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Vážení občané,
je nám ctí Vás prostřednictvím Novojičínského zpravodaje pozdravit 

a popřát Vám do nového roku.
Za sebe i za všechny zaměstnance Městského úřadu Nový Jičín Vám přejeme 

pevné zdraví, lásku bližních, rodinnou pohodu a štěstí. 
A také aby byl rok 2020 úspěšný a štědrý ke všem Vašim přáním a snům.

Stanislav Kopecký, starosta města

Václav Dobrozemský, místostarosta města

Ondřej Syrovátka, místostarosta města

Marcel Brož, místostarosta města

Josef Solanský, tajemník úřadu
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Ples města v Hotelu Praha
Reprezentační ples města Nového Jičína se uskuteční v pátek

7. února 2020 od 19:00 hodin v Hotelu Praha. Hostem večera
bude Tereza Mašková, k tanci a poslechu bude hrát skupina
Kvatro Ostrava a cimbálová muzika Pramínky. Vstupné včetně
večeře činí 350 korun.

Předprodej vstupenek bude probíhat v Hotelu Praha ve třech
termínech: 14. 1. od 17:00 do 20:00 h, 15. 1. od 8:00 do 10.30 h
a 16. 1. od 15:00 do 18:00 h.

Město má rozpočet na rok 2020
Nový Jičín má schválený rozpočet na rok 2020. Hospodařit bude

s 870 miliony korun. Na straně příjmů radnice počítá s přibližně
685 miliony korun. Rozpočet byl sestaven jako schodkový, rozdíl
mezi výdaji a příjmy pokryjí vlastní zdroje na účtech města a kon-
tokorentní úvěr, který lze čerpat až do výše 70 milionů korun.

Radnice si jako prioritní stanovila investice do bydlení. Rozpočet
bytového odboru byl oproti loňsku navýšen o sto milionů korun.
„V lokalitě Za Školou v Žilině se v příštím roce za 30 milionů korun
vybuduje infrastruktura a my budeme moci občanům nabídnout ke
koupi 25 stavebních parcel,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav
Dobrozemský. Za 28,5 milionu korun by se měly modernizovat čtyři
městské kotelny. Na dvojnásobek, na více než pět a půl milionu
korun, se navýšila částka určená na generální opravy volných, ale
zdevastovaných bytů. 

„K bydlení by měl sloužit i dům v ulici K Archivu, bývalá nemocniční
ubytovna. Za 1,7 milionu korun by se měla zhotovit projektová doku-
mentace, a pokud nenastanou nějaké komplikace, ještě v závěru
roku 2020 by se mohl vysoutěžit zhotovitel stavby,“ upřesnil Dob-
rozemský. S kvalitou bydlení souvisí i parkování. V rozpočtu je vyčle-
něno 10 milionů korun na vybudování dalších 70 parkovacích míst
na sídlišti Dlouhá.

Více peněz než vloni by mělo jít i do sportu a školství. Téměř devět
milionů korun připadne na sanaci budovy a opravu šaten v Základní
škole Tyršova. Necelých osm milionů korun je alokováno na rekon-
strukci atria Základní školy Komenského 66. Za 52 milionů korun
by se měla opravit střecha zimního stadionu. Na tři miliony korun
vyjde studie a projekt na revitalizaci sportovišť ve městě „O dva
miliony korun jsme posílili programové dotace. Na sport, kulturu,
volný čas, péči o památky, sociální oblast nebo estetizaci objektů
dáme zejména neziskovým organizacím téměř 22 milionů korun,“
vysvětlil místostarosta.

Náklady na druhou etapu přeměny přístavby Hotelu Praha na kul-
turní dům byly vyčísleny na 70 milionů. S ohledem na extrémní nárůst
nákladů na stavbu však dojde k přehodnocení a zrevidování nejen
samotných nákladů stavby, ale také rozsahu realizace. Tři a půl
milionu korun si vyžádá záchovná údržba a odstranění dřevomorky
v Hückelových vilách. Město také přispěje více než třemi miliony
korun technickým službám na nákup nové techniky, bude se podílet
i na financování přípravných prací na opravu smuteční síně. „Občané
jistě přivítají i zřízení elektronické úřední desky za 400 tisíc korun.
Dotyková obrazovka usnadní vyhledávání informací a zároveň uše-
tříme za papír a barvu v tiskárně,“ ukončil seznam projektů zahrnutých
v rozpočtu Nového Jičína na rok 2020 Dobrozemský.
Marie Machková, tisková mluvčí

Jednorázová platba za psa  
Poplatek za psa zůstává v Novém Jičíně i v roce 2020 nezměněný.

V souladu s novelou zákona o místních poplatcích jsou od něj osvo-
bozeni držitelé průkazu ZTP. Původně se úleva od platby vztahovala
jen na držitele průkazu ZTP/P. Sníženou sazbu budou hradit uživatelé
starobního důchodu a všichni občané starší 65 let. Novinkou je
změna termínu splatnosti poplatku. Taxa za psa se bude hradit jed-
norázově do 30. června příslušného kalendářního roku.

„Držitelé průkazu ZTP mají povinnost tuto skutečnost městskému
úřadu oznámit, neboť z moci úřední není tato informace dohleda-
telná,“ upozornil Jindřich Sedlář z finančního odboru novojičínské
radnice. V Novém Jičíně se platí za psa chovaného v bytě
1000 korun ročně, za psa v rodinném domě 300 korun. Uživatelé
starobního důchodu a osoby starší 65 let  musejí za psa v bytě
uhradit 200 korun a za psa v rodinném domě 150 korun. Tyto částky
jsou neměnné už od roku 2003. „Původně se místní poplatek ze
psů mohl uhradit ve dvou splátkách. Nyní byl schválen pouze jeden
termín splatnosti, který je shodný s datem platby za komunální
odpad,“ doplnil Sedlář.
Marie Machková, tisková mluvčí

Změny poplatku za odpady  
Po sedmi letech se v Novém Jičíně zvyšuje poplatek za odpad.

