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25. Novoroční koncert pěveckého sboru Ondrášek
a jeho přípravných oddělení v Beskydském divadle. 

Foto: Ladislav Hampl
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Jaký je vývoj ceny tepla a tepelného hos-
podářství města Nový Jičín? Kolik budou
občané v budoucnu platit za gigajoule?

Město Nový Jičín vlastní 32 kotelen. Jsou
provozovány ve spolupráci se společností
Veolia Energie ČR a dodávají teplo a teplou
vodu do 5 400 bytů, do škol, sportovišť,
divadla, domů s pečovatelskou službou a do
dalších objektů. 

Cena za tepelnou energii závisí na řadě faktorů. Na technickém
stavu kotelen a jejich účinnosti, na ceně plynu, na technickém
stavu potrubí, které je rovněž v majetku města. Proto činíme
takové kroky, aby cena tepla byla pro občany našeho města co
nejpříznivější.

V roce 2018 byly modernizovány tři kotelny, v ulici Anenská,
Msgr. Šrámka a na krytém bazéně, s celkovým nákladem nece-
lých 14 milionů korun. Vloni započala rekonstrukce kotelny na
ulici Bulharská za více než 4 miliony korun. Letos je v plánu
modernizace kotelen na ulici Vančurova, U Jičínky, na zimním
stadionu a v Loučce za 28 milionů korun. 

Modernizace tepelného hos-
podářství města je potřeba. Do
kotelen se totiž mnoho let nein-
vestovalo, jejich účinnost není
optimální, jsou přísnější emisní
limity. Ale přitom město
v letech 2007 až 2018 inkaso-
valo od provozovatele nájem-
né za provoz kotelen ve výši
přes 170 milionů korun. V dal-
ším období nás čeká i rekon-

strukce potrubních sítí, které jsou v mnoha případech
v neuspokojivém technickém stavu. 

V loňském roce jsme začali intenzivně komunikovat s provo-
zovatelem tepelného hospodářství, společností Veolia Energie
ČR. Výsledkem je nejnižší cena tepla za posledních pět let, jak
dokládá tabulka. Od 1. ledna. 2020 navíc došlo novelou zákona
ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u tepla z 15 na 10 procent. 
Václav Dobrozemský, místostarosta města

Zeptali jsme se za vásPrvním občánkem je Patricie

Nový Jičín se rozhodl zrevidovat využití přístavby Hotelu Praha
i náklady na její přestavbu na kulturní dům. Ta začala v roce 2018
a byla rozdělena do tří etap. Zatím byla realizována jen první část
prací a město za ni zaplatilo 21,75 milionu korun. Podle aktualizované
projektové dokumentace by druhá etapa přestavby měla stát téměř
69 milionů a pořízení audiovizuální techniky a interiérové vybavení
ve třetí etapě vychází na bezmála 22 milionů korun. Původní rozpočet
z roku 2014 přitom počítal na celkovou rekonstrukci budovy s částkou
ve výši 48,7 milionu korun. 

„Byla ustavena pracovní skupina, která s externími odborníky
musí posoudit obsah projektu i využití jednotlivých prostor v objektu.
Například smysluplnost existence restaurace v 1. nadzemním podlaží,
velikost pokladen, kapacitu sociálního zařízení a tak dále. Navržené
změny bude konzultovat s autorem stávajícího projektu a společně
se pokusí identifikovat možné oblasti úspor ve stavební části i u kom-
ponentů audiovizuální techniky,“ řekl místostarosta Nového Jičína
Václav Dobrozemský.

„Všichni vnímáme potřebnost kulturního domu pro Nový Jičín
a máme shodu na tom, že jej co nejdříve dostavíme. Vyslyšeli jsme
však požadavek kontrolního výboru zastupitelstva města a kvůli
nárůstu nákladů přistoupili k revizi projektu. Pracovní skupina složená
ze zastupitelů šesti největších stran, pod vedením radního Martina
Gazdy, se pokusí ve spolupráci s kulturním střediskem a dalšími

odborníky najít úspory. K navýšení ceny od roku 2014 došlo ze dvou
důvodů. Jednak zdražením stavebních prací a některých kompo-
nentů, například topných těles, a jednak faktem, že některé prvky
potřebné pro kulturní dům nebyly v původním projektu vůbec řešeny
a byly do něj zapracovány dodatečně. Jedná se například o zvedací
plošinu pro vybavení hlavního sálu, skládací panelové stěny v barech
ve 2. a 3. nadzemním podlaží, zabezpečení objektu, kamerový sys-
tém, datové rozvody nebo audiotechniku,“ doplnil místostarosta
Ondřej Syrovátka.

Projekt neřeší ani napojení budovy na zdroj elektrické energie.
Jednou z variant je vybudování vlastní trafostanice, která by následně
zajišťovala dodávku elektřiny nejen pro přístavbu Hotelu Praha, ale
i pro další objekty ve vlastnictví města, například městský úřad.
„Investiční náklady jsou sice vyšší, ale cena za elektřinu je následně
nižší a návratnost může být v horizontu pěti let,“ vysvětlil Dobro-
zemský.

Podle aktuálního projektu by realizace druhé etapy, která obnáší
vnitřní stavební úpravy přístavby, měla probíhat zhruba 12 měsíců.
Pak bude následovat dodání interiérového vybavení a audiovizuální
techniky. „Po ukončení přezkumu projektu budeme moci vypsat
soutěž a uzavřít smlouvu se zhotovitelem prací. Reálný odhad ote-
vření kulturního domu je přelom let 2021 a 2022,“ dodal Syrovátka. 
Marie Machková, tisková mluvčí 

Kulturní dům projde revizí

IN.F.Obálka je plastová obálka, která obsahuje formulář k vyplnění
a magnetu nebo samolepku s telefonními čísly na složky záchranného
systému a nápisem: Zde je IN.F.Obálka.

„Jedná se o projekt Moravskoslezského kraje. IN.F.Obálka slouží
k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech
na příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne
v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které
jsou o této aktivitě informovány,“ uvedla vedoucí sociálního odboru
Městského úřadu v Novém Jičíně Daniela Susíková.

Držitel obálky musí vyplnit formulář a v plastové obálce jej umístit
do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepku nebo mag-
netku je vhodné připevnit na dveře lednice. Záchranáři tak budou
upozorněni, že obálka je uvnitř. „Informace v IN.F.Obálce mohou
posloužit k záchraně zdraví nebo života seniora,“ dodala Susíková.

Takzvané obálky do lednice vydává odbor sociálních věcí a k dispo-
zici jsou v SeniorPointu na Revoluční ulici. 
Marie Machková, tisková mluvčí

Obálky do lednice Období od Kč/GJ (s DPH)
1. 1. 2015 688,28
1. 1. 2016 676,89
1. 1. 2017 646,53
1. 1. 2018 643,89
1. 11. 2018 687,93
1. 1. 2019 700,01
1. 4. 2019 689,77
1. 10. 2019 666,77
1. 1. 2020 636,68

Prvním novojičín-
ským občánkem naro-
zeným v roce 2020
v místní porodnici je
Patricie Černochová.
Na svět přišla 3. ledna
ve 22:18 hodin.
V Novém Jičíně je již
tradicí, že první mimin-
ko nového roku vítá
mezi občany města
starosta a novorozenci
i mamince předává
drobný dárek. 

„Patrička měří 51
centimetrů a váží 3750 gramů. Je to naše první dítě, a tak je pro nás
všechno nové. Ale moc se na náš společný život těšíme,“ řekla maminka
novorozené holčičky Kateřina Stražovcová.

V loňském roce se v novojičínské porodnici narodilo 651 dětí, 349
chlapců a 302 děvčat. Byla mezi nimi i jedna dvojčata. 
Marie Machková, tisková mluvčí 

Kateřina Stražovcová drží v náručí svou Patricii,
první miminko nového roku.

Foto: Marie Machková
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Už druhým rokem zahájil v Novém Jičíně Tříkrálovou sbírku kostýmo-
vaný průvod Tří králů, koledníků, dětí a veřejnosti k jesličkám na Masa-
rykově náměstí. Novojičínská Charita letos vyslala do ulic 450 koledníků.
Výtěžek sbírky má pomoci starým, nemocným aosamělým lidem, sociálně
slabým rodinám a dětem. Sbírka trvala do 14. ledna.

„Už je to dvacet let, co se tradice koledování obnovila. Cíl je stále
stejný, pomáhat potřebným. Letos chceme za vybrané peníze opravit
dětská hřiště u azylových domů v Novém Jičíně a Straníku, která už
dosloužila a jsou ve špatném stavu. Také zakoupíme další kompen-
zační pomůcky pro nemocné a staré lidi. Přestože tak činíme kaž-
doročně, stále se jich nedostává a všechny jsou ve výpůjčce,“ řekl
ředitel novojičínské Charity Marcel Brož.

Novojičínská Charita nezapomíná ani na humanitární konto pro
lidi, které postihla povodeň, požár či jiné neštěstí. Část výtěžku
sbírky pomůže dětem ze sociálně slabých rodin tím, že za ně uhradí
kroužky, a díl prostředků získá i Rodinný klub Hnízdo organizující
vzdělávací a volnočasové aktivity pro rodiny.

„Tříkrálový průvod městem se třemi mudrci na koních, koledníky
a přinášení darů Ježíškovi má veřejnosti a zejména dětem přiblížit
nejen biblický příběh, ale i smysl Vánoc a hlavně všem připomenout,
že pomáhat druhým je správné a důležité,“ doplnila koordinátorka
Tříkrálové sbírky Markéta Brožová.

Starosta města Stanislav Kopecký popřál všem koledníkům, aby
se na cestách městem potkávali jen s vlídnými a štědrými dárci. „Vaše
služba je náročná, ale potřebná a patří vám náš dík,“ řekl starosta. 

