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Leden – únor

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

LEDEN 2006 Tříkrálová sbírka (1—3) g 12.—16. ledna Regiontour v Brně (4) g 13. ledna Tradiční setkání vedení města s představiteli církví na radnici (5) g 14. ledna Fotbalisté pokřtili zápasy zimního turnaje nový umělý trávník (6) g 17. ledna Martin
a Kristina Kasíkovi, klavír; Ant. Dvořák, Slovanské tance, koncert KPH (7) g 20. ledna Zdařilý turnaj pro podnikatele v herně
Loučka (8) g 27. ledna Den otevřených dveří ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56 (9—10) g Vydání nového propagačního materiálu
města „Pěšky, kolo, koně, běžky“ (11) g 4. února Zdravotně postižení se výborně bavili na svém společenském večírku(12—13) g
Lyžařský kurz na Svinci pro 2. a 3. třídy ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá (14)
g
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Únor – brezen
ˇ

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.

g 4. února Koncert Javorníku a Javorníčku k 50. výročí (15—23) g 11. února Městský sportovní ples (24) g 12. února Farní
maškarní bál orlovna Loučka (25) g 18. února Volejbalový turnaj mládeže (Farní sbor Českobratrské církve evangelické), hala ABC
(26) g 20. února Hokejisté ukončili sezonu v souboji s Orlovou (27) g Zima 2006, odhazování sněhu (28) g 22. února Zábavné
„kloboukové“ odpoledne v Klubu seniorů Loučka (29)
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30.
31.
32.

Brezen
ˇ

33.
34.
35.

36.
37.
38.

39.
40.
41.

42.
43.
44.

g 3. března Slavnostní promoce studentů Vysoké školy podnikání a.s. Ostrava, pobočka Nový Jičín, aula radnice (30, 31) g 8. března Bidolido Team, celodenní turnaj v malé kopané (32) g 9. března Zprovoznění nového internetového kiosku na ul. Vančurově
(33) g 10. března Vyhodnocení nejlepších zaměstnanců Městské policie NJ, radnice (34, 35)g 11. března Maškarní bál na lyžích,
sjezdovka v Bludovicích (36) g 18. března Maškarním rejem a závody byla ukončena lyžařská sezona na Svinci (37, 38)
g 26.—27. března Karel Ligocki vytvořil český rekord ve dvanáctihodinové vytrvalostní jízdě na bruslích. Ujel 253,352 km (39)
g 28. března Návštěva prezidenta ČR s chotí v NJ (předávání ocenění nejlepším kantorům Moravskoslezského kraje)(40—42)
g 31. března Noc s Andersenem, měsíc internetu zakončen touto akcí (43) g Vítání jara 2006 v Libhošti (44)
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Duben

45.
46.
47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.
60.
61.

4. dubna Výstava loveckých trofejí za rok 2005 v prostorách Nové galerie Žerotínského zámku (45) g 6. dubna Jarní jarmark
ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56 (46)g 7. dubna Jarní koncert, společný koncert pěveckého sboru Gymnázia v Novém Jičíně
a Domgymnasia Freising v Beskydském divadle (47) g 10. dubna Sejdeme se v Evropě, studenti z Finska v NJ, radnice (48) g Velikonoce 7.—12. dubna Výstava Udržování lidových tradic, předávání dovedností a zkušeností, Český svaz žen, Loučka (49, 50)
g Velikonoce v Libhošti (51, 52 )g Zdobení velikonočních vajíček s rodiči, MŠ Máj Nový Jičín (53) g Velikonoční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku (54) g Setkání s rodiči spojené s velikonoční výstavkou (55) g Jaro ve škole, tvoření s rodiči žáků ZŠ Komenského (56)g 12. dubna Výstava kompenzačních pomůcek, sál krajské hygienické stanice NJ (57) g 15.—21. dubna Výměnný
pobyt francouzského orchestru ze St. Laurent-Nouan v NJ, připravili koncert v Beskydském divadle, byli přijati na radnici (58, 59) g
22.—23. dubna VII. veletrh Novojičínska (60) g 22. dubna Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice, krajské kolo, Radioklub
OK2KYZ, Středisko volného času Fokus (61)
g
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62.
63.
64.

Duben – kveten
ˇ

65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.
73.

74.
75.
76.

g 30. dubna Stavění máje, Libhoš (62) g Nonstop basket, Mendelova střední škola (63, 64) g Dokončení rekonstrukce kostela
Nejsvětější Trojice (65) g 30. dubna Děti na hřišti u městské knihovny (66, 67) g Družstvo žen KVS Laguna Nový Jičín vybojovalo titul mistryň ČR v plavání s ploutvemi pro rok 2006 (68) g 1. května Stavění májky v Bludovicích (69) g První květnový
víkend, tradiční Podbeskydský autosalon (70) g Oficiální pracovní návštěva partnerského města Ludwigsburg (71—73) g Oficiální
návštěva zástupců města v partnerském městě Novellara spojená s účastí na pietních aktech u příležitosti vzpomínky na padlé partyzány ve II. světové válce (74, 75) g 9. května Pietní akty u příležitosti výročí ukončení II. světové války (76)
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Kveten
ˇ

77.
78.
79.

80.
81.
82.

83.
84.
85.

86.
87.
88.

89.
90.
91.

9. května Beseda E. Kraighera na téma obnova historických měst, aula radnice (77) g 11. května Den bez úrazu, SVČ Fokus
(78, 79) g 11. května Oslava Svátku matek, 140 žen z organizace zdravotně postižených (80) g 12. května Beseda s europoslankyní N. Škottovou na téma Evropský parlament (81) g 12. května Klub rodáků a přátel města otevírá Mariánskou studánku na
Puntíku (82) g 16. května Orchestr Noty a pomlky, koncert k 10. výročí založení (83) g 16. května Akademie ZŠ NJ, Komenského
68 (84) g 16. května Začátek opravy morového sloupu na Masarykově nám. (85) g 18. května Přijetí vrcholových manažerů firmy
Visteon Autopal na radnici (86, 87) g 18. května David Fojtík, člen horolezeckého oddílu TJ NJ zdolal Mt. Everest, starosta města
blahopřál p. Fojtíkovi k jeho úspěchu (88, 89) g 20. května Zlatá srnčí trofej — určování botaniky, určování azimutu (90, 91)
g
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92.
93.
94.