Od 1. ledna 2020 bude každý občan platit za sběr, přepravu, třídění
a odstraňování komunálních odpadů 600 korun, což je o 48 korun
více než nyní. Nová vyhláška města ale zároveň stanovuje, že tato
služba bude pro děti do jednoho roku věku zdarma. 

Sazba místního poplatku za komunální odpad se mimo jiné sta-
novuje z nákladů obce na uvedenou činnost v předešlém roce.
„Město Nový Jičín vynaložilo v roce 2018 za odpady téměř 23
milionů korun, což je o dva miliony více než v roce 2017. Z toho
přibližně 8,6 milionu korun šlo na pravidelný svoz odpadu z popel-
nic a kontejnerů.  Zatímco náklady města rostou každoročně
o miliony korun, občan zaplatí měsíčně pouze o čtyři koruny více
než dosud,“ vysvětlila Eva Bártková, vedoucí odboru životního
prostředí.

V roce 2018 byly skutečné celkové roční náklady přepočtené
na osobu 910 korun, pro rok 2020 se zatím odhaduje, že budou
990 korun. „Rozdíl mezi skutečnými náklady a příjmy, do kterých
patří i poplatek hrazený občany, pokrývá město ze svého rozpočtu,“
doplnil místostarosta Václav Dobrozemský. 

Poplatek za celý rok musí občané uhradit do 30. června 2020.
Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města nebo
v hotovosti na pokladně úřadu na Divadelní ulici 1. „Od její úhrady
jsou osvobozeni pouze lidé, kteří pobývají déle než půl roku v zahra-
ničí nebo 90 dní v nemocnici, klienti chráněného bydlení, domovů
pro seniory a dětských domovů,“ upřesnila Ivana Langerová
z finančního odboru.
Marie Machková, tisková mluvčí

Nový přechod v Bludovicích

V místní části Bludovice (lokalita Česká škola) bylo vybudováno
nové místo pro přecházení včetně dělícího ostrůvku na silnici
I/57. Nový přechod má sloužit k bezpečnému pohybu chodců
přes velmi frekventovanou silnici I. třídy a k propojení obou auto-
busových zastávek. 

V rámci stavby došlo k vybudování nových chodníků, autobu-
sových zálivů a nové opěrné zídky. Součástí je i zřízení nového
veřejného osvětlení. Vše bylo spolufinancováno z Fondu Evropské
unie, z Integrovaného regionálního operačního programu. Dotace
na tuto akci byla schválena ve výši 2,7 milionu korun a celkové
náklady stavby činily 3,2 milionu. Daný projekt významně přispěje
ke zvýšení bezpečnosti chodců a snížení rizika dopravních nehod
za účasti chodců. 

Město Nový Jičín dlouhodobě usiluje o rozvoj infrastruktury
pro pěší, zvláště pak na nejvíce dopravně zatížených úsecích,
jako je silnice vedoucí z Valašského Meziříčí do Nového
Jičína.
Lenka Ondřejová, odbor rozvoje a investic
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Lesopark získal dvě ceny 

Lesopark Skalky v Novém Jičíně získal v soutěži Park roku
2019 hned dvě ocenění. Od Společnosti pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu za nadčasový krajinářský přístup, velkorysý rozsah
projektu a citlivé vytvoření přechodu města do okolní krajiny. A od
Svazu školkařů České republiky za přínosné a jedinečné řešení
parku se silným vzdělávacím cílem. 

Park ke krátkodobé rekreaci obyvatelstva vznikl na pěti hek-
tarech neudržované plochy na Skalkách v roce 2014. „Ocenění
odborné poroty je prestižní záležitost. V rámci republiky došlo ke
zviditelnění Nového Jičína, objevujeme se v časopisech zabýva-
jících se krajinářstvím a architekturou,“ uvedla Kateřina Kuželová
z odboru životního prostředí novojičínské radnice. 

V lesoparku bylo vysazeno přes 13 tisíc stromů a keřů a 11 tisíc
trvalek. Oddechová zóna byla pomocí zahradně-architektonických
a výtvarných prvků rozdělena na slunný háj, zahradu růžovitých
a sluneční pavilon. Celý parkový les je doplněn informačními
tabulemi, které poskytují návštěvníkům ponaučení o záměru
města a významu úprav.