Lidé v Novém Jičíně byli skutečně štědří a koledníkům se podařilo
vybrat rekordní částku 383 449 korun. Z těchto prostředků zůstává
pětašedesát procent novojičínské Charitě, zbývající část sumy půjde
na celorepublikové charitní projekty a pomoc v zahraničí.
Marie Machková, tisková mluvčí 

Tříkrálová sbírka s průvodem 
Od září 2019 se může Místní knihovna ve Straníku pochlubit zre-

konstruovanými a rozšířenými prostory a opraveným interiérem.
Pobočka Městské knihovny Nový Jičín sídlí v přízemí budovy č. p. 80,
která je ve vlastnictví města Nový Jičín, a které rekonstrukci finan-
covalo ze svého rozpočtu. 

Knihovna se dlouho potýkala s nedostatkem místa pro uložení
a zpřístupnění nového knihovního fondu. Rekonstrukce vyřešila
nedostatek prostoru a zastaralou elektroinstalaci. Stávající stísněné
prostory byly rozšířeny o nevyužitou místnost bývalého rozhlasu.
Bylo potřeba provést drobné stavební úpravy, a také opravu podlahy.
V prosinci byla modernizace knihovny završena zakoupením nových
úložných regálů na knihy. Výsledkem je zpřístupnění větších moder-
ních prostor knihovny, které potěší stávající uživatele a přilákají i nové
čtenáře v této místní části Nového Jičína.
Renáta Domoráková, vedoucí Městské knihovny Nový Jičín

Opravená knihovna ve Straníku 

Podnikatelé, hlaste odpady!
Upozorňujeme původce odpadů, kteří v roce 2019 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. 
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Městem prošel 6. ledna Tříkrálový průvod. Foto: Marie Machková

Rekonstruované prostory knihovny ve Straníku. Foto: René Lossmann 

S oleji na sběrný dvůr
Obce mají od 1. ledna novou povinnost, zajistit sběr jedlých olejů

a tuků. I po upotřebení jsou stále kvalitní surovinou, která po zpra-
cování může sloužit pro výrobu biopaliv nebo maziv. Jelikož tento
odpad často končí v kanalizacích a následně na čistírnách odpadních
vod, doznala legislativa změnu. 

To, jak se samosprávy s oleji vypořádají, je možno řešit několika
způsoby. Nový Jičín již před několika lety přistoupil na separaci jed-
lých olejů prostřednictvím sběrných dvorů. Občané mohou oleje
shromáždit do plastových lahví a předat obsluze. O tom, že je služba
využívaná, vypovídají narůstající litry. 

Město prozatím neplánuje zavádění speciálních nádob na oleje
v ulicích. Hlavním důvodem je zabránění mísení minerálních, syn-
tetických a jedlých olejů, neboť v takovém případě se jedná o nebez-
pečné odpady, které jsou likvidovány za mnohonásobně vyšší cenu.
Další okolností je náklad na pořízení nádob, vybudování zpevněných
ploch včetně ukotvení nádob, a finanční prostředky na svozy. Snahou
města je minimalizovat náklady na odpadové hospodářství s cílem
nezatěžovat peněženky občanů, pokud to není nezbytně nutné.
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Za stočné zaplatí více 
Obyvatelé Nového Jičína napojeni na kanalizační síť vybudovanou

Svazkem regionu Novojičínska zaplatí od 1. ledna za stočné metru
krychlového odpadní vody o 5,78 koruny více než vloni. Svazek
vznikl za účelem výstavby splaškové kanalizace v okrajových částech
Nového Jičína, Kopřivnice, v Životicích u Nového Jičína a Mořkově.
Kanalizaci pro svazek provozují Severomoravské vodovody a kana-
lizace Ostrava a ty zvýšily poplatek za odvedení odpadních vod
a jejich následné vyčištění na 47,82 koruny za metr krychlový včetně
DPH. V roce 2019 byla tato cena 42,04 korun. 

„Původně SmVak avizoval zvýšení stočného až o 16 korun. Svazku
obcí se podařilo vyjednat, že se stočné navýší o nižší částku,“
uvedla  Ivana Váňová, starostka Mořkova a předsedkyně svazku.
Nárůst ceny způsobilo podle zprávy svazku několik faktorů. Například
investice do oprav čističek odpadních vod, zvýšení ceny energií
nebo mzdových indexů a navýšení nájemného za kanalizační síť.  
Marie Machková, tisková mluvčí 
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Město vyhlásilo třetí ročník Projektů pro Nový Jičín. Do nich se
může se svým návrhem na zkvalitnění života ve městě přihlásit
každý občan starší 15 let, který v Novém Jičíně bydlí, pracuje nebo
studuje. Projekty jsou financovány z participativního rozpočtu
města, ve kterém je pro rok 2020 rezervováno, stejně jako v před-
chozích letech, 200 tisíc korun. Zájemci mohou své projekty před-
kládat do 29. února.

„Nápady lidí se mohou týkat výsadby zeleně, úprav chodníků,
rekonstrukce nebo vybudování dětského hřiště či sportoviště.
Také může jít o obnovu nebo vybudování městského mobiliáře,
odpadkových košů, laviček, stojanů na kola, informačních tabulí
či nádob na zeleň. Nemělo by se však jednat o pouhou údržbu
nebo opravu prostranství,“ vysvětlila Lucie Hrdličková z odboru
rozvoje a investic novojičínské radnice.

Každý navrhovatel smí předložit jen jeden projekt s celkovými
náklady maximálně ve výši 100 tisíc korun. Pozemek nebo budova,
kterých by se měl zásah týkat, musí být ve vlastnictví města. Podrob-
né informace jsou zveřejněny na webu www.novyjicin.cz/participa-
tivni-rozpocet/. Předkladatelé mohou svůj podnět doručit elektronicky
nebo osobně na podatelnu úřadu na Divadelní ulici 1, případně zaslat
poštou.

„Chceme dát občanům možnost, aby sami rozhodli o tom, co
je pro ně v jejich okolí důležité, a mohli se tak spolupodílet na zlep-
šení života ve městě. Smyslem participativního rozpočtu je vtáh-
nout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí. Radnice se
díky němu dozví, co občané ve městě požadují a jak s nimi efektivně
a konstruktivně komunikovat,“ řekl místostarosta Nového Jičína
Ondřej Syrovátka. 

Předložené projekty posoudí kompetentní odbory městského

úřadu. Úspěšné nápady budou autoři prezentovat před komisí
Zdravého města Nový Jičín. Pak bude následovat hlasování veřej-
nosti. Vítězné projekty budou představeny na Veřejném fóru
22. dubna. 

V minulých letech bylo díky participativnímu rozpočtu vybudo-
váno dětské hřiště na ulici Bohuslava Martinů a podpořena byla
aktivita Na Svinec (www.nasvinec.cz). Letos bude postaveno ven-
kovní fitness u Střediska volného času Fokus a venkovní čítárna
ve Smetanových sadech.
Marie Machková, tisková mluvčí

Lidé mohou podat projekty

Upříležitosti Světového dne nemocných, který připadá na 11. února,
se vedení novojičínské nemocnice, podle svého kréda „přátelská
nemocnice“, rozhodlo ve spolupráci s městem Nový Jičín  vyjít vstříc
rodinám a příbuzným pacientů, aby mohli v odpoledních hodinách
využít parkoviště u hlavního vjezdu do nemocnice od 15:30 do 
20:00 hodin zdarma.

Bezplatného parkování budou moci využívat nejen návštěvy paci-
entů nemocnice, ale i rodiny s dětmi k návštěvě nového relaxačního
areálu a dětského hřiště u Smetanových sadů. 

Vedení nemocnice dále rozhodlo o bezplatném vjezdu do areálu
nemocnice nejen pro řidiče s průkazem ZTP, ale i pro jejich spolu-
jezdce, a to s účinností od ledna 2020. Tyto kroky byly učiněny
i s ohledem na podnět vedení města Nový Jičín, které reflektuje
požadavky a přání ze strany občanů.
Martin Janík, specialista personalistiky a marketingu,
Nemocnice Nový Jičín

Změna parkování u nemocnice
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I v roce 2020 je zajištěna bezplatná poradenská činnost pro spo-
třebitele poskytovaná Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slez-
ska, určená k řešení sporů v oblasti uzavírání smluv, reklamačního
řízení, délky záruční doby, podmínek odstoupení od smlouvy apod.
Poradna bude opět otevřena každou třetí středu v měsíci, od 13:00
do 17:00 hodin v budově Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 8,
v prvním patře, kancelář číslo 15. Návštěvu poradny je možno domlu-
vit předem na tel. 556 768 283, 556 768 311 nebo 556 768 252.

Občané ale mohou své spotřebitelské problémy řešit i mimo čas
poradny, a to v úřední dny s pracovníky obecního živnostenského
úřadu nebo využít službu Spotřebitelského ombudsmana. Během
roku také připravujeme dvě přednášky na aktuální téma obrany spo-
třebitelů doplněné oseznámení s novými způsoby klamání spotřebitelů
(činnosti tzv. „šmejdi“). Termíny budou zveřejněny na www.novyjicin.cz.
Stanislav Bartoň, obecní živnostenský úřad

Poradenství pro spotřebitele
Nový Jičín odmítl zavedení místního poplatku z pobytu, který nově

umožňuje novela zákona o místních poplatcích. Podle ní smějí obce
a města od 1. ledna letošního roku vybírat za každé přespání návštěv-
níka v penzionu, hotelu a dalších ubytovacích zařízeních až 21 korun
za noc, od 1. ledna 2021 pak až 50 korun za noc. Poplatek by musel
uhradit každý, kdo v obci není přihlášen, a chtěl by si zde zaplatit
nocleh. Peníze by museli vybírat poskytovatelé ubytovacích služeb
a dále je odvádět správci poplatku, kterými jsou obecní úřady.