Kveten
ˇ

95.
96.
97.

98.
99.
100.

101.
102.
103.

104.
105.
106.

g 24. května Běh Terryho Foxe (92, 93) g 24. května Společné setkání seniorů z klubů Nový Jičín a Loučky v areálu chovatelů
v Loučce (94, 95)g 26.—28. 5. Mistrovství ČR v radiovém orientačním běhu na krátké trati, mistrovská soutěž I. stupně, Lačnovské
skály (96) g 30. května Přijetí stříbrných medailistů Mattoni NBL 2005 (97, 98) g Maturity 2006 — Gymnázium Nový Jičín
(99—102) g Malí fotbalisté celoročně trénují každé pondělí a čtvrtek (103) g Úprava kapličky sv. Michala v Bludovicích, květen
2006 (104—106)
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Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
g

Zastupitelstvo města Nového Jičína se sešlo ke svému 2.
zasedání ve čtvrtek 30. listopadu 2006. Nejprve po třech hodinách opakovaných hlasování zvolilo předsedy a členy kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města. Předsedou
finančního výboru se stal ing. Libor Dobeš, předsedou kontrolního výboru pan Jaroslav Kotas. Následně zastupitelstvo
určilo počet a členy osadních výborů a zvolilo jejich předsedy
(OV Bludovice p. Vladislav Alt, OV Loučka p. Jaroslav Kotas,
OV Libhoš pí Petra Blažková, OV Kojetín p. Miroslav Rosa,
OV Straník p. Milan Polášek, OV Žilina p. Oldřich Jančák)
kompletní složení výborů naleznete v usnesení ZM nebo na
www.novy-jicin.cz
V rámci finanční problematiky zastupitelé města schválili
několik úprav rozpočtu (např. zvýšení provozního příspěvku
Technickým službám města NJ na zajištění provozu bezbariérové MHD ve výši 1 220 000,- Kč), zvýšení rozpočtovaných
výdajů, zapojení rezerv, zvýšení příspěvků na údržbu, snížení účelového provozního příspěvku u některých školských
příspěvkových organizací a přijetí neinvestičních dotací.
Schválilo také výsledky hospodaření města Nový Jičín za I.
— III. čtvrtletí roku 2006.
V rámci schvalovacích usnesení se také zastupitelstvo zabývalo smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na akci
Splašková kanalizace — místní část Žilina u Nového Jičína
a místní část Loučka, a sice ve výši 75 % skutečných uznatelných nákladů (Loučka max. 120 tis. Kč, Žilina max. 400,5
tis. Kč) a smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na
zpracování projektové dokumentace budoucího využití lokality Bezručova ve výši 588 tis. Kč.
Na žádost TJ Nový Jičín ZM schválilo přeložení termínu
vyúčtování jejího grantu z rozpočtu města na rok 2006 na
termín 31. 1. 2007.
Z důvodu trvale nízkého počtu dětí, respektive nízkého
zájmu rodičů o umístění dětí v jeslích, zrušilo ZM k 31. 12. 2006
poslední oddělení jeslí sídlící v Mateřské škole K. Čapka.
Jako tradičně projednali zastupitelé obsáhlou problematiku
majetkoprávních (prodeje nemovitého majetku, prodej šesti
domů v lokalitě Dolní brána, darování pozemku, výkupy nemovitého majetku apod.) a bytových záležitostí (prodeje bytových jednotek, přidělení bytu).
Zastupitelstvo se také seznámilo s průběžným stavem převodu budovy Divadelní 1 na město Nový Jičín, s informací
o ukončeném výběrovém řízení na nájemce a provozovatele
nebytových prostor a tepelných zařízení v majetku města Nový
Jičín (od 1. 1. 2007 bude provozovat Dalkia Česká republika,
a.s.). ZM vyslechlo od místostarosty ing. Vladimíra Bárty
a pracovníků odboru obecního podnikání informaci o průmyslovém parku Nový Jičín a schválilo vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců politických klubů ZM.
V závěru jednání zastupitelstvo města schválilo obecné
zásady stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM, předsedům osadních výborů a výši konkrétních vyplácených měsíčních odměn za výkon jejich funkce.

g Na začátku měsíce prosince, přesněji 5. 12. 2006, se na své
2. schůzi sešla také rada města. Úpravy rozpočtu, změny závazných ukazatelů pro rok 2006, doporučení zastupitelstvu
města ke schválení úprav rozpočtu na rok 2006 a
doporučení ZM ke schválení rozpočtu města Nového Jičína
na rok 2007 byly prvními body jednání.
Rada města se zabývala Zásadami grantového řízení města
a přidělováním grantových příspěvků organizacím a fyzickým
osobám a doporučila ZM schválit přidělení grantů dle podmínek grantového řízení a doporučení grantových výborů (více
viz ZM 19. 12. 2006).
Pro rok 2007 schválila RM termín konání Novojičínského
léta (období červen — září 2007) a termín konání XIV. městské
slavnosti, jež bude mít klasickou historickou tématiku a aktivně se jí zúčastní partnerské město Ludwigsburg.
Rada města potvrdila jmenování paní Bc. Hany Růžové do
funkce ředitelky Střediska volného času, Nový Jičín, příspěv-

ková organizace. V souvislosti s převodem SVČ Fokus na
město Nový Jičín schválila nabytí movitého majetku, jež je
ve správě Střediska volného času Fokus a tím uzavření darovací smlouvy mezi městem Nový Jičín a Moravskoslezským
krajem.
Žádost Mateřské školy Novojičínská Beruška, spol. s r.o.
o změnu využití nevyčerpané části poskytnutého účelového
finančního příspěvku na úhradu režijních nákladů na stravné dětí rada neschválila.
Naopak potvrdila prodloužení zákazu prodeje vyhrazených
parkovacích míst ve vybraných lokalitách města do konce roku
2007 s výjimkou ulice Jugoslávské a území celého města pro
občany se ZPS.
Na plné znění usnesení RM se odvoláváme u projednávané
problematiky bytových (např. snížení nájemného, doporučení
pro prodej bytových jednotek, pronájmy bytů, vystavení nové
nájemní smlouvy, úprava plateb za ubytování v azylových domech ve Straníku a Novém Jičíně) a majetkoprávních záležitostí.
S podmínkou zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů než prostředků města schválila RM záměr rekonstrukce
prostor Radničního sklípku do jeho historické podoby.
Rada města jmenovala předsedy a členy jednotlivých komisí RM, jejichž složení naleznete v usnesení RM nebo na
www.novy-jicin.cz
Na konci jednání rada schválila použití znaku města pro
společnost NJ Net s.r.o. pro aktivity spojené s prezentací
a provozem metropolitní sítě.
g Poslední zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín se v le-

