ˇ
Novojicínský
eden 2006

esícník
ˇ ˇ mesta
ˇ
Prvňáčci Základní školy Dlouhé 56
se chystají na návštěvu radnice
u příležitosti „Dne otevřených dveří“
21. 12. 2005.

ledenú
nor

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

6. ledna 2005 Tříkrálová sbírka (1) g 13.—16. ledna Město Nový Jičín na Regiontouru v Brně (2—5) g 14. ledna Maturitní
ples gymnázia (6) g 20. ledna Setkání představitelů města se zástupci církví (7) g 22. ledna Maškarní ples DDM Fokus (8—10)
g 10. ledna—28. února Výstava návrhů na rekonstrukci Masarykova náměstí v aule MěÚ (11—14).
g
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únorb
øezen

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

g Únor 2005 Zimní radovánky dětí v Bludovicích (1) g 26. února Městský sportovní ples s vyhodnocením nejúspěšnějších sportovců
města za rok 2004 (2-8) g 4. března Nový Jičín vysokoškolským městem — První vysokoškolské promoce VŠ podnikání a.s. (9-11) g
Putovní výstava o významném krajanovi J.G. Mendelovi, Beskydské divadlo, březen 2005
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uben

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

17.—20. března Opona 2005 (1—5) g 22. března Odborné učiliště a praktická škola Nový Jičín — velikonoční výstavka (6—10) g
1. dubna Otevření nového separačního dvora (11—14) g 2. dubna Jarní koncert DPS Ondrášek (15,16) 2. dubna Taneční přehlídka v DDM Fokus (17—20).
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

6. dubna Informační tabule naučné stezky před rekonstrukcí (1) g 13. dubna Poradenský den pro zdravotně postižené (2—5) g
16. dubna Přehlídka bojových umění (6—9) g 25. dubna Přednáška Bílý kruh bezpečí, aula MěÚ (10,11) g 27. dubna Slavnostní otevření dětského hřiště u městské knihovny (12—14) g 27. dubna Rada města ocenila nejlepší strážníky MP rok 2004 (15—17).
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duben
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Mistrovství ČR družstev — družstvo žen Mistryně ČR 2005, družstvo mužů 3. místo (1) g 29. dubna Příprava rekonstrukce zeleně na Fibichově náměstí (2) g Květen Stavění májky v Bludovicích (3—6) g 30. dubna —1. května IX. Podbeskydský autosalon
(7) g 5. května Veřejná schůze Osadního výboru Loučka za účasti členů RM Nového Jičína (8—9) g 6. května Pietní akty k 60.
výročí ukončení II. světové války (10—13) g 10. května Slavnostní koncert u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války s předáním medailí ministra vnitra členům Českého svazu bojovníků za svobodu a křest knihy p. Langera (14—16).
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kvìten

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

13. května Kontrola psího útulku ve Vlčovicích (1) g 6.—8. května Novojičínští basketbaloví junioři vyhráli mezinárodní turnaj
v Görlitz (2—4) g 12. května Doremi, školní soutěž ve zpěvu na SOU a PŠ Nový Jičín (5—8) g 18. května Handicapovaní z novojičínské Školy života v rakouském Haardegu (9) g 20. května Hospodaření v městských lesích (Libotín)(10) g 21.—22. května VI.
veletrh Novojičínska — pořádalo město Nový Jičín spolu s Pojiš ovnou Kooperativa a Podbeskydskou agenturou PhDr. V. Černocha (11)
g 24. května Předání medailí Ruské federace veteránům II. světové války (12—16) g 25. května Klub důchodců Libhoš uspořádal
výšlap na Hukvaldy (17) g 27. května Slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům gymnázia a obchodní akademie
v aule MěÚ (18—21).
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

27. května Běhu Terryho Foxe se aktivně zúčastnilo 514 lidí (1—3) g 31. května Vyhlášení osobností roku na závěrečném koncertě
ZUŠ Nový Jičín v Beskydském divadle (4—12) g 1. června Den dětí aneb „Napříč školou“ — vlastní školní projekt ZŠ Jubilejní 3,
pracoviště Dlouhá 56 (13—15).
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

2. června Den dětí v Azylovém domě Nový Jičín a Straník (1) g 3. června Přijetí stříbrných medailistů MNBL 2004/05 na novojičínské radnici (2,3) g 4. června Den dětí DDM Fokus ve Smetanových sadech (4,5) g 4. června Romský den dětí (6,7) g 9. června
Slavnostní ukončení studia na univerzitě III. věku (8) g 14. června Cykloběh 2005 (9—11) g 16. června Výšlap členů KD ve
Straníku přes Beskydy do Zubří (12) g 17. června Olympiáda základních škol „O pohár starosty města“ (13—20).
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1.
2.
3.
4.