„Lesopark má co nabídnout po celý rok díky plochám stále
zelených rostlin. Na jaře jistě zaujmou pestrobarevné rododen-
drony a v létě je nejatraktivnější zahrada růžovitých, kde je i vyhlíd-
kový altán se slunečními hodinami a terasy lemované růžemi
a trvalkami. Slunný háj, který je hned vedle, je zase ideálním
místem pro opalování a pro pikniky,“ doplnila Kuželová.
Text a foto: Marie Machková, tisková mluvčí

Od neděle 15. prosince 2019 platí tak jako každý rok nové jízdní řády
v železniční i autobusové dopravě a tato změna přináší několik zajíma-
vých novinek i pro naše město. Jednáním s krajským úřadem se nám
podařilo prosadit navýšení počtu spojů jezdících přes sídliště Loučka,
a to díky změně trasy linky číslo 616 z Nového Jičína do Polomi. Tato
linka, která dříve jezdila z autobusového nádraží po silnici I/48 přímo
do Starého Jičína, nově pojede po ulicích K nemocnici a Bohuslava
Martinů a dále přes zastávku Loučka, restaurace Koruna. V Loučce tak
přibude 6 až 8 nových spojů ve všední dny, 4 o víkendech a vznikne
zcela nové spojení tohoto sídliště s Kauflandem. Již v průběhu podzimu
byl na zastávce Loučka, restaurace Koruna instalován nový světelný
panel, který cestujícím zjednoduší orientaci v autobusech. Tak jako
v předchozích letech se i pro letošní rok podařilo dojednat mimořádné

autobusové spoje po Pivobraní 20. června a Slavnostech města
5. září., které pojedou do všech místních částí, nově i do Žiliny.

Nový rok přináší i negativní změnu v podobě mírného navýšení
jízdného v zóně 70, kterým se dorovnává cena jízdného platná ve
zbylých částí kraje. Jednorázové jízdné se zvyšuje z 12 na 13 Kč
(platba ODISKou zůstává 9 Kč) a o několik korun se zvyšuje také
dlouhodobé jízdné (např. měsíční jízdné z 235 na 240 Kč).

Ve fázi jednání jsou také dvě další novinky. Spolu s Příborem aKopřiv-
nicí jednáme s krajem ozřízení nové linky, která by jezdila od železniční
stanice v Hranicích na Moravě. Kromě toho jednáme o opětovném
zřízení ski a cyklobusu. Tuto linku bychom financovali sami spolu
s dalšími městy a obcemi na trase a mohla by začít jezdit od léta.
Ondřej Syrovátka, místostarosta

Spouští se e-neschopenky
Od 1. ledna 2020 začínají platit tzv. e-neschopenky. To znamená,

že vám lékař, pokud onemocníte, dá pouze průkaz dočasně práce
neschopného pojištěnce, ne již tři díly papírové neschopenky.
Odpadá tak povinnost předávat či jinak doručovat zaměstnavateli
papírovou neschopenku. Máte jen povinnost oznámit zaměstna-
vateli, že jste onemocněli. Více informací o elektronických nescho-
penkách najdete na stránkách České správy sociálního
zabezpečení: www.cssz.cz/eneschopenka
Marie Machková, tisková mluvčí

Zveme všechny členy a přízniv-
ce ve čtvrtek 30. ledna 2020
v 16:30 h na přednášku Karla Cho-

bota s názvem Výročí roku 2020, která se uskuteční v klubových
místnostech na baště městského opevnění v ulici Gen. Hlaďo. 

Do nového roku 2020 přeje výbor Klubu pokoj všem lidem
dobré vůle, pevné zdraví a hodně štěstí. 

Klub rodáků a přátel města

Změny v příměstské dopravě 

Nové služby pro občany 
Komise pro otevřené město se v roce 2019 zabývala rozvojem azlep-

šením služeb pro občany města. Výsledkem jednání bylo doporučení
rozšířit Free Wi-Fi síť v budově městského úřadu na ulici Divadelní 8,
instalovat nové platební terminály na odboru dopravy (řidičské průkazy
a technické průkazy) aodboru správních agend (občanky apasy) azří-
zení schránky důvěry pro možnost předání písemných podnětů, při-
pomínek a informacích o závadách. Schránku důvěry najdou občané
ve vestibulu radnice vedle vstupu do informací.  Tato doporučení byla
zrealizována vprůběhu prosince 2019. Další návrhy komise pro otevřené
město v podobě zakoupení nové elektronické úřední desky a rozšíření
mobilní aplikace Nový Jičín v mobilu byly zařazeny do rozpočtu města
na rok 2020 a jejich realizace se připravuje.
Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního

Odpad lze třídit do tašek 
Občané Nového Jičína, včetně místních částí, si mohou od ledna

vyzvednout tašky na separovaný odpad. Sady byly pořízeny za pod-
pory společnosti ASOMPO, a. s. a autorizované obalové společnosti
EKO-KOM, a. s.  K dispozici jsou dvě velikosti. 

Město tímto způsobem podporuje třídění odpadů, díky kterému se
šetří primární zdroje surovin, energie a životní prostředí. Tašky tří barev
pro opakované použití jsou určeny ke třídění papíru, skla a plastu,
jejich součástí je i návod k třídění.  Po naplnění se obsah uloží do kon-
tejneru odpovídající barvy. Sady budou do vyčerpání zásob k dispozici
na radnici Masarykovo náměstí 1,  více informací podají pracovníci
recepce ve vestibulu a na odboru životního prostředí, kancelář 306. 
Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Na novojičínské náměstí dorazí 6. ledna Tříkrálový průvod. Králové
na koních v doprovodu andělů, zástupců koledníků a zpěváků vyjdou
v 9:30 hodin od farního kostela. Na náměstí u dřevěného betléma budou
symbolicky vysvěceny křídy pro koledníky. Samotná Tříkrálová sbírka,
která letos v České republice slaví 20. výročí, oficiálně začne 1. ledna
a koledníky u svých dveří budete moci potkávat až do 14. ledna. 
Markéta Brožová

Tři králové na náměstí
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leden / únor 

 Třikrálové doputovali na náměstí a zahájili největší dobročinnou sbírku u nás.

 Tradiční novoroční koncert Ondrášku. Prvním občánkem města byl Mirek. Město přivítalo nový rok ohňostrojem.