tošním roce uskutečnilo v úterý 19. 12. 2006. Jedním z nejdůležitějších bodů programu bylo schválení rozpočtu města
pro následující rok. Rozpočet pro rok 2007 je schodkový
a dosahuje výše 486 905 300,- Kč, přičemž rozdíl mezi příjmy
a výdaji ve výši 57 882 162,- Kč je financován použitím volných zdrojů z minulých let.
Zastupitelstvo města na základě doporučení rady města
schválilo Zásady grantového řízení města Nový Jičín. Na základě z nich vyplývajících podmínek, doporučení RM a grantových výborů schválilo přidělení grantových příspěvků organizacím a fyzickým osobám. Úspěšným žadatelům o grant budou poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 8 300 000,- Kč
na 127 projektů počínaje sportem, přes kulturu, sociální
a volnočasové aktivity a konče činnostmi spolků.
I v letošním roce zastupitelé schválili příspěvky na estetizaci. Podáno bylo 16 žádostí, přičemž 2 byly vyloučeny z důvodu nesplnění podmínek daných Zásadami a dvě žádosti
byly odloženy na dobu po celkové opravě domů. Mezi 12 příjemců bylo rozděleno 750 000,- Kč.
Zastupitelstvo města se seznámilo také s informací o nákladech městské hromadné dopravy v měsíci září 2006, kdy probíhal zkušební provoz zdarma. V měsíci září letošního roku
bylo MHD Nový Jičín přepraveno 35 336 osob a náklady na
její provoz dosáhly výše 412 398,- Kč.
Na plné znění usnesení ZM se odvoláváme u problematiky
majetkoprávní (výkupy a prodeje pozemků, převody majetku), bytové (prodej bytových jednotek, prominutí poplatku
z prodlení) a změn Územního plánu města Nový Jičín.
Zastupitelé na konci jednání schválili termíny konání zasedání ZM (8. února, 19. dubna, 28. června, 20. září, 19. prosince) a plán práce ZM na rok 2007. Více naleznete na www.
novy-jicin.cz
V úterý 19. 12. 2007 se konalo mimořádné zasedání Rady
města Nový Jičín, jehož hlavní náplní bylo projednání nezbytných záležitostí v oblasti finanční — změny závazných
ukazatelů u příspěvkových organizací. Dále pak rada schválila účast města v projektu zřízení informačního střediska
informační sítě EUROPE DIRECT a zvýšení ceny Novojičínského zpravodaje od 1. 1. 2007 ze 3,- na 5,- Kč.
Rada města se seznámila s poděkováním primátora partnerského měst Kremnica ing. Miroslava Nárožného za dlouholetou spolupráci v souvislosti s ukončením výkonu jeho
funkce.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN

2007

KINO KVĚTEN
Po 8. až st 10. 1. v 18.00 a 20.15 hod. KUPEC BENÁTSKÝ. Al Pacino jako lichvář Shylock. Filmová komedie. Filmová adaptace jedné z nejslavnějších Shakespearových her o lichváři Shylockovi. Do 12 let nevhodný,
138 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 11. až ne 14. 1. v 18.00 a 20.00 hod. BORAT. Britský
komik Sacha Baron Cohen jako kazachstánský televizní
reportér Borat, který vyráží do USA, aby zjistil, jak se tam
žije. Mládeži nepřístupno, 83 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 15. až st 17. 1. ve 20.00 hod. PO HLAVĚ DO PR...
Nová česká černá komedie Marcela Bystroně. Co se stane, když třináctiletý kluk se zamiluje do své spolužačky
a přivede ji do jiného stavu. Co se stane, když jeho matka,
kazatelka křesanského sboru, se vášnivě zamiluje do
ženy, které zachránila život. Co se stane, když jeho otec,
profesionální zabiják, se zamiluje do sice těhotné, ale
atraktivní manželky skotského gangstera. Mládeži nepřístupno, 90 min., 70,- Kč.
g Po 15. až st 17. 1. v 18.00 hod. SÓLOKAPR. Nový film
Woodyho Allena. Nadšená studentka žurnalistiky si vyšlápne na distingovaného aristokrata, aby zjistila, jestli
náhodou není pověstným „tarokovým vrahem“. Do 12 let
nevhodný, 96 min., titulky 65,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. 1. v 18.00 a 20.00 hod. SMRTÍCÍ NENÁVIST 2. Volné pokračování hororu Nenávist. Film USA.
Do 12 let nevhodný, 95 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 18. až ne 21. 1. v 16.00 hod. SPLÁCHNUTEJ ...do
záchodové mísy! Animovaná americká komedie. Myšák
Roddy se během vteřiny dostává ze své nóbl rodiny do nebezpečných londýnských stok. Potká myšku Ritu a s její
pomocí se nejen dostane po čase zpět, ale pomůže jí vybojovat zápas s místním mafiánem Ropušákem. Pro celou rodinu, 86 min., dabing 65,- Kč.
g Po 22. až st 24. 1. v 18.00 a 20.00 hod. MILUJI TĚ
K SEŽRÁNÍ. Bláznivá romantická komedie s nejasným
koncem. Co se stane, když vás krásná žena, kterou milujete, pokládá jen za svého nejlepšího přítele. Do 12 let
nevhodný, 96 min, titulky, 65,- Kč.
g Čt 25. až ne 28. 1. v 18.00 a 20.00 hod. Po 29. až st 31. 1.
v 18.00 hod. ERAGON. Po Pánu prstenů přichází Eragon, fantasy trilogie podle prvního dílu bestselleru Chrotophera Paoliniho. Vypráví příběh mladého farmářského
chlapce předurčeného stát se vyvoleným a zbavit Alagaesii tyranského krále. Mládeži přístupno, 104 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Po 29. až st 31. 1 ve 20.00 hod. PARFÉM: Příběh vraha. Adaptace románu Patricka Süskinda o mladíkovi,
který byl posedlý tvorbou dokonalého parfému i za cenu
mnohonásobného vraždění. Do 12 let nevhodný, 147 min.,
titulky. 65,- Kč.
g Čt 1. 2. až ne 4. 2. v 18.00 a 20.00 hod. OBSLUHOVAL
JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE. Filmová verze románu
Bohumila Hrabala v režii Jiřího Menzela. Do hlavní role
obsadil bulharského herce Ivana Barneva a českého herce Oldřicha Kaisera. Do 12 let nevhodný, 100 min.,
80,- Kč.
g