èerven

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

18.—19. června XX. olympiáda handicapovaných dětí ve Swietochlowicích (1—4) g 21. června Vyhlášení pedagogických osobností a nejúspěšnějších žáků základních škol (5—7) g 21. června Den hudby — vystoupení sboru Dlouháčci a taneční skupiny školy na Masarykově náměstí (8,9) g 22. června Město Nový Jičín ve spolupráci s Novojičínským sdružením podnikatelů připravilo seminář pro
podnikatele v aule MěÚ (10,11) g 22. června Vytvoření průhledu ze Skalek na Bludovice(12) g 22. června Terénní zasedání
komise životního prostředí (Smetanovy sady)(13) g 24.—26. června Návštěva nového novellarského starosty pana Raula Daoliho v Novém Jičíně (14—16) g Otevřeno nové sportovní hřiště v Kojetíně(17) g 24.—26. června Streetparty — 9. ročník, letos jako součást
turnajů zařazených do seriálu „Koše proti drogám“ (18—20) g Ploutvaři Laguny — titul Mistr ČR v plavání s ploutvemi 2005 si
vyplavali Nikola Pargačová a Tomáš Mixa (21).
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srpen

èervenec
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

14. července Uctění památky generála Laudona — 215 let úmrtí (1) g 15. června Vystoupení Ludwigsburského dechového
žes ového kvinteta v Novém Jičíně a okolí (2,3) g 15. července Novojičínské léto 2005, Ranec (4—6) g 19. července Peter Schindler
přednáší pro Klub rodáků a přátel města Nového Jičína biografii K. Schwarze (7) g 22. července Novojičínské léto 2005, Nierika (8,9)
g 30. července Údržba veřejné zeleně ve městě (10) g Nová výstražná signalizace v Bludovicích na frekventované silnici z Nového
Jičína do Valašského Meziříčí (11,12) g Let balonem nad Novým Jičínem a okolím — 96 let po historicky prvním přeletu balonu nad
NJ v roce 1909 (13,14) g Ploutvaři KVS Laguny s trenérem na Mistrovství světa juniorů v plavání s ploutvemi v polském Ostrowci Sw.
(15) g 1.—12. srpna Zeleného města 2005 se zúčastnilo 64 studentů (16,17) g 18. srpna Novojičínské léto 2005, Lu (18,19) g
26. srpna Novojičínské léto 2005, Vlasta Redl &KDJ (20,21).
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

26. srpna Jede, jede mašinka — Novojičíňané spojili obě vlaková nádraží ve městě lidským řetězem (1—3) g 30. srpna Bilímek, vernisáž (4—6) g 30. srpna Tisková konference u příležitosti konání XII. městské slavnosti (7,8) g 31. srpna Poděkování ing. Miroslavu Šrámkovi, dlouholetému tajemníkovi městského úřadu, za jeho práci na zasedání ZM (9) g 1. září Netradiční zahájení školního roku — pasování budoucích prvňáčků, ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56 (10—12) g září Panorama NJ pro novou knihu
„Nový Jičín na dobových pohlednicích“ bylo fotografováno z autojeřábu (13) g 3. září XII. slavnost města Nový Jičín, tentokrát
ve znamení partnerského města Kremnica a klobouků (14—15).
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záøí
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

3. září XII. slavnost města Nový Jičín, tentokrát ve znamení partnerského města Kremnica a klobouků (1—14)
Novojičínští senioři strávili krásný týden na výměnném pobytu v Görlitz (15—19).
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g

4.—11. září

záøí

øíjen

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

11. září Sraz automobilových veteránů (1—4) g 14. září V letošním roce dostali senioři v Loučce od města ten „nej“ dárek v podobě
otevření nového klubu (5) g 14. září Křída 2005 (6,7) g 15. září Výstava a přednáška p. Trunečka o Indonesii (8,9) g 17. září
Slavnostní zprovoznění trávníku III. generace s umělým povrchem — jak trávník vznikal (10—14) g září Mistrovství světa v distančním plavání s ploutvemi 2005 — La Ciotatu, Francie, ploutvařka L. Škubalová (15).
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listopad

øíjen
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

1. října Memoriál Miroslava Rešla (1) g 7. října Slavnostní otevření lapidária na městském hřbitově(2—4) g 22. října Výsadba
aleje dřevin pod Svincem (5,6) g 15. října Regionální kulturně-společenský den zdravotně postižených (7,8) g Canisterapie ve speciální mateřské škole (9) g Hipoterapie — jezdecká olympiáda (10) g 1. listopadu projektový den na I. stupni ZŠ Tyršova 1 zaměřený
na svátek Hallowen (11) g 4.—6. listopadu Nový Jičín se prezentoval na veletrhu cestovního ruchu v Görlitz (12,13) g 8. listopadu Dosadba lesní části hřbitova v Novém Jičíně (14) g 10. listopadu Úprava okolí studánky na Puntíku (15) g 18.—20. listopadu Nový Jičín obdržel klíč k branám partnerského města Kremnica (16—17).
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prosinec
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

