. výročí narození jednoho ze zakladatelů českosloven-
ského letectví Roberta Lva Melče, rodáka z Loučky u Nového Jičí-
na

1901 – před 120 lety byl zakoupen pozemek pro stavbu české
školy v Novém Jičíně; 4. ledna zemřel novojičínský stavitel Franz
Chyttil (narozen 29. července 1826) a 16. dubna námořní lékař
Ferdinand Burkert, od roku 1877 působící v rodném Novém Jičíně 

1906 – před 115 lety byl v Novém Jičíně otevřena první česká škola 
1911 – 29. ledna před 110 lety se narodil František Váhala, přední

český jazykozpytec, bohemista a egyptolog
1921 – před 100 lety bylo v Novém Jičíně zřízeno české reálné gym-

názium, bylo oslaveno třísté jubileum kaple Bolestné Panny Marie
zvané Španělská a uskutečnil se Katolický den; 15. února se usku-
tečnilo podle zákona č. 256/1920 Sb. první Československé sčítání
lidu, 3. listopadu se narodil básník a bývalý předseda Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína Jaroslav Merenda  

1926 – před 95 lety byly otevřeny budovy škol na Palackého ulici,
zahájeny práce na kanalizaci mlýnské strouhy, která tekla po dnešní
Zborovské a Sokolovské ulici, došlo k zestátnění novojičínské
policie a ustanovení státního policejního komisařství

1931 – před 90 lety bylo
slavnostně odhaleno
v dnešních Smetanových
sadech sousoší Johanna
Gregora Mendela, dílo
sochaře Josefa Obetha;
v tomtéž roce byla odhale-
na socha „Darmošlapa“
Leopolda Hohla v upomín-
ku na dílo významného
německého básníka Jose-
fa von Eichendorffa; ve Víd-
ni ve věku 63 let tragicky
zemřel sochař Franz Bar-
wig, autor sousoší Tančící
sedláci na novojičínském
náměstí
1946 – před 75 lety, na
základě prezidentských
dekretů, byly zahájeny

odsuny sudetských Němců z Nového Jičína a okolí; téhož roku
Nový Jičín navštívil prezident republiky Edvard Beneš s chotí
v doprovodu tehdejšího ministra obrany Ludvíka Svobody

1951 – před 70 lety byl v Novém Jičíně založen smíšený pěvecký
sbor, známý dnes pod názvem Ondráš 

2001 – před dvaceti lety se změnila veřejná správa vznikem 14 krajů
(v našem případě Moravskoslezského), v druhé etapě vedoucí ke
zrušení okresních úřadů 31. prosince 2002. Jejich kompetence
převzaly zčásti zmíněné krajské úřady, jiné byly svěřeny obecním
úřadům v obcích s rozšířenou působnosti (Bílovec, Frenštát pod
Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry)

Lenka Chobotová, Karel Chobot, Radek Polách

Výřez znaku postřihačského a brusičského cechu z listiny císaře Karla VI.
z roku 1721. Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Jedna z nejstarších fotografií dobrovolného hasičského sboru v Novém Jičíně,
konec 19. století. Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Stavba novojičínského českého reálného gymnázia zřízeného v roce 1921.
Foto: Muzeum Novojičínska

Pomník J. G. Mendela, odhalený v roce 1931
v dnešních Smetanových sadech. 