g Úterý 9. 1. v 19.00 hod. Antonín Dvořák: JAKOBÍN. Autora při komponování této opery ovlivnily vzpomínky z dětství
na osobnost učitele Liehmana, od kterého získal základy
nástrojové hry. Postava k zbláznění — tak charakterizuje
Dvořák „svého“učitele Bendu, který se svými zpěváky zkouší
serenádu, jež „Mozartu by k hanbě nesloužila“. Jakobín je
oslavou krásy a síly české hudby. Moravské divadlo
Olomouc. Předplatné sk. A. Předprodej od 12.12.

Sobota 20. 1. v 16.00 hod. Carlo Goldoni, Irena Křehlíková: PINOKIO. Nezbedného dřevěného panáčka s dlouhým nosem určitě mnohé děti znají. Na jeho cestě za poznáním že „všude dobře, doma nejlíp“ s ním prožijí spoustu
dobrodružství. Divadlo loutek Ostrava. Předplatné Čtyřlístek. Předprodej od 12. 12.
g Úterý 23. 1. v 18.00 hod. VĚCI VEŘEJNÉ. SOŇA ZEMÁNKOVÁ a JAN ZEMÁNEK. Vernisáž výstavy sochařských
veřejných realizací.
g Úterý 23. 1. v 19.00 hod. HRADIŠŤAN. Cimbálová muzika
Hradišan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým
hudebním tělesem s nezvykle širokým žánrovým záběrem
a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se
stal folklor. Uherské Hradiště. Předprodej od 12. 12.
g Středa 24. 1. v 19.00 hod. VEČER KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE. Poněkud netradičně pojaté koncertní vystoupení,
jehož originální podobu vytváří hudební skladatel a klavírista Jiří Pazour společně s posluchači. Praha. Kruh přátel
hudby. Předprodej od 4. 1.
g Pondělí 29. 1. v 19.00 hod. Francis Joffo: PRÁZDNINY
SNŮ. Komedie plná rafinovanosti a vtipu o tom, jaká překvapení a katastrofy potkají pár přátel na dovolené. V režii
Antonína Procházky hrají: I.Andrlová/O. Želenská, V. Beneš
/M. Vašinka, E. Čekan/M. Jagelka, V. Čech/Z. Pantůček/ P.
Pospíchal aj. Agentura HÁTA Praha. Předprodej od 4. 1.
g

Středa 31. 1. v 19.00 hod. Dany Laurent: DRAHOUŠKOVÉ. Pierre právě přijde o místo ředitele velké televizní
stanice, Marion naopak začíná slavit úspěchy na konkurenčním kanále. Do už tak napjaté situace přichází Mariin první
manžel, rozený dobrodruh s žádostí o poskytnutí přístřeší
na pár dní a dcera chce rodičům představit svého snoubence… zkrátka je nade vše jasné, že to „Drahouškové“ nebudou mít jednoduché. Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček,
David Suchařípa, Anežka Svobodová, Jiří Kohout. Divadlo
Kalich Praha. Předplatné sk. D. Předprodej od 4. 1.
g PŘIPRAVUJEME: Pátek 2. 2. v 19.00 hod. Arthur Watkyn: CO V DETEKTIVCE NEBYLO. Brilantně napsaná
detektivní komedie se odehrává v prostředí spořádané anglické rodiny. Úctyhodný pan Ondřej Bennett žije jen pro svoji
rodinu a zahrádku. Je to šastný člověk až do dne, kdy se
v jeho domě objeví nezvaný host z Jižní Ameriky a zcela
změní styl jeho života. Naštěstí je nablízku začínající autor
detektivek. Hrají: Petr Nárožný, Jana Boušková/Jana Švandová, Martin Sochor, Martin Kubačák/Nikola Navrátil,
Oldřich Vlach/Bořík Procházka, Václav Vydra, Miloš Hlavica/Ladislav Trojan, Ota Sládek. Agentura Harlekýn,
Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 4. 1.
g
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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

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat na výstavu MIRO MATIAŠKO, obrazy a PAVEL VÁCHA,
sochy, do 19. ledna 2007. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 —
11.00, 14.30 — 17.00 hod. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.

g

Literární klub při MěstKS a MěK v Novém Jičíně vás srdečně zve na literárně-hudební pořad „OBRAZY SRDCE
ANEB CO V NÁS ZŮSTALO“. K 30 letům činnosti literárního klubu. Účinkují: Eva Davidová, Jan Holeček, Jana Homolová, Karel Chobot, Lenka Chobotová, Jarmila Kudělková ml., Jaroslav Merenda, Jiří Prokeš, j.h. Jarmila Kudělková
st., Alena Svobodová, Simona Tomčíková. Hudba: Marie Válková — klavír, Filip Chobot — klavír, Fanny Skoček — trubka.
Pondělí 22. ledna 2007 v 18.00 hod., MěstKS Nový Jičín, klub
Galerka, Masarykovo náměstí 20. Vstupné 20,- Kč.