Prosinec Keramický betlém vyrobený žáky II. stupně ve výtvarném kroužku na ZŠ Tyršova 1(1) g 5. prosince Mikuláš v Azylovém
domě NJ (2) g 6. prosince Mikulášské odpoledne zdravotně postižených (3) g 7. prosince Čertovské nocování ve škole ZŠ Dlouhá 56
(4,5) g 8. prosince Mikuláš v Klubu seniorů v Loučce (6) g 9. prosince Mikulášský turnaj ve stolním tenise členů ZM (7) g 10. prosince Pod vánočním stromem vystoupil dětský národopisný soubor ze Skoronic a ženský sbor Tetky z Kyjova (8) g 21. prosince Den
otevřených dveří na novojičínské radnici u příležitosti 75 let novodobé budovy radnice (9,10).
Autoři fotografií: René Lossmann, Jan Tovaryš, Jaroslav Bělík, Iva Vašendová, Petr Wessely, Irena Dudková, archiv DDM Fokus,
Ellen Weissbrodová, p. Poliak, Petr Vlček, Josef Kadrnožka, Josef Čulík, Jan Kolář, Jaroslav Kotas, Jiří Tomaškovič, Zdeňka
Kubáňová, archiv Muzea Novojičínska, archiv ZŠ Jubilejní 3, odloučené pracoviště Dlouhá 56, Václav Lín, Jiří Macíček, archiv
MěstKS Nový Jičín, archiv KVS Laguna Nový Jičín, Josef Žižka, Pavel Hájek, archiv ZŠ a MŠ v Libhošti, archiv ZŠ Tyršova,
Anna Macíčková, Gabriela Žitníková, Radovan Žitník, Jiří Kříž, Vítězslav Černoch, Svatava Lenartová, Jana Holáňová, archiv
odboru ŽP MěÚ Nový Jičín.
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B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIÈÍN
Beskydské divadlo Nový Jičín, pokladna tel.: 556 770 145, pondělí zavřeno,
úterý až pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu před představením
g Pátek 6. ledna v 19.00 hod. Neil Simon: DRUHÁ KAPITOLA. Postavy této komedie bojují s láskou, samotou, vášní
a pochybnostmi především vtipným saimonovským jazykem
a jednotlivé situace dávají divákovi naději a víru, že i po
těch nejsložitějších životních zlomech přijde chvíle, kdy se
začne číst druhá kapitola jejich š astného života. Hrají: D.
Prachař, D. Matásek, V. Zawadská, M. Hudečková. Agentura AP Prosper Praha. Předplatné sk. D. Předprodej
od 7. 12. Vstupné 240,-, 220,-, 180,- Kč.
g Sobota 14. ledna v 16.00 hod. NOVOROČNÍ KONCERT.
Tradiční koncert novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK
a jeho přípravných sborů. Jako host vystoupí dačický sbor
ZUŠ Kvítek. Předprodej od 3. 1. Vstupné 70,-, 70,-, 50,- Kč.
g Úterý 17. ledna v 19.00 hod. Antonín Dvořák: SLOVANSKÉ TANCE. Martin a Kristina Kasíkovi — klavír. ARCO
DIVA Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 14. 12.
Vstupné 90,- Kč.
g Středa 18. ledna v 18.00 hod. Jiří Suchý: PATERO DŮVODŮ PRO VOO DOO. Hudební komedie, pojednávající
tentokrát o tom, jak lze aplikovat známou metodu haitských domorodců v našich poměrech. V komedii se objevuje
Jitka Molavcová jako jasnovidka, Jiří Suchý jako podnikatel
odcházející do důchodu, Olina Patková tu hraje vdovu po
továrníkovi, která se dopustí tragického omylu, Jolana Smyčková se zjeví jako duch Ester a Jiří Štědroň s Václavem Koptou figurují v tomto příběhu v rolích vykutálených majitelů
záhadné firmy. To vše v režii Jiřího Datla Novotného. Divadlo Semafor Praha. Předplatné sk. S. Předprodej od
14. 12. Vstupné 200,-, 180,-, 140,- Kč.
g Úterý 24. ledna v 19.00 hod. Giuseppe Verdi, Sergej
Onsoff: DÁMA S KAMÉLIEMI (balet). Předlohou tohoto
baletu se stal román Alexandra Dumase ml., ve kterém je
popsán skutečný příběh neš astné lásky slavné pařížské kurtizány. Choreografii vytvořil Libor Vaculík. Státní opera
Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 5. 1. Vstupné
220,-, 200,-, 160,- Kč.
g Středa 25. ledna v 19.00 hod. Neil LaBute: TRŮN MILOSRDENSTVÍ. Milostný příběh odehrávající se v New Yorku
na pozadí událostí 11. září 2001. Úspěšná nezadaná cizinka
a její mladší ženatý zaměstnanec — spoutáni vášní a něhou,
silní i slabí — hledají východisko ze své situace. V režii Viktora Polesného hrají Vilma Cibulková a Miroslav Etzler. Divadlo Ungelt Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 5. 1.
Vstupné 240,-, 220,-, 180,- Kč.
g Neděle 29. ledna v 16.00 hod. Jan Drda, Vlastimil Peška:
HRÁTKY S ČERTEM. Kdo by neznal Martina Kabáta, loupežníka Sarkafarku, čerty Lucia, Solferna a Belzebuba, hubatou Káču a princeznu Dišperandu? Svébytný jazyk, svérázný vtip i překvapivé situace, živá hudby a písničky nesou
veselý příběh v živém a hravém rytmu. Divadlo loutek
Ostrava. Předplatné sk. Čtyřlístek. Předprodej od 5. 1.
Vstupné 90,- 70,- 50,-