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

Vážení diváci, v současné době nevíme, jaká situace bude v úno-
ru, jestli budeme moci hrát, nebo ne. Aktuální informace najdete
na našich webových stránkách. 
■ úterý 9. února v 19:00 h • SMETANOVO TRIO, Praha: Jitka
Čechová – klavír, Jan Talich – housle, Jan Páleníček – violoncello •
Malý sál • předprodej od 5. 1. • Klub přátel hudby
■ pondělí 15. února v 19:00 h • Ken Ludwig: BE MY BABY –
BUĎ MOJE BEJBY • Jemná a citlivá retrokomedie dokazuje, že
v druhém se může splést každý a že na lásku není nikdy pozdě •
Režie: Petr Svojtka • Hrají: Vanda Hybnerová, David Novotný, Michae-
la Sejnová Dittrichová, Mirek Sabadin, Lenka Zbranková, Jiří Vojta
• Divadlo Palace Praha • předprodej od 5. 1. • předplatné sk. A
■ pátek 26. února v 19:00 h • Tom Stoppard, Marc Norman, Lee
Hall: ZAMILOVANÝ SHAKESPEARE• Fiktivní příběh o jednom z nej-
slavnějších dramatiků všech dob Williamu Shakespearovi • Režie:
Petr Novotný • Hrají: Josef Láska, Jana Ondrušková, Josef Pejchal, Petr
Dohnal, Jindra Janoušková, Tomáš Lněnička, Jiří Kalužný, Zdeněk
Rumpík, Ladislav Špiner, Martin Mejzlík, Jan Hyhlík a další • Výcho-
dočeské divadlo Pardubice • předprodej od 5. 1. • předplatné sk. D
■ neděle 28. února v 19:00 h • Arnold Lobel: KVAK A ŽBLUŇK •
Kvak a Žbluňk jsou dva nerozluční kamarádi, se kterými zažijete
spoustu zábavy. Žijí spolu u jezírka a prožívají různá dobrodružství,
při kterých se toho nejen hodně naučí, ale taky poznávají okolí svých
domečků, bojují se strachem a učí se skutečnému přátelství • Scéna
Bajka Český Těšín, Divadlo za oponou • předprodej od 2. 2. • před-
platné sk. Rolnička 

Provoz pokladny:
Út–Čt • 14:00–17:00 h, Pá • 10:00–14:00 h • tel. 556 770 145

Akce budou konány podle platných epidemiologických opatření. Sledujte weby pořadatelů.

Výstavy
■ do 12. září 2021 • Žerotínský zámek • Rytířský
sál • ČERNÉ ROUCHO. NÁBOŽENSKÁ KULTU-
RA NOVÉHO JIČÍNA V LETECH 1624–1773 •
Výstava představí odborné i laické veřejnosti jed-
notlivé formy náboženské kultury v Novém Jičíně

v 17. a 18. století na pozadí vzájemných interakcí mezi městem a je-
zuitskou kolejí v Olomouci. Výstava je rozdělena do čtyř tematických
okruhů, které reflektují základní podoby pobělohorské náboženské
kultury a sledují možnosti jejich adaptace v prostředí poddanského
města. V zorném úhlu stojí členové olomoucké jezuitské koleje, kteří
jako majitelé panství nejen spravovali hospodářské záležitosti, ale
měli jako duchovní a zástupci dynamického řeholního společenství
nemalý vliv na každodenní náboženský život místních obyvatel.

Výstavu muzeum realizuje ve spolupráci s Národním památkovým
ústavem, územně odborným pracovištěm v Ostravě, a Fakultou
umění (ateliér animace, katedra inter médií) Ostravské univerzity.
Autorem hudebního doprovodu k výstavě je Vojtěch Dlask. 
■ do 12. září 2021 • Žerotínský zámek • Kamenná síň • POUŤ
JANA AMOSE KOMENSKÉHO ŽIVOTEM, MORAVOU, ČECHAMI
A EVROPOU (1592 – 1670) • Přehled významných dat a děl Jana
Amose Komenského (350. výročí úmrtí). Doplněno akvarely J. E.
Wocela a autentickými díly Jana Amose Komenského.

Z důvodu měnící se situace související s  koronavirem nevíme,
zda se v únoru podaří realizovat naplánované pořady. Sledujte prosím
webové stránky Muzea Novojičínska www.muzeumnj.cz, kde bude-
me průběžně zveřejňovat aktuální informace. 