g

Městské kulturní středisko Nový Jičín vás zve na cyklus
přednášek JAK NESTÁRNOUT DOOPRAVDY. Chtěli byste
si prodloužit život, zůstat vitální a zdraví i v pozdním věku?
Dovíte se, proč skutečně stárneme a jak můžeme stárnutí
ovlivnit (zpomalit, zastavit) a svůj život zkvalitnit. Přednášky
se budou konat vždy první úterý v měsíci s výjimkou ledna
2007. První bude 16. 1., 6. 2., 6. 3., 3. 4., 2. 5. a 6. 6. 2007,
začátek vždy v 16.00 hodin. Místo konání: přednáškový sál
MěstKS, Slovanská 3, Nový Jičín. Přednášející: Marie Rešlová. Vstupné dobrovolné.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 12. 1. (pá), Klub Galerka, 19.00 hod., 20,- Kč. Výhled lidské
civilizace do budoucnosti pohledem astrologa — poutavá
přednáška astrologa Petra Trnky zaměřená na téma: kam
směřuje lidská civilizace, naše doba jako přelomový bod dějin? To vše doplněno projekcí. Akce pořádána ve spolupráci
se SVČ Fokus Nový Jičín.
g 19. 1. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Med & Jarda
Janek — dirty movie music. Poměrně nová skupina složená
z ostřílených muzikantů zaručuje jedinečný zážitek. Jako
host vystoupí zpěvák Michael Kubesa (Ladě, dříve Yaba).
g 21. 11. (ne), Čajovna Archa, 15.00 hod. Osadníci v Arše.
Turnaj ve známé deskové hře. Všichni stratégové a milovníci
známé deskové hry Osadníci z Katanu jsou zváni, aby změřili své síly s druhými, a jenom tak mimochodem zažili příjemné nedělní odpoledne. Kupte si místo!
g 22. 1. (po), Klub Galerka, 18.00 hod., 20,- Kč. Literární večer: Obrazy srdce aneb Co v nás zůstalo. K 30 letům činnosti literárního klubu.
g 24. 1. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. Jeden svět — Život
a dluh. Reggae, rastamani — Jamajka. Po čtyřech stoletích
kolonizace se chtěla stát nezávislou. Půjčila si od Světové
banky... a ocitla se ve spirále dluhů. Life And Debt, Stephanie Black, USA, 2001, 86 min.
g 25. 1. (čt), Klub Galerka, 19.00 hod., 50,- Kč. Jazz klub.
Tentokrát se skupinou Mini max band. Toto seskupení není
v Galerce žádným nováčkem. Bezvadně fungující celek, zaručující jedinečné zážitky.
g 26. 1. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Oldřich Janota, kytarový mág, básník, písničkář a experimentátor
představí průřez svou tvorbou, která je známá zejména z české hudební scény 70. a 80. let. Janota dnes vystupuje v křehčí
poloze jako básník zpívající své magické texty jen s kytarou,
tíhne k etnické hudbě a minimalizmu.
g 27. 1. (so), Kavárna Stará pošta, 19.00 hod. Sonique
Plastique. Poslechově-taneční večírek. Nejnovější hudební
výboje, latina, minimal house, world music křísnutá HC, downtempo, new wave a acid jazz. Ze svého zvukového smeáku
vytáhnou své klenoty Fox a Fetboj Klam.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

g Čtvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI (pedig). Pro začátečníky i pokročilé pod vedením paní Evy Mitášové. Každý čtvrtek
a pátek (4.,5., 11., 12., 18., 19., 25., 26. ledna). Dospělí
65,- Kč, děti od 8 do 18 let 35,- Kč.
g Pátek 12. 1. od 19.00 hod. PŘEDNÁŠKA ASTROLOGA
PETRA TRNKY. Výhled lidské civilizace do budoucnosti pohledem astrologa. Stará pošta, klub Galérka.
Vstupné 20,-Kč.
g Pátek 19. 1. v 19.00 hod. VZPOMÍNKA NA CESTU...
Chcete se s námi podívat a podělit o krásné, nevšední
zážitky z města Minsk? Vše o naší cestě zahraje, povypráví a k dobru přidá kvalitní divadelní kus „Koneckoncůdomečekzkaret“ Divadlo Na Pokraji! Malý divadelní
sál v SVČ FOKUS Nový Jičín. Vstupné 20,- Kč.
g Pátek 19. 1. PŘEDNÁŠKA: TRESTNÍ PRÁVO. Student právnické fakulty Brno přednáší středoškolským
studentům. 1. termín od 8.00 do 10.30 hod. 2. termín
od 11.30 do 14.00 hod.
g Pátek 26. 1. MEXICKÝ VEČER. Bližší informace na
samostatných letácích a v infocentru Fokusu.
g Středa 24. 1. od 17.00 hod. REBEL TEAM. Klub Bažina, SVČ Fokus. Sport, free style (BMX, MTB), seznamovací posezení, kde budou promítnuty ukázky z akcí, dovíte se něco o historii a hlavně o budoucnosti.

PŘIPRAVUJEME:
MAŠKARNÍ BÁL. Sobota 3. 2. od 15.00 do 18.00 hod.
g LÉTO U MOŘE. Pobyt v Chorvatsku pro mládež od
15 let a pro rodiče s dětmi.Pozor! Nutno zaplatit zálohu
500,- Kč nejpozději do 31. 1. 2007. Od 1. 2. 2007 nabízíme
letní tábory. Více informací na webových stránkách.
g

g

Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína zve
všechny své členy a příznivce ve čtvrtek 25. ledna 2007 v 16 hodin do přednáškového sálu Státního okresního archivu Nový Jičín (K Archivu 1) na přednášku spojenou s videoprojekcí CESTA DO SVATÉ ZEMĚ ANEB PUTOVÁNÍ JERUZALÉMEM. Osobní zážitky, postřehy a dojmy zpestřené fotografickou dokumentací přednese odborná
archivářka novojičínského archivu paní PhDr. Jaroslava Brichová.
Výbor Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína zároveň přeje svým členům a příznivcům po celý rok léta Páně
2007 co možná nejvíce zdraví, přízně bohyně Štěstěny, lásky
nejbližších, mnoho spontánní radosti a veselosti a někdy i špetku optimismu, rozhodně však pokoj všem lidem dobré vůle.
A kromě toho, řečeno s R. Kiplingem, abychom „uměli zachovat rozvahu, když všechno kolem nás ji ztrácí, uměli snít,
ale nedopustili, aby se sny staly našimi pány, uměli se setkat
s vítězstvím i porážkou a dovedli jednat s oběma těmito podvodníky stejně“.
Výbor klubu rodáků