 Maškarní rej s mateřinkou Karla Čapka.

 Opravená tělocvična školy Jubilejní. 

 Lávku pod Puntíkem smetl padající jasan.

 Dobročinný pochod Novoroční čtyřlístek. Studenti gymnázia v televizním Bludišti.

 Ples města s Martinem Chodúrem.  Mladí zastupitelé na radnici.

 Masopustní taškařice na náměstí. Město hostilo finále ČP v basketbalu.  Setkání města s představiteli církví.

Novojičínský rok 2019 objektivem fotografů
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 2. ročník večerního výstupu na Svinec.

únor / březen / duben 

 Finále kuželkářského grand prix mládeže. Nový Jičín navštívil hejtman Ivo Vondrák.

 Od městské policie odešel ředitel Jiří Klein. Rekonstrukce pěti okružních křižovatek. Sportovci roku P. Pístecká a L. Nevrla.

Šampionka ve slalomu Simona Šenkeříková. Zlatý olympionik Š. Macháček (vlevo).  Kulihrášek jako vítěz krajské soutěže.

 Dobrovolníci uklidili koryto Jičínky.  Puellae et Pueri v pražském Rudolfinu. Cena za aplikaci Nový Jičín v mobilu.

 Studentky zachránily lidský život.  Veřejné fórum s nápady pro město. Pochod okolo Kojetína. 
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 Velikonoční jarmark v ZŠ Tyršova.

duben / květen 

 Stolní tenisté uhájili 1. ligu.  Radnice ocenila strážníky.

Cena městu za společenskou odpovědnost. Vzácné věci z minulosti na Baště. Ploutvaři obhájili 13. titul mistrů ČR.

 Tvoření z odpadu na ZŠ Dlouhá. Obřadní síň prošla rekonstrukcí.  Hasiči slavili 50 let profesionální jednotky.

 Přístavba Hotelu Praha s novým pláštěm.  Klub rukodělných prací pomáhá 20 let. Další cena pro město za přívětivý úřad.

 Výstava Lidé Charty 77 v divadle.  3. ročník Novojičínského půlmaratonu. Premiér Andrej Babiš v Novém Jičíně.
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 Sousedská snídaně v Žilině.

květen / červen

 Účastníci kampaně Do práce na kole. Rodáci opravili můstek Studánkové trasy.

 Kamenné divadlo ožilo Divadelní dílnou.ZŠ Komenského 68 spolupracuje s Mensou. Poděkování osobnostem města.

Na 7. ročníku Pivobraní teklo 100 druhů piv.Osobnosti projektu Příběhy našich sousedů.  Vítěz Poháru starosty ZŠ Komenského 66.

Show připomněla slavnou éru basketbalu.  Loučka slavila svůj den obce. Na radnici ocenili úspěšné školáky.

 100 let Sportovního klubu Straník.  Pasování prvňáčků z Jubilejní na čtenáře.  Fokusácká akademie v Beskydském divadle.
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červen / červenec

 Úspěšné atletky ze základky Dlouhá 54. 

 Charitativní snídaně gymnazistů. Městská dechovka na festivalu v Konici. Bludovické děti se bavily s hasiči.

 Ploutvař J. Kovařík stříbrný z Evropy.Úspěch švihadlových skokanů –účast na ME. Dětský domov sídlí v Hückelově vile 50 let.

 Stovky dětí si užily táborové „fičáky“ Střediska volného času Fokus. Plavecký klub získal na republice 12 medailí.

 Rock The Opera na Skalkách. V této budově se začalo učit před 110 lety. Zemřel válečný veterán Rostislav Stehlík.

 Vítání prázdnin. Na náměstí byli akrobaté i 200členný sbor z mateřských škol.
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Nový ředitel městské policie Daniel Rýdel.

srpen / září 

 Olga Lounová „rozpálila“ kulturní léto.Zdravotně postižení na ozdravném pobytu.

 Dům v Revoluční 36 je úspornější a hezčí. Školu na Komenského 66 odstartovaly balonky. 90letá odbojářka Dana Milatová.

 Nová busta Augustina Hückela u Tonaku. Slavnost města připomněla výročí průmyslu, mimo jiné 220 let kloboučnické továrny.

 Vyhlášení ankety Dobrovolník roku.  Nejlepší discgolfaři stř. Evropy na Svinci.Pavel Wessely je čestným občanem města.

 Vstup před zámkem se po 50 letech změnil. Nová služba Senior Point.  Svatováclavská vyjížďka veteránů.
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B. Svobodová zlatá na ME v orient. potápění.

září / říjen / listopad

 Klub rodáků a přátel města v Berlíně. Nejmladší děti na startu běhu parkem. 

 Knihovna získala cenu za služby. Školáci poznávají život včel. Baby a senior taxi jezdí nový dopravce.

 Nová zateplená fasáda školky Jubilejní. Město děkovalo dárcům krve.  Zápasníci získali dva tituly mistrů ČR.

 Na základkách se konala školní fóra.  Florbalisté odehráli 26. ročník O-cupu. Medaile pro soutěžící s Parkinsonem.

Skončila revitalizace bývalého letního kina.  Pietní akt uctil válečné veterány. Ondráš se sborem ze slovenské Senice.



Novojičínský zpravodaj 11

 Horolezci pořádali 45. Alpicross.

listopad / prosinec

 Galaxie vyhrála malou Ligu mistrů.

 Lampionový průvod prošel Bludovicemi.  Draky do oblak dostala školka Jiráskova.

 18. poledník vyznačený v ulici Jubilejní. 30 let sametových událostí na náměstí.

