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Také v letošním roce vás Návštěvnické centrum zve na tradiční Novojičínský masopustní jarmark, který proběhne v pátek 10. února od

8 do 17 hodin na Masarykově náměstí. Čeká vás spousta zabijačkových specialit i jiných dobrot, a skvělé zábavy. Více informací na straně 5.

Foto: Lenka Malinová
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Rozpočet schválen: Výdaje města dosáhnou miliardy
Novojičínští zastupitelé na svém druhém zasedání projednali

a schválili rozpočet města na rok 2023. Město bude v tomto roce
hospodařit s celkovými příjmy ve výši zhruba 828 milionů korun,
výdajová část by měla být přibližně 1 miliarda korun. Rozdíl mezi
výdaji a příjmy pokryjí vlastní zdroje na účtech města. „Do přípravy
rozpočtu se promítly vysoké ceny energií a vysoká míra inflace.
I přes tyto okolnosti je rozpočet proinvestiční, počítáme s realizací
záměrů, které jsou obsaženy v koncepčních a strategických doku-
mentech města,“ řekl místostarosta Nového Jičína Václav Dobro-
zemský.

Prioritou je zachování provozu a fungování příspěvkových orga-
nizací či sportovních zařízení. „Nezapomínáme ani na běžnou údržbu
a opravy městského majetku. Jedná se o opravy komunikací a chod-
níků, veřejného osvětlení, modernizaci bytového fondu či údržbu
v budovách, které provozují školská a kulturní zařízení města,“ pokra-
čoval Dobrozemský.

S ohledem na výrazný nárůst cen energií jsou aktuální energetické
úspory. „Z těchto důvodů bude město pokračovat v modernizaci
tepelného hospodářství, jejímž cílem je zvyšování účinnosti zařízení,
snižování poruchovosti a provozních nákladů či snížení emisí. Kromě
modernizace kotelen půjde například o opravu teplovodu v Loučce.
Jako pilotní projekt plánujeme vybudování fotovoltaické elektrárny
na budově Technických služeb,“ dodal místostarosta Dobrozem-
ský.

„Naší snahou bylo sestavit rozpočet, který by na jednu stranu zohled-
ňoval prudký nárůst cen energií a materiálů, zároveň ale zahrnoval
prostředky na investice a rozvoj města. V oblasti školství příští rok
zrekonstruujeme zahradu v MŠ Jiráskova v hodnotě 4,6 milionu korun
a kuchyni na ZŠ a MŠ Jubilejní, pracovišti Dlouhá za 14,5 milionu
korun, která dodává obědy i pro další školská zařízení. V oblasti sportu

proběhne dlouho očekávaná stavba nového skateparku za 11 milionů
korun, která měla být započata již letos, ale nepodařilo se vybrat zho-
tovitele,“ uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. „Dále chystáme napří-
klad budování nových parkovacích míst podle koncepce parkování
v celkové hodnotě asi 11 milionů korun, pokračování revitalizace okolí
Čerťáku a vybudování nové vzduchotechniky v Beskydském divadle,“
doplnil Syrovátka.

Rostoucí ceny energií se odrážejí i v plánovaných investičních
akcích města. „Budeme realizovat pilotní projekt fotovoltaiky v areálu
Technických služeb města, jehož cílem je dosažení maximálního
využití vyrobené elektřiny přímo v areálu.  Další z nákladnějších akcí
je přestavba střediska zeleně technických služeb na Palackého ulici
ve výši bezmála 18 milionů korun, která měla být původně realizována
již v letošním roce. Z důvodu nedostatku některých materiálů spo-
jeného s prudkým nárůstem cen byla akce přeložena na rok příští.
V letošním roce rovněž chystáme rekonstrukci Laudonova nádvoří
tak, ať ho můžeme zprůchodnit a občané jej mohou zase využívat,“
uvedl starosta města Stanislav Kopecký.

„V plánu je také zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci
bývalého horního nádraží. Součástí rozpočtu jsou i finance, které
budeme směřovat do místních částí Loučka, Žilina, Bludovice, Straník
a Kojetín,“ připojil místostarosta Jaroslav Perútka.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce byl dokončen třetí z projektů,
který byl hrazen z investičního úvěru, počínaje rokem 2023 bude
město tento úvěr splácet. „Účelový úvěr byl schválen za výhodných
podmínek v roce 2020 a byl určen na revitalizaci dvou bytových
domů a rekonstrukci bývalého Domu sester na bytový dům K Archivu.
Celková výše čerpaného úvěru je 92,08 milionu korun a město jej
bude splácet patnáct let,“ uzavřel místostarosta Dobrozemský.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Cena tepla výrazně vzrostla
Na svém 4. zasedání Rada města Nový Jičín schválila cenu tepla

nabídnutou společností Veolia Energie ČR na období od 1. ledna
2023. Z důvodu enormního nárůstu ceny zemního plynu a elektřiny
na trhu s energiemi a nárůstu ceny emisních povolenek došlo k navý-
šení ceny tepelné energie pro objekty napojené na pronajaté tepelné
zdroje tepelného hospodářství města Nový Jičín. Oproti ceně roku
2022, která byla sjednána ve výši 704,88 Kč/GJ (2,5376 Kč/KWh),
došlo k navýšení na 1220,56 Kč/GJ (4,3941 Kč/kWh), tedy zhruba
o 73 procent. Porovnání cen tepelné energie pro rok 2023 v některých
dalších městech naleznete na webových stránkách města.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Poplatek za odpady se nezvedá 
Také v roce 2023 zaplatíme za komunální odpad celkem 600 korun.

Poplatek za osobu na celý rok musí občané uhradit do 30. června
2023. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet města,
číslo účtu: 19-326801/0100 nebo osobně v pokladně Městského
úřadu Nový Jičín, Divadelní 1, v hotovosti nebo platební kartou.
Při bezhotovostní platbě je nutné uvést správný, již dříve přiřazený
variabilní symbol, na jehož základě bude platba řádně identifikována.

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v Novém Jičíně včetně
cizinců, kteří zde pobývají déle než 3 měsíce, dále pak vlastníci nemo-
vité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekrea-
ci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území města. Od úhrady za komunální odpad jsou osvobozeni
poplatníci, kteří pobývají déle než půl roku v zahraničí nebo kteří jsou
umístěni v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Dále pak
osoby v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení a nezletilí, umístění v dětských domovech.
Neplatí rovněž lidé, kteří jsou omezeni na osobní svobodě.

Nově za komunální odpad zaplatí i vlastníci staveb pro rodinnou
rekreaci, kteří jsou zároveň trvale přihlášeni v Novém Jičíně. 

Ivana Langerová, odbor finanční

Několik desítek lidí se sešlo ve čtvrtek 19. ledna vpodvečer před radnicí při
vzpomínkovém aktu k 54. výročí sebeupálení Jana Palacha na protest proti
sovětské okupaci Československa v roce 1968. Akci zorganizovala Novojičínská
otevřená společnost a vedle dalších řečníků na ní promluvil také místostarosta
Nového Jičína Jaroslav Perútka. Foto: Ivan Junášek

Pneumatiky už jen do servisu
Opotřebované pneumatiky již není možné odevzdávat na sběrných

dvorech ve městě. Nejsou komunálním odpadem. Pro pneumatiky byla
vytvořena síť míst zpětného odběru, kterou zaštiťuje kolektivní systém
ELTMA. V rámci Nového Jičína anejbližšího okolí je pneumatiky možné
zdarma odevzdávat (v přiměřeném množství) v pneuservisech: Pneu-
servis Hanzelka, Alma Pneu a AUTORENT SERVIS.

Městský úřad žádá občany, aby využívali tohoto legálního a bez-
platného způsobu a nevytvářeli černé skládky! Přehledná mapa
s místy zpětného odběru pneumatik je dostupná na www.eltma.cz.

Eva Rusková, odbor životního prostředí
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První dítě roku: Mária-Elena

Hendikepovaní nacházejí práci
Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín ve spolupráci

s Úřadem práce a poskytovateli sociálních služeb připravil kulatý stůl
k tématu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V prostorách
městského úřadu se sešli jak zástupci z řad hendikepovaných osob,
kteří přišli sdílet své zkušenosti shledáním práce, tak zástupci zaměst-
navatelů nebo těch, kteří o zaměstnávání těchto lidí uvažují. 

„Lidé, které trápí nějaké zdravotní omezení, jsou neskutečně vděční
za příležitost pracovat. Jsme pomalejší než zdraví lidé, ale jsme o to
pracovitější a loajálnější zaměstnanci,“ uvedla jedna z účastnic kula-
tého stolu.

K dnešnímu dni je v našem správním obvodu obce s rozšířenou
působností v evidenci Úřadu práce 161 osob se zdravotním posti-
žením, 89 z nich je z Nového Jičína. V loňském roce se podařilo najít
pracovní uplatnění 128 zdravotně postiženým.

„Naším dlouhodobým cílem je zajistit každému člověku přístup
k povolání, které umožňuje jeho postižení, ale také odpovídá jeho
schopnostem a dovednostem. Zapojení do pracovní činnosti totiž
těmto lidem přináší i něco více než jen finanční zabezpečení. Mezi
to nejdůležitější patří například nové sociální kontakty nebo pocit
užitečnosti pro společnost a snižuje tak jejich sociální vyloučení,“
uvedl starosta města Stanislav Kopecký.

