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ˇ Nový Jicín

dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) „Zápis žáků do prvních tříd základních škol v Novém
Jičíně a jeho místních částech pro školní rok 2007/2008.“
Zápis se bude konat v pátek 9. února 2007 od 14.00 do
18.00 hod. v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2005 o stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem
Nový Jičín následovně:
a) pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3 tvoří školský obvod ulice Anenská, Budovatelů, Dlouhá, Dolní brána,
Gregorova, Josefa Hory, Jubilejní, K. Čapka, K. Schwarze,
Kollárova, Mendelova, Protifašistických bojovníků, Sportovní,
U Grasmanky, Vančurova, Wolkerova;
pro odloučené pracoviště Dlouhá 56, Nový Jičín tvoří školský obvod ulice B. Martinů, Bratří Jaroňků, Císařská, Jičínská, Ke Svinci, Křenová, Lipová, M. Baláše, Mlýnská, Na Drážkách, Na Lani, Palackého, Pod Horama, Pod Žlabcem, R. Mel-

če, Tolstého, U Hráze, U Stadionu, V Kútě, Vrchlického, Za
Humny, Za Korunou, Za Potokem;

b) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 66 tvoří
školský obvod ulice Bezručova, Dostojevského, Dvořákova,
Hoblíkova, Jugoslávská, Kostelní, Lidická, Malé náměstí, Nádražní, Na Hliníkách, Na Prachárně, Novosady, Riegrova, Rybníčky, Sokolovská, Straník, Suvorovova, Štursova, U Pstružího potoka, Úprkova, Zborovská, Žilinská;
pro odloučené pracoviště Beskydská 274, Nový Jičín tvoří
školský obvod Žilina;
c) pro Základní školu Nový Jičín, Komenského 68 tvoří
školský obvod ulice Brožíkova, Bulharská, Hřbitovní, Jeremenkova, Jungmannova, Komenského, Kpt. Jaroše, Křižíkova, Křížkovského nám., Luční, Lužická, Máchova, Msgre.
Šrámka, Nábřežní, Propojovací, Slezská, Svatopluka Čecha,
Trlicova, U Jičínky, Valašská, Žižkova;
Pokračování na str. 4

Z jednání samosprávných
orgánů města Nový Jičín
gV

úterý 16. ledna 2007 se sešla na své 4. schůzi Rada města
Nového Jičína. Úvod jednání patřil třem vyhodnocujícím zprávám za rok 2006. Dvě se dotýkaly bezpečnostní situace na
území města a předložilo je Obvodní oddělení Policie ČR Nový
Jičín a Městská policie Nový Jičín. Obě zprávy budou následně projednány i zastupitelstvem města. Ředitel Městské
policie Nový Jičín Bc. René Škoda byl předkladatelem také
další zprávy — Zprávy o využití a provozování dětského dopravního hřiště.
Rada města přijala zástupce společnosti DENSTAV CZ,
s.r.o. a vyslechla jejich prezentaci na zástavbu území mezi
ulicemi Bezručova a Komenského. Uložila majetkoprávnímu
odboru MěÚ předložit tento záměr spolu s ostatními žádostmi
k projednání v zastupitelstvu města.
V rámci obsáhlé finanční problematiky rada schválila rozpis
rozpočtu města (více o rozpočtu města na rok 2007 naleznete
v samostatném článku v tomto vydání), závazné ukazatele
příspěvkovým organizacím města, odpisové plány, usměrňování prostředků na platy, přepočtené stavy zaměstnanců
a objemy prostředků na platy — vše na rok 2007. Dále určila
u Technických služeb města NJ použití provozního příspěvku,
schválila úpravy rozpočtu (např. přijetí účelové dotace ze SR
na dávky sociální péče ve výši 143 025 648,- Kč) a doporučila
ZM schválit rozpočtový výhled města na období 2008—2009.
Vyhodnocení Vánočního jarmarku 2006 bylo dalším bodem
jednání. Vánoční jarmark se v loňském roce konal v termínu
8.—23. 12. a zúčastnilo se ho 105 prodejců.
Ing. Jiřím Lacinou, vedoucím stavebního úřadu, a ing. arch.
Jiřím Raškou, vedoucím odboru územního plánování, byla RM
informována o vydaných stavebních povoleních a územních
rozhodnutí na území města o období října až prosince roku
2006. Následně se rada města zabývala širokou problematikou bytových (vyhlášení nabídkového řízení, ukončení výběrového řízení na pronájem bytové jednotky), sociálních (přidělení bytů) a majetkoprávních záležitostí (schválení nájmu
pozemků, zveřejnění majetkoprávních záměrů, informace
o vyhodnocení nabídkových řízení, schválení konkretizací
atd.) — zde se odvoláváme na plné znění usnesení RM.
Na základě žádosti občanského sdružení Heidi Janků a Rostislava Klesly schválila rada města poskytnutí finančního příspěvku pro práci s dětmi a mládeží ve výši 5001,- Kč tomuto
sdružení. Zároveň se seznámila s žádostí Junáku — svazu
skautů a skautek ČR, střediska Pagoda Nový Jičín o příspěvek na Světové skautské Jamboree a tuto žádost vzhledem
k výši požadované částky předala k projednání v ZM.
Radní se také seznámili s vyhodnocením činnosti kontrolního odboru MěÚ za rok 2006 a schválili plán kontrolní činnosti odboru na I. pololetí 2007.
V měsíci únoru, přesněji v pátek 16. 2. 2007, se uskuteční
Městský sportovní ples, na kterém budou oceněni nejlepší
sportovci, kolektivy, trenéři a rytíř sportu za rok 2006. Rada
města proto na svém jednání schválila nominace na ocenění,
jež předložila sportovní komise (oceněno bude 12 jednotlivců,
3 kolektivy, 2 trenéři a 1 rytíř sportu — více informací vám
přineseme v březnovém čísle).
Tajemník MěÚ Mgr. Tomáš Vindiš seznámil členy rady města s informacemi k zákonu o střetu zájmů. Taktéž předložil
RM ke schválení nový Organizační řád Městského úřadu NJ.
V návaznosti na platnost nového zákona č. 128/2006 Sb.,
o sociálních službách schválila RM postup uzavírání smluv
Pečovatelské služby města Nového Jičína včetně ceníku služeb.
Jedním z nových principů je i to, že mezi klientem a poskytovatelem sociální služby jsou uzavírány smlouvy o poskytnutí sociální služby (dosud se jednalo o správní rozhodnutí).
Pečovatelská služba města Nový Jičín včetně ceníku služeb
v současné době poskytuje tyto služby cca 300 klientům.
V závěru jednání rada schválila termíny schůzí RM na rok
2007, seznámila se s plánem práce a jmenovala členy komisí
RM (celkem 14 komisí: bytová, dopravní, kulturní, mediální,
zdravotnická, životního prostředí, péče o památky, pro privatizaci bytového fondu, pro správu majetku, pro výchovu,
vzdělávání a volný čas, sociální, sportovní, územního plánování a rozvoje města).