Otevírací doba
úterý–pátek 8:00–12:00 h, 13:00–16:00 h  

neděle 9:00–15:00 h  

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

Vzhledem k aktuální situaci nemůžeme realizovat běžný program,
a proto jsme se rozhodli, že když nemůžete Vy k nám, my půjdeme
k Vám. A to formou online koncertů a přednášek z prostředí vám
známého klubu Galerka. A pokud u nás ještě někdo z vás nebyl, tak
se k nám „zatím“ vydejte virtuálně. Sledujte náš web a facebook,
kde se dozvíte aktuální termíny. www.online.mksnj.cz

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

Aktuální dění sledujte na webu nebo face-
booku. 

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

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

Vzhledem k nadále platným vládním opatřením, které se dotkly
také úplného uzavření kin, a dosud nekonkrétní informaci o jejich
znovuotevření, nebude kino Květen Nový Jičín na měsíc únor 2021
tisknout a vyvěšovat program kina. V případě znovuotevření kina
bude program upraven podle aktuálních nabídek filmů od filmových
distributorů a k jeho zveřejnění dojde na webových stránkách
a facebooku kina a městského kulturního střediska, a na vývěs-
kách. 

Výstava připomene 90 let otevření kina
Co je ale nového, je výstava k 90 letům otevření kina v Novém

Jičíně, která vznikla ve spolupráci s Muzeem Novojičínska
a Státním okresním archivem. Nainstalována je v prostorách
budovy a po opětovném zpřístupnění kin divákům bude součástí
běžné projekce, takže návštěvníci si ji budou moci v kině pro-
hlédnout před a po skončení představení. V současnosti jsme
bannery této výstavy vložili na webové stránky a facebook kina,
kde si je mohou zájemci prohlédnout alespoň prostřednictvím
internetu. 
Marek Grussmann, vedoucí kina

Novojičínské kino bylo postaveno podle projektu architekta Leo
Kammela. Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín
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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:
■  pondělí 1. února – neděle 28. února • galerie Návštěvnického
centra • Jiří Staško, výstava fotografií s názvem POODŘÍ
■  pondělí 1. února – pondělí 29. března • expozice Návštěvnického
centra • výstava kreseb a veršů s názvem MYSLÍM, TEDY JSEM
• Milan Farný, Marie Farná • Iniciativa NaRovinu, projekt Destigma-
tizace, realizátor Národní ústav duševního zdraví • výstava je součástí
placené expozice klobouků 

Aktuální informace ovýstavách naleznete na https://www.icnj.cz/novin-
ky.html nebo na facebooku Návštěvnického centra.

Novojičínský jarmark 
Aktuální informace o konání jarmarků najdete na stránce

https://www.icnj.cz/stranka/novojicinsk-jarmark.html nebo na face-
booku Návštěvnického centra Nový Jičín.
Karolína Kyšková, Návštěvnické centrum

Nabídka TIC:
• Zážitek z návštěvy expozice klobouků a Laudona,

a také poznávací procházku Novým Jičínem, zpříjemní
a obohatí audioprůvodci

• Nabízíme k zapůjčení disky pro hru Discgolf a trekové
hole

• Prodej upomínkových předmětů
• Prodej lokálních produktů partnerských měst
• Možnost bezkontaktní platby na přepážce TIC a MHD

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

Výzva podnikatelům
Vážení podnikatelé, v rámci bezplatné propagace firem na webo-

vých stránkách www.icnj.cz vás žádáme o kontrolu vašich údajů na
tomto odkaze: www.icnj.cz/firmy-a-sluzby.html. Případné změny
hlaste prosím na e-mail icentrum@novyjicin.cz.
Kristýna Juliová, Návštěvnické centrum
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Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce do klubových

prostor na baště městského opevnění na besedu Markéty a Pet-
ra Veličkových nazvanou Manifest krajinářské architektury
k výstavě, která se zde uskutečnila v září až prosinci 2020. Datum
a čas besedy, podobně jako výroční členské schůze, bude upřes-
něn na vývěskách, internetových stránkách a facebookovém
profilu klubu v závislosti na celostátním vyhlášení stavu nouze. 