Závěrem kulatého stolu účastníci vyjádřili zájem o opakované
setkání, které by se mělo uskutečnit i v tomto roce.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Dešťový příděl v loňském roce
Po rekordních srážkách roku 2020, kdy na území našeho města

spadlo neskutečných 1 265 mm vody, byl už ten následující se
781 mm srážek zase v normálu.  Možná si ještě vzpomeneme, že
loňský rok 2022 měl jakési tři údobí.  Celý první půlrok byl na srážky
skoupý – 285 mm představovalo necelých 75 procent dlouhodobých
měsíčních „přídělů“.  Zato pak paradoxně ve třech letních měsících
spadlo 403 mm!   Poslední tři měsíce roku, i přes nečekaný prosincový
příděl ve formě sněhu, přinesly pouhých 113 mm vody. Celkový úhrn
801 mm srážek tak představuje lehce nadprůměrně „mokrý“ rok.

Pavel Wessely

Město svítí úsporněji
Město Nový Jičín v souladu se strategickým plánem rozvoje města

pokračuje ve snižování energetické náročnosti objektů v jeho vlast-
nictví a tím snižování nákladů na jejich provoz. Jedná se například
o výměnu 1283 kusů starších svítidel za LED svítidla s regulovatel-
ným elektronickým předřadníkem a modulem pro dálkový mana-
gement, k doplnění 30 nových svítidel, k výměně 1 sloupu
a k rekonstrukci 7 rozvaděčů.  

Na území města se nachází asi 3200 světelných míst a město
započalo s jejich obměnou již v roce 2017 na základě státního pro-
gramu EFEKT, který vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu
(MPO) do roku 2022. V jeho rámci Nový Jičín získal celkovou dotaci
ve výši 6 milionů korun, díky níž došlo k průměrnému snížení spo-
třeby elektrické energie v dotčených částech veřejného osvětlení
o téměř 58 procent.

V současné době probíhá intenzívní projektová příprava pro výmě-
nu dalších několika stovek zastaralých svítidel, sloupů a rozvaděčů
v roce 2023 prostřednictvím výzvy č. 1 Národního plánu obnovy
MPO.  Dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou kWh a je určena na rekon-
strukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem
dosažení úspory elektrické energie.   

V porovnání s ostatními městy podobné velikosti v ČR je Nový
Jičín v oblasti snižování energetické náročnosti veřejného osvětlení
průkopníkem. Kromě významných finančních úspor je dalším moti-
vem zvyšování kvality životního prostředí.

Realizaci uvedených projektů zajišťuje odbor rozvoje a investic,
ve spolupráci s odborem správy majetku, úsekem informatiky a stře-
diskem veřejného osvětlení Technických služeb města.

Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic

Zkuste vylepšit své okolí 
Město Nový Jičín vyhlásilo již

6. ročník výzvy participativního roz-
počtu s názvem Projekty pro Nový
Jičín 2023. Hlavním cílem výzvy je
dát zejména občanům našeho měs-

ta možnost, aby sami rozhodli o tom, co je pro ně v jejich okolí
důležité a mohli se tak spolupodílet na tvorbě jeho celkového
vzhledu a zlepšení života ve městě. Projekty mohou předkládat
občané starší 15 let a také zástupci spolků s působností na území
města. Každý předkladatel z řad fyzických i právnických osob smí
předložit pouze jeden návrh. 

Na projekty byla vyhrazena celková částka 400 000 Kč a náklady
na realizaci jednoho projektu mohou být maximálně až 200 000 Kč.
V minulém roce bylo prostřednictvím participativního rozpočtu
podpořeno vybudování Soptíkové herny ve Straníku a veřejné psí
hřiště – Agility park Nový Jičín. Projekty je možné předkládat do
10. února. Další informace najdete na www.novyjicin.cz/partici-
pativni-rozpocet/. 

Markéta Jánošíková, koordinátorka Zdravého města

Za odpady i psa také online 
Město Nový Jičín spustilo v polovině roku 2022 „Portál občana“,

který umožňuje elektronickou komunikaci občana s úřadem. Na
tomto portále můžete mimo jiné provést platbu poplatku za komunální
odpad nebo psa. Platby prostřednictvím platební brány (online platba
platební kartou) probíhají po přesměrování na zabezpečené servery
poskytovatele platební brány. Portál občana najdete na webo-
vých stránkách města www.novyjicin.cz nebo přímo na odkazu
portal.novyjicin.cz.

Finanční odbor dále upozorňuje na změnu u evidence místní-
ho poplatku ze psů. Správa místního poplatku přechází od
1. února 2023 na paní Sandru Krotil, finanční odbor, kancelář
č. 107 budovy radnice Městského úřadu, telefon: 556 768 207,

e-mail: sandra.krotil@novyjicin.cz.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Prvním novojičínským miminkem letošního roku je Mária-Elena.
Na svět přišla 1. ledna v 7:42 hodin. Při narození vážila 2290 gramů
a měřila 47 centimetrů. Mamince i malé Márii-Eleně přišli v úterý
3. ledna do porodnice poblahopřát zástupci novojičínské nemocnice
a starosta města Stanislav Kopecký, který dorazil s kyticí a drobným
dárkem. „Máriu-Elenu čekají doma tři sourozenci, z toho dvě sestřič-
ky,“ řekla maminka novorozené holčičky. Oběma přejeme hodně
zdraví a spokojenosti v životě. V roce 2022 se v novojičínské porodnici
narodilo 608 dětí, mezi nimiž byla i dvě dvojčata.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Ředitel Nemocnice AGEL Nový Jičín Jakub Fejfar gratuluje mamince, která
porodila ve zdejší porodnici první dítě letošního roku. Foto: Adam Knesl
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Starosta popřál stoleté jubilantce 

Kulaté životní jubileum sto let oslavila paní Anna Květoňová, která
donedávna žila v Domově Duha v Novém Jičíně. Od 1. listopadu 2022
se z důvodu rekonstrukce budovy Máchova přestěhovala do náhrad-
ních ubytovacích prostor Domova mládeže ve Frenštátě pod Radhoš-
těm. K úctyhodným narozeninám jí přišel poblahopřát vedoucí odboru
sociálních věcí Moravskoslezského kraje Aleš Neuwirth, ředitelka
Domova Duha Dana Jančálková i starosta města Stanislav Kopecký,
z jehož rukou jubilantka převzala velkou kytici a dárkový koš. 

Paní Květoňové blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších
let. Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Stoleté Anně Květoňové blahopřeje starosta Stanislav Kopecký.
Foto: Radka Cahlíková

Bytový dům v Jičínské 272 před a po revitalizaci. Foto: Pavel Hurta

Bezplatná právní poradna
Bezplatná právní poradna pro občany Nového Jičína, kteří potřebují

právní pomoc, bude otevřena i v letošním roce, a to vždy první středu
v měsíci od 13 do 17 hodin. Každý klient se může objednat na kon-
zultaci v maximálním rozsahu 30 minut. Konzultace probíhá na Diva-
delní 8, 1. NP, kancelář č. 15 (budova sídla městské policie). Občan
si musí návštěvu u advokáta dojednat vždy dopředu na telefonních
číslech 556 768 226 nebo 556 768 227, případně osobně na sekre-
tariátu vedení města v budově radnice.

„V minulých letech se na konzultaci každý měsíc přihlásilo asi osm
zájemců. Témata byla velmi různorodá, od spotřebitelských otázek
týkajících se práva z vadného plnění, reklamací zboží apod., až po
ceny energií, smlouvy s dodavateli energií a jejich výpovědi. Několikrát
bylo řešeno oddlužení a otázky spojené s exekucemi,“ uvedl advokát
Tomáš Panáček. „Velmi častými dotazy byly otázky dědictví, závětí
a rozvodu manželství. Často se lidé přišli zeptat rovněž na otázky
nemoci z povolání, zejména karpální tunely u sériové výroby. Vždy
bylo občanům vyhověno,“ doplnil. 

Bezplatná právní poradna pro občany města funguje od roku 2018
s krátkou přestávkou způsobenou koronavirovou pandemií.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Reprezentační ples města
Tradiční Reprezentační ples města Nový Jičín se uskuteční

v pátek 24. února v hotelu Praha. K tanci a poslechu zahraje
skupina Kvatro a DJ Křak. Předprodej vstupenek proběhne
25. ledna od 16 do 18 hodin a 26. ledna od 8 do 10 hodin v hotelu
Praha.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Dům v Jičínské 272 ušetří

Podnikatelé, nahlaste loňský odpad
Městský úřad upozorňuje podnikatele, že novým zákonem

o odpadech (č. 541/2020 Sb.) došlo k úpravě podmínek ročního
ohlašování produkce a nakládání s odpady. Původci odpadů jsou
již druhým rokem povinni podat svá odpadová hlášení v případech,
pokud v předcházejícím roce vyprodukovali nebo nakládali s více
než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostat-
ních odpadů. Hlášení je nutné podat vždy do 28. února prostřed-
nictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
(ISPOP). 

Hlášení je možné vyplnit a podat pouze elektronicky na
www.ispop.cz přes HTML formulář. Přihlašování do systému je nově
zabezpečeno šestimístným kódem nebo ověřením identity. Městský
úřad proto doporučuje nenechávat vyplnění ročního hlášení na
poslední chvíli, ale nejprve se do systému přihlásit a nastavit si
způsob přihlašování v profilu uživatele. Bez splnění těchto nových
podmínek se do systému nebude možné od poloviny roku 2023 při-
hlásit. Zcela noví ohlašovatelé se musejí nejprve zaregistrovat do
Centrálního registru životního prostředí (CRŽP). 