Zveme vás na 2. zasedání zastupitelstva města, které
se uskuteční ve čtvrtek 8. února 2007 v aule budovy radnice od 15.00 hodin.
Ing. Iva Vašendová, tisková mluvčí MěÚ Nový Jičín

Pár slov k rozpočtu města
Nový Jičín na rok 2007
g Příprava návrhu rozpočtu města na rok 2007 byla zahájena
již v měsíci září loňského roku, což bylo ovlivněno termínem
konání komunálních voleb měst a obcí. Vedoucí jednotlivých
odborů (správci jednotlivých kapitol) a ředitelé příspěvkových
organizací města zpracovali potřeby v rámci svých kompetencí do připravovaného rozpočtu. Tyto finanční nároky byly
od měsíce září projednávány v orgánech města za úzké spolupráce správců jednotlivých kapitol a ředitelů příspěvkových
organizací. Výsledek týmové spolupráce, návrh rozpočtu
města na rok 2007, byl předložen nově zvolenému zastupitelstvu dne 19. prosince 2006.
V rámci procesu schvalování rozpočtu byly provedeny čtyři
změny, z nichž nejdůležitější bylo navýšení financí na vybudování inženýrských sítí pro průmyslový park města o 5 mil. Kč
(celkem na 35 mil.). Změny financování v oblasti grantů předložené některými politickými kluby nebyly pro dostatečný
počet hlasů zastupitelstva města schváleny.
Rozpočet na r. 2007 je stanoven ve výdajích na 486.905,300
tis. Kč. Rozdíl mezi příjmovou (429.023,138 tis. Kč) a výdajovou částí ve výši 57.882,162 tis. Kč je vyrovnán využitím
volných zdrojů z minulých let. Je důležité podotknout, že
oproti minulým obdobím je rozpočet nižší, ovšem nejsou v něm
zahrnuty (v příjmech i výdajích) finance ze státního rozpočtu
na sociální oblast (soc. dávky). Tyto budou zapracovány do
schváleného rozpočtu města, až bude zcela přesně známa
jejich výše.
Nyní mi dovolte oblast příjmů i výdajů trochu přiblížit.
U příjmů se jedná o drobný nárůst, který je u správních poplatků (+ 2,2 mil. Kč.) a na druhé straně pokles příjmů daní
u fyzických osob dle trvalého bydliště. U kapitálových příjmů
je nižší příjem z nájmů bytových i nebytových prostor, což je
způsobeno zvýšeným odprodejem bytů a domů z majetku
města a na druhé straně zvýšení z nájmu tepelného zařízení
města, kde je od 1. 1. 2007 nový nájemce a provozovatel (fa
DALKIA). U již výše avizovaných dotací na sociální dávky
očekáváme nárůst zhruba o 50 mil. Kč. oproti roku 2006, což
je způsobeno změnou systému financování sociální oblasti
a nárůstem nových sociálních dávek.
Co se týká výdajů města na rok 2007, zmíním jen ty rozhodující. A to výdaje za služby, které slouží k pokrytí nákladů
na důležité oblasti života města (odpady, komunikace, zeleň,
veřejné osvětlení, hřbitovy, veškeré opravy a údržba, činnost
a chod úřadu — místní i státní správy, městské policie, vlastní
školství, kultura a sport aj.) — zde bude potřeba vydat finance
ve výši 200 mil. Kč. Důležité jsou výdaje na rozhodující investice města, kde je pro rok 2007 prioritou číslo jedna
budování inženýrských sítí pro průmyslový park v lokalitě
za hřbitovem (18,7 ha) a za skladem a prodejnou drogérie (7
ha). Tyto náklady jsou včetně přeložky velmi vysokého napětí
vyčísleny zhruba na 78 mil. V rozpočtu města na ně máme
v roce 2007 schváleno 35 mil. a ostatní bychom chtěli pokrýt
pomocí dotací od státu a z prodeje těchto pozemků. Ostatní
investice se týkají různých oblastí, např. u kanalizací (čistění
odpadních vod) to je 12,69 mil., u komunikací 7,6 mil., chodníky, úpravy Janáčkových sadů a cyklostezky 30 mil., rozšíření venkovního zázemí na bazéně 4 mil., obnovy památek
2,4 mil., opravy a rekonstrukce domů v městské památkové
rezervaci v majetku města 8 mil. Kč aj.
Rok 2007 je pro nás důležitý v oblasti přípravy projektů,
na které bychom mohli získat dotace a prostředky z fondů
EU, ČR a kraje. Proto se v současnosti připravuje novelizace strategického plánu rozvoje města v návaznosti na tyto
možnosti. Ty by do budoucna měly pomoci našemu městu při
řešení financování rozhodujících záměrů rozvoje města a zároveň by město nezatěžovaly výdaji z vlastních zdrojů.

Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města
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Rozpočet města NJ na rok 2007 / Schválený rozpočet
Příjmy
(v tis. Kč)
Třída 1 — Daňové příjmy
245 396,502
Třída 2 — Nedaňové příjmy
56 598,450
Třída 3 — Kapitálové příjmy
53 221,400
Třída 4 — Přijaté dotace
73 806,786
Příjmy celkem
429 023,138
Třída 8 - Financování
57 882,162
Úhrn zdrojů
486 905,300
Výdaje
Kapitola 02 Vodní hospodářství
17 050,000
Kapitola 10 Doprava
71 895,000
Kapitola 11 Obchod, služby, turismus
3 440,000
Kapitola 12 Stavební úřad
545,000
Kapitola 13 Správní delikty
4,000
Kapitola 14 Školství
38 472,000
Kapitola 16 Kultura
27 274,000
Kapitola 17 Vnitřní věci
0,000
Kapitola 18 Obrana a bezpečnost
15 249,800
Kapitola 19 Všeobecná veřejná správa
a informatika
125 115,500
Kapitola 20 Majetkoprávní záležitosti
15 150,000
Kapitola 28 Sociální dávky a sociální péče
10 482,000
Kapitola 35 Životní prostředí
34 888,000
Kapitola 39 Komunální služby a bydlení
112 790,000
Kapitola 40 Územní rozvoj města
1 450,000
Kapitola 41 Finanční operace
a ostatní činnosti
13 100,000
Výdaje celkem
486 905,300

Informace Finančního úřadu
v NJ k sestavování a podávání daňového přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006
g Změny v obsahu a struktuře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2006 proti předchozímu zdaňovacímu období nejsou velké. Struktura daňového přiznání
za zdaňovací období 2006 je obdobná struktuře předcházejícího zdaňovacího období, to znamená, že přiznání je tvořeno
jedním základním dvoulistem a pěti přílohami. Každý vyplní
a odevzdá jen tu přílohu, která se na něj vztahuje, tzn. jen tu
přílohu, pro kterou má náplň řádků. Základní část:
— první strana obsahuje identifikační údaje;
— druhá strana obsahuje tabulku pro výpočet základu daně
ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona č. 586/
1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, dále jen „zákon“), dále tabulku pro dílčí základy daně § 6—§ 10 zákona
a jejich součet, tabulku pro nezdanitelné části základu daně, výpočet daně a slevy na dani podle § 35 zákona (dříve
v příloze č. 3);
— třetí strana obsahuje tabulku s údaji o starobním důchodu
a manželce a dále slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti
žijící ve společné domácnosti. V závěru třetí strany je tabulka pro dodatečné daňové přiznání a tabulka placení daně;
— čtvrtá strana nezaznamenala změny oproti předchozímu
roku.
Poplatníci, kteří mají příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 zákona) a chtějí si provést roční zúčtování
formou daňového přiznání, vyplní pouze tento dvoulist a vloží
do něj povinné přílohy.
Příloha č. 1: Tuto přílohu vyplní ti, kteří mají příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona).
Jedinou změnou v této příloze je tabulka, která obsahuje výčet
činností a % sazbu výdajů u těchto činností. (Pro ty, kteří
uplatňují výdaje procentem.)
Příloha č. 2: Obsahuje výpočty dílčích základů daně z § 9
a §10 zákona, tzn. příjmy z pronájmu a ostatních příjmů.
Příloha č. 3: Tuto přílohu vyplní a odevzdají ti, kteří uplatňují § 14 zákona — daň z příjmů dosažených za více zdaňovacích období a ti, kteří mají příjmy ze zahraničí. Oproti předchozímu období v této příloze není tabulka pro slevy na dani
dle § 35 zákona, která byla přesunuta do základní části.