„Do konce roku 2019 mohly obce na svém území vybírat poplatek
z ubytovací kapacity a poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Město
Nový Jičín ani jeden z těchto poplatků zavedený nemělo. Od roku
2020 se tyto poplatky sloučily do jednoho poplatku z pobytu,“
vysvětlil místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Z dat Českého statistického úřadu je zřejmé, že v roce 2018 bylo
v Novém Jičíně evidováno 36 674 zpoplatněných přenocování. „Kdy-
bychom k nocležnému připočítali jen dvacetikorunový poplatek
z pobytu, znamenalo by to příjem 733 480 korun do rozpočtu města,"
konstatoval Jindřich Sedlář z finančního odboru novojičínské rad-
nice.

„My ale nechceme další zátěž pro podnikatele, proto poplatek
z pobytu zavádět nebudeme. V jiných destinacích může tento popla-
tek sloužit jako určitá regulace sdíleného ubytování či obecně ces-
tovního ruchu. Myslím, že to není případ našeho města. Naopak,
turismus a zvýšení návštěvnosti chceme podporovat. Návštěvníkům
Nového Jičína by poplatek pobyt jen prodražil a poskytovatelům
ubytovacích služeb by jen přinesl další povinnost. Narostly by také
náklady městského úřadu související se správou tohoto poplatku.
Z našeho pohledu nemá zavedení poplatku z pobytu v Novém Jičíně
opodstatnění,“ řekl místostarosta.
Marie Machková, tisková mluvčí 

Město nový poplatek odmítlo

Je po Vánocích a nastává doba slev a využívání tzv. dárkových
poukazů na nákup zboží. Možná i vy jste dostali pod stromeček pou-
kaz na nákup zboží, či využití nějaké služby ve formě např. masáže,
ubytování v hotelu, večeře v luxusní restauraci.

Na co je potřeba si dát pozor? Především na platnost takového
dárkového poukazu. Pokud není na tomto uveden datum, do kdy
je možné poukaz využít, máte o starost méně. V opačném případě
si však musíte dát velký pozor na to, aby váš poukaz, jak se říká,
nepropadl. Obecně však platí, že doba využití poukazu by měla být
přiměřená. Nejvyšší soud se přiklonil k výkladu, že za přiměřenou
se považuje doba jednoho roku. Nicméně pokud by byl poukaz
kratší, raději jej využijte v dané době, nebo se dohodněte s posky-
tovatelem služeb či prodejcem zboží na prodloužení doby platnosti.

Takové prodloužení lze učinit nejlépe písemně oproti podpisu opráv-
něné osoby. Rozhodně by to neměl být prodavač, ale osoba, která
může za prodejce jednat, tedy podnikatel, jednatel apod.

Pokud byste na tuto skutečnost nedali pozor, může se stát, že
prodávající poukaz s upravenou dobou platnosti popře a vy nebudete
mít možnost prokázat, jak došlo k prodloužení doby poukazu. Bohu-
žel, na rozdíl od Německa, naše soudy prozatím nepřiznávají spo-
třebitelům právo na vrácení peněz za nakoupený a nevyužitý poukaz.
Soudit se např. kvůli hodnotě poukazu ve výši 1000 korun se nevy-
plácí, a proto ani nelze očekávat nějakou změnu v názoru soudů. 

Raději tedy využijte poukaz včas a neprovádějte na něm žádné
změny. Jedině tak byste se měli dostat k požadovanému plnění.
Tomáš Panáček, advokát 

Fejeton Novojičínského zpravodaje

Vánoční poukázky využijte včas

Veřejné projednání parkování
Město Nový Jičín zve občany města na veřejné

projednání k připravované Koncepci statické dopra-
vy, která se zaměřuje na problematiku parkování ve
městě. Tento strategický dokument město vypra-
covává ve spolupráci se společností UDIMO. 

Na podzim proběhly v Novém Jičíně průzkumy zaměřené na
dopravní chování obyvatel, obrátkovost parkování a noční stání.
Nyní je zpracovávána návrhová část koncepce, jejímž výstupem
budou návrhy opatření v oblasti parkování. V této souvislosti
město připravuje veřejné projednání, na kterém budou mít občané
příležitost seznámit se s výstupy koncepce a zapojit se do diskuze
o problematických oblastech ve městě a navrhovaných řešeních.
Veřejné projednání proběhne v aule radnice 17. února od
16 hodin.
Lucie Hrdličková, koordinátorka Zdravého města

Posláním Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a podporu,
poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku nebo aktivně a smysluplně
vyplnit volný čas. 

Jednou z našich poskytovaných služeb je osobní asistence. Jedná
se o terénní sociální službu, kdy osobní asistentky docházejí do
domácností klientů a tam jim pomáhají s činnostmi, které již nejsou
schopni sami zvládat. Jedná se například o pomoc s oblékáním,
osobní hygienou, přípravou stravy, zajištění nákupu a běžného úklidu
domácnosti. Kromě těchto činností plní osobní asistentky také roli
blízké osoby, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít někoho,
kdo provází a zpříjemňuje denní rutinu, je důležité zejména u osob
upoutaných na lůžko. Od naší osobní asistentky máme tip, jak jeden
takový nevšední zážitek vytvořit. 

Baldachýn – vstup do jiného světa
Mít nad sebou baldachýn je krásný a nevšední pocit. Člověk se

najednou ocitne v úplně jiném světě. Pokud lidé tráví veškerý čas
na lůžku, je takováto změna osvěžující. Jeho výroba je přitom jed-
noduchá. Imobilní lidé mají většinou polohovací lůžka, která mají
nad hlavou rameno, které slouží jako podpora při vstávání a polo-
hování. Nám poslouží k uchycení šátků, prostěradel či jiných textilií,
díky kterým vznikne baldachýn. Pro zpestření se dá pustit podmanivá
hudba a prostor provonět aromalampou. Život tak rychle letí a některé
okamžiky zůstávají … přejeme, ať těch zážitků zůstává co nejvíce.
Více informací o činnosti organizace naleznete na www.czp-msk.cz.
Eva Kaštovská, sociální pracovnice, 
Pavlína Prosová, osobní asistentka

Tipy a triky osobní asistence
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Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala komunikace
prostřednictvím internetu. I dítě, které tráví volný čas ve svém pokoji,
se může stát obětí trestného činu. Pachatel zahájí komunikaci na
sociálních sítích přátelsky, často jako vrstevník, následně přistoupí
k manipulaci s dětskou obětí a dojde třeba i k nátlaku, aby oběť
zaslala další intimní fotografie… Ani Novojičínsko není v tomto směru
výjimkou. Tyto skutečnosti iniciovaly speciální preventivní program
Policie ČR Tvoje cesta onlinem, který  zprostředkovává základní
rady rodičům a žákům druhého stupně základních škol. 

Program Tvoje cesta onlinem zhlédlo v úterý 14. ledna víc jak
800 dětí novojičínských základních škol v kině Květen. Vzdělávací
část doplnili kriminalisté moravskoslezské policie konkrétními pří-
pady, které řešili právě v našem regionu. Na tento projekt nyní nava-
zuje promítání dokumentu Pasti v síti, který je určen pro veřejnost,
rodiče a děti starší 12 let. Novojičínské kino jej uvede v pátek
28. února v 17:30 hodin. 
Novojičínský zpravodaj s použitím tiskové zprávy Policie ČR

Bezpečná cesta onlinem

V rámci projektu Erasmus navštívili zástupci Základní školy Tyršova
slovenské partnerské město Kremnica. Výjezdu se zúčastnilo osm
žáků a tři vyučující. Během pobytu navštívili Muzeum mincí a medailí,
v galerii vytvářeli leporela o městě Kremnica, a také sfárali do dolu,
ve kterém se těžilo zlato a stříbro, a dozvěděli se, že spousta zlata
a stříbra zůstala ještě nevytěžena. 

V kremnické škole pak novojičínské děti pracovaly s chorvatskými
a slovenskými kamarády na projektech. Dramaticky ztvárnily pověsti
o vzniku svých měst. Na základě těchto pověstí děti vypracovaly čtyřja-
zyčné kvarteto avýtvarné projekty, které na závěr prezentovaly před ostat-
ními spolužáky. Předposlední den naši žáci strávili v rodinách slovenských
kamarádů. Už teď se těší na setkání v červnu v chorvatské Končanici.
Petra Hubíková

S Erasmem do Kremnice

Quízy – ízy pízy v angličtině
Poslední pracovní den roku 2019. Pátek. Pro žáky byla na Základní

škole Komenského 68 připravena nová soutěž nazvaná QUÍZY – ÍZY
PÍZY. Každá třída vyslala do soutěže dvojice, které měly řešit úkoly
z různých oblastí života. Ale! Všechny byly zadány v angličtině. Takže
bylo potřeba nejprve úkol dobře pochopit, apak teprve vyřešit. Nahánělo
to trochu strachu, ale nakonec se soutěž všem líbila a věříme, že se
z ní stane tradice. A kdo vyhrál? Za 6. ročníky Amálie Koblovská a Eliš-
ka Hanzelová, za 7. ročníky Vojtěch Rýc a Georgios Koulizakos  av kate-
gorii 8. a 9. tříd Matěj Švestka a Lada Rýdlová. 
Jana Bártová a Michaela Mrštíková

Pošlete recept do kalendáře
Vlastníte tradiční recept, podle něhož u vás doma vaříte již

z generace na generaci? Zašlete nám ho na e-mailovou adresu:
icentrum@novyjicin-town.cz nebo ho osobně přineste do infor-
mačního centra. Termín uzavírky bude 31. května 2020.

Recept by měl obsahovat ingredience, postup přípravy a kvalitní
fotografii hotového pokrmu. Vybrané recepty budou použity ve
stolním kalendáři města na rok 2021.