Eva Rusková, odbor životního prostředí

Od června do prosince 2022 probíhala realizace projektu Ener-
getické úspory Jičínská 272, Nový Jičín-Loučka. Cílem projektu bylo
snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláš-
tě, výměnou obvodových výplní, zateplením střešních a sklepních
konstrukcí, zamezení ztrát tepelné energie, zvýšení komfortu bydlení
a zhodnocení bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu Energetické úspory v bytových domech III. Celkové nákla-
dy na revitalizaci bytového domu dosáhly 14,7 milionu korun a maxi-
mální možná výše dotace bude činit 31,5 procenta způsobilých
výdajů projektu.

Město Nový Jičín tak v souladu se strategickým plánem rozvoje
města pokračuje ve snižování energetické náročnosti objektů, sni-
žování provozních nákladů a zvyšování kvality životního prostředí.

Pavel Hurta, odbor rozvoje a investic

Začala plesová sezona
Sobota 4. února • SVČ Fokus • WARRIORS PLES 
Sobota 18. února ● SVČ Fokus • VALAŠSKÝ BÁL 
Pátek 24. února●Závodní klub Plastic Omnium • ŠKOLNÍ PLES EDUCA
Pátek 24. února • Hotel Praha • REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
Pátek 10. března●Závodní klub Plastic Omnium • BENEFIČNÍ PLES
ZŠ SPECIÁLNÍ
Pátek 17. března • SVČ Fokus • RETRO PLES
Pátek 24. března • SVČ Fokus • PLES GYMNÁZIA
Pátek 31. března •Závodní klub Plastic Omnium •PLES ODBORNÉHO
UČILIŠTĚ A PRAKTICKÉ ŠKOLY NOVÝ JIČÍN
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Foto: Martin Klumpler

Novoroční koncert Puellae et Pueri

Na druhou lednovou neděli středoškolský smíšený sbor Puellae
et Pueri Nový Jičín připravil pro své příznivce mimořádný koncert,
věnovaný 18. výročí založení sboru. V chrámu Nanebevzetí Panny
Marie se se svým programem představil nejdříve sbor tvořený
současnými a následně bývalými členy Puellae et Pueri. Společně
pak obě sestavy „pulců a pulek“ pod dirigentskou taktovkou
Andrey a Karla Dostálových zazpívaly skladby, které zněly na
vánočních a novoročních koncertech v letech 2005–2022 nejčas-
těji. 

Zaplněný chrám si mohl postupně vychutnat nejen skladby
duchovní, ale také část soutěžního repertoáru ex-sboristů (Cantate
domino, Velox amoenum či Harmonie morales). V sólových partech
zazářila sopranistka Anežka Merendová (Vitae Lux) a v části Credo
Pavlicovy Missy Brevis si duet zazpívala Rozálie Dostálová (soprán)
a Vojtěch Urban (tenor). Téměř čtyři sta diváků ocenilo devadesátku
účinkujících závěrečným potleskem vestoje.  Do podvečerní tmy se
pak rozcházely hloučky spokojených posluchačů s myšlenkou
na dobře zahájený rok 2023. Andrea Dostálová

Rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky 
Občané města se i letos zapojili do Tříkrálové sbírky. Dárci věnovali

na dobročinné účely rekordní částku 918 248 korun, tedy o téměř
65 tisíc korun více než vloni. Tříkrálová sbírka neprobíhala pouze
v našem městě, ale i v okolních obcích, jež pod novojičínskou Charitu
spadají – ve Starém Jičíně, Šenově u Nového Jičína, Kuníně a Ber-
narticích nad Odrou. V samotném Novém Jičíně se vybralo přes
433 tisíc korun. K tomuto rekordnímu výsledku pomáhalo téměř
470 dobrovolníků. V Novém Jičíně a jeho místních částech to bylo
přesně 60 skupin, což je nejvíce za dobu trvání sbírky.  

„Kasičky ovšem byly mnohem lehčí než v letech předešlých. Mincí
ubývá, v kasičkách nacházíme především bankovky. Vzácné nejsou už
ani bankovky v hodnotě tisíc adva tisíce korun. Je pro nás velkým závaz-
kem, abychom svěřené peníze použili co nejlépe a aby pomáhaly tam,
kde mají,“ uvedla hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky Markéta Brožová. 

„Jako již tradičně, pětašedesát  procent vybraných prostředků
zůstane novojičínské Charitě, která většinu výtěžku použije na sociální
bydlení, pomoc dětem ze znevýhodněného prostředí a na aktivity
charitního rodinného klubu Hnízdo pořádající vzdělávací a volno-
časové aktivity pro rodiny“, informoval ředitel Charity Nový Jičín
Marcel Brož. „Zbylých pětatřicet procent poputuje na velké diecézní
projekty, na celorepublikové projekty Charity a v neposlední řadě
do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událos-
tech a na pomoc v zahraničí,“ doplnil.

„Pořádající Charitě, dobrovolníkům i dárcům bych chtěl poděkovat
za jejich štědrost jménem celého vedení města. Jsem rád, že i v tak
nelehké době jako je tato jsou občané města ochotni pomáhat,“
uvedl starosta města Stanislav Kopecký. „Jak jsem již několikrát
zmínil, nemůžeme pomoci těm, o kterých nevíme, že se nachází
v tíživé životní situaci a naši pomoc potřebují. Pokud někoho takového
znáte, kontaktujte novojičínskou Charitu,“ doplnil závěrem.

Radka Cahlíková, tisková mluvčí

S novým rokem 2023 vstoupila v platnost novela spotřebitelského
zákona a občanského zákoníku, která blíže specifikuje práva spo-
třebitele mimo jiné při nákupu zboží a obce při uzavírání smluv. Obec-
ně platí, že spotřebitel může stejně jako doposud do 14 dnů odstoupit
od kupní smlouvy na zboží zakoupené přes internet, a to bez udání
důvodu. Nově by měl takto nakoupené zboží během lhůty pro odstou-
pení spotřebitel vyzkoušet pouze takovým způsobem, jaký by mu
byl umožněn při zkoušení v kamenné prodejně – toto pravidlo platilo
již nyní, ale nebylo takto výslovně uvedeno v textu zákona.

Pozor tedy na to, kdy po koupi zboží běžně používáte a zboží se
pak rozhodnete vrátit. Nově totiž budete coby spotřebitel odpovídat
prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku vyšší míry po-
užívání, než jaká je nutná k tomu, abyste se seznámili s jeho vlast-

nostmi a zkontrolovali, zda je funkční. Tak tedy není radno si kupovat
například televizi na Vánoce s tím, že ji po 14 dnech vrátíte.

Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro uzavírání smluv po telefonu.
Taková smlouva bude nově uzavřena až poté, co spotřebitel obdrží
od prodávajícího (často obchodníka s elektřinou či zemním plynem)
smlouvu v textové podobě a podnikateli učiněnou nabídku potvrdí
elektronicky nebo ji podepíše v listinné podobě. Nemusíte se tedy
obávat uzavření smlouvy po telefonu, pokud ji písemně neodsou-
hlasíte. 

Nadále však platí, že je na místě být ostražitý před všemožnými
útoky prodejců nabízejících nejrůznější služby. V případě nejistoty
raději položte telefon, nic nepodepisujte a už vůbec si k sobě domů
nikoho nezvěte. Tomáš Panáček, advokát

Fejeton Novojičínského zpravodaje
Nová úprava ochrany spotřebitele

Přijďte oslavit Masopust
Přijďte se veselit, přijďte hodovat!

Zveme vás na tradiční Novojičínský
masopustní jarmark, který pro-
běhne v pátek 10. února od 8 do

17 hodin na Masarykově náměstí. Čeká vás spousta zabijačkových
specialit i jiných dobrot a skvělé zábavy. Chybět nebude ani rej
masek – přidat se můžete i vy a vaše děti, stačí si doma vyrobit
například papírovou čepici s barevnými střapci a vyrazit za zábavou. 

Sraz masek bude v 9:40 a 15:40 hodin na nádvoří Žerotínského
zámku, odkud se průvod i s muzikou přesune na Masarykovo náměs-
tí. Poznáte masopustní obyčeje a ochutnáte tradiční pečivo. Bližší
informace o akci najdete na webu www.icnj.cz, facebooku a insta-
gramu Návštěvnického centra.  Návštěvnické centrum

Až do 24. února bude v galerii Městského kulturního střediska na Staré poště
k vidění výstava fotografií slovenského básníka Erika Ondrejička s názvem
„V jazyku krajiny“, doplněná dřevěnými sochami příborského výtvarníka Patrika
Pavlačíka. Otevřeno je od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin, mimo
polední přestávky.
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Badatelský kroužek Komenského 66

Celé Česko čte dětem
V listopadu proběhla na Základní škole Komenského 68 čtenářská

dílna pro žáky deváté třídy. Den předem jsme byli obeznámeni s pro-
sbou, abychom nadcházející den dorazili do školy, pokud možno,
v mikině s kapucí. Později jsme zjistili proč…

Tématem celého programu bylo PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL. Jelikož
je tento problém u teenagerů takřka na denním pořádku, myslím,
že výběr tématu dílny byl naprosto správný. Dvě hodiny úvahových
aktivit, čtení a zamýšlení se nad pravidly utekly jako voda. Předlohou
nám byla povídka z knihy Kapuce od mikiny, na jejímž napsání se
podílelo celkem patnáct úspěšných českých autorů, kteří se zaměřili
na všelijaké problémy dospívajících lidí. Doufám, že každý, komu
se kniha dostane do rukou, se nad její pravou podstatou zamyslí
a možná se díky ní někdy zachová tak, jak by měl. Na závěr, k našemu
překvapení, byla každému z nás, tato krásně propracovaná kniha
věnována.