3

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Příloha č. 4: Výpočet daně ze samostatného základu daně
podle § 16 zákona neobsahuje žádné změny. Tuto přílohu naleznete pouze na webových stránkách České daňové správy
http://cds.mfcr.cz
Příloha č. 5: Obsahuje výpočet společného základu daně
manželů podle § 13a zákona — společné zdanění manželů.
Příloha se v zásadě neliší od přílohy za rok 2005. Hlavní
změny jsou v tom, že některé nezdanitelné části ze základu
daně byly změněny na slevy na dani § 35ba zákona. Všechny
dílčí výpočty se přepíšou do základní části přiznání, ve které
jsou uvedeny odkazy na tyto přílohy a daň se v této základní
části dopočítá.
Pro společné zdanění manželů platí stejné podmínky,
jak tomu bylo i za zdaňovací období roku 2005 dle § 13a zákona. Mohou toto uplatnit manželé, kteří vyživují ve společné
domácnosti alespoň jedno dítě, a to i po část roku. Společné
zdanění nelze uplatnit, jestliže alespoň jeden z manželů za
toto zdaňovací období:
Má stanovenou daň paušální částkou § 7a zákona;
Má povinnost stanovit minimální základ daně § 7c zákona;
Uplatňuje způsob výpočtu daně podle § 13 a § 14 zákona;
Uplatňuje slevu na dani dle § 35a nebo 35b zákona (investiční pobídky) nebo má povinnost uplatnit postup uvedený v §
38gb zákona (prohlášení konkursu).
Termín a místo podání daňového přiznání: Vzhledem
k tomu, že termín pro podání daňového přiznání (31. březen
2007) připadá na sobotu, je posledním dnem pro podání
daňového přiznání pondělí 2. dubna 2007. V tento den budou na Finančním úřadě v Novém Jičíně prodlouženy úřední
hodiny do 18.00 hodin. Také v sobotu 31. března 2007 v době
od 8.00 do 12.00 hodin bude na Finančním úřadě v Novém
Jičíně zajištěn výběr daňových přiznání.
V rámci aktivního přístupu daňové správy k veřejnosti bude
v letošním roce poprvé zajištěn výběr daňových přiznání
pracovníky Finančního úřadu v Novém Jičíně ve dnech
12. 3., 14. 3., 19. 3. a 21. 3. 2007 také v prostorách Městského úřadu ve Studénce a Městského úřadu v Bílovci.
Podání daňového přiznání, včetně jeho příloh, lze učinit též
elektronicky, formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to ve tvaru a struktuře a za podmínek zveřejněných Ministerstvem
financí v aplikaci „Elektronické podání pro daňovou správu“,
která je k dispozici na webové adrese http://www.mfcr.cz,
v nabídce Daně a cla, EPO — el.podání.
Ing. Helena Šimíčková,
vedoucí oddělení vyměřovacího, FÚ Nový Jičín

Rozšířené úřední hodiny
na podatelně Finančního úřadu v Novém Jičíně
g 12. 3. (8—18. hod.), 13. 3. (8—15. hod.), 14. 3. (8—18. hod.),
15. 3. (8—15. hod.), 16. 3. (8—15. hod.) g 19. — 23. 3. (8—18. hod.)
g 26. — 30. 3. (8—18. hod.), 31. 3. (8—12. hod.) g 2. 4. (8—18. hod.).

Výměna řidičských průkazů
g

Dnem 1. 7. 2005 nabyl účinnosti zákon č. 229/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem byly prodlouženy lhůty pro povinnou výměnu řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané:
od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy 1—3) povinná výměna
do 31. 12. 2007;
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy 4—5) povinný výměna
do 31. 12. 2010;
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ 6) platnost do 31. 12. 2013.
K žádosti o nový řidičský průkaz bez vyzvání předkládejte občanský průkaz nebo pas, stávající řidičský průkaz,
průkazovou fotografii.
Poplatky: První vydání ŘP, rozšíření ŘO, ztráta ŘP, změna
údajů — 50,- Kč. Vyřízení ŘP do pěti pracovních dnů (BLESK,
nelze u prvního vydání) — 500,- Kč. Vyřízení prvního profesního průkazu nebo jeho ztráta — 200,- Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Dokončení z titulní stránky
d) pro Základní školu Nový Jičín, Tyršova 1 tvoří školský
obvod ulice 28. října, 5. května, Boženy Benešové, B. Němcové, Bludovice, Derkova, Divadelní, Dobrovského, Dostála
Bystřiny, Fibichovo nám., Gen. Hla o, Havlíčkova, Husova,
Janáčkovy sady, Jiráskova, K Archivu, K Nemocnici, K Šatlavě, Karla Kryla, Kojetín, Lesní, Masarykovo nám., Myslbekova, Na Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod Lipami, Pod Skalkou, Přemyslovců, Purkyňova,
Resslova, Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady,
Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Žerotínova;
e) pro Základní školu a Mateřskou školu Nový Jičín,
Libhoš 90 tvoří školský obvod obec Libhoš .
Děti s odloženou povinnou školní docházkou přijdou k zápisu do základní školy, kde byl dítěti povolen odklad povinné
školní docházky. Rodiče nebo zákonný zástupce dítěte přinesou k zápisu rodný list dítěte a doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného zástupce). Upozorňujeme rodiče, že dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou povinni zapsat do 1. třídy všechny děti, které
do 31. srpna 2007 dosáhnou 6 let věku. O odložení povinné
školní docházky rozhodne ředitel školy na základě odborného
posouzení příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.
Mgr. Ivan Týle, starosta

Informace pro rodiče předškoláků
o odkladu školní docházky
g Nadchází období zápisů do základních škol a tedy také
období, kdy mysl rodičů předškoláků zaměstnávají úvahy
o školní zralosti jejich dítěte. Těmto rodičům jsou také určeny
následující řádky.
Odklad školní docházky se každoročně týká asi 10—20 %
dětí v ročníku. Odklad by však určitě neměl sloužit jako jednoduché řešení k prodloužení období her bez pracovních
povinností a zvažování zralosti dítěte by nemělo být jen formální záležitostí. V období zápisu do školy jako rodiče ještě
nemusíte mít v otázce zralosti vašeho dítěte zcela jasno a vaše
diskuse s pedagogy na půdě MŠ nebo i ZŠ je nezávazná. Závazné je pro vás až podání písemné žádosti o odklad do rukou ředitelství ZŠ.
Častým omylem rodičů je, že o odkladu školní docházky
dítěte rozhodují sami. Plnění povinnosti školní docházky
při dosažení věku šesti let u dítěte v období do 31. 8. daného roku je však dána školským zákonem (č. 561/2004
Sb.), jenž také přesně vymezuje postup a podmínky pro
odklad školní docházky (§ 37), konkrétně zákon uvádí:
„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského
zařízení (tedy pedagogicko-psychologické poradny) a současně také odborného lékaře (zpravidla ošetřujícím dětským
lékařem). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok
věku“. Změna oproti dřívějším pravidlům je taková, že dříve
postačovalo pouze jedno z těchto dvou doporučení, což nyní
již neplatí a rodiče musí řediteli ZŠ doručit obě potvrzení.
Při úvaze o potřebnosti odkladu školní docházky je
důležité rozlišovat hlavní důvody možné nezralosti dítěte.
Jde především o rozlišení důvodů dle kompetence lékaře
(v případě tělesné nezralosti nebo zdravotních důvodů —
zdravotní postižení nebo oslabení) nebo pedagogicko-psychologické poradny (v případě psycho-sociální nezralosti dítěte). Podle toho povede první cesta rodičů bu k dětskému lékaři nebo do poradny. Dále nastávají dvě možnosti:
a) V případě, že lékař vydá rodičům potvrzení o nezralosti
dítěte v souladu s jeho odbornou kompetencí (tzn. pouze
v případě potvrzení tělesné nezralosti nebo zdravotních důvodů), navštíví rodič s potvrzením od lékaře nejdříve pedagogicko psychologickou poradnu, kde bude rodičům dle indi-