Divadelní klub MÚZA opět v provozu!
Otevřeno denně od 14.00 do 02.00 hodin!

2006

KINO KVĚTEN
So 7. až ne 8. 1. v 18.00 hod. ZLOMENÉ KVĚTINY. Americko-francouzská komedie. Mládeži nepřístupno, 105 min.,
titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 9. až st 11. 1. v 18.00 a 20.00 hod. TAJEMNÝ LET.
Noční můra tisíce metrů nad zemí. Do 12 let nevhodný, 98
min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. 1. v 16.00 hod. ANDĚL PÁNĚ. Rodinná
pohádka plná hereckých hvězd a laskavého „svatého“ humoru. Rodinný, 90 min., vstupné 60,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. 1. ve 20.15 hod. NOC S NABROUŠENOU
BŘITVOU. Další dobrý masakr. Americký horor. Děsivý příběh dvou dívek, které bojují o přežití s šíleným psychopatem.
Mládeži nepřístupno, 91 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. 1. v 18.00 hod. ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY.
Americké drama, v hlavní roli Cameron Diaz. Mládeži přístupno, 130 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Po 16. až st 18. 1. v 16.00 hod. V MOCI ĎÁBLA. Strhující
souboj mladé dívky se samotným áblem, který je inspirován skutečným příběhem. Do 12 let nevhodný, 119 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 16. až st 18. 1. v 18.00 hod. KING KONG. Teprve te se
vrací král. Nový Zéland, USA. Mládeži přístupno, 190 min.,
titulky, přestávka, vstupné 80,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. 1. v 18.00 hod. DOOM. Peklo už není hra.
USA, Česká republika, akční sci-fi. Mládeži nepřístupno,
105 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. 1. ve 20.00 hod. ŠÍLENÍ. Blázinec, ve kterém se odehrává jádro filmu, je alegorií této civilizace. Mládeži nepřístupno, 118 min., vstupné 65,- Kč.
g Po 23. až st 25. 1. v 18.00 a 20.00 hod. ZEMĚ MRTVÝCH.
Úsvit mrtvých skončil. Nastal čas jejich nadvlády. Mládeži nepřístupno, 93 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. 1. v 18.00 a 20.00 hod. SKLAPNI A ZASTŘEL MĚ. Necháš mě na pokoji, když tě zabiju? Velká Británie, Česká republika, komedie. Do 12 let nevhodný, 90 min.,
vstupné 70,- Kč.
g Po 30. 1 až st 1. 2. v 18.00 hod. KING KONG. Teprve te
se vrací král. Nový Zéland, USA. Mládeži přístupno, 190
min., titulky, přestávka, vstupné 80,- Kč.
g

POZVÁNKY NA PLES
g TANČÍME V KVĚTECH. 20. ledna 2006 v 19.00 hodin,
Závodní klub Autopal, tradiční ples Sdružení zahrádkářů
města Nový Jičín. K tanci a poslechu hraje kapela Ámos.
Zajištěna bohatá tombola, vstupné 60,- Kč včetně místenky. Předprodej vstupenek od 2. ledna 2006 na Územní radě
ČZS Nový Jičín, Sokolovská 9 v pondělí a středu od 13.00
do 16.00 hod.
g ZEMĚDĚLSKÝ PLES. 4. února 2006 od 20.00 hodin, sál
kulturního zařízení Autopal s.r.o. Tradiční ples Střední
školy přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín.
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Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 709 069, 556 710 088 http://ddm-ffokus.novy-jjicin.cz
e-m
mail: dum_deti@applet.cz
g Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI. Každý čtvrtek a pátek (5., 6.,
12., 13., 19., 20., 26. a 27. ledna). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením paní E. Mitášové. Dospělí 65,- Kč,
děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Leden, únor FOTOSOUTĚŽ „FOKUS 06“. Fotíte rádi?
Právě pro vás je připravena soutěž na téma MŮJ SVĚT.
Zúčastnit se můžete všichni, a je vám 10 nebo 100. Přesné propozice soutěže budou uvedeny na samostatných
plakátech nebo našich webových stránkách. Přihlášky
ve Fokusu, zápisné 10,- Kč (5 ks foto A4). Partnerem soutěže je MARKO FOTO, provozovatel sítě prodejen FOTO
MORAVA.
g 14. a 28. ledna od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Pro všechny zájemce, kteří nemají čas v pracovních dnech. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.