Tento projekt mě, jako žačku základní školy, velmi oslovil. Přesvědčil
mě o tom, že má smysl číst. Amálie Koblovská, 9. A

Každé pondělí se scházejí zájemci z řad žáků 3. tříd Základní školy
Komenského 66 k pokusům a bádání. V prvním pololetí tohoto škol-
ního roku zde vznikl Badatelský kroužek, který si klade za cíl podpořit
u malých nadšenců zájem o přírodovědné předměty. 

Malí badatelé s velkým zaujetím zkoumají fyzikální a chemické jevy
v přírodě: elektrostatickou a magnetickou sílu, vedení elektrického
proudu v obvodu, fyzikální vlastnosti vody, kyselost a zásaditost roz-
toků nebo vzlínavost barev. Na pokusech si vysvětlují a ověřují, proč
loď pluje, jak funguje ponorka, co způsobuje sopečné erupce nebo
jaký je princip reaktivního motoru. Výsledky pokusů si badatelé pečlivě
zaznamenávají a zakreslují do svých pracovních listů, nezbytná je
také fotodokumentace badatelských procesů a výsledků práce. 

Mladí badatelé pracují pod vedením učitelek přírodovědných před-
mětů z druhého stupně Martiny Balové a Petry Jaškové, a působení
v Badatelském kroužku si všichni zúčastnění s nadšením pochvalují. 

Petra Jašková, učitelka

Foto: Martina Balová, učitelka

Pythagoriádu vyhrál Pavlík
„Matematika se mi vždy

líbila a moc rád jsem počítal,“
říká Marek Pavlík, žák 6. A na
ZŠ Jubilejní a vítěz okresního
kola Pythagoriády. „Raději
než čísla mám však geometrii
a rýsování,“ dodává Marek,
který byl podle svých slov
vítězstvím v tradiční soutěži
pro mladé matematiky velmi
překvapen. „Za svůj úspěch
vděčím svým rodičům, učite-
lům a činnosti školního Talent
klubu,“ říká talentovaný mate-
matik Marek Pavlík.

Pavel Juráček, 
ZŠ JubilejníFoto: Pavel Juráček

Z mateřinek budoucí sestřičky?

Začátkem loňského prosince, v rámci spolupráce se Střední zdra-
votnickou školou (SZŠ), se uskutečnila exkurze dětí z Mateřské školy
Jubilejní do prostor učeben SZŠ v Divadelní ulici. Děti se živě zajímaly
o pracovní náplň zdravotních sestřiček a formou různých aktivit si
procvičovaly své znalosti o stavbě lidského těla. Za pomoci cvičných
modelů si vyzkoušely první pomoc a základní hygienické návyky,
například mytí rukou nebo čištění zoubků. Informace byly dětem
předány převážně zážitkovou formou za využití moderních pomůcek. 

Upřímné poděkování patří kolektivu sestřiček a jejich paní učitelce
Ivě Vránové. 

Jana Štalmachová, vedoucí učitelka MŠ Jubilejní

Tříkrálová sbírka ve speciální škole 

Známý popěvek „My tři králové jdeme k vám“ se rozezněl v pondělí
9. ledna v prostorách Základní a Mateřské školy speciální Komen-
ského 64, Nový Jičín. Skupinka vybraných žáků se převlékla do tra-
dičních kostýmů, aby přiblížila dávný zvyk svým kamarádům
a ostatním pracovníkům školy. Poctivě roznesli požehnání zpíváním
koledy a nápisem K+M+B+2023 svěcenou křídou. 

Bez tohoto nového zvyku, který přinesla Česká katolická charita,
si v naší škole již příchod nového kalendářního roku nedovedeme
představit a stal se naší školní tradicí. I letos koledníci vybrali od
našich pracovníků peněžní dary, které přispějí Charitě Nový Jičín na
její činnost. 

A tak jsme rádi, že i my, kteří sami často potřebujeme pomoc, ji
můžeme alespoň maličko oplatit druhým, a to nejen radostí z kole-
dování, ale i malým finančním příspěvkem.

Jana Pítrová, učitelka

Foto: Tereza Adamcová

Foto: archiv školy
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Od písmene ke knížce

Zatímco prosincové dny se ve třídách prvního i druhého stupně
nesly v ZŠ Tyršova především v duchu blížících se Vánoc (například
vánoční dílny pro děti, rodiče a prarodiče, zpívání koled v Domově pro
seniory Duha či v Denním stacionáři Domovinka, vánoční besídky),
leden znamenal návrat do „normálních kolejí“.

To ovšem neznamená, že by dívky a hoši jen seděli v lavicích. Napří-
klad děti z 5. B v Muzeu Novojičínska absolvovaly edukační program
„Od písmene ke knížce“.  Děvčata a chlapci se seznámili s vývojem
písma a knihy, vyzkoušeli si psaní kaligrafickým perem i husím brkem
a také si vytiskli exlibris. Rudolf Balon, učitel

Tříkrálové veselí v MŠ Máj

„Jak na Nový rok, tak po celý rok!“ Tímto příslovím jsme v naší
školce zahájili první lednový týden  a vyšli tak vstříc novému roku,
radosti a společným zážitkům. Děti i paní učitelky ve třídách se
naplno pustily do společné přípravy Tříkrálového veselí. A tak se
tvořily koruny a pláště, hrálo se divadlo a malovaly se zlaté kamínky,
jako jeden ze symbolů darů pro Ježíška. S dětmi jsme si povídali
o významu příchodu Tří králů do Betléma, i o tom, jak je tento svátek
vnímán dnes. 

Společně jsme pak navštívili historicky významné místo v Novém
Jičíně, Španělskou kapli, kde se nás ujal pan kaplan a provedl nás
prostory kostela. Zde jsme mohli vidět pohybující se   Betlém a vše,
o čem jsme si s dětmi povídali, tak vidět na vlastní oči. Děti pak
mohly do připravené kasičky vhodit drobné mince a přispět tak na
dobrou věc.

Kolektiv MŠ Máj K. Čapka

Foto: archiv školy

ZŠ Galaxie navštívila hospic

Hned zkraje nového roku jsme vyrazili s našimi deváťáky navštívit
mobilní hospic Strom života. Programem „Co teď, co potom?“ nás
empaticky a citlivě provedl Jan Bednařík. Zamysleli jsme se nad
našimi hodnotami a nad tím, jak se mohou změnit, když víme, že
nám zbývá omezený čas života. Přemýšleli jsme o tom, jaké je to
být starým člověkem, a díky „pomůckám“ jsme si to také prakticky
vyzkoušeli. V neposlední řadě jsme se dozvěděli něco o fungování
a poslání mobilního hospice, jež přináší alternativu umožňující lidem
strávit poslední chvíle života doma obklopeni těmi nejbližšími. 

Vše směřovalo k uvědomění, že nemoc a smrt jsou součástí života
(a neměli bychom dělat, že nejsou), že je důležité být tady pro naše
blízké a že pro pozůstalé smrtí vše nekončí. 

Olga Orlitová, učitelka

Foto: archiv školy

Komenského 68 podporuje talenty

Základní škola Komenského 68 již druhým rokem realizuje aktivity
projektu Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání (OKAP)
zaměřené na vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů a na podporu
nadaných žáků. V souladu s koncepcí školy vyhledáváme a pod-
porujeme talenty ve všech oblastech formou obohacujících vyučo-
vacích hodin. K dosažení cílů používáme nejmodernější techniku
a pomůcky k rozvoji logického myšlení, přírodovědných a digitálních
gramotností. Pedagogové své vědomosti a zkušenosti sdílejí s kolegy
škol Moravskoslezského kraje během jejich stáží u nás. Tito se
nechávají inspirovat příklady naší dobré praxe. Investice do rozvoje
pedagogů se škole vrací nejen v podobě kvalitně zajištěné výuky,
ale i úspěšností žáků jak v přijímacím řízení na střední školy včetně
víceletých gymnázií, tak i úspěchy ve vědomostních soutěžích. 

Svatava Hajdová, ředitelka školy

Foto: Pavla Stanislavová

Foto: Kateřina Juříčková

Brána do nového světa
Od 28. února zve Základní škola Komenského 68 všechny

předškoláky k seznámení se se školou.  Nabízí divadlo vědy, robo-
tiku, virtuální realitu, multimédia a další ukázky z výuky. Srdečně
zveme také na Den otevřených dveří, který proběhne 21. března.
Již nyní je možné také rezervovat individuální prohlídku školy.
Více na www.zapisstarou.cz.