viduální povahy případu v poradně vydáno druhé potvrzení
pro ZŠ, aniž by bylo nutné provést aktuální vyšetření dítěte
v poradně.
b) Při podezření na psycho-sociální nezralost dítěte je však
již odborné posouzení v kompetenci poradny, nikoli lékaře.
V tomto případě bude postup rodičů opačný než v případě
předchozím (tzn. nejdříve vyšetření v poradně a dle jeho výsledku cesta k lékaři pro jeho doplňující potvrzení). Rodič
tedy doručí v obou případech do ZŠ až obě potvrzení najednou
(od lékaře i z pedagogicko psychologické poradny), nikoli
postupně jednotlivá potvrzení! Je to důležité pro možnost
vzájemné informovanosti mezi lékařem a poradnou.
K vyšetření do pedagogicko psychologické poradny
může dítě objednat pouze zákonný zástupce, a to osobně
nebo telefonicky (pro celý okres platí uvedené tel. číslo
pro příjem objednávek: 556 707 835). Ideální cestou je
ovšem objednat dítě k vyšetření ve spolupráci s mateřskou
školou. V MŠ mají k tomuto účelu k dispozici dotazník,
který spolu s písemnou žádostí rodičů (také je k dispozici v MŠ) MŠ zašle do poradny. Vyplnění dotazníku učitelkami v MŠ je pro nás velmi důležité především z toho důvodu, že máme při posuzování dítěte k dispozici kvalifikovaný
popis předností i obtíží dítěte, sociálních projevů aj. Tyto informace jsou cennou součástí posuzování školní zralosti
dítěte v naší poradně a bez těchto informací z MŠ může být
také posouzení dítěte v poradně složitější.
V případě, že dítě trpí vážnějšími zdravotními problémy,
nebo navštěvuje logopeda, eventuálně jiného specialistu, je
vhodné, aby rodiče k vyšetření do poradny přinesli také zprávy o jeho zdravotních potížích a o probíhající odborné péči.
K vyšetření za účelem posouzení školní zralosti jsou pak
děti v naší poradně většinou zvány v období od března do června. Přestože je třeba čekat s delší čekací dobou od objednání
dítěte k vyšetření, jsou obavy rodičů, aby se vyšetření včas
stihlo, zbytečné. Zcela výjimečně jsou řešeny některé případy ještě v období letních prázdnin — toto však již žádnému
rodiči nelze doporučit, protože vyšetření dítěte nelze provést
tzv. „na počkání“.
Informace o naší organizaci, poskytovaných službách a související legislativě naleznete také na našich webových stránkách http://www.pppnj.adslink.cz
Za PPP Nový Jičín zpracoval Marek Khýr

Zápis žáků do ZŠ a MŠ
speciální, Komenského 64
g

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně, ulice Komenského 64 vyhlašuje zápis žáků do
základní školy. Zápis se bude konat ve čtvrtek 8. února 2007
od 11.00 hod. v prostorách speciálně pedagogického centra. K zápisu se mohou dostavit děti s mentálním postižením,
smyslovou či tělesnou vadou. Rodiče k zápisu přinesou rodný
list dítěte, občanský průkaz, případně aktuální zprávy odborných lékařů nebo školského poradenského zařízení. Kontaktní osoba Mgr. David Ježek, zástupce ředitele, telefon
556 701 380.
Důležité upozornění — škola i SPC jsou z důvodu rozsáhlé
rekonstrukce objektu na ulici Komenského 64 dočasně přestěhovány do budovy bývalé základní školy, nyní Vysoké školy
podnikání na ulici Bohuslava Martinů 4. Zápis žáků do základní školy speciální se proto uskuteční na této adrese.
Mgr. David Ježek, zástupce ředitele

Novojicínský
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Žádosti o přijetí dětí do MŠ
pro školní rok 2007/2008
g

Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6,
Sady Nový Jičín, Revoluční 52, Trojlístek Nový Jičín, Trlicova 8 a ZŠ+MŠ Nový Jičín, Libhoš 90, po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín budou přijímat od 12. do 16. února 2007 v době od 8.00 do 15.30 hod. žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2007/
2008 (tj. od 1. 9. 2007). Rodiče přinesou s sebou rodný list
dítěte. Žádosti budou přijímat mateřské školy a jejich odloučená pracoviště na území města Nového Jičína:
Mateřská škola Máj, Nový Jičín, K. Čapka 6, odloučená
pracoviště: MŠ Jubilejní 1, MŠ Vančurova 36, MŠ Loučka,
Císařská 115.
Mateřská škola Sady, Nový Jičín, Revoluční 52, odloučená pracoviště: MŠ Smetanovy sady 6, MŠ Jiráskova 10, MŠ
Žilina, Beskydská 143.
Mateřská škola Trojlístek, Nový Jičín, Trlicova 8, odloučená pracoviště: MŠ Máchova 62, MŠ Komenského 78.
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhoš 90.

Představitelé církve
po roce opět na radnici

Zleva Českobratrská církev evangelická: manželé Kovářovi; církev Československá husitská: Mgr. Marta Silná; Římskokatolická církev: Msgre. Peroutka, Mgr. Motyka.
g Téměř přesně po roce proběhlo ve čtvrtek 18. ledna 2007
v zasedací síni radnice setkání vedení města s představiteli
církví, které působí na území našeho města. Starosta města
Mgr. Ivan Týle úvodem krátce zrekapituloval výsledky loňských komunálních voleb a jejich reflexi na následné ustanovení jednotlivých orgánů města. Jedním z nosných témat
následné diskuse byl stav v sociální oblasti v kontextu s novým sociálním zákonem. Ze strany představitelů církve zaznělo, že stále více občanů z kategorie bezdomovců, a to nejen
místních, se na ně obrací o pomoc v nouzi. Ani existující
zařízení (především náš azylový dům) nepostačují v této oblasti, a tak bylo přislíbeno, že město bude dále hledat zkušenosti
v blízkém okolí. Církve stále více působí nejen v duchovní,
ale i v psychologické pomoci v nečekaných těžkých životních
situacích občanů. Tématem byl též institut manželství, kdy
i přes stále častěji uplatňovaném volném společném životě
partnerů je registrováno více než 60 % rozvodů. Diskuse
zúčastněných se ani tentokrát nevyhnula oblasti péče o kulturní a především církevní památky. Byla oceněna vstřícnost
orgánů města při opravě církevních objektů, které jsou vesměs
významnými architektonickými dominantami našeho města.
Byla také zmíněna podpora opravy vloni „stoletého“ katolického kostela v Hodslavicích, který slouží mimo jiné i našim
spoluobčanům ze Straníka. Představitel církve evangelické
p. Kovář seznámil přítomné se změnou místa svého působení
v nejbližší budoucnosti. Starosta Mgr. Týle předal odcházejícímu knězi jako upomínku na zdejší působení obraz s motivem Nového Jičína.
Už vlastně po ukončení setkání byl znovu potvrzen oboustranný zájem dále hledat řešení umožňující v budoucnu přístup na nejvyšší věž ve městě — zdejšího chrámu Nanebevzetí
Panny Marie.
Pavel Wessely
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Schválené dotace ve státním
rozpočtu na rok 2007
g