Účastníci projektu ztvárnili pověsti o vzniku svých měst. Foto: Archiv školy

Středoškolské sbory a Pavlica
Přesto, že náš sbor Puellae et Pueri obvykle nemívá novoroční

koncert v Beskydském divadle, letos udělal výjimku. Na 8. ledna si
pozval svůj partnerský sbor KOS z Litomyšle a také sbor Konzervatoře
P. J. Vejvanovského Kroměříž, aby spolu pro své novojičínské pří-
znivce připravili další z mimořádných hudebních zážitků.  

Téměř stovka dětí z hostujících sborů si tak díky grantové podpoře
města nejdříve prohlédla Nový Jičín, navštívila expozice Návštěv-
nického centra a večer pak každé z těles předvedlo v divadle samo-
statný blok. Koncert završilo společné vystoupení sborů za
doprovodu Litomyšlského symfonického orchestru. Přednesli Missu
brevis Jiřího Pavlici. Dvouhodinový koncert se sto padesáti muzikanty
na pódiu byl diváky odměněn potleskem vestoje. 
Andrea Dostálová

Za praxí do Irska
V rámci učebních plánů všech oborů studenti Střední školy tech-

nické a zemědělské v Novém Jičíně absolvují kromě teoretické výuky
také různé odborné praxe a terénní cvičení. Škola spolupracuje
s řadou podniků v regionu severní Moravy a je fakultní školou Příro-
dovědné fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Praktickou výuku
již několik let obohacuje o dvou a třítýdenní zahraniční stáže v Irsku.

Projekt zahraničních stáží Erasmus+ nese název „Agronomové, eko-
logové a technici v Irsku“. Svým rozsahem se týká většiny školou nabí-
zených oborů, a to jak zemědělsko-přírodovědných (agropodnikání,
ekologie a biologie), tak oborů technických (mechanik strojů a zařízení,
opravář zemědělských strojů, instalatér). Stážisté jsou do něj vybíráni
z řad studentů maturitních iučebních oborů. Loni v listopadu absolvovalo
stáž v irském Corku 10 studentů zemědělských a technických oborů.
Pracovali zde vmenších zemědělských a technických firmách typu země-
dělská farma, autoopravna, elektroservis apod. Na podzimní výjezd do
Corku naváže letos na jaře třítýdenní stáž zemědělců aekologů v Dublinu. 
Oldřich Geryk 

Nahlédněte do ZŠ Jubilejní
Den otevřených dveří se na Základní škole Jubilejní uskuteční

v úterý 10. března. Od 9:00 do 11:00 hodin můžete navštívit výuku
v jednotlivých třídách, od 15:00 do 17:00 hodin budou zpřístup-
něny i další prostory školy. Ve stejný den, od 15:00 hodin, se pro
budoucí školáky a jejich rodiče koná také Zápis nanečisto. Přijďte
se svými dětmi nezávazně vyzkoušet, jak jsou připraveny k nástu-
pu do školy, a získat informace. Srdečně zveme všechny před-
školáky bez ohledu na to, pro jakou školu se později jejich rodiče
rozhodnou.
Miroslava Borošová

Studenti střední zemědělské a technické školy na zahraniční stáži v Irsku
Foto: Oldřich Geryk
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25. novoroční Ondrášek

Turistika pro dobrou věc 

Klub českých turistů pořádá kolem Nového roku celostátní
charitativní akci, kde mohou dobrovolníci přispět na rozšíření pro-
gramu „Turistika pro všechny“, na budování turistických tras pro
zdravotně hendikepované spoluobčany.

Náš Klub českých turistů, odbor Tělovýchovné jednoty Nový
Jičín se do této akce také zapojil, letos už posedmé. Cílem byl
4. ledna vrchol Svince, kde se uskutečnila veřejná sbírka. Každý
dárce, který přispěl částkou minimálně 20 korun, dostal odznak
a kalendářík. V letošním roce činil celkový výtěžek rekordních
7 150 korun. Všem dárcům děkujeme. 
Text a foto: Martina Fiedlerová 

Větrníkový den

Mateřská škola Smetanovy sady se již několik let zapojuje
do „Větrníkového dne“, což je evropský den pro cystickou fibró-
zu, a symbolicky podporuje tuto akci výrobou větrníků.

Třídy Hvězdičky a Sovičky vyrobily rozmanité větrníky a paní
učitelky děti s větrníky vyfotografovaly. Nápaditost při fotogra-
fování sehrála důležitou roli při rozhodování poroty o vítězi v sou-
těži o originální fotografii. V tomto ročníků vyhrála třída Hvězdiček.
Děti byly odměněny drobnostmi pro radost. Gratulujeme.
Text a foto: MŠ Smetanovy sady

Večerníčkův karneval 

Opět po roce tu byl oblíbený maškarní karneval naší školky
Karla Čapka, který proběhl v závodním klubu Varroc. O zábavu
a dobrou náladu se postaral klaun Hopsalín spolu s učitelkami
školky, které se proměnily ve Večerníčky a zvolily nástup na
rychlých kolech a kolečkách, zkrátka přijely na parket na všem,
co jim Večerníčkův vozový park nabídl. Tímto všem účastníkům
karnevalu připomněly 55 let existence Večerníčka, a jak ten čas
letí. Ani děti ovšem nezůstaly ve své fantazii pozadu, v maskách
jsme je kolikrát ani nepoznali, ale všem to moc slušelo. Karne-
valový rej v našem právním subjektu ještě nekončí, děti se
mohou těšit na maškarní bál, který na 22. února připravuje
Mateřská škola Vančurova.
Text a foto: Jarmila Šimurdová 

Ve vyprodaném sále Beskydského divadla se 11. ledna uskutečnil
již pětadvacátý Novoroční koncert Ondrášku, pěveckého sboru
základní umělecké školy a jeho přípravných oddělení, který se stal
významnou novodobou tradicí novojičínské kultury. 

První novoroční koncert se uskutečnil v roce 1996 jako výzva
ukázat novojičínské veřejnosti všechna sborová oddělení Ondrášku
ve své různosti a pestrosti. V současnosti je koncertem vzájemně
vyrovnaných a úspěšných pěveckých sborů, vyhrávajících soutěže
doma i v zahraničí. Ti nejmenší, Hrášci, nesoutěží, ale v hudební
koláži Marie Válkové a Karolíny Kudělkové nazvané Z pohádky do
pohádky v roztomilých pohádkových kostýmech dokázali zaujmout
publikum a přesvědčit, že jsou připraveni postoupit k Raráškům,
II. přípravnému oddělení. Ti na obou novoročních koncertech, odpo-
ledním i večerním, bravurně zazpívali cyklus písní Jolany Saidlové
Bílou cestičkou, obohacený o dvě skladby zakladatele Ondrášku
Václava Ptáčka – Bílá hvězda a Rolničky zvoní, a tím připomněli
letošní zářijové jubileum mistrových nedožitých devadesátin. 

Kulihrášek se představil v pásmu Marka Čípa a Dušana Bruse Ten
vánoční čas a přesvědčil, že za třicet let své existence od vzniku
v roce 1990 se stal vyspělým sborem, srovnatelným s koncertním
Ondráškem. Lidové kostýmy dětí pořízené rodiči byly třešničkou na
dortu báječného vystoupení. 

Nejvíce zářily hvězdy koncertu: koncertní Ondrášek, připravující
se na přelomu dubna a května na mezinárodní festival mládežnických
sborů v belgickém Neerpeltu, a Komorní sbor, půvabné mladé dámy,
mající před sebou náročnou mezinárodní soutěž v Kanadě. Oba
sbory fascinovaly publikum, které je odměnilo bouřlivým potleskem.
Jako pravidelný host vystoupil mužský vokální kvartet NoTimers.
V nejdojemnější části koncertu byly představeny letošní absolventky
Andrea Blancová, Jana Kotasová, Eva Valentová, Gabriela Bílková,
Tereza Küferová a Barbora Vlčková, kterým umělecký vedoucí sou-
boru Josef Zajíček poděkoval za dlouholetou činnost a popřál hodně
štěstí a úspěchů v dalším životě. 

Sbory doprovázeli na klavíru Marie Válková, Dušan Brus a Tomáš
Vrána, instrumentalisté Alena Jestřebská, David Cindler, Marek Číp,
Kristýna Buchalová, Cecilie Haywardová, dirigovali sbormistři Karo-
lína Kudělková, Michaela Mrštíková a Josef Zajíček. V úvodu koncertů
pozdravili veřejnost odpoledne náměstek hejtmana Moravskoslez-
ského kraje Lukáš Curylo, večer starosta města Stanislav Kopecký. 
Karel Chobot
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1240 – první písemná zmínka o hradu Starý Jičín (darovací listina
ze 14. července pro premonstráty ve Steinfeldu)

1500 – vložením koupě panství Starý Jičín do moravských zemských
desek se Nový Jičín dostal do držení rodu Žerotínů (do roku 1558)

1540 – připomíná se cech řeznický
1560 – privilegium císaře Ferdinanda I. (26. února) potvrzující městu

Novému Jičínu všechna předchozí privilegia 
1590 – purkmistr a rada Olomouce potvrzují výtah z cechovního

řádu olomouckých pekařů, perníkářů a mlynářů pekařského cechu
v Novém Jičíně (24. října)

1620 – Nový Jičín se stává městem královským (uvádí J. Beck)
1630 – purkmistr a rada města Nového Jičína oznamují a předávají

k používání artikule cechu kloboučnického v Kroměříži cechmi-
strům v Novém Jičíně (7. května)

1680 – od tohoto roku jsou vedeny matriky města: rodná, oddací,
úmrtní

1710 – purkmistr a rada města Nového Jičína osvobozují od měst-
ských dávek vítěze ve střelbě pořádané střeleckým spolkem
(30. června) 

1710 – stavba a slavnostní vysvěcení mariánského sloupu na
náměstí

1790 – v Novém Jičíně umírá polní maršál Ernst Gideon von Laudon
1800 – ve městě se ubytoval slavný ruský vojevůdce generál Ale-

xander Suvorov (6. února)
1830 – 9. října se narodil starosta a čestný občan města Heinrich