Svatava Hajdová, ředitelka školy
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Historie sjezdového lyžování v Novém Jičíně se začala psát v polo-
vině padesátých let minulého století, kdy byla část severního svahu
na kopci Svinec vytipována jako vhodná lokalita. Ke skutečnému
rozvoji pak došlo za dalších 10 let, kdy skupina nadšenců z řad členů
TJ Nový Jičín prosadila vznik skutečného lyžařského areálu. V roce
1965 byl založen lyžařský oddíl, který ještě ve stejném roce vybudoval
svépomocí lyžařský vlek a strojovnu na místě dnešní chaty Svinec.
V dalších letech byl vlek modernizován a v roce 1981 byla vybudována
samotná lyžařská chata, jako turistická ubytovna se zázemím pro
vlastní provoz sjezdovky. Ta byla ve stejné době doplněna o možnost
letního lyžování na umělé trávě. 

Po celou dobu existence se areál potýkal se slabšími zimami
a souvisejícím nedostatkem sněhu. Ve snaze aktivněji rozvíjet areál
se členové oddílu rozhodli osamostatnit od TJ Nový Jičín a v roce
1990 založili spolek Lyžařský klub Svinec. Následovalo budování
systému technického zasněžování, který je založen na odběru užit-
kové vody z vodní nádrže na Čerťáku a po etapách byl dokončen
v roce 2004.  Souběžně byla sjezdovka prodloužena a vybudovány
příjezdová komunikace z Loučky s parkovištěm, samostatná dětská
sjezdovka s dalším vlekem a pobytová lyžařská bouda pod sjez-
dovkou. 

Od roku 2003 se areál na Svinci stal vyhledávaným veřejným spor-
tovištěm, místem konání dětských lyžařských kurzů a veřejných
závodů. Po celou dobu své existence byl také základnou pro spor-
tovní a závodní činnost členů místního lyžařského spolku se zamě-
řením na mládež a s dobrými sportovními výsledky v rámci oblastních
lyžařských soutěží.  

V posledních dvou letech se využití areálu rozšířilo o travní lyžování.
Od května do října zde probíhají tréninky „travařů“ a také svazová
celorepubliková soustředění a jeden víkendový závod. Náš oddíl
reprezentuje tento sport na celorepublikové úrovni v rámci Českého
poháru, mistrovství ČR, dokonce i mezinárodních závodů. 

Většinu prací spojených s úpravou, údržbou a chodem areálu náš
spolek zajišťuje obětavou brigádnickou činností svých členů, včetně
dětí a jejich rodičů. Udržení provozu areálu v daných klimatických
podmínkách a jeho přiměřený rozvoj přitom vždy byly, jsou a budou
nemyslitelné bez veřejné podpory. Tu nám vedle omezených státních
zdrojů poskytují město Nový Jičín a jeho občané. Pevně doufáme,
že tomu tak zůstane i do budoucna. 

Historie a současnost novojičínského lyžování na Svinci

Strojovna lyžařského vleku z roku 1965.

První provizorní lyžařský vlek z lešenářských trubek. 

Dřívější podoba svahu, kdy do jejich odstranění v roce 2007 stály

uprostřed čtyři vzrostlé smrky.

Současná podoba svahu s moderním vlekem a sněžnými děly.

(Fotografie z archivu Lyžařského klubu Svinec.)

Vladimír Seifert, Pavel Andrýsek
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1313 – nejstarší písemná zmínka o Novém Jičíně, podle které král
Jan Lucemburský povoluje městu vybírat mýto. Z výtěžku
mohla obec budovat hradby, udržovat dlažbu, opravovat
cesty a mosty – 710 let

1373 – majitelé města a panství Vok III. a jeho syn Jan z Kravař udělili
městu Novému Jičínu právo odúmrti (právo dědit), povolili
mu výroční trhy a určili výši městské daně – 650 let

1503 – při ohromném požáru shořela dřevěná část města. Vzniká
nové, kamenné společně s radnicí – 520 let

1533 – začala stavba renesančního zámku za vlády pánů ze Žerotína,
která trvala do roku 1541 – 490 let

1543 – prameny poprvé uvádějí v Novém Jičíně bratrský sbor a bra-
trskou školu – 480 let

1563 – purkmistr Ondřej Řepa z Greifendorfu vystavěl na náměstí
jako rodinné sídlo renesanční dům s arkádami ve stylu tos-
kánské renesance, později známý pod názvem Stará pošta
– 460 let

1583 – Petr Scheitenhauer mladší zasadil rodinný erb do renesanč-
ního domu č. 50 (tzv. Dům u Scheitenhauera) – 440 let

1593 – purkmistr Jiří Pischkitl prodává radnici bývalému rychtáři
a soukeníkovi Vítu Nitschmannovi. Městská samospráva se
přesunula do zčásti opraveného zámku – 430 let

1613 – v jihovýchodním nároží hradeb u farního kostela byla po-
stavena tzv. farská (dělová) bašta – 410 let

1643 – vyplenění města ze strany švédských vojsk za třicetileté války
– 380 let

1683 – průchod polských vojsk pro záchranu Vídně od tureckého
nebezpečí – 340 let

1773 – zrušení řádu jezuitů a konec novojicko-štramberského panství
– 250 let

1893 – na novojičínskou faru přichází kaplan Jan Šrámek, pozdější
zakladatel lidové strany. Působil zde do roku 1901 – 130 let

1893 – národopisná výstava v Loučce – 130 let

1893 – ve městě byl zaveden první telefon – 130 let

1903 – kočující divadelní společnost R. Příbramského v Novém
Jičíně poprvé uvedla operu Bedřicha Smetany Prodaná
nevěsta. Téhož roku se ve zdejším Národním domě konala
představení Blodkovy opery V studni a operety Gejša – 120

let

1913 – oslavy 600 let Nového Jičína – 110 let

1913 – výstava na Skalkách za účasti u příležitosti 50. výročí založení
hospodářského spolku v roce 1862 – 110 let

1923 – zahájení vydávání novojičínských novin Deutsche Volkszei-
tung – 150 let

1953 – slavnostní otevření Muzea Kravařska v Žerotínském zámku
– 70 let

1963 – administrativně-politickým zásahem ukončilo činnost Bes-
kydské divadlo, do té doby samostatný herecký soubor –
60 let

1993 – uskutečnila se první městská slavnost v Novém Jičíně –
30 let

2003 – vznik příspěvkové organizace Muzeum Novojičínska –
20 let

Osobnosti
25. 2. 1813 – narodil se zakladatel Národního muzea v Mexiku,

donátor mnoha sbírek a významný přírodovědec
Dominik Bilimek – 210 let

3. 3. 1873 – narodil se výtvarník a kulturní osobnost Hugo Baar
– 150 let

30. 11. 1873 – narodila se spisovatelka Božena Benešová – 150 let

15. 1. 1903 – narodil se učitel, hudebník, archivář a muzejník Jaro-
slav Štindl – 120 let

8. 5. 1913 – narodil se pilot Jaroslav Hlaďo – 110 let

28. 8. 1923 – zemřel významný novojičínský stavitel Ing. Hugo
Blum – 100 let

31. 10. 1983 – zemřel spisovatel a historik Miloslav Baláš – 40 let

19. 7. 1993 – zemřel herec Fred Liewehr – 30 let

Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Výročí města Nového Jičína

Erb Petra Scheitenhauera z roku 1583. Foto: Ladislav Šmitke

Farská (dělová) bašta ve dvacátách letech 20. století z kroniky města.

Foto: Státní okresní archiv Nový Jičín

Beskydské divadlo v roce 1953. Foto: Muzeum Novojičínska
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Tel.: 556 709 128,
e-mail: info@kinonovyjicin.cz,
web: www.kinonovyjicin.cz

■ AVATAR: THE WAY OF WATER • středa 1. 2. v 19:00 h – dabing,
3D / neděle 5. 2. v 16:00 h – dabing, 3D / sobota 11. 2. v 16:00 h –
dabing, 2D • Filmový zážitek na zcela jiné úrovni. James Cameron
vrátí diváky zpět do nádherného světa Pandory ve velkolepém
a strhujícím dobrodružství plném akce • USA, akční, dobrodružný,
sci-fi, fantasy, 190 min.
■ ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU • čtvrtek 2. 2. v 17:30 h /
středa 8. 2. / pátek 17. 2. ve 20:00 h • Píše se rok 50 př. n. l. Proradný
princ Deng Tsin Ruin právě nechal uvěznit čínskou císařovnu. Prin-
cezna Sass-Yi prchá do Galie, kde požádá o pomoc udatné válečníky,
Asterixe a Obelixe, kteří jsou díky svému kouzelnému lektvaru obda-
řeni nadlidskou silou • Francie, dobrodružný, komedie, 111 min.
■ OSTROV • čtvrtek 2. 2. / neděle 5. 2. / sobota 11. 2. ve 20:00 h /
pátek 3. 2. v 17:30 h • Jiří Langmajer, Jana Plodková a opuštěný
ostrůvek v tropickém ráji • Česko, komedie, dobrodružný, romantický,
100 min., nevhodné do 12 let
■ NĚKDO KLEPE NA DVEŘE • pátek 3. 2. / úterý 21. 2. ve 20:00 h
• Byli byste ochotni učinit neuskutečnitelné, kdyby to byl jediný
způsob jak zachránit svět? • USA, horor, thriller, 102 min., titulky,
nepřístupné do 15 let
■ MUMIE • sobota 4. 2. / neděle 12. 2. / neděle 26. 2. v 17:30 h •
Příběh o putování tří mumií do současného Londýna, kde musí
nechtění snoubenci Nefer a Thut nalézt ukradený snubní prsten
a také vzájemnou lásku • USA, Španělsko, rodinný, animovaný,
komedie, 89 min.
■ SPRAVEDLNOST PRO EMMETTA TILLA • sobota 4. 2. / neděle
12. 2. ve 20:00 h • V roce 1955 je mladý chlapec Emmett Till usmrcen
brutálním lynčováním. Jeho matka si i přes nekonečný smutek pří-
sahá, že odhalí pravdu a rasismus, který stojí v pozadí tohoto útoku
a přivede ke spravedlnosti všechny zúčastněné za tento ohavný čin
• USA, drama, 130 min., titulky, nevhodné do 12 let 
■ MUŽ JMÉNEM OTTO • pondělí 6. 2. / neděle 19. 2. ve 20:00 h /
pátek 10. 2. v 17:30 h • Příběh mrzutého vdovce, kterému ztráta
práce a příchod nových sousedů obrátí život naruby • USA, Švédsko,
komedie, drama, 126 min., titulky 