Jiří ŠEDÝ
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20. Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na
výstavu obrazů JIRKŮV SVĚT, která potrvá od 6. do 30. ledna 2006. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00 hod.,
14.30—17.00 hodin.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g Pátek 20. ledna od 19.00 hod. PLES SVČ FOKUS.
Čtvrtý ročník plesu, který se uskuteční ve velkém sále SVČ.
Připraven bohatý doprovodný program a tombola. K poslechu a tanci bude hrát skupina TNT. Vstupné 170,- Kč
(místenka a večeře v ceně). Předprodej v SVČ FOKUS.
g Pátek 27. ledna od 18.00 hod. TAJEMSTVÍ SKLEPA.
Divadelní představení Divadla Na Kraji, které se odehraje
přímo ve sklepním prostoru na Masarykově náměstí. Doporučujeme: baterky, rybářské židle, velmi teplé oblečení.
Čekáme vás v 17.50 hod. před Starou poštou. Vstupné
20,- Kč.

Pátek 27. ledna od 18.00 do 21.00 hod. DISKOTÉKA
FIRST FRIDAY. Pro lidičky do 15 let, kteří mají rádi společnost, dobrou zábavu a chtějí si zatancovat se svými
kamarády. Ve velkém sále Fokusu bude pro vás hrát DJ
Lojza Kvita. Vstupné: 30,- Kč.

g

13. 1. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., NOUZEA & DISCORE, novojičínské rockové skupiny. Hrajeme jeden a půl roku
a hrajeme proto, že nás hudba baví a patří mezi naše největší
koníčky. Koncertovat chceme proto, protože jsme ještě nikdy
nekoncertovali. Styl: depresivní HC/Black/Grind Core.
g

16. 1. (po), Klub Galerka,18.00 hod., 20,- Kč. Literární klub
— Duše má je zahrada ...aneb jedinečný osud francouzské
básnířky Suzanne Renaud a Bohuslava Reynka. Účinkující: Eva Davidová, Jan Holeček, Jana Homolová, Karel Chobot, Jiří Prokeš, j.h. Lenka Chobotová, Irena Chytilová, Jarmila Kudělková. Hudba: klavír Marie Válková & Filip Chobot,
j.h. duo HLUČNÍ SOUSEDÉ, Céline + Jirka (zpěv a kytara).

g

20. 1. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. THE ACOUSTIC RAUŠ BAND & STRAIN BAND. Dvojkoncert valašskomeziříčských skupin.

g

g 27. 1. (pá), Klub Galerka, 19.00 hod. 8. JAZZOVÝ VEČER
se skupinou Ros a Hus band. Hraje ve složení Ros a Hus —
kytara, Zbigniew Kaleta — saxofon, Jan Malina — kontrabas,
Palo Pilch — bicí.

Více informací (nejen) na www.meks.novy-jicin.cz
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g Sobota 28. ledna od 15.00 do 18.00 hod. MAŠKARNÍ
PLES. Pro všechny děti, které se občas chtějí proměnit
v některou z pohádkových nebo jiných bytostí a ještě si
zasoutěžit o spoustu sladkostí. Vstupné pro děti i dospělé 30,- Kč.
g Vždy od pondělí do čtvrtku POSILOVNA. Pod odborným vedením si můžete zacvičit v nově zrekonstruované
posilovně! Celodenní provoz po—čt. Vhodné pro starší
žáky, mládež a ženy. Celoroční předplatné pro žáky a mládež je 700,- Kč, dospělí 1 000,- Kč.

KRÁSNÁ, ŠIKOVNÁ A CHYTRÁ DĚVČATA OD 13
DO 17 LET, PŘIHLASTE SE DO SOUTĚŽE MISS
DÍVKA, která se uskuteční 2. 3. 2006. Čeká vás velká
zábavná show, hodnotné ceny i obdiv přátel. Přihlášky
na našich webových stránkách a ve Fokusu. Vyplněné
nutno odevzdat do 31. 1. 06 v infocentru nebo u paní H.
Veverkové.