Preisenhammer
1850 – Nový Jičín se stává sídlem okresního hejtmanství, berního

úřadu, okresního a krajského soudu
1850 – 18. ledna se narodil čestný občan města, továrník Karl Hückel
1850 – 20. července se narodil Julius Berger, výtvarník, čestný občan

města, profesor Akademie výtvarného umění ve Vídni
1850 – 8. října se narodil čestný občan města, starosta a podnikatel

Ferdinand Czeiczner
1870 – ve městě byla zřízena státní tabáková továrna, o 10 let později

již měla okolo 2500 dělníků, převážně žen 
1880 – 7. října byla slavnostně otevřena nová budova krajského

soudu realizována podle projektu vídeňského architekta Otto Thie-
nemanna

1880 – byly položeny základní kameny Hücklových vil podle projektu
Otto Thienemanna

1880 – 9. prosince vyjel na trati Suchdol nad Odrou – Nový Jičín
první vlak

1890 – byla založena česká knihovna
1890 – 16. až 26. srpna se v Novém Jičíně konaly vojenské manévry

za účasti arcivévody Evžena Habsburského
1900 – otevření expozice Kravařské jizby v místním muzeu z etno-

grafických darů Emila Hausottera
1920 – 6. února se narodil Max Mannheimer, honoris doctor, čestný

občan města, bojující celý život proti nacismu, utrpení, zlu a násilí
1920 – 14. dubna se narodil Antonín Pavlín, regionální spisovatel, 

předseda Městského národního výboru v Novém Jičíně 
1920 – 1. dubna se narodil Jan Hanák, vlastivědný badatel, historik,

pedagog, ředitel Gymnázia v Novém Jičíně (zemřel 26. března 2010) 
1930 – postavena byla budova kina podle projektu architekta Leo

Kammela
1930 – 8. září se narodil Václav Ptáček, čestný občan města, hudební

skladatel, sbormistr, zakladatel zdejších pěveckých sborů, přede-
vším Ondrášku

1930 – koncem října, respektive začátkem listopadu tím, že se zpětně
stěhovali úředníci, byla otevřena a zprovozněna opravená budova
městské radnice

1945 – 6. května do města vstoupila Rudá armáda, 8. května, respek-
tive 1. září skončila 2. světová válka

1945 – 6. července došlo k divokému odsunu německého obyva-
telstva

1960 – k 1. červenci vznikl novou správní organizací Severomoravský
kraj a sloučením malých okresů Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm
aNový Jičín, spřidáním obcí Oderska aSpálovska, okres Nový Jičín

1970 – byl založen Komorní orchestr P. J. Vejvanovského, jeho umě-
leckým vedoucím se stal houslista, pedagog a ředitel novojičínské
hudební školy Miroslav Tyrala  

1990 – městská slavnost ke 200. výročí úmrtí E. G. Laudona
1990 – byl založen Kulihrášek, přípravný sbor Ondrášku, pěveckého

sboru základní umělecké školy 
2000 – pěvecký sbor Ondrášek reprezentoval město na turné po

Jihoafrické republice 
2000 – 2. července zemřel Ervín Bártek, čestný občan města, zakla-

datel pěveckých sborů, především Ondráše, skladatel, hudební
a pěvecký umělec a pedagog 

2010 – 3. dubna zemřel Miroslav Tyrala, ředitel hudební školy ve
výslužbě, houslista, zakladatel Novojického kvarteta a Komorního
orchestru P. J. Vejvanovského 

2010 – 11. dubna se v Libhošti, tehdy místní části Nového Jičína,
konalo referendum o osamostatnění obce, od ledna 2011 je obec
samostatná

Karel Chobot, Radek Polách

Novojičínská výročí roku 2020

Před 310 lety byl slavnostně vysvěcen Mariánský sloup na náměstí, fotografie
z roku 1938. Foto: Muzeum Novojičínska

Před 140 lety byla slavnostně otevřena budova krajského soudu, plán Otto
Thienemanna z roku 1880. Foto: Österreichische Nationalbibliothek
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Mannheimerův životní příběh je téměř zosobněním mnoha podob-
ných příběhů židovských osudů, blízkých antickým tragédiím. Vyba-
vují se mi jeho Vzpomínky - Terezín, Osvětim, Varšava, Dachau,
skvělé literární dílo, s hlubokou tragédií lidského zla. 

Max Mannheimer se v Novém Jičíně narodil 6. února 1920, dostalo
se mu tu základního i středoškolského vzdělání. V rodném městě,
v lůnu početné rodiny čtyř sourozenců, zůstal až do ledna roku 1939.
Zloba nacismu je donutila opustit město, najít nový domov v Uher-
ském Brodě. Dočasný. V roce 1943, poté, kdy se oženil, následoval
výčet koncentračních táborů. Na rampě smrti v Osvětimi viděl napo-
sledy svou ženu, rodiče, sestru a dva bratry. Přežil jen se svým mlad-
ším bratrem. 

Po roce 1945 se vrátil do Nového Jičína, ale nikoho tu ze svých
příbuzných nenašel. Zato zde nalezl novou lásku, narodila se jim tu
dcera, ale pak se vystěhovali do Bavorska. Max Mannheimer našel
v rodině německého antifašisty Eiselta, jehož dceru Elfriedu si vzal,
nový domov. Válečné hrůzy se mu však vracely jako noční můra,
a tak, chtěje se jich zbavit, začal malovat. Talentovaný literát uspěl
i výtvarně a jeho umělecké jméno Ben Jakov je mezi evropskými
abstraktními umělci velmi známé. 

Vystavoval i v Novém Jičíně, kam se mohl konečně po roce 1990
opět podívat. Se svým bratrem zde zorganizoval odhalení pamětní
desky na budově bývalé synagogy, aby si novojičínští občané či
náhodní turisté opět uvědomili, že od středověku zde žili pospolitě
Němci, Češi a Židé. Max Mannheimer na své město nikdy nezapo-
mínal, vždy se k němu vracel, propagoval ho, hrdě se hlásil k místu
svého zrodu. 

Neúnavný zastánce lidských práv a svobod, který přežil holocaust,
předseda táborového výboru koncentračního tábora Dachau, byl

mimo jiné ve svých osmdesáti letech 31. října 2000 promován dok-
torem honoris causa na Filozofické fakultě historických a uměleckých
věd Ludwig-Maxmilians univerzity v Mnichově. Jeho usilovný celo-
životní boj proti nacismu byl odměněn řadou vyznamenání, řádů
a odznaků. 

Max Mannheimer se stal bojovníkem za demokratickou kulturu,
svobodu a lidskost. Slovy Arnošta Lustiga, významného českého
a židovského spisovatele: „To byli vězňové v koncentračních tábo-
rech, kteří kromě o život zápasili o možnost smrti za důstojných pod-
mínek. Byli to nesčetní lidé, jejichž jednotlivé i kolektivní osudy nás
dojímají stejně, jako nás dojímají dávné legendy o povstáních, jako
bylo třeba Spartakovo.“ Stále vitální Max Mannheimer dávno odpustil,
ale do posledních chvil bojoval, aby se zlo nevrátilo. 

Nový Jičín navštívil jak v roce 2008, tedy v roce stých narozenin
zdejší synagogy, tak v roce 2013 u příležitosti oslav sedmisetletého
výročí Nového Jičína. Zastupitelstvo města Nového Jičína na jaře
roku 2009 jmenovalo Maxe Mannheimera čestným občanem, Klub
rodáků a přátel města v roce 2013 čestným členem. Neohroženě
nám tvrdil, že se dožije sta let a těšil se, že je přijede oslavit do rodného
města. Bohužel, i jeho dostihla nemoc. Max Mannheimer zemřel 23.
září 2016. Posledního rozloučení s významnou osobností na novém
židovském hřbitově v Mnichově se zúčastnili Pavel Rozbroj, tehdejší
místostarosta, a Pavel Wessely, předseda Klubu rodáků a přátel
města Nového Jičína.
Karel Chobot

100. výročí narození Maxe Mannheimera

Max Mannheimer při své poslední návštěvě Nového Jičína v roce 2013. 
Foto: Pavel Wessely 

Max Mannheimer (horní řada, druhý zprava) na rodinné fotografii z konce
dvacátých let 20. století. Foto: Muzeum Novojičínska

S přáteli při prohlídce lapidária zdejšího hřbitova. Foto: Pavel Wessely 
Max Mannheimer hostem na novojičínské radnici. Spolu s ním tehdejší místo-
starosta Miloš Lossmann. Foto: Pavel Wessely 
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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.