■ OSM HOR • úterý 7. 2. ve 20:00 h • Pietro je chlapec z rušného
italského města, Bruno je kluk ze zapomenuté alpské vesnice. Jeden
se každé léto vrací do hor s rodiči, druhý kopce nikdy neopouští.
Sdílí lásku k majestátním vrcholům, složitý vztah k vlastním otcům
a časem i husté plnovousy • Itálie, Belgie, Francie, drama, 147 min.,
titulky 
■ A PAK PŘIŠLA LÁSKA • středa 8. 2. ve 13:00 h • Psycholožka
Kristýna (Pavla Tomicová) zoufale hledá lásku a štěstí • Česko,
drama, komedie, 87 min., nevhodné do 12 let
■ VŠECHNO DOBŘE DOPADNE • čtvrtek 9. 2. v 17:30 h • Poetická
esej líčí fascinující svět včelích úlů, jejichž uspořádání dává za příklad
lidské societě • Česko, dokumentární, 79 min.
■ EMIGRANTI • čtvrtek 9. 2. ve 20:00 h • Emigranti jsou příběhem
Kristiny Nilsson, matky, která v padesátých letech 19. století opouští
s rodinou chudé Švédsko a vydávají se na dlouhou a nebezpečnou
cestu v naději, že v Americe najdou lepší život • Švédsko, Dánsko,
Norsko, Nový Zéland, drama, historický, 148 min., titulky, nepří-
stupné do 15 let
■ BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC • pátek 10. 2. / středa 15. 2.
ve 20:00 h • „Magic“ Mike Lane po delší pauze opět míří na scénu
poté, co zkrachoval jeho podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel
na mizinu a začal vystupovat jako barman na Floridě • USA, komedie,
drama, 107 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ KORZET • pondělí 13. 2. ve 20:00 h • Císařovna Sissi je módní
ikonou a ztělesněním mladistvé krásy • Rakousko, drama, 113 min.,
titulky, nevhodné do 12 let 
■ TITANIC: 25. VÝROČÍ • úterý 14. 2. v 19:00 h • Remasterovaná
3D verze oscarového filmu Jamese Camerona je epickou, akcí nabi-
tou romancí, odehrávající se na pozadí nešťastné první plavby „nepo-
topitelného“ Titaniku, ve své době největšího pohyblivého objektu,
který byl kdy postaven • USA, historický, romantický, 194 min.,
dabing, nevhodné do 12 let
■ ŠŤASTNĚ AŽ NAVĚKY • čtvrtek 16. 2. v 17:30 h • Polyamorie,
otevřený vztah nebo milenkou zadaného muže? Hlavně Šťastně až
navěky • Česko, dokument, 98 min.
■ ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA • čtvrtek 16. 2. ve 20:00 h
– titulky, 2D / pátek 17. 2. v 17:00 h – dabing, 3D / sobota 18. 2. /
úterý 28. 2. ve 20:00 h – dabing, 3D / pondělí 20. 2. ve 20:00 h –
dabing, 2D • Scott Lang a Hope Van Dyne spolu s Hankem Pymem
a Janet Van Dyne prozkoumávají Quantum Realm, kde interagují
s podivnými tvory a vydávají se na dobrodružství, které přesahuje
hranice toho, co považovali za možné • USA, akční, dobrodružný,
komedie, 125 min. 
■ KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ • sobota 18. 2.
v 17:30 h • Kocour v botách si bude v pohádkové dobrodružné jízdě
plnit poslední přání • USA, animovaný, komedie, 101 min.
■ ZOUBKOVÁ VÍLA • neděle 19. 2. v 17:30 h • Zvídavá a nezbedná
Violetta (337 let) se učí na zoubkovou vílu, jenže se jí to moc nedaří
• Německo, Lucembursko, animovaný, rodinný, fantasy, 85 min.
■ PŘÁNÍ K NAROZENINÁM • středa 22. 2. ve 13:00 h • Líba má
každý rok jediné narozeninové přání. Trvá na tom, aby se na její
oslavě sešla celá rodina • Česko, komedie, 93 min.
■ DĚTI NAGANA • středa 22. 2. / sobota 25. 2. / pondělí 27. 2.
ve 20:00 h / pátek 24. 2. v 17:30 h • Rodinný film inspirovaný
památným vítězstvím českých hokejistů na olympiádě v Naganu.
Hynek Čermák v něm vede partu kluků do důležitého hokejového
zápasu s tenisákem na plácku proti rivalům z vedlejší vesnice •
98 min.
■ LÁSKA PODLE PLÁNU • čtvrtek 23. 2. v 17:30 h • Lily James,
Emma Thompson a domluvená svatba. Láska jako romantický
výbuch citů nebo pragmatická otázka rozumu? • Velká Británie,
komedie, romantický, 108 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ NEZVĚSTNÁ • čtvrtek 23. 2. ve 20:00 h • Matka (Nia Long) mladé
June (Storm Reid) zmizí na dovolené v Kolumbii se svým novým
přítelem • USA, drama, mysteriózní, thriller, 111 min., titulky, nepří-
stupné do 15 let
■ MEDVĚD NA KOKSU • pátek 24. 2. / neděle 26. 2. ve 20:00 h •
Pašeráci drog, policisté, turisté, záškoláci, starostlivá matka jednoho

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

■ 3. 2. v 19:00 h • JAKUB JALŮVKA S KAPELOU A HOSTÉ • Nový
Jičín • malý sál
■ 9. 2. v 19:00 h • Tomáš VRÁNA – klavír • Rodák z  Mořkova patří
k nejzajímavějším klavíristům současné mladé generace • malý sál
• KPH 
■ 13. 2. v 19:00 h • Michaela Doleželová, Janka Ryšánek
Schmiedtová: TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU • Režie: Ondřej Sokol
• Hrají: Zlata Adamovská, Ilona Svobodová, Anežka Rusevová •
Studio DVA Divadlo Praha • Předplatné D
■ 15. 2. v 19:00 h • Eric Assous: MLČETI ZLATO • Francouzská
komedie o tom, že ne každá pravda je hezká, tak proč s ní chodit
ven • Režie: Antonín Procházka • Hrají: Jan Čenský, Dana Morávková
a další • Agentura Harlekýn Praha • Předplatné A
■ 19. 2. v 19:00 h • Iva Peřinová, Leszek Wronka, Vladimír Čort:
FERDA MRAVENEC • Těšínské divadlo Český Těšín • Předplatné
Čtyřlístek
■ 20. 2. v 19:00 h • KRASAVICE INTERKONTINENTÁLNÍ – ARTE
ET MARTE • Anna Polívková a Martha Issová v autorském před-
stavení • La Fabrika Praha
■ 21. 2. v 19:00 h • KONKURZ • Akrobatická show pestrá jako
vylhaný životopis • Losers Cirque Company Praha • Předplatné P
■ 3. 3. v 18:00 h • JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA • Joseph
Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr č. 1 • Richard Wagner:
Symfonie C dur • Judith Wagner – violoncello, Robert Jindra – dirigent
• KPH 
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■ Jarní příměstský tábor • 13.–17. 2. • Pojď si naplno užít jarní
prázdniny, zažít pořádnou legraci, poznat nové kamarády a něčemu
novému se přiučit • Pro děti od 6 do 13 let

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

■ Z RAJSKÉ ZAHRADY • Rytířský sál • výstava
představuje tématiku rostlin v tradiční lidové kultuře prostřednictvím
etnografických sbírek Muzea Novojičínska 
■ JOHANN GÉNIUS Z KRAVAŘSKA • Trámový sál • výstava
o Johannu Gregoru Mendelovi a dětství stráveném v kulisách rodného
statku v Hynčicích v oblasti Kravařska • výstava obsahuje řadu her-
ních prvků, je vhodná pro děti
■ JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU • 16. a 17. 2. • Tvůrčí dílny na
různá témata • Rozmarýnek uvitý na šátečku vyšitý – poznávací hra
questing, která vás provede výstavou Z rajské zahrady, výroba šátku
s rostlinnými ornamenty na motivy modrotisku, vypalování rostlinných
ornamentů na dřevěné vařečky • Marbeling – výtvarná technika mra-
morování, vytváření obrazů spojováním barev na vodní hladině
■ MASOPUST NA ZÁMKU • 10. 2. • Dopolední program je pro děti
z mateřských škol, odpolední pro širokou veřejnost. Dozvíte se, co
to je Masopust a Končiny, zapojíte se do masopustního průvodu
a společně pochováme basu
■ MUZEJNÍ POBABY • 16. 2, 2. 3., 9. 3., 16. 3. od 16:00 do 18:00 h
• Účastníci si ozdobí výšivkou vlastní oděvní součást a povýší ji tak
na nový folklorní poklad. Vhodné jsou košile, halenky, trička, sukně
nebo kalhoty z nestrukturovaných materiálů s větším obsahem bavl-
ny, které nejsou moc pružné. Budeme vycházet zejména z motivů
růže a rostlinných motivů ze šátků nošených v okolí Nového Jičína
• Cena 350 Kč • Kapacita je omezena, přihlášky online, nebo na
pokladně Žerotínského zámku 