g

Tabákový zákon
g Městská policie Nový Jičín informuje občany, že dnem 1.1.
2006 nabývá účinnosti zákon č. 397/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně a před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů:
v § 8 odst. 1 a odst. 2 jsou stanovena místa, kde je zakázáno kouřit;
v § 9 odst. 2 oprávnění provozovatele požádat obecní policii
o zákrok směřující k dodržení zákazu proti osobě, která ani
po jeho výzvě protiprávního jednání nezanechala (viz § 8
odst.1 a odst.2);
v § 12 odst.1 a odst.2 jsou stanoveny zákazy prodeje nebo
podávání alkoholických nápojů a povinnosti osob prodávajících alkoholické nápoje;
v § 13 možnost obce v samostatné působnosti v případě
konání kulturní, společenské nebo sportovní akce přístupné
veřejnosti s důvodným rizikem nárůstu problémů a negativních společenských jevů způsobených jednáním fyzických osob
pod vlivem alkoholu obecně závaznou vyhláškou omezit nebo
zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů;
v § 15 jsou stanoveny zákazy vstupu pro osoby, které jsou
zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek;
v § 16 jsou stanoveny oprávnění při vyšetření přítomnosti
alkoholu nebo jiné návykové látky, a to:
v odst. 1 a odst. 2 stanovena jednání osob, které jsou v rozporu se zákonem;
v odst. 3 oprávnění obecní policie vyzvat osoby v odst.1
a odst. 2 podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové
látky;
v odst. 4 oprávnění obecní policie provádět orientační vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin;
v odst. 6 povinnost zdravotnického zařízení poskytnou
pomoc při provedení odběru biologického materiálu;
v odst. 7 povinnost zdravotnického zařízení na základě
žádosti (i obecní policie) subjektům dle odst. 3 výsledky
vyšetření;
v odst. 8 stanovuje úhradu nákladů za vyšetření;
v § 17 jsou stanoveny podmínky pro ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici, a to:
v odst. 3 zní „Dopravu osob do záchytné stanice zabezpečuje osoba, která podle § 16 odst. 3 k vyšetření vyzvala. V případě, že touto osobou je příslušník obecní policie, dopravu
zabezpečuje Policie České republiky“;
v odst. 4 stanovuje úhradu nákladů (doprava, vyšetření,
ošetření, pobyt) za pobyt v protialkoholní léčebně;
v § 18 písm. d) jsou uvedena tzv. preventivní opatření,
kdy při realizaci preventivních opatření koordinuje vláda,
finančně a organizačně zajiš ují Ministerstvo vnitra, jde-li
o opatření primární, sekundární a terciální prevence příslušníky městské policie, příslušníky obecní policie apod.;
v § 24 odst. 1 stanovena kontrola, správní delikty a sankce,
stanovení obecní policie jako jedním ze subjektů kontroly za
dodržování povinností stanoveným „tabákovým zákonem“;
v části čtvrté změna zákona č.200/1990 Sb., a to:
bod 3. rozšíření § 30 zákona č. 200/1990 Sb., o následující
ustanovení a protiprávní jednání za ně, které je obecní policie oprávněna řešit v blokovém řízení:
k) prodá jednotlivé cigarety nebo neuzavřené jednotkové balení cigaret,
l) kouří na místech zákonem zakázaných,
m) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského výrobku nebo
hračky, a nebo podobný alkoholickému nápoji ve formě
hračky,
n) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo
alkoholický nápoj v zařízení nebo na akcích určených
osobám mladším 18 let,
o) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového
výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej

fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku;
bod 6. rozšiřuje (dle § 86 písm. d zákona č. 200/1990 Sb.)
oprávnění obecní policie v taxativně ustanovení, a to § 30 odst.
1 písm. a), c), g) až i), k) až o), která je obecní policie oprávněna řešit v blokovém řízení (rozšíření).
a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického
nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem
nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let
nebo osobě o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo
jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo
poškodit majetek;
c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek;
g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo
jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo
poškodit majetek;
h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g);
ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil
požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové
látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g);
i) při výkonu činnosti, při níž by mohl ohrozit život
nebo zdraví lidí anebo poškodit majetek, se odmítne
1. podrobit dechové zkoušce; 2. podrobit lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, nebo 3. podrobit
lékařskému vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou, ač má povinnost takové zkoušce
nebo vyšetření se podrobit a není to spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví;
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit
pokutu do 3 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e)
až g) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do šesti měsíců,
za přestupek podle odstavce 1 písm. h) pokutu do 10 000 Kč
a zákaz činnosti do jednoho roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. ch) a i) pokutu do 15 000 Kč a zákaz činnosti
do dvou let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu
do 15 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) a m)
lze uložit pokutu do 1 000 Kč, za přestupek podle odstavce
1 písm. k) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle
odstavce 1 písm. n) lze uložit pokutu do 20 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. o) lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
str. Ilona Majorošová, tisková mluvčí MPNJ