Klub rodáků a přátel města

Únor 2021

Pozvánky
• Večerní výstup na Svinec
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve, pokud to

protiepidemická opatření dovolí, na čtvrtý ročník akce Večerní výstup
na Svinec. Uskuteční se v sobotu 27. února. Sraz účastníků je
v 15:30 h u altánku ve Smetanových sadech. Trasa bude dlouhá
do 12 kilometrů a povede mimo město, připomínáme tedy povinnost
nosit reflexní prvky. Zakončení bude v chatě na Svinci. Pro návrat
za tmy si nezapomeňte vzít svítilny. Aktuální informace naleznete
na http://turisti-kctnj.cz.
Ivan Čejka

• Setkání pro sběratele 
Setkání sběratelů známek, pohlednic, mincí, odznaků a dalších

předmětů se uskuteční ve středu 17. února od 14:30 do 16:30 h
v Klubu seniorů Nový Jičín v ulici Msgr. Šrámka. Přijďte rozšířit svou
sbírku nebo nabídnout ostatním své přebytky. Vstupné je dobro-
volné.

Mokrý rok 2020
Hlásala to všechna média. Rok 2020 byl nejdeštivější za posled-

ních několik desetiletí. Jak to bylo se srážkami v Novém Jičíně? 
Je dobré vědět, že dlouhodobý roční průměr za posledních

30 let je v našem městě okolo 720 mm. První čtyři měsíce byly
vloni hodně suché. Spadlo v nich pouhých 117 mm. Zato v kaž-
dém jednotlivém z následujících šesti měsíců bylo toto množství
překonáno. Během půl roku napršelo neskutečných 1078 mm.
Připočteme-li 70 mm v posledních dvou měsících roku, dostá-
váme souhrn 1265 mm. Znamená to navýšení proti průměru
o zhruba 75 procent! Podotýkám, že mé údaje jsou výsledkem
mého mnohaletého měření na neprofesionálním zařízení, ale
neliší se podstatněji od výstupů z jiných zdrojů.
Pavel Wessely

Neobvykle silný proud vody studánky U sovy roztáčel i turbíny. 
Foto: Pavel Wessely

Metoda eduScrum na Galaxii

Školáci Galaxie při výuce metodou eduScrum. Foto: Olga Orlitová

Na základní škole Galaxie jsme jako první v Moravskoslezském
kraji začali zavádět do výuky unikátní vzdělávací metodu eduScrum.
Stali jsme se tak průkopníkem metody převzaté z IT prostředí velkých
firem.

Klíčovými elementy této metody jsou efektivní a účinné učení,
podpora a rozvoj spolupráce, učení o sobě samém, kreativita.
Principem eduScrumu je, že učitel rozhodne, CO a PROČ se mají
žáci učit, žáci sami pak rozhodují o tom, JAK se to naučí. Přebírají
zodpovědnost za vzdělávací proces, což podporuje přirozenou
vnitřní motivaci, zábavu během práce, ale i osobní růst a lepší
výsledky.

Nejdříve se s eduScrum učením setkali šesťáci v dějepise, když
v září začali probírat téma pravěk. V pětičlenných týmech si spo-
lečně určili pravidla, rozdělili si jednotlivé úkoly a naplánovali si
průběh práce. I když kritéria byla pro všechny stejná, každý tým
si našel naprosto jedinečnou a unikátní cestu, jak naplnit vzdělávací
obsah.

Jedním z cílů projektu bylo uspořádat školní muzejní výstavu,
což vyžadovalo vytvořit artefakty vztahující se ke zkoumanému
období. Dalším požadovaným výstupem byl lapbook, sešit
s teoretickým základem o nejstarším období lidských dějin, jež
měl odevzdat každý jednotlivec. Týmy měly rovněž připravit opa-
kování pro ostatní. Součástí projektu byla i „expedice do
pravěku“, odkaz na ni můžete najít na školních stránkách
(https://www.skolagalaxie.cz/2020/10/04/cesta-do-praveku/).