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

Návštěvnické centrum
telefon: 556 711 888, 735 704 070, e-mailová adresa:
icentrum@novyjicin.cz, weby:www.mestoklobouku.cz,
www.icnj.cz, www.pivobraninj.cz, facebook:www.face-
book.com/mestoklobouku, instagram:www.insta-
gram.com/navstevnickecentrum 

Výstavy:
■ 2. 2.–30. 4. • výstava fotoaparátů s názvem od ANALOGUPO
DIGITÁL ze sbírky Jaroslava Blažka • placená expozice klobouků 
■ 2.–28. 2. • výstava fotografií Lenky Malinové s názvem HUDBA
SPOJUJE • galerie Návštěvnického centra • Vernisáž se uskuteční
2. února od 17:00 h

Nabídka TIC:
■ Široká nabídka upomínkových a dárkových předmětů
■ Prodej regionálních výrobků z partnerských měst
■ Turistické noviny k dostání zdarma 
■ Dárkové poukazy na vstup do expozic Návštěvnic-

kého centra
■ Kopírování, tisk, zapůjčení audioprůvodců, informační služby

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

■ 7. 2. v 17:00 h • Koncert žáků hudebního oboru • hudební sál
ZUŠ

z nich a hlavně medvěd k prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny
lehce šílené černé komedie Medvěd na koksu, která se inspirovala
skutečnými událostmi • USA, komedie, thriller, 95 min., titulky, nepří-
stupné do 15 let
■ ÚŽASNÝ MAURIC • sobota 25. 2. v 17:30 h • Ze světa úžasné
Zeměplochy a z knihy Terryho Pratchetta přichází do kin originální
hrdinové v animované komedii • Velká Británie, Německo, 90 min.
Legenda:
■ Běžné představení
■ Dětské představení
■ Filmový klub
■ Bio senior
■ Živé představení

■ 1.–24. 2. • Výstavní síň „Stará pošta“ • V JAZYKU KRAJINY –
výstava fotografií čisté krajiny, jak ji zachytil slovenský básník Erik
Ondrejička • TVOŘENO S LÁSKOU – výstava dřevěných soch Patri-
ka Pavlačíka
■ 1. 2.–28. 3. • Městská knihovna • Má vlast cestami proměn •
Národní putovní výstava přináší svědectví o zvelebování opomíjených
míst a objektů v sídlech a krajině 
■ 1.–28. 2. • Městská knihovna • Knihožrouti – výstava ilustrací
Báry Buchalové, autorky obrázků z knihy Knihožrouti spisovatelky
Kláry Smolíkové 
■ 3. 2. ve 20:00 h • klub Galerka • H. U. – Hudební událost •
Seskupení zkušených ostravských muzikantů. Oskar Kraina začal
zhudebňovat básně Vlaďky Kudrnové, přizval pár přátel a kapela
byla na světě • 170 / 200 Kč 
■ 11. 2. ve 20:00 h • klub Galerka • PINKIWI • Novojičínská pop
rocková kapela v čele s charismatickou zpěvačkou představí mix
vlastních českých písní tak. Host: zpěvačka a kytaristka Barbora
Petruniaková • 70 / 100 Kč 
■ 17. 2. v 16:30 h • Městská knihovna, T-klub • Turnaj v Brawlhalle
• Přijď poměřit své síly v této fenomenální hře současnosti • Kapacita
míst je omezena, rezervace na 556 709 840, nebo online
■ 17. 2. ve 20:00 h • klub Galerka • November 2ND – rock-alter-
native z Hranic • Skupina nominovaná na Anděla, získala nabídku
společných koncertů s Davidem Gahanem či Suzanne Vega. Jejich
singl Island zařadil hudební časopis Headliner mezi nejlepší české
skladby roku 2022 • 150 / 180 Kč
■ 22. 2. v 18:00 h • klub Galerka • Galerdoor & Poutí k branám
Orientu – Nicolette Havlová • Více než 2000 kilometrů v nohách
a jeden splněný sen – dojít pěšky do Asie • 90 / 120 Kč 
■ 24. 2. v 20:00 h • klub Galerka • Jazz klub & Lohninger / Clarke
Quartet – Mnoha cenami ověnčená americká zpěvačka Elisabeth
Lohninger je provázena přívlastky jako emotivní, vzrušující, oslnivá,
či inspirující. Steve Clarke je vynikající jazzový baskytarista z Brid-
geportu v Connecticutu • 150 / 180 Kč
■ 28. 2. v 16:30 h • Městská knihovna • Meet and greet: Dokishaq
• Přednáška o cestě jednoho z předních českých influencerů, který
vás provede nejen Tiktokem, ale také světem Marvelu • Kapacita
míst je omezena, rezervace na 556 709 840, nebo online
■ 28. 2. v 18:00 h • Městská knihovna • Panama a Kostarika
• Cestovatelé Alena a Jirka Márovi se vypravili do Střední Ame-
riky

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

■ Balonkový karneval • 19. 2., od 14:30 do 17:00 h • Karnevalový
rej plný balonků, her, tance a zábavy pro děti s rodiči • vstupné
50 Kč
■ Keramika pro veřejnost • Každý pátek od 14:00 do 18:00 h •
Možnost si vyzkoušet práci s hlínou. Vhodné pro jednotlivce, rodiče
s dětmi, pro začátečníky i pokročilé • vstup 50 Kč (dítě do 6 let
zdarma) + zakoupení materiálu (100 Kč hlína, výpal, glazura) 
■ Páteční deskohraní • Každý pátek od 15:30 do 21:00 h • Hrajete
rádi hry a nemáte s kým? Chcete poznat nové stolní hry? Pak je
deskohraní právě pro vás, vhodné od 8 let • vstup 50 Kč 
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Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína se vydá v neděli
5. února na výlet do Vídně na

výstavu Hagenbund v Muzeu Leopoldových, na které jsou mimo
jiné vystavena i díla Franze Barwiga, Hugo Baara a Antona Koliga.
Cena 500 Kč na osobu, odjezd v 7:00 h ze zastávky na ulici Bez-
ručova.

Dále zve srdečně své členy a zájemce o členství z řad široké
veřejnosti na výroční členskou schůzi, která se uskuteční ve
čtvrtek 16. února v 16:00 h v Malém sále Beskydského divadla.
Účast co největšího počtu členů vítaná.

Bližší informace naleznete na našich vývěskách, internetových
stránkách, facebookovém profilu a instagramu. 

Lenka Chobotová 

Klub rodáků a přátel města

Večerní výstup na Svinec
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve na šestý ročník

akce „Večerní výstup na Svinec“, který se uskuteční v sobotu
25. února. Sraz účastníků je v 15:30 h u altánku ve Smetanových
sadech. Trasa bude dlouhá do 12 km a povede mimo město – při-
pomínáme povinnost nosit reflexní prvky. Zakončení bude v lyžařské
chatě na Svinci. Pro návrat za tmy si nezapomeňte vzít svítilny. Aktu-
ální informace naleznete na https://turisti-kctnj.cz a na vývěskách
na ulicích Lidické a K Nemocnici. Ivan Čejka

K rybníkům i na hrad

Foto: Vlasta Čejková 

Na závěr loňského roku jsme s klubem KČT, odborem Turisti
z Nového Jičína podnikli „předsilvestrovské loudání“ v okolí Studénky.
Cesta vedla od vlakového nádraží neznačenými cestami kolem Odry
a jejich meandrů, rybníků Kotvice a Kačák. Cestou jsme pozorovali
vodní ptactvo, zvláště pak labutě a okolní přírodu.

Sedmého ledna 2023 jsme se vydali na 45. ročník výstupu na
hrad Helfštýn, který se nachází nedaleko Přerova. Tento monu-
mentální hrad se 6 branami a řadou věží patří k chráněným kul-
turním památkám ČR a v zimní sezoně se pro turisty otevírá první
lednovou sobotu. Z vlakového nádraží Lipníku nad Bečvou jsme
vyrazili k hradu. Cesta však nevedla přímo, ale kolem kamenolomu
Podhůra a dál lesní cestou, místy blátivou, k hradu. Na hradě
i v jeho okolí byla řada stánků s lákavými dobrotami i suvenýry,
u kterých postávaly hloučky lidí. Díky zrekonstruovanému hrad-
nímu paláci jsme se mohli kochat nejen nádhernými výhledy do
okolní krajiny, ale i na vystavená díla uměleckých kovářů. K rekord-
ní účasti více než 5 tisíc návštěvníků přispělo i příjemné, skoro
jarní počasí.

Lenka Hrnková, Vlasta Čejková, KČT, odbor Turisti NJ

Novoroční čtyřlístek na Svinci

První lednovou sobotu uspořádal odbor KČT při TJ Nový Jičín
již 10. ročník Novoročního čtyřlístku, akci zapojenou do programu
KČT „Turistika pro všechny“. 