Fond pro financování
česko-polských aktivit
Od poloviny roku 2005 nabízí Euroregion Silesia všem neziskovým subjektům na území města i celého okresu Nový
Jičín možnost financování menších neinvestičních projektů
z česko-polského fondu, který je součástí programu Evropské
unie INTERREG IIIA ČR — Polsko. Z tzv. Fondu mikroprojektů lze získat grant od 2 tisíc do 20 tisíc EUR. Žádosti se
mohou předkládat v průběhu celého roku 2006, a to na sekretariátu Euroregionu Silesia ve 4. patře Magistrátu města
Opavy na Horním náměstí 69 (budova „Hlásky“). Nejbližší
termín pro další kolo registrace projektových žádostí je do
20. února 2006. Žádosti zaregistrované do tohoto termínu
budou projednány Euroregionálním řídícím výborem v polovině května 2006. Žádosti zaregistrované po tomto termínu
budou projednány až v druhé polovině tohoto roku. Základní
informace a veškeré dokumenty najdete na www.euroregion
-silesia.cz. Detailnější informace získáte na telefonních číslech 553 756 220 a 553 756 243 nebo elektronickou poštou na
adrese euroregion.silesia@opava-city.cz. Všem žadatelům
nabízíme také bezplatnou metodickou pomoc při přípravě
žádosti o grant.

g

Ing. Jana Novotná Galuszková, Euroregion Silesia-CZ
Správce a Administrátor Fondu mikroprojektů
programu INTERREG IIIA ČR - PR
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Platby za komunální odpad
v roce 2006
g Upozorňujeme občany, že výše poplatku za provoz systému
shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2006 bude činit 360 Kč/
osobu/rok. Do 31. 3. 2006 musí splnit svou poplatkovou povinnost všichni občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně (za
děti jejich rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému pobytu
ve správním obvodu města a vlastníci stavby určené k individuální rekreaci, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Nový
Jičín. Tento termín je stanoven Obecně závaznou vyhláškou
města Nového Jičína o místním poplatku za provoz systému
shromaž ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 52/2001, ve znění pozdějších
předpisů. Poplatníci s pololetní sazbou do 31. 3. 2006 musí
uhradit splátku za 1. pololetí 180,- Kč (termín splatnosti za
2. pololetí je 30. 9. 2006).
Případné změny je nutné nahlásit odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín, 3. patro, č. dveří 305. Poplatek je možné uhradit bu poštovní poukázkou na poště nebo
v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, v KB Nový Jičín
v hotovosti či převodem na účet města Nového Jičína číslo
19-326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výše částky.
Sandra Trávníčková, odbor životního prostředí

Město Nový Jičín podpořilo
v r. 2005 ekologické projekty
g Působnost orgánu ochrany přírody zařazeného v rámci
Městského úřadu Nový Jičín do odboru životního prostředí
nespočívá pouze v rozhodovací či kontrolní činnosti na úseku
ochrany přírody a krajiny a v uplatňování zájmů podložených zákonem č. 114/1992 Sb. (v platném znění), mezi něž
patří například ochrana dřevin rostoucích mimo les, zajištění ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných
prvků jako vybraných hodnotných částí krajiny a sytému
ekologické stability s vymezenými biocentry a biokoridory,
nebo zachování krajinného rázu, tedy přírodních, kulturních a historických hodnot kolem nás.
Z rozpočtu města Nový Jičín schváleného pro rok 2005 byly
na úseku životního prostředí v oblasti ochrany přírody a krajiny podpořeny a prostřednictvím odboru životního prostředí
realizovány či zajištěny ekologické projekty, které přispějí
ke zlepšení kvality života občanů Nového Jičína ve městě i okolním přírodním a krajinném prostředí, a to při současném
zachování přirozeného prostředí pro vývoj živočichů, rostlinných společenstev a dalších organizmů.
V souvislosti s probíhající rekonstrukcí Naučné vlastivědné
stezky Františka Palackého jsou vyrobeny nové informační
tabule, které do konce letošního roku nahradí původní na
stávajících dřevěných stojanech v celé trase stezky z Nového
Jičína s prvním zastavením v Janáčkových sadech až k pramenům Zrzávky v katastru Hostašovic. Mnohé z 25 informačních zařízení byly od doby otevření stezky v roce 1996
poškozeny, na některých místech schází úplně. Pro rok 2006
je plánováno obnovené vydání tištěného průvodce naučnou
stezkou.
Z Programu revitalizace říčních systémů má orgán ochrany přírody záměr využít prostřednictvím Ministerstva životního prostředí finanční prostředky ze státního rozpočtu pro
plánovanou revitalizaci koryta vodního toku Jičínka v zastavěném území města Nový Jičín. K tomu účelu byla zadána
aktualizace projektové dokumentace zpracované v roce 2001,
která bude jedním z podkladů pro podání žádosti. Na akci
spolupracuje odbor životního prostředí se správcem vodního
toku, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Českým rybářským svazem a vodoprávním úřadem.
V měsíci říjnu 2005 byla v lokalitě pod Svincem podél příjezdové komunikace k lyžařskému areálu vysazena jednostranná alej listnatých dřevin (hrušní) k podpoře ekologické
stability krajiny a posílení druhové rozmanitosti přírodního
prostředí. O poskytnutí dotace úspěšně žádalo město Nový

