TISKOVÁ ZPRÁVA
O adventní program lidé nepřijdou
Program, který má být součástí Adventního jarmarku na Masarykově náměstí v Novém
Jičíně, zůstane v maximální možné míře zachován. Na mimořádném jednání ve středu večer
o tom – po konzultaci s krizovým štábem a právníky – rozhodla rada města.
Vánoční strom se zde poprvé rozsvítí v pátek 3. prosince, kdy bude Mikuláš zprostředkovaný
Střediskem volného času Fokus zároveň obcházet mateřské školy a obdarovávat všechny děti.
Následující den – v sobotu 4. prosince – se uskuteční adventní procházka městem spojená
s pečením perníčků, na kterou si lze místo rezervovat na webu Návštěvnického
centra www.icnj.cz.
Uskuteční se rovněž část kulturního programu. Na neděle 12. a 19. prosince připravilo Městské
kulturní středisko ve vestibulu radnice pohádky pro děti a na soboty 11. a 18. prosince, vždy
po rozsvícení další svíce na adventním věnci, koncerty místních kapel v Galerce. Den před
Štědrým dnem budou skauti na náměstí tradičně rozdávat Betlémské světlo.
V omezeném rozsahu bude probíhat také prodej v centru města. Na náměstí bude v souladu
s nařízením vlády umožněn prodej ryb a produktů souvisejících s vánoční výzdobou. Ostatním
trhovcům, kteří projeví zájem, radnice umožní prodej na nedaleké městské tržnici, s výjimkou
prodeje alkoholických nápojů a potravin určených ke konzumaci přímo na místě.
Sváteční atmosféru na Masarykově náměstí zvýrazní betlém s dřevěnými, ručně vyřezávanými
figurami. Na kašně svatého Mikuláše je umístěn veliký adventní věnec, jehož svíce se budou
postupně „zapalovat“ vždy v předvečer adventní neděle v 17:00 hodin. Ve spolupráci
s místními mateřskými školami vznikne z 12 stromů pohádkový les. Jedenáct z nich nazdobí
školky, dvanáctý zůstane k dispozici široké veřejnosti. Během celého jarmarku bude
návštěvníky provázet adventní rádio se speciálně připraveným programem.
Jsme přesvědčeni, že zvolené řešení představuje rozumné východisko ze složité situace, kterou
nová vlna onemocnění Covid-19 nastolila – na jedné straně stojí nařízení vlády, které výslovně
zakazuje konání adventních jarmarků a kulturních vystoupení s více než 100 diváků, a kritická
situace v novojičínské nemocnici, jež je na hranicích svých kapacitních možností, na straně
druhé dlouhodobá snaha města dát občanům Nového Jičína naději a povzbuzení a umožnit jim
prožít alespoň částečně předvánoční atmosféru a kulturní program, který byl za tímto účelem
připraven.
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