Cílem byl vrchol Svince, kde se v době od 11 do 15 hodin usku-
tečnila veřejná sbírka. Na Svinec mohli turisté přijít buď individuálně
nebo se skupinou, která vycházela z náměstí v Novém Jičíně.
U křížku byla připravena kasička, do které mohl každý dárce přispět
částkou minimálně 30 Kč a za odměnu dostal odznak se čtyřlístkem
a kalendářík. A letos se výjimečně dařilo. I díky krásnému sluneč-
nému počasí přišlo „Čtyřlístek“ podpořit více než 200 lidí, což se
projevilo i na vybrané částce. Ta byla letos rekordní – 14160 Kč.
Získané prostředky budou použity na značení turistických tras
pro vozíčkáře a úpravu bezbariérového přístupu v chatách KČT.

Martina Fiedlerová, KČT odbor TJ

Zimní sraz na Skurečené
Poslední únorovou sobotu 25. února 2023 pořádá KČT, odbor

TJ Nový Jičín 53. zimní sraz turistů na Skurečené. Autobus odjíždí
v 7:30 hodin od LIDLu směrem na Ráztoku a dál na Čeladnou-
Podolánky. Trasy budou připraveny pro pěšáky v délce 3 a 11 km,
v případě dobrých sněhových podmínek pro běžkaře trasa Pustevny
- Martiňák - Skurečená. Na Skurečené možnost občerstvení a pose-
zení v teple. Zveme všechny, kteří mají rádi pohyb na čerstvém
vzduchu. Více informací o akcích a přihláškách naleznete
na http://www.kctnovyjicin.cz nebo ve vývěsní skříňce v Lidické
ulici.

Martina Fiedlerová

Velkému zájmu dětí na předvánočních trzích se těšil kolotoč i další atrakce.
Foto: Yvona Šimčíková

Foto: Martina Fiedlerová
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Odvádíme profesionální práci již víc než 20 let!!!

Koupím moto
československé výroby:

Děkuji za nabídku.
Tel.: 775 623 723

Stadion – Jawetta
– Pařez – Pérák

– Jawa – CZ …atd
v původním nálezovém stavu:

koroze, nekompletní, popřípadě
pouze díly k těmto motocyklům.

TOPENÍ – VODA – PLYN: Tomáš Kupča

www.tomaskupca.cz • +420 774 273 659

• montáže: kotle, tepelná čerpadla, solární systémy, topení,
podlahové vytápění, bojlery, plynofikace, rozvody vody, kanalizace

• revize a servis kotlů na tuhá paliva
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Diskgolfaři na české špičce
Loňský rok přinesl

členům diskgolfové-
ho klubu Moravian
Gators Nový Jičín
řadu nevšedních
úspěchů. Zde je krát-
ká rekapitulace těch
nejvýznamnějších:
Bohdan Bílek (Mistr
ČR), Kristián Kvita
(Vicemistr ČR), Eliška
Bártková (2. vicemi-
stryně ČR), František
Trenz st. (2. vicemistr
ČR), Radek a Kristýna

Jurčíkovi (Vítěz/ka 2. ligy), Kristián Kvita (Vítěz Rekovické ligy), Silvestr
Mikuláštík ml. (Vítěz Valašské ligy) a František Trenz st. a Karolína
Jurčíková (Vítěz/ka Moravskoslezské ligy).

Co dodat? Snad jen, ať to novojičínským Gatorům skvěle lítá
i v roce 2023. Tak hodně štěstí! Radek Dostál

Úspěchy ploutvařů Laguny
Novojičínští ploutvaři byli v závěru sezony úspěšní na domácí

půdě i v mezinárodním klání.
Celoroční mládežnickou soutěž Moravskoslezská liga 2022 vyhráli

a v polovině listopadu bojovali ve finále Ligy mládeže České republiky
2022, v níž s týmem 15 závodníků v hlavní domácí týmové soutěži
vyplavali vynikající druhé místo.

Na mezinárodním poli bojovali nominovaní sportovci Laguny ve
Světovém poháru a Světovém mítinku mládeže. Světový pohár
CMAS pro rok 2022 uzavřela ziskem 6 medailí, junior Jakub Mizera
skončil v celkovém bodování na výborném 5. místě z 1162 závodníků.
Družstvo dorostenců a žáků přivezlo ze Světového mítinku mládeže
v plavání s ploutvemi 2022 z maďarského Kecskemétu 12 cenných
medailí zásluhou dorostence Jakuba Mizery (4 medaile: 2x zlato, 2x
stříbro) a mladších žáků Zuzky Velartové (6 medailí: 4x zlato, 1x
stříbro, 1x bronz) a Tomáše Paula (4 medaile: 3x zlato, 1x bronz)
a dvakrát zlaté štafety mladších žáků i stříbrné štafety dorostenců.

Mítinku se zúčastnilo 338 závodníků ze 14 států, včetně sportovců
z Egypta, Kuvajtu, Turecka či Jordánu. Tým Laguny ve složení –
Jakub Mizera, Jakub Valchář, Zuzana Fabíková, Lucie Gašperiková,
Sandra Hrabovská, Nela Mlčáková, Lucie Fabíková, Tomáš Paul,
Patrik Macháček, Zuzana Velartová, Zita Barošová a Veronika Dohna-
lová – skončil v medailovém pořadí týmů na 1. místě a v bodování
klubů na 2. místě. Simona Klapcová

Tým Moravian Gators Nový Jičín na Mistrovství
České republiky klubů v Komárně. 

Foto: Radek Jurčík

Zápasnické medaile z Polska

Loňský rok přinesl členům diskgolfového klubu Moravian Gators
Nový Jičín řadu nevšedních úspěchů. Zde je krátká rekapitulace
těch nejvýznamnějších: Bohdan Bílek (Mistr ČR), Kristián Kvita (Vice-
mistr ČR), Eliška Bártková (2. vicemistryně ČR), František Trenz st.
(2. vicemistr ČR), Radek a Kristýna Jurčíkovi (Vítěz/ka 2. ligy), Kristián
Kvita (Vítěz Rekovické ligy), Silvestr Mikuláštík ml. (Vítěz Valašské
ligy) a František Trenz st. a Karolína Jurčíková (Vítěz/ka Moravsko-
slezské ligy).

Co dodat? Snad jen, ať to novojičínským Gatorům skvěle lítá
i v roce 2023. Tak hodně štěstí! Jiří Gold

Na fotografii zleva: Trenér Martin Szarowský, Vojtěch Kundrát, Pavlo Siriy,
Barbora Svobodová, Zuzana Jančová, Theodor Brož, Matěj Staněk a trenér
Kamil Škarka. Foto: Martin Szarowský

Pozvánka na házenou
Neděle 19. 2. (9–18 h) – zimní turnaj mladších žaček, sportovní

hala „ABC“ 
Neděle 26. 2. (9 h) – mistrovské utkání Moravskoslezské ligy

mladších žáků HC Nový Jičín – TJ Centrum Sokol Haná (10:20 h) –
mistrovské utkání Moravskoslezské ligy mladších žáků SKH Polan-
ka nad Odrou – TJ Centrum Sokol Haná, (11:40 h) – mistrovské
utkání Moravskoslezské ligy mladších žáků HC Nový Jičín – SKH
Polanka nad Odrou. – vše sportovní hala „ABC“. Petr Jaroň

O-Cup posedmadvacáté
V pořadí 27. ročník tradičního florbalového turnaje Novojičínský

O-Cup 2022 se odehrál po tříleté odmlce na přelomu listopadu a pro-
since v tělocvičně základní školy Komenského 68. Po covidovém pře-
rušení bylo vidět, že některá družstva, která se v minulosti turnaje
zúčastnila, ukončila svou činnost nebo jejich členové již nejsou aktivní.
I přes menší účast byl turnaj kvalitní. 

V kategorii seniorů vítězství obhájil tým Warriors Nový Jičín, v kategorii
juniorů pak tým FBC Leopardi Nový Jičín. Turnaj podpořilo město Nový
Jičín ze svého dotačního programu. Zdeněk Stanislav
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Uzávěrka příštího čísla bude v pondělí 13. února ve 12:00 hodin

Aktuality objektivem čtenářů
Na konci starého i začátku nového roku si s námi docela pohrálo počasí.  Příděl sněhu v množství, jaké jsme zaznamenali v půli prosince,

už tu pár let nebyl. Ale také rychlost, s jakou do Vánoc díky náhlému oteplení zmizel, není věc běžná. Naši fotopřispěvatelé i tyto hrátky přírody
zdokumentovali.
■ Pavel Čagánek sněhovou nadílku zaznamenal, aniž musel opustit dům.
■ Rozkvetlé křoviny v areálu naší knihovny na začátku ledna! Nemohla je přehlédnout ani Barbora Zajaczková.
■ Možná si i Štěpán Veverka položil otázku, zda ten letošní novoroční ohňostroj nebyl poslední…
■ Na opravě zadního traktu budovy okresního soudu se pracovalo až do půlky prosince, informuje Marie Hermanová.
Za zaslané příspěvky všem děkujeme. Uzávěrka příští fotostrany je v pondělí 13. února. Zasílejte snímky v kvalitě vyšší než 1MB.

Pavel Wessely

Štěpán Veverka

Pavel Čagánek Barbora Zajaczková

Marie Hermanová
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