Je začátek roku, období plánování pro další období. Proto
asi i vy v poslední době více než jindy v médiích sledujete, do
kterých oblastí se ze státního rozpočtu investuje, myslíte na
to, zda vybude i na vaši obec, na váš region a kraj. Jednoduše
řečeno, kolik se ze státní peněženky dostane i na zvelebení
našeho regionu. Jsem zastáncem konkrétních slov a čísel,
proto bych vás chtěl alespoň ve stručnosti seznámit s dotacemi, které byly schváleny ve státním rozpočtu na rok 2007.
Rozpočet počítá s příjmy 949 miliard Kč a výše výdajů by
měla činit 1 bilion 40 miliard Kč. Rozpočtový schodek se
uvádí ve výši 91 miliard Kč. Důležitou investicí pro Moravskoslezský kraj je výstavba dálnice D47, pro kterou se počítá
v příštím roce s částkou 8,2 miliard Kč. A nyní ke konkrétním akcím, které se týkají naší oblasti.
Odry: Střední pedagogická škola a Střední zdravotní škola
Svaté Anežky České ve výši 14 milionů Kč na opravu, přestavbu a přístavbu objektu;
Vřesina: Základní škola obdrží částku 7 milionů Kč na stavební úpravy včetně úprav tělocvičny ve Vřesině;
Příbor: Základní škola Jičínská využije svou třímilionovou
dotaci na III. etapu opravy střechy;
Slatina: Lyžařský klub získá 15,3 milionů Kč pro modernizaci a výstavbu lyžařského vleku v obci;
Nový Jičín: Cyklostezky, spojující Nový Jičín s obcemi Libhoš a Bludovice, spotřebují 9,5 milionů Kč a udělají jistě radost
v oblasti cestovního ruchu všem příznivcům cykloturistiky;
Kopřivnice: Pro tělocvičnu Lubina 17 milionů Kč na její
dostavbu;
Pustějov: 11,5 milionů Kč pro zvýšení bezpečnosti občanů
se využije na zbudování chodníkového tělesa podél silnice III/
46420 včetně účelového odvodnění a splaškové kanalizace;
Bílovec: Základní škola Komenského získá 6 milionů Kč
na rekonstrukci školní kuchyně;
Starý Jičín: Rekonstrukce objektu bývalého nákupního
střediska, dostane 10 milionů Kč na víceúčelovou budovu
s turistickým centrem, veřejnou knihovnou a radnicí;
Kunín: Základní škola bude mít k dispozici 6 milionů Kč
na rekonstrukci.
To je základní přehled. Myslím si, že všechny prostředky
pomohou k další modernizaci našeho regionu a budou užitečné všem, kteří v něm žijí. Dovolte mi ještě dodatečně popřát vám všem, aby se vám v tomto roce se š astnou sedmičkou na konci dařilo nejen ve finanční oblasti, ale zejména
aby vám nikdy nescházelo to nejpodstatnější — zdraví. To se
opravdu nedá koupit. Krásný rok 2007!
Ing. Pavel Hrnčíř, místopředseda rozpočtového výboru
poslanecké sněmovny (Nový Jičín, tel.: 556 703 315)

Přebalovací a kojicí místnost
g Hezký předvánoční dárek
dostaly v prosinci děti a jejich
maminky. Při návštěvě Nového Jičína nebo při nákupech
mohou maminky od 12. 12.
2006 své děti nakojit, přebalit
či využít WC přímo v centru
(vedle BABY CENTRA, vchod
z ulice Žerotínovy), v prostorách, které společně vybudovalo město Nový Jičín a BABY
CENTRUM. Náklady na přestavbu prostor a vybudování
tohoto zázemí (povrchové úpravy stěn a podlah, úprava
elektroinstalací, rozvodů pitné vody a kanalizace, vybavení
atd.) dosáhly výše 157 tis. Kč, přičemž cca 144 tisíc uhradilo
město a zbylou část Baby centrum. Místnosti jsou otevřeny
od pondělí do pátku od 8.30 do 17.30 hod. a v sobotu od
8.30 do 11.00 hod. Věříme, že toto zařízení zpříjemní maminkám pobyt v centru našeho města.
pí Baraňáková, ing. Iva Vašendová

Kam za sportem?
g FOTBAL (zimní turnaje, hřiště s uměl. trávou T3G): so 3. 2.
(I. sk.), v 9 hod. Frýdlant - 1. Valašský FC, v 11 hod. Nový Jičín
- Frenštát, ve 13 hod. Jakubčovice - Frýdek-Místek, v 15 hod.
Fulnek A - Třinec, (III. sk), v 17 hod. Tichá - Kelč, v 19 hod.
Jeseník n. O. - Kopřivnice, ne 4. 2. (II. sk.) v 9 hod. Prostř.
Bečva - Suchdol, v 11 hod. Bělotín - Všechovice, ve 13 hod. Lískovec - Příbor, v 15 hod., Lhota u Vs. - Libhoš , (III. sk.) v 17 hod.
Mořkov - Odry, v 19 hod. Veřovice - Fulnek B, so 10. 2. (I. sk.)
v 9 hod. Frenštát - Jakubčovice, v 11 hod. Frýdek-Místek - Fulnek, ve 13 hod. Třinec - Frýdlant, v 15 hod. 1. Valašský FC Nový Jičín, (III. sk.) v 17 hod. Odry - Veřovice, v 19 hod. Kelč
- Mořkov, ne 11. 2. (II. sk.) v 9 hod. Libhoš - Bělotín, v 11 hod.
Příbor - Lhota u Vs., ve 13 hod. Suchdol - Lískovec, v 15 hod.
Všechovice - Prostř. Bečva, so 17. 2. (I. sk.) v 9 hod. Frýdlant
- Nový Jičín, v 11 hod. Jakubčovice - 1. Valašský FC, ve 13 hod.
Fulnek - Frenštát, v 15 hod. Třinec - Frýdek-Místek, (III. sk.)
v 17 hod. Tichá - Fulnek B, v 19 hod. Odry - Kelč, ne 18. 2. (II.
sk.) v 9 hod. Prostř. Bečva - Bělotín, v 11 hod. Lískovec - Všechovice, ve 13 hod. Lhota u Vs. - Suchdol, v 15 hod. Libhoš
- Příbor, (III. sk.) v 17 hod. Veřovice - Jeseník n. O., v 19 hod.
Mořkov - Kopřivnice, so 24. 2. (I. sk.) v 9 hod. 1. Valašský FC
- Fulnek A, v 11 hod. Frenštát - Třinec, ve 13 hod. Frýdek-Místek - Frýdlant, v 15 hod. Nový Jičín - Jakubčovice, (III. sk.)
v 17 hod. Kelč - Veřovice, v 19 hod. Kopřivnice - Odry, ne 25. 2.
(II. sk.) v 9 hod. Příbor - Bělotín, v 11 hod. Suchdol - Libhoš ,
ve 13 hod. Všechovice - Lhota u Vs., v 15 hod. Prostř. Bečva
- Lískovec, (III. sk.) v 17 hod. Fulnek B - Mořkov, v 19 hod.
Jeseník n. O. - Tichá g HOKEJ (ZS Nový Jičín - družst. TJ
N. Jičín): pá 2. 2. v 19 hod., liga junioři - Ž ár n. S., so 3. 2.
v 10 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.) - Karviná (2 utk.), ne 4. 2.
ve 13 hod., liga dorost - Šumperk, ne 4. 2. v 17 hod., II. liga
muži - Techn. Brno, út 6. 2. ve 14 hod., liga mlad. žáci (6. a 7.
tř.) - Orlová, so 10. 2. v 10 hod., liga star. žáci (8. a 9. tř.) Sareza Ostrava (2 utk.), pá 16. 2. v 19 hod., liga junioři - Prostějov, so 17. 2. v 10 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) - FrýdekMístek (2 utk.), so 24. 2. v 10 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.)
- Kopřivnice (2 utk.), ne 25. 2. ve 13 hod. liga junioři - Třebíč,
pá 2. 3. v 19 hod., liga dorost - Uherské Hradiště, so 3. 3.
v 10 hod., liga mlad. žáci (6. a 7. tř.) - Karviná (2 utk.), ne 4. 3.
ve 13 hod., liga junioři - Znojmo g BASKETBAL (hala na
bazénu): so 3. 2. v 10 hod., liga star. dorost Nový Jičín - Humpolec, so 3. 2. v 17 hod., Mattoni NBL Mlék. Kunín - Nymburk,
ne 4. 2. v 10 hod., liga star. dorost Nový Jičín - A Plus Brno,
so 10. 2. v 17 hod., Mattoni NBL Mlék. Kunín - A Plus Brno,
ne 18. 2. ve 13 hod., liga dorost Nový Jičín - Havl. Brod, so
24. 2. v 17 hod., Mlék. Kunín - Liberec, st 28. 2. v 17. 30 hod.,
Mattoni NBL Mlék. Kunín - Ostrava g VOLEJBAL (hala ABC
- družst. TJ N. Jičín): so 3. 2. v 10 hod., krajs. přebor I. tř.
muži A - AZ Kylešovice (2 utk.), so 10. 2. v 10 hod., liga kadetky - Šternberk (2 utk.), so 10. 2. v 10 hod., krajs. přebor
I. tř. muži A - VK Kylešovice (2 utk.), so 17. 2. v 10 hod., krajs.
přebor I. tř. muži A - Morávka (2 utk.), so 24. 2. v 10 hod., liga
kadetky - Třebíč (2 utk.) g STOLNÍ TENIS (herna Loučka družst. TJ N. Jičín): so 10. 2. v 17 hod., obast. soutěž sk. C,
muži B - Sedlnice B, ne 11. 2. v 10 hod., oblast. soutěž sk. C
muži B - Brušperk B, pá 16. 2. v 18 hod., okres,. přebor II. tř.
D (děvčata) - Bílovec C, so 17. 2. v 17 hod., okres. přebor I.
tř. muži C - Frenštát C, so 24. 2. v 17 hod., oblast. soutěž sk.
C muži A - Lískovec, ne 25. 2. v 10 hod., oblast. soutěž sk. C
muži A - Paskov A, pá 2. 3. v 18 hod., okres. přebor II. tř. D
(děvčata) - Kopřivnice C, so 3. 3. v 10 hod., okres. přebor I.
tř. muži C - Mořkov A g TENIS (nafukovací hala OLYMPIA
TC): so 17. 2. od 11 hod., turnaj v mixech, so 24. 2. v 11 hod.,
turnaj ve čtyřhrách g KUŽELKY (kuželna na stad. TJ družst. TJ N. Jičín): so 3. 2. v 9 hod., MS krajský přebor muži
A - Bohumín, st 7. 2. v 16.30 hod., meziokr. přebor muži B Sedlnice D, so 10. 2. v 9 hod., III. liga ženy - Luhačovice, st
21. 2. v 16.30 hod., meziokr. přebor muži B - Zubří, so 24. 2.
v 9 hod., MS krajský přebor muži A - Hlubina, so 3. 3. v 9
hod., MS krajský přebor muži A - Michálkovice g HÁZENÁ
(hala ABC - družstva TJ N. Jičín): so 10. 2. v 8.30 hod., turnaj
„starých gard“ g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st a pá 17 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne
8 - 16 hod. g PROVOZ SAUNY: st 10 - 14 a 15 - 21 hod., čt