V průběhu října nám do projektu vstoupil covid-19 a přechod na
distanční výuku, což bezesporu znamenalo komplikaci, s níž si však
šesťáci bravurně poradili. Představení muzejních expozic jednotlivých
týmů muselo proběhnout online. K vidění byly sošky mamutů a Věs-
tonické venuše, nákresy dinosaurů a pravěkých lidí, model jeskyně,
rozličné pravěké zbraně, louč… A to vše bylo doprovázeno téměř
profesionálním komentářem. Tato část projektu se každému týmu
povedla náramně. Artefakty s popisky jsme po návratu do školy
vystavili na chodbě, kde si je mohli prohlížet ostatní galaktičtí žáci
a učitelé.

A jak viděli práci v eduScrumu sami žáci?
V projektu jsme se naučili spolupracovat, vyhledávat informace,

spoléhat sami na sebe, plánovat si věci. Líbilo se nám, že to nebyly
jenom zápisy, ale i zábava. Bylo fajn, že jsme nemuseli sedět v lavicích.
Oceňujeme muzeum, výrobu artefaktů a výpravu do jeskyně. A to
nejdůležitější, co si odnášíme je, že umíme lépe spolupracovat, získali
jsme časový přehled o nejstarších lidských dějinách, zjistili si mnoho
informací o pravěku, vylepšili jsme vzájemnou komunikaci a domlou-
vání s týmem, lépe si umíme rozvrhnout práci.
Olga Orlitová a Pavla Besedová



Novojičínský zpravodaj 13

Únor 2021Placená inzerce

● čištění interiérů a exteriérů aut
● úklidy bytových domů
● úklid firem, kanceláří
● úklidy domácností

Používáme kvalitní přípravky s obsahem nano částic • www.nano-uklidy.cz

Hřbitovní 74a, Nový Jičín, tel.: 605 925 932 (Mlčoch)
pevná linka: 556 709 032, www.tranas.wz.cz , e-mail: kamenictvi@post.cz

výroba pomníků, rámů, krycích desek podle přání a představ zákazníka, rekonstrukce

pomníků 

Pracovní doba: 6.30–15.00 hodin
Práce v malém kolektivu • Práce na plný úvazek
Smluvní vztah: pracovní smlouva
Požadujeme: výuční list, trestní bezúhonnost,

fyzickou zdatnost, životopis Nástup možný v březnu, dubnu

Bližší informace
na tel.: 605 925 932

pan Mlčoch

PŘIJMEME PRACOVNÍKA (nejlépe po vyučení)
DO VÝROBY V KAMENICTVÍ
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Novoroční školní družina
Vánoce skončily a my jsme se s prvňáčky a druháčky sešli ve

školní družině.  První týden nás čekal projekt věnovaný tématu „Tři
králové“. Četli jsme si s dětmi příběhy o tom, kdo to byli Tři králové,
děti si vyrobily postavičky králů i jejich koruny. 

Poté jsme navštívili Španělskou kapli, kde jsme si prohlédli krásný
pohyblivý betlém, jesličky s Ježíškem i krále Kašpara, Melichara
a Baltazara, nesoucí vzácné dary. Dozvěděli jsme se, že betlém
obsahuje přes 150 postaviček a 21 je jich pohyblivých. Touto návště-
vou jsme ukončili krásné vánoční období.
Martina Kováčiková, vedoucí školní družiny