 Vánoční strom vyrostl v Libhošti.

 Dva novojičínské bronzy z MS v „páce“.  Adventní jarmark na náměstí.

 Den s Mikulášem si dopoledne užily především děti z mateřských škol.

 Hana Zagorová a Petr Rezek v kině.

 Podvečerní program s andělskou dream show přilákal na náměstí stovky lidí. Vánoční strom se rozzářil v 17 hodin a svítit bude až do Tří králů.

Autoři fotografií: Miroslava Borošová, Petr Brandejs, Ivan Čejka, Stanislav Číp, Marie Dohnalová, Dana Dokládalová, Daniel Fojtík, Svatava
Hajdová, Petr Holub, Lucie Hrdličková, Martin Jaroš, Tereza Jelínková, Jiří Klein, Martin Klumpler, Lenka Kokešová, Jaroslav Kotas, Darina
Krausová, Eva Krupová, Petr Lenart, Svatoslava Lenartová, Jiří Macíček, Marie Machková, Lenka Malinová, Jan Malý, Zuzana Michálková,
Miroslav Mikula, Šárka Nedělová, Marek Nižnanský, Jan Ondruška, Lenka Ondřejová, Jaroslav Perútka, Radek Polách, Lubomír Sazovský,
Pavel Sedlář, Vlaďka Segeťová, Miroslav Smutný, Libuše Svobodníková, Martin Szarowský, Jarmila Šimurdová, Kamil Škarka, David Šrubař,
Edita Štecová, Gabriela Šustalová, Iva Volná, Pavel Wessely, Alexandr Zolotov, Lumír Zrník a archivy: České basketbalové federace, Gymnázia
Nový Jičín, Městského kulturního střediska Nový Jičín, Moravskoslezského kraje, SVČ Fokus, Simony Šenkeříkové a ZŠ Komenského 68.
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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.

■ Středa 8. 1. v 19:00 h • Jiří Pavlica: MISSA BREVIS • Sbor
Puellae et Pueri Nový Jičín a jeho hosté – sbor KOS Pedagogické
školy Litomyšl, sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž,
Litomyšlský symfonický orchestr • Diriguje Milan Motl • Předprodej
od 3.12.
■ Sobota 11. 1. v 15:00 a v 18:00 h • JUBILEJNÍ XXV. NOVOROČNÍ
KONCERT sboru Ondrášek a jeho přípravných oddělení (Hrášek
účinkuje pouze na koncertě v 15:00 h) • Předprodej od 10. 12.
■ Neděle 12. 1. v 16:00 h • PROSTĚ ŽÁBA • Čím vším může projít
chudák žába, než konečně dojde ke štěstí? • Divadlo U staré herečky
Praha • Předplatné sk. Rolnička, vyprodáno v předplatném.
■ Pondělí 13. 1. v 19:00 h • Henrik Ibsen: NORA (Domeček pro
panenky) • Ve své době skandální hra klasika realistického norského
dramatu • Tereza Dočkalová získala za roli Nory Cenu Thálie 2017
• Režie: Jan Nebeský • Dále hrají: Jan Teplý ml., Kateřina Holánová,
Radek Valenta, Jan Hušek, Hana Seidlová • Divadlo Pod Palmovkou
Praha • Předprodej od 3. 12. • Předplatné sk. B.
■ Čtvrtek 16. 1. v 19:00 h • Sean O’Casey, Jiří Krejčík: PENSION
PRO SVOBODNÉ PÁNY • Pocta klasické komedii, přioděná do ele-
gantního, bezstarostného a nostalgického hávu secese 1. desetiletí
20. století. • Režie: Jaromír Dulava • Hrají: Patrik Děrgel, Lukáš Pří-
kazský, Anna Fialová / Lenka Zahradnická a další • Divadlo Palace
Praha • Předprodej od 3. 12. • Předplatné sk. D.
■ Sobota 18. 1. v 19:00 h • Jana Burkiewiczová: WALLS & HAND-
BAGS • Divadelní tanečně-akrobatická podívaná. • Režie: Jana Bur-
kiewiczová, SKUTR (Martin Kukučka, Lukáš Trpišovský). • LOSERS
CIRQUE COMPANY Praha • předprodej od 3.12. • Předplatné sk.
P.
■ Čtvrtek 23. 1 v 19:00 h • LOBKOWITZ TRIO • Lukáš Klánský –
klavír, Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello • Všichni tři
členové Lobkowicz Tria jsou uznávání sólisté a komorní hráči • Před-
prodej od 3.12. • Předplatné KPH • Malý sál.
■ Pátek 24. 1 v 19:00 h • Patrik Hartl: 4 SESTRY • Komedie o módě,
dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném včelaři
a překvapení v kompostu • Režie: Patrik Hartl
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Stavná, Anna Šišková, Lucie Pernetová
/ Jana Stryková, Roman Štabrňák • Studio DVA Divadlo Praha •
Předprodej od 5. 11.
■ Pátek 31. 1. v 18:30 h • Homér: ODYSSEA • Náhradní termín za
zrušené představení 27. 9. • Úprava: Zdeněk Pospíšil, Jarmila Kři-
žanová, Zdeněk Klos • Drama o strastiplné cestě ithackého krále
Odyssea • Režie: Zdeněk Klos • Bernatské ochotnické divadlo Bod-
lák Bernartice nad Odrou.