■ Pondělí 3. 2. v 19:00 h • Milan Uhde, Miloslav Štědroň: BALADA
PRO BANDITU (muzikál) • Balada o lásce, zradě, čarodějnických
kouzlech a touze po svobodě • Hrají: Pavel Batěk j.h., Anna Fixová,
Jiří Vojta, Lukáš Král, Martin Dusbaba, Kateřina Fixová, Ivana Krmíč-
ková a další • Divadlo A. Dvořáka Příbram • Předprodej od 3. 12. •
Předplatné sk. A
■ Středa 5. 2. v 19:00 h • Jára Cimrman, Ladislav Smoljak, Zdeněk
Svěrák: ČESKÉ NEBE Cimrmanův dramatický kšaft • Divadlo
Járy Cimrmana Praha • Vyprodáno
■ Neděle 9. 2. v 16:00 h • Lyman Frank Baum, Pavel Trtílek:
ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ • Pohádkový příběh o malé Dorotce a jejich
neobvyklých přátelích, kteří putují za čarodějem Ozem do Smarag-
dového města • Divadlo Radost Brno • Předprodej od 7. 1. • Před-
platné sk. Čtyřlístek
■ Úterý 11. 2. v 17:00 h • HUDEBNÍ NADĚJE 2020 • Koncert účast-
níků okresního kola soutěže MŠMT • ZUŠ Nový Jičín • Malý sál •
Vstupenky na místě 
■ Čtvrtek 13. 2. v 19:00 h • Václav Havel: AUDIENCE • Absurdní
drama • Režie: Viktor Dudák • Hrají: Zdeněk Šmejda, Michal Šimčík
• Divadlo Bez Portfeje Nový Jičín • Malý sál • 
Předprodej od 7. 1.
■ Pátek 14. 2. v 19:00 h • Lenka VYCHODILOVÁ a David NOLL
• Herečka, šansoniérka a performerka (též LEMURA a sólistka pořadu
Na stojáka) a zpívající pianista, oba členové divadla Sklep, uvedou
večer sestavený ze žánrově pestrých písní, mluveného slova, poezie,
prózy a drobných překvapení • Divadlo za oponou, Praha • Před-
prodej od 7. 1.
■ Pondělí 17. 2. ve 20:00 h • LiStOVáNí.cz: JAK SE STÁT DIKTÁ-
TOREM (Mikal Hem) • Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vlád-
nout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako
vtipný návod • Účinkují: Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a Patrik Bořec-
ký • Malý sál • Předprodej od 28. 1.
■ Středa 19. 2. v 19:00 h • 4 TET – NOVÁ KONCERTNÍ VERZE V.
• Gentlemani v cylindrech Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár a David
Uličník • VM ART Production Praha • Vyprodáno
■ Čtvrtek 20. 2. f 19:00 h • DUO CD • Martin Cába – kytara, Vít
Dvořáček – kytara (Praha) • Malý sál • Předprodej od 7. 1. • Předplatné
KPH
■ Pondělí 24. 2. f 19:00 h • Larry Shue: CIZINEC • Zdánlivě bez-
mocný nýmand se vlivem okolností stává hrdinou • Režie: Kateřina
Dušková • Hrají: Martin Písařík, Lukáš Pečenka, Ludmila Molínová,
Zdeněk Maryška a další • Divadlo Na Fidlovačce Praha • Předprodej
od 7. 1. • Předplatné sk. D

■ CESTA ZA ŽIVOU VODOU • sobota 1. 2. v 17:30 h • Norsko,
Pohádka, 99 min, dabing, přístupné bez omezení
■ DARIA • sobota 1. 2. / pondělí 3. 2. / středa 5. 2. / pondělí
10. 2. ve 20:00 h • Mysteriózní, výtvarně stylizovaný thriller o tenké hranici
mezi realitou a fabulací • Thriller, 89 min, CZ, nepřístupné do 15 let
■ PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY • neděle 2. 2. v 15:30 h •
Animovaný, rodinný, 60 min, CZ, přístupné bez omezení
■ BÍDNÍCI • neděle 2. 2. / úterý 4. 2. v 17:30 h • Francie, Drama,
kriminální, 102 min, titulky, nevhodné do 12 let
■ GENTLEMANI • neděle 2. 2. / úterý 4. 2. / neděle 23. 2. ve
20:00 h • Příběh britského drogového krále, který se snaží prodat
svoje impozantní drogové impérium • USA, akční, kriminální,
113 min, titulky, nepřístupné do 15 let
■ MŮJ PŘÍBĚH • pondělí 3. 2. v 17:30 h • Romantický, drama,
93 min, CZ, nevhodné do 12 let
■ AMUNDSEN • středa 5. 2. v 17:00 h • Norsko, Švédsko, Česko,
drama, dobrodružný, životopisný, 125 min, titulky, nevhodné do 12 let

■ ATTILA • pátek 7. 2. / neděle 9. 2 / úterý 11. 2. / sobota 22. 2. / úterý
25. 2. v 17:30 h • celoživotní cesta novodobé hvězdy Slovenska Attily
Végha – zápasníka MMA • dokument, 90 min, SK, nevhodné do 12 let
■ MODELÁŘ • pátek 7. 2. / středa 12. 2. ve 20:00 h, pondělí 10. 2.
/ pátek 21. 2. / čtvrtek 27. 2. v 17:00 h • Příběh dvou kamarádů
s rozdílnými sny, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů • psy-
chologický thriller, 109 min, CZ, nevhodné do 12 let
■ PÍSEŇ JMEN • sobota 8. 2. v 17:00 h • Kanada, Maďarsko, thriller,
drama, hudební, 113 min, titulky, nevhodné do 12 let
■ BIRDS OF PREY (PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
• sobota 8. 2. / pátek 21. 2. ve 20:00 h – dabing, pátek 14. 2. /
úterý 25. 2. ve 20:00 h – titulky • Po rozchodu s Jokerem se Harley
Quinn spojí se superhrdinkami a psychoušská jízda může začít •
USA, akční, dobrodružný, kriminální, 109 min, dabing i titulky, nepří -
stupné do 15 let
■ SUPER MAZLÍČCI • neděle 9. 2. v 15:00 h, středa 12. 2.
v 17:30 h • Německo, Čína, animovaný, rodinný, 89 min, dabing,
přístupné bez omezení
■ PĚKNĚ TUČNÁ SEBELÁSKA • neděle 9. 2. ve 20:00 h • Film
o ženách, které se o sobě nestydí říct, že jsou tlusté • Dánsko, doku-
ment, 90 min, titulky, nepřístupné do 15 let
■DELIRIUM TREMENS • úterý 11. 2. ve 20:00 h • Srbsko, komedie,
drama, 99 min, titulky, přístupné bez omezení
■ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK • středa 12. 2. v 13:00 h • Česko, Slovensko
• komedie, romantický, 90 min, nevhodné do 12 let
■ CHLAP NA STŘÍDAČKU • středa 13. 2. / sobota 15. 2. / pondělí
17. 2. / středa 19. 2. / sobota 29. 2. v 17:00 h, neděle 16. 2. ve
20:00 h • Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu
poměr, a tak své sokyni učiní návrh • komedie, romantický, 112 min,
CZ, nevhodné do 12 let
■ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST • čtvrtek 13. 2. / středa 19. 2. /
pondělí 24. 2. ve 20:00 h • Česko, Slovensko, romantický, 107 min,
nepřístupné do 15 let
■ JUDY • pátek 14. 2. / neděle 16. 2. v 17:00 h, úterý 18. 2. ve
20:00 h • Judy Garland je fenomenální zpěvačka a herečka, ale její
úspěch a sláva si vybírají vysokou daň • Británie, životopisný, drama,
hudební, 118 min, titulky, nevhodné do 12 let
■ FANTASY ISLAND • sobota 15. 2. / pondělí 17. 2. / pátek
28. 2. ve 20:00 h • USA, horor, dobrodružný, mysteriózní, 109 min,
titulky, nepřístupné do 15 let
■ ŠPIÓNI V PŘEVLEKU • neděle 16. 2. ve 14:30 h • USA, animovaný,
komedie, dobrodružný, 95 min, dabing, přístupné bez omezení
■ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA • úterý 18. 2. v 17:30 h • kome-
die, 95 min, CZ, přístupné bez omezení
■ JEŽEK SONIC • čtvrtek 20. 2. / pondělí 24. 2. v 17:00 h • USA,
komedie, 100 min, dabing, přístupné bez omezení 
■ SVIŇA • čtvrtek 20. 2. / sobota 22. 2. / středa 26. 2. ve 20:00 h,
neděle 23. 2. v 17:30 h • Napínavý akční film o vysoce postavených
zločincích propojených s politikou, mafií, policií a soudy • Slovensko,
thriller, 98 min, nepřístupné do 15 let
■ MOSLEY • neděle 23. 2. v 15:00 h, středa 26. 2. v 17:30 h • Nový
Zéland, Čína, pohádka, 97 min, dabing, přístupné bez omezení
■ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA • středa 26. 2. ve 13:00 h •
komedie, 95 min, CZ, přístupné bez omezení
■ 1917 • čtvrtek 27. 2. / sobota 29. 2. ve 20:00 h • Dva mladí britští
vojáci, kteří na sklonku první světové války dostali zdánlivě nesplni-
telný úkol • USA, Velká Británie, drama, válečný, 119 min, titulky,
nepřístupné do 15 let
■ V SÍTI • pátek 28. 2. ve 17:30 h • Experiment, který naléhavým
způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu •
dokument, 100 min, CZ, nevhodné do 12 let
Legenda:
■ Běžné představení
■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior 
■ Živé představení
Více k  filmům a on-line rezervace/prodej na: www.kinonovyjicin.cz.
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■ sobota 1. 2. v 19:00 h • Klub Galerka • Open mic • Tradiční setkání
muzikantů v Galerce na Staré poště • Pokud si chcete i vy zahrát tři
písničky před publikem, kontaktujte nás na: http://openmic.mksnj.cz•
Vstupné 20 Kč
■ 3.–27. 2. • Výstavní síň Sta-
rá pošta • Plastiky - Richard
Spurný • Obrazy - akade-
mická malířka Zuzana Dvor-
ská Šípová • Vstupné
dospělí 10 Kč, děti 5 Kč
■ 3.–30. 3. • Městská
knihovna • Vzácné chvíle pod
hvězdným nebem • Výstava
velkoplošných panelů s astro-
fotografiemi Petra Horálka 
■ úterý 4. 2. v 18:00 h • Měst-
ská knihovna • Tradiční čínská medicína v praxi – zima a jaro •
přednáška Mariana Volanského (praktik tradiční čínské medicíny,
instruktor Qi gong a Tai chi) • Vstupné 40/60 Kč
■ pátek 7. 2. ve 20:00 h • Klub Galerka • První Hoře - česká alter-
nativní scéna • Kapela, která bývá řazena mezi průkopníky progre-
sivního nebo avantgardního rocku. Na kontě má již šest alb, mnohá
ocenění včetně ceny Anděl • Vstupné 120/150 Kč
■ úterý 11. 2. v 18:00 h • Městská knihovna • Kdyby fotografie
mohly vyprávět… • Skryté příběhy hvězdných portrétů. Přednáška
fotografa Petra Horálka • Vstupné 40/60 Kč
■ pátek 14. 2. Ve 20:00 h • Klub Galerka • 4Dogs • Valašskome-
ziříčská rocková kapela • Vstupné 50/80 Kč
■ pátek 21. 2. ve 20:00 h • Klub Galerka • Beata Hlavenková
a Oskar Török s novým albem Sně • Zpívající pianistka, skladatelka,
aranžérka a producentka Beata Hlavenková, známá také ze spolu-
práce s Lenkou Dusilovou (Baromantika) • Vstupné 120/150 Kč
■ sobota 22. 2. v 19:00 h • Klub Galerka • Poutníci – 50 let v count-
ry • Vstupné 120/150 Kč
■ pátek 28. 2. ve 20:00 h • Klub Galerka • Jazz klub & EQ JAZZ
(CZ/USA/RU) • Ema Euler – zpěv, Ryan Simpson (USA) – kytara,
Mirek Výravský – trubka, Zuzana Nevěřilová nebo Max Magadonov
– kontrabas • Vstupné 140/180 Kč