Advokát poradí zdarma i letos
Nový Jičín připravil pro občany města, kteří potřebují právní pomoc

zejména v oblasti dluhů a exekucí, i pro letošní rok bezplatný právní
servis advokáta. Ten zajistí základní právní pomoc v tomto rozsahu:
■ zajištění odborného právního poradenství a právních konzultací

v rozsahu generální právní praxe advokáta
■ provedení orientačního testu insolvence pro případ předlužení
■ sepis žádostí o osvobození od soudních poplatků
■ sepis žádostí o ustanovení právního zástupce u soudu
■ sepis žádostí o ustanovení právního zástupce určeného Českou

advokátní komorou
■ sepis žádostí o splátkový kalendář v rámci exekucí
■ sepis žádostí o odklad exekuce
■ sepis návrhů na zastavení exekuce
■ sepis jednoduchých podání, žádostí, návrhů, žalob a listin

Bezplatné právní konzultace mohou být v rozsahu 30 minut, maxi-
málně dvakrát ročně pro jednoho klienta. Služba je poskytována jeden-
krát měsíčně,  tentokrát  vždy první  středu v měsíci,  první termín je
3. února, v čase od 13:00 do 17:00 hodin v kanceláři  č. 15  městského
úřadu na ulici Divadelní 8, v budově městské policie.

Schůzku s advokátem si občan musí vždy předem objednat tele-
fonicky na čísle 556 768 227 nebo 556 768 226, případně osobně
na sekretariátu vedení města. 
Město Nový Jičín

Knihovna je uzavřena 
V souvislosti s usnesením vlády ze dne 23. prosince je i Městská

knihovna Nový Jičín pro veřejnost nadále uzavřena do odvolání.
V rámci 5. stupně protiepidemického systému je umožněno pouze
bezkontaktní vrácení a výdej knih, které nelze v podmínkách naší
knihovny zajistit.

V době uzavření knihovny mohou čtenáři s platnou registrací
i nadále využívat přístup a půjčování e-knih. Vypůjčit e-knihu lze
přes online katalog knihovny Carmen.

Výpůjční lhůta je 31 dnů a je možno číst až tři tituly najednou bez
nutnosti připojení k internetu. Po vypršení lhůty se e-kniha sama
vymaže z aplikace. Postup pro čtenáře, jak využít možnosti
e-výpůjček elektronických knih, najdete na webu knihovny
www.knihovnanj.cz i s krátkým instruktážním videem.

V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese:
knihovna@knihovnanj.cz, nebo v době od 8:00 do 15:00 hodin na
čísle 556 709 840. Využít můžete také nová telefonní čísla na mobilní
telefony, do oddělení pro dospělé čtenáře 734 528 219, nebo do
oddělení pro děti a mládež 734 645 539.
Vlasta Mičková, oddělení pro dospělé čtenáře

Únor 2021

Děti před pohyblivým betlémem ve Španělské kapli. 
Foto: družina ZŠ Komenského 66

Kvalita online výuky
Město Nový Jičín připravilo pro rodiče školáků dotazník, ve kterém

se mohli vyjádřit ke kvalitě distanční výuky. Do ankety se zapojilo
1183 rodičů. Základní školy zřizované městem navštěvuje 2300
žáků. Výrazná většina respondentů si pochvalovala komunikaci
s pedagogy. Vysoké procento dotázaných vyslovilo i spokojenost
s online výukou. Přibližně polovina rodičů uvedla, že musí svým
dětem s učením na dálku pomáhat a je to pro ně časově náročné.

„Rodičům jsme prostřednictvím anonymního dotazníku položili
12 otázek, abychom zjistili, jak vnímají distanční výuku, s čím mají
problémy, jak jsou jim nápomocni pedagogové. Velmi mě potěšil
jejich zájem. Přestože musejí chodit do práce, pomáhat svým dětem
s učivem, byli ochotni s námi spolupracovat a zaslali nám i spoustu
konstruktivních připomínek a námětů, jak výuku na dálku zlepšit,“
uvedla vedoucí odboru školství na novojičínské radnici Oldřiška
Navrátilová.