a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ: po 12.15 - 13.45 hod., pá
12.30 - 14 hod. g BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI (zimní stadion):
čtvrtek od 16.30 — 17.45 hod., sobota od 16.45 — 18 hod.

Sportovní aktuality
g

HOKEJISTÉ BLÍZKO VYTOUŽENÉHO PLAY OFF.
Velmi úspěšně a ke spokojenosti vedení klubu, si vedou v dosavadním průběhu druholigové soutěže naši hokejisté. Velkou
sérií devíti neprohraných utkání v řadě sice přerušil výhrou
poté Přerov, třetí čtvrtinu základní části ukončili naši hokejisté po dvou výhrách, dvou remizách, poněkud nečekanou
domácí prohrou v „derby“ s Valašským Meziříčím. Po tomto
utkání se po týdenní přestávce rozjela v posledním týdnu ledna závěrečná část, do níž naši hokejisté vstoupili ze 6. místa
s nadějí splnit letošní cíl v postupu do závěrečné play off.

g BASKETBALISTÉ S NEVÝRAZNÝMI VÝKONY A VÝSLEDKY. Poměrně dosti daleko za očekáváním, jak vedení
klubu, tak určitě i příznivců, jsou v letošním ročníku, zejména
domácí soutěže, naši basketbalisté nesoucí na dresech název Mlékárna Kunín. Nepřesvědčivé výsledky týmu dovedly
trenéra Zdeňka Hummela k rezignaci, na jeho místo přijalo
vedení klubu zahraničního trenéra Bruno Sočeho (Bosna)
určitě s cílem „něco“ se hrou trojnásobných obhájců 2. místa
v Mattoni NBL udělat. Z bilance dosavadního průběhu české
nejvyšší soutěže převažují po odehraných dvaceti zápasech
na kontě našich hochů prohry (11) nad výhrami (9), což znamená v historii jejich hry v nejvyšší soutěži nevídané 7. místo
v tabulce. V předcházejících utkáních Mattoni NBL mohla
být v klubu spokojenost snad jen se dvěma výhrami nad silnými Pardubicemi, jednou nad Prostějovem, dobrým výsledkem v Nymburku a také z vystoupení v základní části evropského poháru, z níž postoupili do čtvrtfinále play off, kde jim
však stop pro další boje vystavila dvěma výhrami ruská Samara. Do konce základní části Mattoni NBL (2. 5.) zbývá
ještě více než polovina utkání. Vedení klubu usilovně shání
k novému trenérovi další posily, s nimiž by se naši basketbalisté měli probojovat do míst, která by odpovídala jejich
tradici.