■ ZAKLETÉ PÍRKO • čtvrtek 2. 1. / pátek 3. 1. / neděle 5. 1.
v 17:30 h a neděle 19. 1. v 15:30 h • Pohádka, 95 min, CZ, přístupné
bez omezení.
■ NENÁVIST • čtvrtek 2. 1. / úterý 7. 1. ve 20:00 h • Horor,
95 min, titulky, nepřístupný do 15 let.
■ ŠPINDL 2 • pátek 3. 1. / neděle 5. 1. ve 20:00 h • Komedie,
107 min, CZ, nevhodný do 12 let.
■ JUMANJI: DALŠÍ LEVEL • sobota 4. 1. / pondělí 6. 1.
v 17:00 h • Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby
našli Spencera, který záhadně zmizel • Akční, dobrodružný, komedie,
123 min, dabing, přístupné bez omezení.
■ STAR WARS: VZESTUP SKYWALKERA • sobota 4. 1. / pátek
10. 1. ve 20:00 h a čtvrtek 23. 1. v 17:00 h dabing • úterý 7. 1.
v 17:00 h a středa 15. 1. v 20:00 h titulky • Ve strhujícím závěru
stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se koneč-
ný boj za svobodu galaxie • Sci-fi, dobrodružný, akční, 142 min,
přístupné bez omezení.

■ ŠPIÓNI V PŘEVLEKU • neděle 5. 1. v 15:00 h • Walter a Lance
musí pracovat jako dokonale sehraný tým, jinak se celý svět ocitne
ve smrtelném nebezpečí • Animovaný, rodinný, komedie, 104 min,
dabing, přístupné bez omezení.
■ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK • pondělí 6. 1. / pátek 17. 1. ve 20:00 h
a úterý 21. 1. v 17:30 h • Romantický, komedie, 90 min, CZ, nevhodný
do 12 let.
■ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II • středa 8. 1. / sobota 11. 1. / neděle
12. 1. v 17:30 h • Ve filmu Ledové království se Elsa obávala, že je
pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové království II musí doufat,
že je mocná dostatečně • Animovaný, muzikál, fantasy, 103 min,
dabing, přístupné bez omezení.
■ VLASTNÍCI • středa 8. 1. ve 20:00 h a pondělí 13. 1. v 17:30 h
a pondělí 16. 12. v 17:00 h • Komedie, drama, 96 min, CZ, nevhodný
do 12 let.
■ CATS • čtvrtek 9. 1. / středa 15. 1. v 17:30 h • Muzikál, komedie,
drama, fantasy 106 min, titulky, nevhodný do 12 let.
■ POD VODOU • čtvrtek 9. 1. / úterý 14. 1. ve 20:00 h • Akční,
thriller, horor, sci-fi, 95min, titulky, nevhodný do 12 let.
■ MŮJ PŘÍBĚH • pátek 10. 1. / úterý 14. 1. / čtvrtek 16. 1.
v 17:30 h a sobota 11. 1. ve 20:00 h • Romantický, drama, 90 min,
CZ, nevhodný do 12 let.
■ MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU • neděle 12. 1.
v 15:30 h • Animovaný, 88 min, dabing, přístupné bez omezení.
■ NA NOŽE • neděle 12. 1. / pondělí 13. 1. /čtvrtek 30. 1. ve
20:00 h • Komedie, krimi, drama, thriller, 130 min, titulky, nevhodný
do 12 let.
■ ŠPINDL 2 • středa 15. 1. v 13:00 h • Komedie, 107 min, CZ,
nevhodný do 12 let.
■ PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA • čtvrtek 16. 1. / sobota
18. 1. ve 20:00 h a pátek 17. 1. /pondělí 20. 1. v 17:30 h • Krimi,
komedie, 95 min, CZ, nevhodný do 12 let.
■ DOLITTLE • sobota 18. 1. / neděle 19. 1. / středa 22. 1. / sobota
25. 1. v 17:30 h a středa 29. 1. ve 20:00 h • Komedie, rodinný, dob-
rodružný, fantasy, 106 min, dabing, přístupné bez omezení.
■ MIZEROVÉ NAVŽDY • neděle 19. 1. / středa 22. 1. ve 20:00 h
• Akční, komedie, krimi, thriller, 98 min, titulky, nevhodný do 12 let. 
■ KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA • pondělí 20. 1. ve
20:00 h • Dokument, 90 min, CZ, přístupné bez omezení.
■ RICHARD JEWELL • úterý 21. 1. ve 20:00 h • Drama, 131 min,
titulky, nevhodný do 12 let.
■ PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST • čtvrtek 23. 1. / sobota 25. 1. /
neděle 26. 1. ve 20:00 h a pátek 24. 1. a středa 29. 1. v 17:30 h •
Komedie, 107 min, CZ, nepřístupný do 15 let.
■ KRÁLÍČEK JOJO • pátek 24. 1. / pondělí 27. 1. ve 20:00 h •
Komedie, drama, válečný, 108 min, titulky, přístupné bez omezení.
■ TENKRÁT PODRUHÉ • pondělí 27. 1. v 17:30 h • Komedie, dra-
ma, romantický, nepřístupný do 15 let.
■ SRDCOVÁ KRÁLOVNA • úterý 28. 1. v 17:00 h • Drama, 127 min,
titulky, nepřístupný do 15 let.
■ LE MANS ‘66 • úterý 28. 1. ve 20:00 h • Drama, životopisný,
sportovní, akční, 152 min, titulky, nevhodný do 12 let.
■ VLASTNÍCI • středa 29. 1. v 13:00 h • Komedie, drama, 96 min,
CZ, nevhodný do 12 let.
■ MALÉ ŽENY • čtvrtek 30. 1. v 17:00 h a pátek 31. 1. ve
20:00 h • Drama, romantický, 135 min, titulky, přístupné bez ome-
zení.
■ TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU • pátek 31. 1.
v 17:30 h • Animovaný, rodinný, 70 min, dabing, přístupné bez ome-
zení. 
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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■ čtvrtek 2. 1.–31. 1. • Městská knihovna • Čaj, láska a svět -
výstava fotografií • Soubor fotografií pořízených z cest po Číně,
a také snímky zachycující společenskou stránku a sílu sbližovat při
čajovém obřadu a čajových setkání. Vernisáž se uskuteční v úterý
7. 1. v 17:30 h.
■ sobota 11. 1. ve 20:00 h • Coffeemusicbar • Bára Bobová trio
- jazzové standardy • Repertoár kapely je složen z jazzových stan-
dardů a českých i zahraniční coverů • Vstupné 50 Kč.
■ úterý 21. 1. v 9:00 a 16:00 h • Městská knihovna • Klub trénování
paměti • Trénování paměti vede trenérka III. stupně Martina Buria-
nová. Možnost rezervace na tel. 556 709 840 • Vstupné 30 Kč.
■ úterý 21. 1. v 18:00 h  Městská knihovna • Trek okolo Annapurny
- cestopisná přednáška, atmosféru Káthmándú přiblíží cestovatel,
fotograf a spisovatel Jiří Fišar • Kapacita míst je omezena, možnost
rezervace na tel. 556 709 840 • Vstupné 40/60 Kč.
■ pátek 24. 1. ve 20:00 h • Klub Galerka • Bluegrass Cwrkot -
tradiční zahájení klubové sezóny, stylový, převážně tradiční bluegrass
zpívaný anglicky • Vstupné 90/120 Kč.
■ úterý 28. 1. v 18:00 h • Městská knihovna • Beseda se spiso-
vatelkou a blogerkou Terezou Schillerovou - autorka knih Deník
raka, Deník raka 2 a Princezna Psycho • Kapacita míst je omezena,
možnost rezervace na tel. 556 709 840  Vstupné 60/80 Kč
■ pátek 31. 1. v 17:00 h • Výstavní síň „Stará pošta“ Vernisáž
výstavy: Dřevěné sochy – Richard Spurný • Obrazy- akademická
malířka Zuzana Dvorská Šípová.
■ pátek 31. 1. ve 20:00 h • Klub Galerka   Jazz klub &AllisonW-
heeler (USA) & Daniel Bulatkin (Rusko) • Vstupné 140/180 Kč.