Vzdělávání úředníků
podporuje Evropský sociální fond
g Kopřivnická radnice spolu s Frenštátem a Novým Jičínem
získala od Evropského sociálního fondu dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. Hlavním posláním Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze čtyř strukturálních
fondů, je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí
se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Peníze
z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který je jedním ze čtyř programů ESF, lze použít např. na celoživotní
vzdělávání, zavádění moderních způsobů organizace práce,
boj se všemi formami diskriminace.
Úředníci zmíněných tří městských úřadů si budou po dva
roky doplňovat či rozšiřovat kvalifikaci a úřad to nebude stát
ani korunu. „Všechna tři města dohromady získala stoprocentní dotaci 4 386 660 Kč na program zvyšování
vzdělávání zaměstnanců úřadů s názvem ’Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě’, který by měl mimo
jiné přispět ke zlepšení služeb občanům,“ sdělil důvod,
proč se radnice zapojila do projektu, David Monsport, jenž
má na starosti vzdělávání. Úředníci si budou po dva roky zvyšovat nejen své odborné znalosti, ale také jazykové a počítačové dovednosti. Projekt byl zahájen v červenci letošního roku
a od října se začali vzdělávat v různých kurzech první úředníci.
Renáta Zajícová, organizační odbor MěÚ Nový Jičín

Vrcholem turné Javorníku se stal nedělní koncert (3. 12.
2006) v městském divadle. Koncert byl společný s domácím
orchestrem Orechestre d´Harmonie d´Epinal. Javorníku patřila druhá půle koncertu. Ta se v jeho podání nesla v duchu
nejprve vážné hudby (i francouzské), na cimbál hrála Vladimíra Křenková, členka souboru a studentka kroměřížské
konzervatoře. Poté písní ma arských a cikánských a plynule
přešla k našim valašským. Nádherný zvuk cimbálu, houslí,
klarinetu a basy, zpěv a tanec jako by již v tento předvánoční
čas rozzářil celé divadlo a všechny diváky. Potlesk byl velmi
dlouhý a Javorník v Epinalu zanechal svou stopu a vzpomínku na Nový Jičín a jeho výborné umělce.
V sobotu se oslav svátku svatého Mikuláše zúčastnil za
město Nový Jičín starosta města Mgr. Ivan Týle a člen rady
města MVDr. Milan Šturm. V dopoledních hodinách vedli jednání s místostarostkou Epinalu paní Rolande Richard na
téma partnerských vztahů našich měst. Ze vzájemného dialogu vyplynul zájem obou měst povýšit spolupráci obou měst
na vyšší úroveň s cílem podpisu písemné smlouvy o partnerství. Představitelé obou měst se také shodli na potřebě zintenzivnění vztahů v oblasti školství a práce s dětmi a mládeží
(spolupráce hudebních škol, středních škol, společné workshopy, sportovní aktivity) i v oblasti cestovního ruchu a podnikání.
Odpoledne se představitelé našeho města účastnili spolu
se zástupci dalších partnerských měst Epinalu z Německa,
Itálie, Makedonie, Anglie, USA kulturně-společenského programu, jež byl zakončen slavnostní recepcí se starostou města
Epinal p. Michel Heinrichem.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Z návštěvy Epinalu

Stanovení podmínek pro
přijímání dětí do mateřských škol
v Novém Jičíně pro rok 2007/2008

g Ve čtvrtek 30. listopadu 2006 odjel do spřáteleného města
Epinal na pozvání francouzské strany novojičínský Javorník. Své malé umělecké turné započal první prosincový den
odpoledne v Městském divadle v Epinalu. Zhruba hodinové
vystoupení bylo dárkem pro epinalské seniory, jimž dle jejich
vlastních slov přineslo nádherný zážitek, energii a radost. Poté
celý soubor odjel do domu pro seniory na své druhé vystoupení. Zde již velmi napjatě ve společenské místnosti čekali
jeho imobilní obyvatelé. Javorník je za to potěšil svým širokým
repertoárem lidových písní a tanců a také krátkou vsuvkou
klasické hudby. Senioři jako poděkování za naplnění a zpestření jejich dne a krásné vystoupení na oplátku připravili
malé pohoštění.
Sobota 2. prosince se nesla ve víru oslav svátku svatého
Mikuláše. Také Javorník se do nich s chutí zapojil a připravil
pestré vystoupení na Place de Pinau, jednom z četných náměstí v tento den velmi rušného centra Epinalu. Zlatým hřebem
oslav byl večerní několikakilometrový slavnostní průvod městem, kterého se účastní různé spolky, organizace, městské
části a také partnerská a spřátelená města Epinalu. Krásné
alegorické vozy se střídaly s účastníky průvodu v různých
kostýmech a jejich zábavnými i uměleckými upoutávkami, a to
vše bylo doprovázeno hudebními a světelnými efekty. Přes
značnou zimu Javorník zůstal ve svých krojích a těšil diváky
lemující celou dlouhou cestu průvodu svým zpěvem a tancem.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

g Ředitelky mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 a Sady Nový Jičín, Revoluční 52
stanovují následující kritéria, podle kterých budou postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
dle § 34 školského zákona č. 561/2004 Sb.:
— dosažení tří let věku dítěte ve školním roce 2007/2008, tj.
od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008;
— ze zákona budou přednostně přijímány děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky;
— přednostně budou přijímány děti na pravidelnou docházku;
— na daném pracovišti bude upřednostněno přijetí dítěte,
jehož starší sourozenec se v MŠ již vzdělává.
g Pro podání žádosti na školní rok 2007/2008 bude vyhlášen
v dohodě se zřizovatelem termín zápisu v měsíci lednu nebo
únoru 2007.
g Pouze v případě nenaplněné kapacity budou přijímány
žádosti podané po termínu zápisu.
g Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy mohou být přijímány během školního roku pouze pro daný školní rok v případě nenaplněnosti kapacity.
g Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
podléhá správnímu řízení podle zákona č. 500/2004 Sb.
Mgr. Hana Cholevíková, Jarmila Šimurdová,
Mgr. Marie Žambochová

Pozvánka na ples
g

Zahrádkáři města Nového Jičína srdečně zvou občany na
tradiční zahrádkářský ples „TANČÍME V KVĚTECH“, který
se koná v pátek 19. ledna 2007 v 19.00 hod. v sále Závodního
klubu Visteon — Autopal v Novém Jičíně. K tanci i poslechu
hraje dívčí kapela GRACIE. Zajištěna je bohatá tombola i občerstvení. Vstupné jen 70,- Kč včetně místenky. Předprodej vstupenek je od 3. ledna 2007 na Územní radě Českého
zahrádkářského svazu v Novém Jičíně, Sokolovská 9 v pondělí
a ve středu od 13.00 do 16.00 hodin. Na vaši účast se těší pořadatelé.
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Cerven
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123.
124.