Začátkem ledna vstoupili fotbalisté do přípravy na jarní
část soutěže. Významnou herní součástí zimní přípravy
i fotbalistů Nového Jičína je už druhým rokem účast na
zimním turnaji na umělé trávě T3G „O pohár TJ Nový
Jičín“. Náš tým, coby vedoucí celek podzimní části okresního přeboru, si to v tomto turnaji rozdává se soupeři
v I. výkonnostní skupině z o mnoho vyšších soutěží (II.
liga, MSFL, divize a KP), což mu může být pro jarní boje
o postup do vyšší soutěže jen přínosem. V utkání fotbalového turnaje, podle kalendáře zimního, ale podle počasí docela jarního, se spolu střetli dva jeho největší
favorité Jakubčovice a Fulnek A (2:2). Na snímku je jakubčovický Pavel Kunc (odchovanec Nového Jičína) v souboji s fulneckými Michalem Kovářem a Tomášem Vajdou.
(Foto: REGION — Jiří Tomaškovič)
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g NEJVĚTŠI USPĚCHY SPORTOVCŮ NAŠEHO MĚSTA
V ROCE 2006. Stejně jako tomu bylo v mnoha předcházejících letech, také v loňském roce dosáhli sportovci našeho
města mnoha výrazných úspěchů nejen na vrcholných tuzemských soutěžích, ale i na soutěžích evropského či světového
charakteru. Připomeňme si jen velmi stručně ty nejvýraznější
a už v individuálních, či kolektivních sportech.
V kolektivních sportech to byli především basketbalisté Mlékárny Kunín, kteří se stali popáté ve své historii vítězi Českého poháru, v evropském poháru FIBA Callenge Cup dosáhli
svého dosavadního největšího úspěchu v evropském klání,
když se probojovali až mezi nejlepších 16 týmů této soutěže.
Největším úspěchem „mlíkařů“ však byla bezesporu účast
ve finálovém souboji I. Mattoni NBL s Nymburkem, z něhož
sice neodešli jako vítězové, ale na konto úspěchů si připsali
potřetí v řadě cenné stříbrné medaile. Mezi úspěchy se řadí
i výsledek značně omlazeného hokejového týmu mužů Nového
Jičína, který v silné druholigové konkurenci obsadil 5. místo.
Velmi úspěšní byli plavci s ploutvemi KVS Laguna. Ženy vybojovaly na M ČR v pořadí již čtvrtý titul mistryň ČR, muži
obsadili na tomtéž šampionátu 2. místo. Velmi dobře si vedla
i družstva juniorů a juniorek, která vybojovala v závodě světového poháru v Ma arsku 2. místa, „laguňáci“ jako kolektiv
zvítězili již po několikáté i v celostátním finále ligy mládeže.
K úspěšným kolektivům patří rovněž volejbalistky Nového
Jičína, které obsadily v I. lize žen 3. místo.
Co se týče úspěšnosti sportovců v individuálních sportech,
tak i těch bylo mnoho. K úplně nejúspěšnějším patří ploutvař Tomáš Mixa, jenž na mistrovství světa juniorů v Moskvě
vybojoval poprvé v historii svého klubu jednu stříbrnou a dvě
bronzové medaile, nespočet medailí, převážně zlatých, má z republikových šampionátů. K němu se co do výčtu vynikajících
výsledků řadí i další ploutvaři Laguny, především Ondřej
Bajer, Daniel Malátek, Martin Vandlík, Adriana Malátková,
Nikola Pargačová, Barbora Sládečková, Zuzana Svozilová
s mnoha medailemi a cenným umístěním z tuzemských i mezinárodních soutěží. Nejen svůj klub, ale i naše město výborně
reprezentovali a byli velmi úspěšní v tuzemských nejvyšších
i v evropských soutěžích další naši sportovci. Do výčtu patří
mistryně ČR ve sprintu na 60 m a dvojnásobná medailistka
z halového M ČR Petra Urbánková, další majitelka medaile
z halového M ČR Lucie Uhlířová, mistr ČR juniorů v zápase
Michal Bača, účastnice M ČR dorostu i seniorů v plavání Petra
Dvorská, semifinalista mistrovství Evropy v soutěži capoeira
Miroslav Riedl, mistr Evropy nevidomých v soutěži benchpres
František Skoček a dvojice horolezců David Fojtík coby pokořitel nejvyšší hory světa Mount Everestu i jeho spolubojovník
při tomto výstupu, Miloslav Palacký.
g ZÁVODNÍCI PK NOVÝ JIČÍN UZAVŘELI ROK VÝBORNÝMI VÝSLEDKY. Kvalitní výkony provázely v závěru loňského roku v mistrovských soutěžích všechny kategorie plavců PK Nový Jičín. Poté, co se dařilo Jakubovi Kneslovi coby
nejúspěšnějšímu plavci (2 x 1., 3 x 2., 1 x 3.) a Jiřímu Maňáskovi s jednou stříbrnou a bronzovou medailí v závodech
Poháru ČR jedenáctiletého žactva (2.—3. 12., Vsetín) i Natálii
Kuliš ákové (2 x 5.) na Poháru ČR dvanáctiletého žactva (2.
až 3. 12., Prostějov), si velmi dobře vedli i jejich o něco starší
kamarádi na zimním mistrovství staršího žactva. V Kopřivnici (9.—10. 12., roč. 92) se v nejsilnější konkurenci závodníků
z celé ČR (64 klubů) dařilo Vojtěchovi Kuliš ákovi, který vybojoval na 200 P výborné 9. místo i Filipovi Skřičkovi s 11.
místem na 200 Z, ve stejném termínu v závodech roč. 93
v Kladně obsadil Tomáš Zumer na 400 PZ 13. místo. Výborně
si vedla na zimním M ČR dorostu v Plzni (15.—17. 12.) v poslední době nejúspěšnější novojičínská plavkyně Petra Dvorská, která se probojovala do finále dvou závodů, v nichž obsadila 6. místo na 50 P a 8. místo na 100 P. Po dlouhé době
si účast z kvalifikace na stejném šampionátu vybojovali i Marek Zetocha, Kristýna Horutová a Jakub Radina, což patří
k dalším výrazným klubovým úspěchům poslední doby. V předvánoční atmosféře bojovali, a to poprvé ve své kariéře, i nejmladší plavci PK Nový Jičín. Za účasti závodníků Kopřivnice
a Frenštátu p. R. se v meziklubových přeborech nejmladšího
žactva (roč. 97 a ml.). stal nejúspěšnějším novojičíňákem
Filip Černý (88) s vítězstvím na 25 P a 25 m M, Matěj Podzemný (97) obsadil 3. místo na 50 VZ a 2. místo 50 Z, Tomáši
Zábranskému (88) patřilo 2. místo 25 P, Vít Páter (88) skončil
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třetí na 25 VZ a Iva Bystroňová (88) rovněž třetí na 25 VZ.
Novojičínská plavecká naděje Jakub Radina (89) dosáhl velmi
cenného výsledku na mezinárodních závodech Vánoční cena
Zlína, kde vybojoval v silné konkurenci výborné 6. místo na
200 P, tamtéž získali 8. místa Marek Zetocha (200 Z) a Petra
Dvorská (50 M), která si odskočila ze svých hlavních prsových
disciplín. Ve výborných výsledcích pokračovali novojičínští
plavci i v počátku nového roku. Nejúspěšnější na 6. roč. sprinterského víceboje v Neratovicích (13. 1.) byla Petra Dvorská,
která skončila mezi 87 soutěžícími na výborném 5. místě,
v mladší kategorii obsadil Tomáš Zumer 7. místo a do nejlepší desítky se dostala s 9. místem i Dorota Podzemná. V doplňkové soutěži vybojovali Jakub Radina 2. místo na 100 P,
Tomáš Zumer 3. místo na 100 M a Petra Dvorská 4. místo na
100 P.
Jaroslav Kotas

Velmi urputně bojovali o každý míček všichni účastníci
turnaje podnikatelů ve stolním tenisu. (Foto: J. Kotas)

Galerie úspěšných sportovců
g Vážení čtenáři Zpravodaje, pokračujeme v seriálu před-

stavování našich úspěšných sportovců, a už bývalých
nebo současných, kteří svými výsledky dělají čest svému
klubu, naší republice a našemu městu doma i v zahraničí. Své bohaté zkušenosti předávají mladým coby trenéři či funkcionáři. V tomto vydání Zpravodaje vám představujeme člena úspěšného fotbalového klubu Jakubčovice
fotbal a.s., brankáře druholigového týmu JIŘÍHO POSPĚCHA.

Jiríˇ

ˇ
Pospech

Datum a místo narození: 22. 1.
1981. Rodinný stav: svobodný.
Zaměření ve svém sportu: brankář. Nejoblíbenější jídlo: kuře
s rýží. Životní krédo: žádné nemám. Který člověk vás nejvíce
ovlivnil a v životě nebo ve sportu? Rodiče. Sportovní vzor: Gian
Luigi Buffon. Další záliby mimo
váš sport: sauna, squash, kulečník. Sportovní dráha, největší
úspěchy: Nový Jičín, Vítkovice,
Nový Jičín, Hustopeče n. B.,
Jakubčovice n. O. — s nimi třikrát
postup. Z čeho jste měl v poslední době největší radost?
Z uzdravení brankáře Petra Čecha. Nejlepší a nejhorší sportovní zážitky? Nejlepší — postupy, nejhorší — sestup z celostátní dorostenecké ligy ve Vítkovicích.
Jaroslav Kotas
Město Nový Jičín, sportovní komise
a Středisko volného času Fokus pořádají

MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ PLES
s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů
a trenérů města Nového Jičína za rok 2006
Pátek 16. února 2007 od 19.30 hod., velký sál SVČ Fokus, Nový
Jičín, K Nemocnici 23. Hraje hudební skupina TNT, vstupné
220,- Kč s večeří a bohatým doprovodným programem. Předprodej vstupenek od 29. ledna 2007 v podatelně Sazka-Sportka, Masarykovo náměstí.