Výstavy
■ Do neděle 5. 1. • Rytířský sál a Kamenná síň
• 140 LET CESTY SVĚTLA • Lucerny, lampy
a světlomety z Nového Jičína.
■ Do neděle 2. 2. 2020 • Nová galerie • NOČNÍ

POUTNÍK • O životě a díle malíře Rudolfa Kobiely. 
■ Od 31. 1 do 13. 4 • Rytířský sál • ZBOŽÍ UKRYTÉ V ROCE 1938
• Výstava prezentuje ojedinělý nález předmětů z galanterního a papír-
nického obchodu z konce 30. let 20. století, který byl řadu let zazděný
ve sklepě domu č. 16 v Příboře • Vernisáž ve čtvrtek 30. 1. v 17.00 h.

Otevírací doba:
úterý–pátek 8.00–12.00 h, 13.00–16.00 h  

neděle, svátky 9.00–15.00 h 

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

■ KOUZELNÁ MAŠKARNÍ NOC • pátek
10. 1. a sobota 11. 1. od 16:00 h • Tradiční zábavné odpoledne,
večer, noc a ráno pro děti, tentokrát na téma karnevaly – maškarády.
Součástí je dílnička s výrobou škrabošek, koupání v bazénu, stezka
odvahy, diskotéka s karnevalem. • V ceně 200 Kč je pitný režim,
jídlo a program.
■ FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ – 2. KOLO • sobota 11. 1.
13:00 h–20:00 h • Druhé kolo deskového pětiboje tentokrát ve hře
Catan: Osadníci z Catanu. Vyhrát můžete hodnotné ceny od sponzorů
akce. Společně s turnajem bude probíhat i volné hraní her • Cena:
50 Kč
■ BALONKOVÝ REJ • neděle 12. 1. 15 h–18 h • Karneval pro děti
s rodiči. Bohatý program – soutěž o nejlepší masky, zpívání do mikro-
fonu, hry a soutěže, divadélko a diskotéka.
■ FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA VOL. 3 • pátek 17. 1. 19:00 h–22:00 h
• Našlapaná hudba, světelné efekty, doprovodný program, a to vše sDJ
MIKEE za mixážním pultem • Pro mládež 13 až 18 let. • Cena: 40 Kč.
■ BLECHA CUP • sobota 25. 1., 9:00 h–12:30 h, 14:00 h–18:00 h
• Basketbalová hala u bazénu v Novém Jičíně • Soutěž v rychlostním
ropeskippingu pro týmy z ČR a zahraničí. Součástí programu bude
i švindlové vystoupení týmů. Celodenní vstupné 50 Kč. 

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

■ Jubilejní XXV. Novoroční koncert pěveckého sboru Ondrášek,
jeho přípravných oddělení a komorního sboru • sobota 11. 1.
v 15:00 h a 18.00 h • Beskydské divadlo • Prodej vstupenek v Bes-
kydském divadle. 