1.—2. června Den dětí aneb napříč školou, ZŠ Jubilejní, prac. Dlouhá (107, 108) g 3. června Velký pohodový den (109— 112)
8. června Závěrečný koncert ZUŠ NJ spojený s vyhlášením osobností Nového Jičína za rok 2005 (zleva: dolní řada Marcelín
Juřík, Blanka Ištoková, Eva Knápková, Svatoslav Válek, Jaroslav Bělík, horní řada zleva: Luboš Ištok, Jan Hanák, Jaroslav Kotas,
Oldřich Pavelka) (113)g Předávání maturitních vysvědčení — Gymnázium NJ (114, 115) g 10. června X. divadelní dílna, Skalky
(116) g 10. června Návštěva z Martina, zdravotně postižení uvítali své dlouholeté přátele ze Slovenska (117) g Červnová besídka v domově důchodců, žáci I. stupně ZŠ Jubilejní (118) g 15. června Výlet dětí k myslivcům k myslivecké chatě v Bernarticích,
ZŠ Jubilejní (119, 120)) g 15.—18. června Mezinárodní pohár starosty města — zúčastnilo se ho více než 200 dětí z Nového Jičína,
Ludwigsburgu, Swietochlowic, Novellary, Kremnice a Epinalu (121—124)
g
g
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ˇ
Cerven
– cervenec
ˇ
125.
126.
127.

128.
129.
130.
131.

132.
133.
134.
135.

136.
137.
138.

139.
140.
141.

20. června Vyhodnocení nejlepších učitelů a žáků (125—127) g 21. června Evropský svátek hudby (128) g 21. června Tradiční
škvařenice, Klub seniorů Loučka (129) g 24. června Den obce ve Straníku (130) g 25. června Krávoviny, Masarykovo náměstí
(131, 132) g 28. června Celkem 13 absolventů obdrželo osvědčení o ukončení 4-semestrálního studia Univerzity III. věku (133)
g Cesta smíru, Gutramovice, Svaz Němců, Severní Morava-Orlicko (134) g Juniáles — studentské loučení se školním rokem, průvod
městem (135) g Rozloučení se školáky, MŠ Máj NJ, K. Čapka (136) g Koník Šance dostal dobroty, byl krásně dětmi vykartáčován
a pak se s nimi rád proháněl, MŠ Máj NJ (137)g Svátky písní Olomouc, Ondráš získal stříbrné pásmo (138) g 1.—4. července
8. letní celostátní speciální olympiáda Zlín, žáci praktické školy (139) g 3. července Svěcení lapidária na bludovickém hřbitově (140)
g 2.—9. července Volejbalistky NJ reprezentovaly město na UNESCO — festivalu mládeže ve Stuttgartu a Ludwigsburgu (141)
g
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ˇ
Cervenec
– srpen
142.
143.
144.

145.
146.
147.
148.

149.
150.
151.
152.

153.
154.
155.

156.
157.
158.

5. července Moravskoslezská výstava koní, konírna Žilina (142) g 7. července Vítěz II. ročníku soutěže Coca-Cola Pop Star UDG
vystoupil v Novém Jičíně (143) g 9.—16. července Novojičínské děti na letním táboře v Trojanovicích, MŠ Novojičínská Beruška
(144) g 12. července Otevření nového parkoviště u zimního stadionu (145) g 13. července Město obdrželo Účastnický certifikát
v projektu Čisté město (146) g 14. července V rámci Novojičínského léta vystoupila kremnická skupina TAJF (147) g 15.—22. července SVČ Fokus — tábor, Ohře (148) g 21. července AKURAT, jamajské reggae-ska-rock, Masarykovo nám. (149) g TJ Straník
- Tradiční prázdninový turnaj Straník CUP včetně žákovské verze (150, 151) g Srpen 2006 Celoroční kynologický výcvik v Novém Jičíně (152) g Sklizeň sena v Bludovicích, léto 2006 (153) g 1. srpna Slavnostní zahájení provozu ČOV Libhoš (154) g 2. srpna
Návrat orla skalního do našeho kraje (155, 156) g 10. srpna Přijetí štafety první Valachyjády (157, 158)
g
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Srpen – záríˇ

159.
160.
161.
162.

163.
164.
165.
166.

167.
168.
169.
170.

171.
172.
173.
174.

175.
176.
177.

12.—13. srpna Celostátní výstava mečíků, BD (159) g 17. srpna Otevření ledové plochy zimního stadionu po rekonstrukci (160,
161)g 18. srpna Novojičínské léto 2006, Benedikta (162) g 26. srpna Cena Novojičínska konaná v prostorách střelnice v NJ-Žilina
(163) g 26. srpna Závody v motokrosu (164) g Vítězové prvního ročníku šifrovací hry Hnízdo,VŠEM (165) g Tomáš Mixa, KVS
„Laguna“ NJ získal na Mistrovství světa juniorů v plavání s ploutvemi v Moskvě 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile, přijetí na radnici
(166—168) g ZÁŘÍ Zahájení provozu bezbariérové MHD v NJ (169, 170) g 5. září Tisková konference k slavnostem města a investičním akcím (171) g 6. září Kontrolní měření přesnosti tachometrů (172) g 8. září Otevření výstavy CESTA MINULOSTÍ
II, 40 let MPR Nový Jičín v Rytířském sále Žerotínského zámku (173) g 8.—15. září Senioři z Görlitz v NJ (174, 175) g 8. září
Vysvěcení morového sloupu po jeho rekonstrukci (176) g 9. září Slavnost města, křest knihy Nový Jičín a jeho výtvarní umělci (177)
g
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Záríˇ
178.
179.
180.
181.

182.
183.
184.
185.

186.
187.
188.
189.

190.
191.
192.

193.
194.
195.

g 9. září Výtvarné dílo studentky Šárky Hyklové získalo Cenu Antona Koliga na česko-německém workshopu a bylo vystaveno v podloubí Nového Jičína na městské slavnosti v září 2006 (178) g 9. září XIII. městská slavnost věnovaná novojičínským výtvarným umělcům (179—190) g 10. září Beskydské divadlo — představení Spejbla a Hurvínka (191) g 14.—19. září První společný zájezd žáků
obou pracoviš školy (Jubilejní 3, Dlouhá 56) do Londýna, Cambridge a Paříže (192) g 16. září Novojičínský hasičský sportovní klub
na zájezdu na Malé Fatře (193) g 16. září Novojičínští po stopách slavných rodáků v Salzburgu (194) g Nová fasáda navrátila
původní tvář novojičínskému kinu Květen (195)
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ˇ
Ríjen

196.
197.
198.
199.