Novojicínský
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Jičín prostřednictvím odboru životního prostředí a náklady
ve výši 80 % byly pokryty z Programu péče o krajinu MŽP.
Akci realizoval na základě výsledku nabídkového řízení Český
svaz ochránců přírody Nový Jičín. Aby sazenice bez újmy přečkaly právě začínající zimní období, byla výsadba na podzim
opakovaně zalita Technickými službami města Nový Jičín.
Věříme také, že nebude poškozena při provozu na účelové
komunikaci a v důsledku její zimní údržby.
Odbor životního prostředí eviduje na základě provedeného průzkumu v okolí Nového Jičína vývěry vodních zdrojů
— studánky. Pro letošní rok byly vybrány dvě z nich, aby se
na základě zpracovaného návrhu upravilo do konce roku jejich okolí pro příjemnější pobyt občanů i návštěvníků našeho
města v přírodě. Jedná se o lokality na Puntíku a na Skalkách.
Ze stejného důvodu pokračuje v městských lesích v příměstském rekreačním areálu na Skalkách využívaném k odpočinku v rámci krátkodobé a střednědobé rekreace úprava lesní
cesty pro pěší turistiku a cykloturistiku. Práce ve vymezených chráněných částech přírody, kdy les je významným
krajinným prvkem a dotčené území bylo jako součást územního sytému ekologické stability (biocentrum) zapracováno
do územního plánu, byly započaty v roce 2004. Prováděné
záměry podporuje také návrh správce městských lesů na
změnu kategorizace lesních pozemků na Skalkách z lesa hospodářského na les zvláštního určení.
Také pro následující rok je připravováno provedení dalších akcí a činností směřujících k ochraně a zachování přírodních a krajinných hodnot území na Novojičínsku. Mezi
záměry patří například výše zmíněné vydání průvodce naučnou stezkou případně i v internetové podobě, příprava informačního materiálu k přírodnímu parku Podbeskydí, obnova
části stromové aleje podél komunikace z Nového Jičína na
Kojetín, která je významným krajinným prvkem, nebo projednání výsadby listnatých dřevin podél chodníku do Bludovic.
Hana Hůlová, odbor ŽP

Podpora podnikatelů
g CENTRÁLNÍ REGISTR PRODUKTŮ A FIREM V NAŠEM REGIONU. Vážení podnikatelé, občané města Nový
Jičín, dovolte, abychom vás seznámili se společnou iniciativou Hospodářské komory ČR, asociace krajů, měst a obcí.
Jedná se o projekt „Centrálního registru produktů a firem
Axis4info“, jehož cílem je sjednotit informační zdroje podnikatelské a regionální samosprávy a umožnit účast co největšímu počtu podnikatelských subjektů a institucí ČR.
Centrální internetový registr slouží k rychlému a cílenému
předávání podrobných údajů a informací o ekonomických subjektech ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb. Propojením systému Axis4info na webové stránky regionu lze veškeré podniky a instituce v našem městě a jeho okolí členit
podle sortimentu produktů, služeb a činností a jejich sídla
a provozovny zobrazit v podrobných mapách až do úrovně
ulic. Každý podnikatel a živnostník se tak stává součástí přehledu o celkové infrastruktuře, hustotě a rozmanitosti služeb,
tedy podnikatelském potenciálu našeho města.
Aktivní účastí v Centrálním registru Axis4info uživatel zároveň získává plnohodnotnou webovou stránku, jejíž obsah
může sám kdykoli upravit či doplnit podle okamžitých potřeb. Celé uživatelské rozhraní i všechny informace jsou
kromě češtiny k dispozici také v angličtině.
Podrobné údaje o firmách a jejich sortimentu produktů,
služeb a činností z centrální evidence Axis4info prezentuje
a propaguje Hospodářská komora ČR spolu s regionální samosprávou v tuzemsku i v zahraničí. Více informací o centrálním registru najdete na adrese www.axis4.info.

Občanská statistika /listopad
Narodilo se 19 dětí, z toho 12 chlapců a 7 děvčat. Přistěhovalo se 35, odstěhovalo 46 občanů. Bylo uzavřeno 8 sňatků v Novém Jičíně, 1 v Kuníně. Počet obyvatel 26 678, zemřelo 18. Nejstaršími občany jsou Terezie Vrbicová (10. 10.
1905) a Josef Hubník (8. 4. 1904).
g