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
■ Pátek 3. 1. – pátek 31. 1. • galerie Návštěvnického centra –
výstava fotografií Martiny Bartoňové SÍLA SVĚTLA II. • Vernisáž
3. 1. v 17:00 h.
■ Do pátku 10. 1. • VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A UMĚLECKÝ
DESIGN • placená expozice klobouků • Výstava Střední umělec-
koprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí.

Zimní vydání Turistických novin
Začátkem ledna vyjde nové „zimní“ vydání čtvrtletníku Turistických
novin „Novojičínsko“. Již třetí číslo bude zaměřeno na období
leden až březen 2020. Čtenáři se mohou dočíst, kam na lyže nebo
za tancem, jelikož doba před masopustem patří právě plesové
sezoně. Nechybí proto ani pozvánka na novojičínský masopust
a článek o místních zvycích a tradicích, které se s tímto lidovým
svátkem pojí. 
V obsahu také najdete tip na procházku nebo povídání o part-
nerských městech Nového Jičína. Noviny budou opět k dispozici
na recepci Návštěvnického centra. 
                               Nikola Maňáková, Návštěvnické centrum

Nabídka TIC:
• Doprodej lokálních produktů partnerských měst.
• Stále v prodeji stolní a nástěnné kalendáře města na

rok 2020.
• K dostání nové číslo Turistických novin – Novojičínsko.

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.

Pozvánky
• Ples s podtitulem Tančíme v květech pořádají zahrádkáři

v pátek 24. ledna v 19:00 h v sále Závodního klubu Varroc. K tanci
a poslechu bude hrát skupina Flegmens. Vstupné je 150 Kč. Před-
prodej je od 8. ledna v sídle územního sdružení Českého zahrád-
kářského svazu, Mgsr. Šrámka 13 nebo na tel. 604 477 342.

• Komorní orchestr Pavla Josefa Vejvanovského odehraje
v neděli 19. ledna novoroční koncert v modlitebně evangelické
církve v Janáčkových sadech. Hosty programu budou Ladislav
Moravetz (varhany), Tomáš Prejda (trubka) a žáci tanečního oboru
Základní umělecké školy Nový Jičín. Začátek je v 17:00 h.

• Novojičínský Klub českých turistů, odbor Turisti zve k účasti na
Zimním výstupu na hrad Helfštýn. 43. ročník akce se
uskuteční v sobotu 4. ledna. Odjezd z Nového Jičína je vlakem
v 8:38 h. Aktuální informace najdete na http://turisti-kctnj.cz.

• Oddíl kuželek TJ Nový Jičín zve fanoušky v sobotu 4. ledna od
9:00 h na okresní přebor kategorie žen a seniorek na 120 HS. V novo-
jičínské kuželně se kromě domácích hráček utkají oddíly Oder aSedlnic. 
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Kostelní 19, Nový Jičín, tel.: +420 775 618 788

REHABILITAČNÍ CENTRUM
REDUKO s. r. o.

Nabízí terapie hrazené pojišťovnami

– Krátké objednací lhůty –
Šenov u NJ, El. Krásnohorské č.178
budova Školního zemědělského podniku  

(naproti základní a mateřské školy)
Objednávky osobně nebo telefonem

Tel.: 725 369 320
e-mail: canal.reduko@seznam.cz

Placená inzerce
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Uzávěrka příštího čísla bude 19. ledna ve 12:00 h

Nový Jičín objektivem čtenářů

Miroslav Chyba Jan Kopera

Protože byla poslední stránka
prosincového zpravodaje celá
věnována připomínce 30. výročí
17. listopadu v našem městě, jsou
vaše snímky, zaslané v listopadu,
hodnoceny nyní společně s pro-
sincovými. Opakovaně prosíme
autory, aby po ukončení foto-
soutěže, kterou jsme uzavřeli
v loňském roce, respektovali nový
smysl této fotostrany, a to pre-
zentaci snímků, které ukazují
aktuální téma nebo dění v na-
šem městě. Jako například tyto:
• Z došlých snímků, které ukazují

novou část Smetanových sadů,
vzniklou rekonstrukcí bývalého
letního kina, lze považovat ten
od Antonína Vágnera za nej-
zdařilejší. Navíc je doprovázený
tímto autorovým přáním: „Kéž
tento nadělený dárek přinese
lidem, nejen z Nového Jičína,
hodně radosti a užitku!“ 

• Alena Vidomusová zachytila děl-
níky pracující – nepracující na
střeše domu na rohu ulic Jiráskova a K nemocnici, kde se kdysi hodně
pracovalo. Ve zdejší varhanářské firmě vyrobili varhany pro více než
150 kostelů u nás i v cizině. Úspěšný varhanář Karl Neusser se narodil
v listopadu, nedávno tomu bylo 175 let.

• Autor černobílého snímku Miroslav Chyba jistě netušil, že zachytil
měsíc vycházející nad dvojdomem č. 16 a 18 na Dolní Bráně, kde
bratři Hückelové rozjeli průmyslovou výrobu klobouků (loňská připo-
mínka 220 let založení firmy). V domě hned nalevo bývala zase výroba
svítidel pro kočáry i auta, předchůdce pozdějšího Autopalu, který loni,
už pod hlavičkou jiných firem, oslavil 140 let.

• V předvánočním čase Česko zpívá koledy. A zpívalo se i v Novém
Jičíně, jak dokládá snímek Jana Kopery.

Za došlé fotografie děkujeme a napřístě prosíme autory, aby posílali
pouze jeden snímek, dva jen výjimečně.
Pavel Wessely

Antonín Vágner

Alena Vidomusová
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