V Novém Jičíně jsou čtyři městské základní školy. Nejvíce odpovědí
přišlo od rodičů žáků ze Základní školy Komenského 66, do ankety
se tam zapojilo 444 respondentů. „Řada rodičů se na náš odbor
obracela s dotazy, vnímáme i reakce lidí z okolí. Proto jsme chtěli
zjistit skutečný stav, zda mají děti dostatek technického vybavení,
přístup k internetu a podobně,“ dodala Navrátilová.

Přestože odpovědi rodičů byly veskrze pozitivní, z ankety vyplynuly
i věci, které by se měly zlepšit. „Například, aby děti pracovaly v jed-
notném počítačovém programu. Aby se alespoň v rámci jedné školy
nelišil způsob komunikace například u třetích a pátých tříd. To působí
rodičům i dětem komplikace. Výsledky dotazníkového šetření jsme
předali na jednotlivé školy a ředitelé s nimi musejí dále pracovat,“
zdůraznila Navrátilová.
Marie Machková, tisková mluvčí U počítače tráví děti při online výuce několik hodin denně. Foto: Tomáš Dorazil

Město Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

REFERENT VEŘEJNÉ SPRÁVY
NA ÚSEKU DOPRAVY

Podrobné informace najdete na www.novyjicin.cz
– volná pracovní místa, výběrová řízení č. 03/2021.



Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 02/2021 vyšlo 22. 1. 2021, distribuce 28. 1.–2. 2. 2021. V případě 
problémů s distribucí volejte na telefon 545 240 237. Adresa redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín, IČ 00298212.
Šéfredaktorka: M. Machková. Redakční rada: S. Kopecký, K. Chobot, I. Pollaková, P. Wessely, S. Dvořáčková, R. Polách, P. Bártek, O. Navrátilová. Vydavatel:
město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín. Sazba a grafická úprava: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Inzerce: G. Vyskočilová, tel.: 777 367 085,
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz. Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s., e-mail: tiskarna@samab.cz, tel.: 543 210 364. Za obsah reklamy nese plnou odpovědnost
zhotovitel, nikoliv redakční rada nebo město. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky krátit či stylisticky upravit. Evidenční číslo Ministerstva kultury
ČR E 10230. Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě na e-mail: njzpravodaj@novyjicin.cz. Zpravodaj je k dispozici i v elektronické podobě na
https://www.novyjicin.cz/novojicinsky-zpravodaj-aktualni-vydani/. Přečíst si ho lze i v chytrém telefonu prostřednictvím nainstalované mobilní aplikace Nový Jičín
v mobilu.

Uzávěrka příštího čísla bude 15. února ve 12:00 h

Aktuality objektivem čtenářů

Eliška Zajaczková Natalie Bauerová

Je chvályhodné, že už téměř bezvýhradně zasíláte snímky s po-
střehy, které vás v našem městě právě zaujaly, a o kterých mnohdy
nemáme ani tušení. Samozřejmě, že se mohou někdy zachycené
objekty či náměty objevit už opakovaně, ovšem v jiné atmosféře
nebo souvislosti.
ZNOVU ALE PROSÍME, ZASÍLEJTE SNÍMKY V KVALITĚ VYŠŠÍ
NEŽ 1 MB.
■ Oblíbené jezírko ve Smetanových sadech nám Antonín Vágner

přináší poprvé zamrzlé, navíc se dovídáme, jak pokračuje obnova
střechy na Španělské kapli.

■ Eliška Zajaczková nás informuje, že na jiném místě ve stejném
parku je možno si počíst u nově zřízené knihovničky.

■ Užít si „dvě v jednom“ nám v zimě umožní nádrž Čerťák, jak svým
snímkem dokládá Natalie Bauerová.

■ Lenka Fehérová nám ještě připomněla, jak smutné bylo naše ná-
městí na konci „roku s Covidem“.

Za zaslané příspěvky s aktuální tématikou děkujeme a ty další oče-
káváme do 15. února. Pavel Wessely

Lenka Fehérová

Antonín Vágner
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