200.
201.
202.

203.
204.
205.

206.
207.
208.

209.
210.

7. října Jezdecký klub Loučka na závěr sezony uskutečnil Hubertovu jízdu (196) g 10. října Toulky Novojičínskem, předvedení
nových prezentačních materiálů města (197) g 12. října Slavnostní otevření pobočky Vysoké školy podnikání, a.s., Ostrava v NJ
(198) g 12. října Imatrikulace nových vysokoškolských studentů, která se poprvé konala v Novojičínském zámku (199) g 13. října
Módní přehlídka k 15. výročí založení Střední odborné školy EDUCA, s.r.o. v NJ s názvem Mládí-móda-inspirace (200, 201) g
12. výročí Beskydského divadla (202, 203) g 20. října Drakiáda aneb o největšího draka (204) g 26. října Oslavy státního svátku
28. října (205, 206)) g 27. října Slavnostní představení u příležitosti oslav 120 let historie budovy Beskydského divadla, Jiří Suchý,
Jiří Šlitr: Kdyby tisíc klarinetů, Městské divadlo Brno (207) g 28. října Ondráš — 55. výročí založení sboru, koncert v BD (208)
g 28. října Hubertova jízda v Bludovicích — X. ročník (209, 210)
g
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Listopad – prosinec

211.
212.
213.
214.

215.
216.

217.
218.
219.

220.
221.
222.
223.

224.
225.
226.
227.

Listopad Mendelova střední škola NJ, stáž učitelů v Německu (211) g 2. listopadu Ustavující zasedání zastupitelstva města ve
volebním období 2006—2010 (212) g 9. listopadu BD, Račte si přát? Ondřej Havelka a Melody Makers, Praha (213) g 10. listopadu
Den veteránů, uctění památky (214) g 17.—19. listopadu VI. celostátní soutěž dětských pěveckých sborů NJ (215) g 18. listopadu
Úspěchy žáků (plavců) ZŠ Komenského 68 (216) g 18. listopadu Fotbalisté NJ se po výhře v Rybí 5:0 mohli radovat z 1. místa podzimní
části okresního přeboru (217) g 18. listopadu Zahájení studia na Univerzitě III. věku (218) g 30. listopadu — 4. prosince Javorník
reprezentoval město NJ na oslavách svátku St. Nicolas v městě Epinal (219)g Nová okružní křižovatka (220)g Družstvo KVS Laguna
se stalo opět vítězem celostátní ligy mládeže v plavání s ploutvemi pro rok 2006 (221)g 2. prosince Mikulášský jarmark na nádvoří
Žerotínského zámku (222, 223) g 5. prosince Otevření zrekonstruované budovy TSM (224, 225)g 6. prosince Mikulášský jarmark,
ZŠ Komenského 68 (226) g 13. prosince Seminář pro veřejnost k zákonu o sociálních službách (227)
g
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228.
229.

Prosinec
Vyhodnocení soutěže
„Rozkvetlý balkon (okno) 2006“
g

V letošním roce proběhl 5. ročník soutěže o nejhezčí rozkvetlý balkon či okno. Dne 20. 11. 2006 vyhodnotila pětičlenná
komise nejhezčí balkony (okna) ve dvou kategoriích: rodinný
dům a panelový dům. Přihlášené balkony a okna byly posuzovány při pohledu z veřejného prostranství z hlediska estetického a ekologického přínosu v dané lokalitě, z hlediska
vkusnosti květinové výzdoby, zdravotního stavu rostlin, bujnosti růstu a bohatosti kvetení.
Výherci v kategorii rodinných domů: 1. Alice KOVÁCSOVÁ, Fibichovo nám. 19; 2. Jana FALTÝNKOVÁ, Mlýnská 250;
3. Drahomíra HRDLIČKOVÁ, Křenová 209, Loučka.
Výherci v kategorii panelový dům: 1. Hana BAĎUROVÁ,
Máchova 63; Kamila MILDNEROVÁ, Za Korunou 198; 2. Jaroslav Kotas, Za Korunou 198; 3. Zdena MANDOVÁ, Na Lani
222; Pavla ŽIDÁČKOVÁ, Myslbekova 3.
Výherci mohou očekávat ocenění dle umístění v této podobě: proplacení rostlinného materiálu, popř. hnojiva v hodnotě
2 000,- Kč (1. místo), 1 000,- Kč (2. místo), 500,- Kč (3. místo).
Všem děkujeme za účast v soutěži a výhercům blahopřejeme!
Mgr. Kateřina Kuželová,
odbor životního prostředí MěÚ Nový Jičín
(ilustrační fota z letošního ročníku soutěže)

230.
231.

232.

g 14. prosince Den otevřených dveří a vánoční výstavka OU a PrŠ
Nový Jičín (228) g Perníková chaloupka — hudební pohádka připravená žáky nižších tříd šestiletého gymnázia pro děti z mateřských škol Nového Jičína (229) g 8.—23. prosince Vánoční jarmark na Masarykově náměstí (230) g Další vánočně vyzdobené
prostory města (231) g Nová výrobní hala vyrostla v průmyslové
části města (232)

Autoři fotografií: Archiv MěstKS, archiv ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56,
archiv ZŠ Komenského 68, archiv SVČ Fokus Nový Jičín, ing. Iva Vašendová,
JUDr. Vl. Hampl, Svatava Lenartová, archiv Souboru lidových písní a tanců
Javorník, Jaroslav Bělík, archiv městské knihovny, archiv Muzea Novojičínska,
archiv Gymnázia Nový Jičín, archiv EDUCA, Střední odborná škola Nový Jičín,
s.r.o., ing. Gabriela Žitníková, archiv MěÚ Nový Jičín, archiv Mendelova střední
škola Nový Jičín, J. Kotas, archiv Novojičínský deník, archiv TV Polar, Petr Kocián,
Simona Klapcová, Josef Nekl, Elena Kotasová, archiv ZŠ Komenského 68, archiv
ZŠ Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá 56, archiv MŠ Máj, Josef Šamaj.

Všechno dobré v roce 2007, hodně zdraví,
pohody a úspěchů v osobním i pracovním životě
přeje starosta města
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