Výstavy
■ Do 13. 4. • Žerotínský zámek – Rytířský sál •
ZBOŽÍ UKRYTÉ V ROCE 1938 • Výstava prezen-
tuje ojedinělý nález velkého souboru předmětů

z galanterního a papírnického obchodu z konce třicátých let 20. sto-
letí, který byl řadu let zazděný ve sklepě domu č. 16 v Příboře. Majitelé
obchodu se snažili tímto způsobem uchránit svůj majetek před nacis-
ty, následně po osvobození pak před znárodněním.
■ Do neděle 2. 2. • Nová galerie • NOČNÍ POUTNÍK • O životě
a díle malíře Rudolfa Kobiely. 
Otevírací doba:

úterý–pátek 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h  
sobota zavřeno • neděle, svátky 9.00–15.00 h 

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

■ FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ •
sobota 8. 2., 13:00–20:00 h • Třetí kolo deskového pětiboje ve hře
Karak. Vyhrát můžete hodnotné ceny od sponzorů akce. Po turnaji
bude navazovat volné hraní deskových her • Vstupné 50 Kč
■ FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA VOL. 3 • pátek 21. 2., 19:00–22:00 h
• DJ MIKEE • Pro mládež 13–18 let • Vstupné 40 Kč
■ TANEČNÍ VEČER V KARIBSKÉM STYLU • pátek 28. 2.
v 19:30 h • K tanci hraje kapela Marco Campos & T4F • Předprodej
vstupenek od 20. ledna v pokladně SVČ Fokus • Cena vstupenky
200 Kč, možno dokoupit večeři

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

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

■ úterý 4. 2. ve 14:00 h • ŠKOLNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT VE
HŘE NA KLAVÍR • hudební sál ZUŠ
■ úterý 11. 2. v 17:00 h • HUDEBNÍ NADĚJE 2020 • Beskydské
divadlo, malý sál • koncert účastníků okresního kola soutěže MŠMT
• vstupenky na místě 
■ čtvrtek 27. 2. • OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE MŠMT VE HŘE NA
KYTARU • hudební sál ZUŠ

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
■ 4.–28. 2. • galerie Návštěvnického centra ZAPOMENUTÁ
MINULOST  výstava fotografií Ivety Mutinové
■ 4. 2.–29. 4. • placená expozice klobouků Návštěvnického cent-
ra TURISTICKÉ ZNÁMKY Zdeňka Mutiny • Vernisáž 4. 2. v 17:00 h

Nabídka TIC:
• Stále v prodeji stolní a nástěnné kalendáře města na

rok 2020, nyní za zvýhodněnou cenu. Akce platí do
vyprodání zásob.

 • K dostání nové číslo Turistických novin – Novojičín-
sko.

• Doprodej lokálních produktů partnerských měst.
Otevírací doba:

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

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

Plastika Richarda Spurného, výstavní
síň Stará pošta. Zdroj: MKS Nový Jičín

Dechovka rozdávala radost a pohodu
Městská dechová hudba Nový Jičín má za sebou úspěšný rok,

kdy rozdávala radost a pohodu v blízkém i širokém okolí Nového
Jičína. Předvedla své programy na Oderských dnech, v lázních Teplice
nad Bečvou, v lázních Luhačovice a v Nošovicích. Zúčastnila se fes-
tivalů ve Valašském Meziříčí a v Konici. Nechyběla ani tradiční letní
vystoupení v zahradě Nového Slunce a na Slavnostech města. Uspo-
řádala také adventní a vánoční koncerty v Novém Jičíně a v dalších
místech. Rok 2020 přivítala dechová hudba Novoročním koncertem
na lázeňské kolonádě v Sanatoriích Klimkovice. Nyní orchestr začíná
připravovat repertoár pro tento rok a těší se na své posluchače.
Text: Marie Dohnalová, foto: Vladimíra Hábová
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Pozvánky

Kultura / pozvánky

• Valašský bál ve Fokusu
Soubor lidových písní a tanců Javorník Nový Jičín zve na tradiční

Valašský bál, který se uskuteční v sobotu 15. února v prostorách
Střediska volného času Fokus. K tanci a poslechu hraje Cimbálová
muzika FRIŠ z Ostravy a vystoupí také soubory  Javorníček  a CM
Javorník s taneční skupinou. Předprodej vstupenek od 3. února
v kanceláři SAZKA na Masarykově náměstí.

• Kaligrafie a ruční práce v knihkupectví 
Knihkupectví a kavárna Jiří Fiala připravilo na sobotu 1. února

v 9:30 a 12:30 h Moderní kurz kaligrafie. Následující víkend
8. a 9. února vždy od 9:00 h se zde koná Kurz výroby kožených
flexi balerín. Každou středu od 15:00 h bude v knihkupectví pro-
bíhat posezení při pletení, háčkování, paličkování, vyšívání a jiných
ručních pracích.

• Večerní výstup na Svinec 
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve na 3. ročník

Večerního výstupu na Svinec. Uskuteční se v sobotu 29. února,

sraz účastníků je v 15:30 h u altánku ve Smetanových sadech.
Trasa bude dlouhá do 12 km. Podrobné informace naleznete na
http://turisti-kctnj.cz.

• Národní týden manželství 
Těm, kterým záleží na partnerských i mezilidských vztazích, patří

pozvání na tři večery v rámci mezinárodního programu Národní
týden manželství. V pondělí 10. února se uskuteční přednáška Man-
želství v síti komunikace, ve středu 12. února je na programu téma
Manželství v síti dobrých návyků a ve čtvrtek 13. února Manželství
v síti pocitů. Besedy proběhnou v sídle mobilního hospice Strom ži-
vota na Kostelní ulici. Začátky jsou vždy v 18:00 h. Dobrovolné
vstupné bude věnováno mobilnímu hospici.

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

předmětů se uskuteční ve středu 19. února od 14:30 do 16:30 h
v Klubu seniorů Nový Jičín vulici Msgr. Šrámka 13. Přijďte rozšířit svou
sbírku nebo nabídnout ostatním své přebytky. Vstupné je dobrovolné.

Vokální souboj na zámku
Na konci roku se v Žerotínském zámku konal Galavečer českého

barbershopu. Nejednalo se o holičskou přehlídku, jak by se z názvu
mohlo zdát, ale o koncert vokálních kvartetů, které se věnují a cappella
stylu „barbershop“. Ten vznikal před rokem 1900 právě v pánských
holičstvích. Tříhodinový koncert byl divácky velmi atraktivní a počet
připravených 225 židlí se ukázal jako nedostačující. 

V první polovině koncertu se představily pražské kvartety aCámen,
The Boaters a iScream, brněnští Vocal Overdose a nakonec novo-
jičínští NoTimers. Po přestávce následovala hlavní část večera –
souboj, během kterého se kvartety na pódiu neustále střídaly a navzá-
jem se hecovaly k co nejlepším výkonům. Postupně se tak zvedala
náročnost zpívaných skladeb a samotné uvádění jednotlivých písní
připomínalo stand-up komedii. V rámci velkého finále všechny kvar-
tety spojily síly a sborově předvedly klasické barbershopové
písně. Záznam celého galavečera najdete na www.notimers.cz. 
Jan Hána

Únor 2020

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína zve všechny členy
a příznivce ve čtvrtek 6. února

v 17:00 h v klubových prostorách na baště městského opevnění
na přednášku Karla Chobota Zlo nesmí vítězit, věnovanou stému
výročí narození malíře, spisovatele, neúnavného bojovníka za svo-
bodu a proti nacismu Maxe Mannheimera, honoris doctor, čestné-
ho občana města. Přednášce bude předcházet v 16:00 h položení
kytice u pamětní desky na domě v Hoblíkově ulici 34, který rodina
vlastnila, a kde v letech 1930–1938 bydlela. Zároveň zveme členy
na výroční, letos volební členskou schůzi, která se uskuteční ve
čtvrtek 27. února v 16:00 h v malém sále Beskydského divadla.

Klub rodáků a přátel města

Novojičínští NoTimers při vystoupení v Žerotínském zámku. 
Foto: Michaela Hermanová

Masopustní jarmark 
Tradiční masopustní novojičínský jarmark proběhne v pátek 21. úno-

ra od 8:00 do 17:00 hodin na Masarykově náměstí. Součástí bude
průvod masek a soutěž „O nejchutnější novojičínskou paštiku“, do
které se může přihlásit kterékoliv místní řeznictví. Degustační vzorek
bude moci ochutnat veřejnost, která svým hlasováním rozhodne ovítězi.
V rámci této akce budou vybráni i návštěvníci jarmarku, kteří po vyhlá-
šení soutěže v 15:30 hodin, obdrží balíček masných výrobků. 

Chybět nebude ani obvyklá nabídka jarmarečních produktů.
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TEPELNÁ ČERPADLA
LEVNÉ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV VODY 

Pavel Holeňa
Straník 158, Nový Jičín

mobil: +420 608 780 193
e-mail: pavelholena@seznam.cz

www.pavelholena.cz

SVÁŘEČE, OBSLUHU
SVAŘOVACÍCH ROBOTŮ,
LASERŮ a CNC STROJŮ

Společnost VVM - IPSO s. r. o. ve Fulneku
přijme na hlavní pracovní poměr

Bližší informace na:
tel.: 739 32 29 88, e-mail: vvm-ipso@vvm-ipso.cz

Kostelní 19, Nový Jičín, tel.: +420 775 618 788

Zakázky na jaro 2020
se slevou

10–30 %

Odvádíme profesionální práci již víc než 18 let!!!
Náklad: 10 900 ks (16 stran)
Distribuce: do všech domácností

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

Barevnost: plnobarevně
Periodicita: měsíčník (12 vydání do

roka)
Uzávěrka: vždy 15. předcházejícího

měsíce

Novojičínský zpravodaj
vydává Městský úřad Nový Jičín

Gabriela Vyskočilová
manažer inzerce

tel.: 545 240 117, mob.: 777 367 085
e-mail: g.vyskocilova@samab.cz

Novojičínský zpravodaj 
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Zápasníci reprezentovali v Polsku
Na závěr sezony 2019 vyrazili zápasníci do polského Wolówa na

tradiční Mikulášský turnaj. V silné mezinárodní konkurenci, pod
vedením trenéra Martina Szarowského a předsedy oddílu Jiřího Gol-
da, získalo 6 borců z osmičlenné výpravy mladších žáků a přípravky
některou z medailí. 

Zuzana Jančová a Kristián Očka ve svých věkových a váhových
kategoriích zvítězili. Vynikající výkon předvedl Rostislav Janča, který
z šestnácti borců ve své váhové kategorii získal stříbrnou medaili.
Další dvě stříbrné medaile vybojovali Jakub Čajánek aVojtěch Kundrát,
Ondřej Szarowský získal bronz. Bez medaile, ale přesto pěkné 6.
místo v konkurenci třinácti zápasníků, obsadil Tomáš Hantschel. Vel-
kému ocenění se dostalo našemu devítiletému talentu Kristiánu Očkovi,
který získal cenu „Nejtechničtější zápasník celého turnaje“. Při účasti
275 zápasníků z 26 oddílů jde o velký úspěch našeho sportovce.

Návštěva novojičínských zápasníků ve Wolówě měla i společenskou
stránku. Zástupci oddílu předali starostovi Wolówa Dariuszovi Chmu-
rovi pozdravy a upomínkové předměty od starosty Nového Jičína
Stanislava Kopeckého. Starosta polského města reagoval pozváním
zástupců města Nový Jičín na květnové slavnosti města Wolówa.
Jiří Gold, předseda oddílu zápasu

Šest plaveckých mistrů ČR
Historického úspěchu dosáhli členové Plaveckého klubu Nový

Jičín na mistrovství ČR, které se konalo na konci loňského roku
v Plzni. Už jen účast 10 chlapců a 5 dívek byl rekordní počet, který
se kdy kvalifikoval na nejvyšší domácí soutěž. Novojičínští plavci
se rozhodně v konkurenci více než 450 plavců ze 79 klubů neztratili.
Z plzeňské vody vylovili celkem 20 medailí. Z toho 6x získali zlatou,
tedy titul mistra České republiky.

Mistry republiky se stali: David Koutný (2x), Josef Kratochvíl, Matěj
Knesl, Šimon Vavřín a štafety dorostenců na 4x50 volný způsob
(Petr Jaroň, Jan Sazovský, Matěj Knesl a Josef Kratochvíl). Další
medaile přidali David Koutný (3x 2. místo a 1x 3. místo), Jan Sazovský
(2x 2. místo), Petra Kocianová (4x 3. místo), Josef Kratochvíl
(1x 3. místo v kategorii dospělých), štafeta dorostenců na 4x50 polo-
hový závod (2. místo), štafeta dorostu mix na 4x50 volný způsob
a 4x50 polohový závod (2x 3. místo). Členy štafet a medailisty byli
kromě již jmenovaných také Petr Jaroň a Marie Skopalová. Za zmínku
stojí, že novojičínští chlapci získali jako jediní medaili v každé ze
4 štafet, kterou plavali. Žádnému jinému klubu se to nepodařilo.

I ostatní novojičínští zástupci, kteří skončili pod stupni vítězů,
předvedli vynikající výsledky. Celkem překonali 52x  své nejlepší
osobní výkony, z toho 11x dlouhodobé klubové rekordy. Mezi další
úspěšné účastníky českého mistrovství patří Marie Skopalová,
Annemarie Kulišťáková, Anežka Olosová, Veronika Hasalová,
Ondřej Knesl, Martin Kocian, Dalibor Ott, Silvestr Adámek a Petr
Jaroň. Všem patří velká gratulace.
Vlastimír Perna

Discgolfisté rekapitulují úspěchy
Discgolfová sezona 2019 skončila a mohu říci, že tolik úspěchů

a významností náš klub Moravian Gators Nový Jičín už dlouho neskli-
dil. Pojďme si uplynulý rok v krátkosti zrekapitulovat. 

V první lize discgolfu se v kategorii Open umístil Kryštof Novák na
druhém a Bohdan Bílek na třetím místě. U juniorů zvítězil Jakub Dostál
a třetí skončil Šimon Galia. V kategorii Women obsadila druhou příčku
Eliška Bártková. Druhou ligu ovládl uOpenů František Trenz, v kategorii
MP50 vybojoval druhou příčku Petr Ryšánek. V discgolfové lize Mora-
vy a Slezska skončil na druhém místě Jakub Veselý. V této soutěži
klub Moravian Gators Nový Jičín vybojoval druhé místo, což je také
obrovský úspěch. Mistrem ČR se stal v kategorii Junior Jakub Dostál,
za ním se umístil Šimon Galia, v kategorii Open se stal vicemistrem
Jakub Knápek a v kategorii Women vybojovala titul druhé vicemistryně
Eliška Bártková. Dva členové, Bohdan Bílek (Open) a Jakub Dostál
(Junior), reprezentovali náš klub a celou Českou republiku na mistrov-
ství světa týmů v Estonsku. Reprezentanti vybojovali skvělou 5. příčku,
umístili se tedy lépe, než se od nich očekávalo.

V Novém Jičíně se uskutečnily dva turnaje, a to 1+1 Tour a Letní
Bedřich Smetana Memoriál. V obou dominovali domácí hráči a obsa-
dili první místa v kategoriích Open a Women. 

Členové  novojičínského klubu získali celkem 30 zlatých, 30 stříbrných
a 15 bronzových medailí, a to převážně na tuzemských turnajích.

Co dodat? Snad jen to, aby byla sezona 2020 přinejmenším tak
vydařená jako letošní. Přejeme našim discgolfistům hodně zdaru,
pevné nervy a hlavně: Ať to lítá!
Radek Dostál

Plavci novojičínského klubu – mistři ČR. Foto: Vlastimír Perna

Fotbalisté přivezli stříbro
Malí fotbalisté novojičínského klubu, ročníky narození 2007, se

28. prosince zúčastnili turnaje v Kopřivnici, který byl hrán v osmi
týmech rozdělených do dvou skupin. Novojičínští se utkali s Ful-
nekem, Kopřivnicí a Studénkou. Mezi těmito soupeři nenašli pře-
možitele a postupovali v turnaji dále z 1. místa tabulky. Poté
následovala výhra nad týmem z Města Albrechtičky a kluky čekal
boj o zlato s Hranicemi na Moravě. Po vyrovnaném souboji 2:1
si do Nového Jičína odvezli stříbro. Nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen novojičínský hráč Thomas Cauzzo.

Text a foto: Jana Martincová

Turisté na zimním Helfštýně
První lednovou sobotu přivítal hrad Helfštýn téměř pět tisíc návštěv-

níků 43. ročníku zimního výstupu, mezi nimi také ty z novojičínského
Klubu českých turistů, odboru Turisté. 

Výšlap představuje jedinečnou možnost, jak si hrad prohlédnout
v zimě, protože od listopadu do začátku března je uzavřen. Po pro-
hlídce hradu se turisté z Nového Jičína vydali procházkou zpět přes
Týn nad Bečvou a přírodní rezervaci Škrabalka k vlakovému nádraží
v Lipníku nad Bečvou. 
Vlasta Čejková



Novojičínský zpravodaj – Periodický tisk územně-samosprávného celku. Číslo 2/2020 vyšlo 24. 1. 2020, distribuce 30.–31. 1. 2020. 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-town.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 17. února ve 12:00 h

Nový Jičín objektivem čtenářů

Štěpán Veverka Ludmila Černá

Očekávali jsme sice větší účast
No vojičínských na prezentaci no -
vinek v našem městě, nicméně
 za slané snímky nepostrádají aktuál-
nost a mají i svou kvalitu.
• Zdeněk Přecechtěl přináší poprvé

noční náladu nedávno dokončené
„piazetty“ mezi Hotelem Praha
a nádvořím Žerotínského zámku.

• Bezkonkurenční obraz letošního
novoročního ohňostroje zaslal
nám známý specialista Štěpán Ve-
verka.

• Ludmila Černá svůj snímek lehce
„pocukrovaného“ náměstí doprovo-
dila obavou, aby  to nebyl jediný sníh
letošní zimy. Ve druhé půlce ledna ho
spadlo už nějakých deset centi-
metrů, ale zmizel během následují-
cího dne. Přinese změnu v této, pro
milovníky zimní nálady neradostné
bilanci, aspoň únor?

Za došlé fotografie děkujeme
a těšíme se na další aktuální snímky.

Pavel Wessely Zdeněk Přecechtěl
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