Ochrana přírody a krajiny
má nové zvláště chráněné území

změny druhu a způsobu využití pozemků, povolování a umísování staveb, reklamních tabulí a jiných zařízení včetně
mysliveckých nebo rybářských, které mohou ovlivnit předmět ochrany nebo narušit krajinný ráz území. K zásahům
nutným k likvidaci případné havárie nebo k zajištění bezpečnosti osob a majetku při jejich zjevném a bezprostředním
ohrožení není souhlasu orgánu ochrany přírody potřeba, stejně jako při běžných udržovacích pracích prováděných správcem toku na základě vodního zákona.
Přírodní památka je podrobně zakreslena v mapových podkladech, které jsou součástí ústředního seznamu ochrany
přírody a jsou uloženy na Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky a u odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě.
Sněženka je zařazena mezi zvláště chráněné druhy ohrožené, proto je chráněna ve všech svých podzemních i nadzemních částech a všech vývojových stadiích. Chráněn je rovněž
její biotop a je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji, jakož i držet,
pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za
účelem prodeje nebo výměny.
Hana Hůlová, odbor životního prostředí

Hudební vánoční dárek
g K 1. lednu 2007 byla Moravskoslezským krajem v Ostravě
podle zákona o ochraně přírody a krajiny v částech katastrálních území Sedlnice, Skotnice, Prchalov a Příbor zřízena Přírodní památka Sedlnické sněženky. Jedná se o nejbohatší
naleziště sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) v povodí řeky Odry. Zvláště chráněné území je tvořeno čtyřmi
oddělenými lokalitami A,B,C,D s ochranným pásmem vymezeným do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky. V území se dochovaly porosty dubohabřin, jasanovo-olšové lesy
a vlhké bezkolencové louky navazující na vodní tok Sedlnice.
Jsou místem výskytu mnoha zvláště i obecně chráněných
druhů rostlin a živočichů a jako významná část územního
systému ekologické stability krajiny se podílí na zachování
přírodní rovnováhy a druhové rozmanitosti v oblasti. Území
s mimořádným výskytem zvláště chráněného rostlinného
druhu je zákonem chráněno již od roku 1988, kdy byl vyhlášen
přírodní výtvor „Sedlnické sněženky“. Nařízení bývalého
okresního národního výboru vztahující se k území odlišnému
od nově zřízeného bylo zrušeno.
V bližších ochranných podmínkách nařízení č. 3/2006 ze
dne 1. 11. 2006 zveřejněného ve Věstníku právních předpisů
Moravskoslezského kraje (částka 5/2006), jehož součástí je
také orientační grafické znázornění chráněného území (mapová příloha č. 3 nařízení), jsou vymezeny činnosti, které lze
provádět pouze se souhlasem příslušného orgánu ochrany
přírody. Patří mezi ně například zásahy do koryta vodního
toku a přilehlých pozemků, terénní úpravy, těžba nerostů,

občanům místní části Žilina

g

Dne 28. prosince se uskutečnil v žilinském kostele sv. Mikuláše vánoční koncert. Historicky druhé účinkování novojičínského Pěveckého sboru Ondráš a vůbec první vystoupení
příborského orchestru (vedeného Zdeňkem Pukovcem) v tomto
před pěti lety obnoveném kostele přinesl místnímu publiku
nádhernou vánoční pohodu. Koncert byl završen provedením známé Missa brevis „in C“ Wolfganga Amadea Mozarta,
jehož narození před 250 lety v Salzburgu si připomínal celý
svět. Jak bylo návštěvníkům koncertu připomenuto, v době
asi 100 let po Mozartovi se významně na rozvoji tohoto světově proslulého města podílel žilinský rodák Karel Schwarz,
proslulý též svou velkorysostí. A právě žilinský kostel mohl
být v tehdejší době díky nemalému Schwarzovu finančnímu
daru opraven. Možná i tato historická okolnost by mohla podnítit dnešní žilinské občany k příspěvku na záměr obnovy
kostelního zvonu po likvidaci původních tří zvonů v době první světové války. Dnes patří poděkování místním sponzorům
a organizátorce koncertu paní Martě Tomáškové i jeho protagonistům, za které jmenujme alespoň uměleckého vedoucího sboru Ondráš ing. Karla Monsporta.
Pavel Wessely
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Z místní části Bludovice
g

Poděkování. Jménem občanského sdružení Bludička
bych ráda touto cestou poděkovala městu Nový Jičín za
poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu města, jenž napomohl
k zbudování rampy pro tělesně hendikepované milovníky
koní. V současné chvíli již rampa slouží svému účelu, což
dělá radost nejen hendikepovaným jezdcům, ale také malým dětem, kteří tak mohou
na koníčka vyskočit bez cizí pomoci.
Gabriela Žitníková, vedoucí o.s. Bludička

tošním roce vykoledovalo celkem 182 876,50 Kč. Ve farnosti
Libhoš se podařilo koledníkům do pokladniček nashromáždit dalších 41 952,50 Kč. Aktivně se ve jmenovaných oblastech zapojilo několik desítek dobrovolníků všech věkových
kategorií.
A kde takto získané finanční prostředky pomáhají? V loňském roce například v Dětském domově Nový Jičín, v Dětském
centru v Kopřivnici, v Domově pokojného stáří v Mořkově či
při zajištění Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
Část prostředků byla použita také na humanitární pomoc
v zahraničí. Charita děkuje všem, kteří přispěli, nebo se do
sbírky jakkoliv zapojili.
Gabriela Žitníková, koordinátorka sbírky v NJ

Akce Rychlé roty v Ostravě
Žáci ZŠ Komenského 68 v pořadu Bludiště na ČT

g

Nahlédnutí do betlémské stáje. Občanské sdružení Bludička ve spolupráci s městským kulturním střediskem připravilo na sklonku roku 2006 nejen pro obyvatele Nového Jičína netradiční podívanou s názvem „ Nahlédnutí do betlémské stáje“. Zajímavá akce byla pokusem přiblížit lidem chvíle,
kdy se v prostinké stáji narodilo Jezulátko, jež změnilo svět.
Amatérské představení se konalo ve dvou variantách. První
ukázka se uskutečnila 22. prosince přímo na novojičínském
náměstí pod vánočním stromem, kde jsme si vyzkoušeli naše
„exhibicionistické“ dovednosti. Druhé představení probíhalo
následující den přímo v prostorách zemědělské usedlosti Bludička, kde atmosféra biblického výjevu byla téměř autentická.
Všem, kteří se podíleli na realizaci — lidem i našim zvířecím přátelům patří upřímné díky .
Gabriela Žitníková, vedoucí o.s. Bludička

g Tříkrálová sbírka. Milí obyvatelé Novojičínska, příchod
králů vám mohla oznamovat fanfára hraná na trubku, malebný zvuk píš alky či klapot koňských kopyt. I takovým způsobem někteří ozvláštnili koledování ve prospěch potřebných.
S láskou chci uchopit slůvka vděků a nevím, kterými slovy
vděčnost vyjádřit. A tak mé „díkůvzdání“ nech doběhne ke
všem, kteří dokázali na počátku roku své „já“ věnovat dobru.
Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Všem dobrovolníkům přeji, a vám vaše obě přinese spoustu dobra.
g A nyní trochu čísel. Charitativní sbírka se konala ve dnech
2.—15. ledna 2007. Na území Novojičínské farnosti (město
Nový Jičín, místní část Žilina, Loučka a Bludovice) se v le-
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Každý určitě slyšel o pořadu Bludiště, který vysílá televize
ČT 1 vždy ve středu. Když žáci Základní školy Komenského
68 v Novém Jičíně přijížděli do natáčecího studia v Ostravě,
nikdo jistě nevěřil tomu, že by mohli vyhrát třikrát po sobě.
Zatímco se naši čtyři soutěžící líčili a převlékali do červených
úborů (i když si všichni koupili modré boty, nebo si mysleli,
že budou mít modré úbory), ostatní si v šatně připravovali
hlasivky na pořádný fanouškovský křik.
Ve studiu to začalo. Někteří se soustředili na pokyny režiséra, někteří (hlavně teda holky) pomrkávali po kameramanech a někteří se soustředili pouze na to, aby byli v záběru.
Ale jak nastoupila Rychlá rota v červeném na soutěžní podium,
diváci začali tušit, že jsou to čtyři velice nadaní žáci naší školy: Kamil Boroš, Marcel Kiš, Marek Novotný a David Havel.
Snaha obou soutěžících družstev byla nesmírná, ale vyhrát
mohli jen jedni. Po rozkrývačce, po snaze získat co největší
počet bludiš áků, včetně toho zlatého (který byl vždy náš),
po dvanácti otázkách a po rozluštění tajenky bylo vše jasné.
Družstvo červených s názvem „Rychlá rota“ vyhrálo! Spustil
se neskutečně šílený křik, až málem popraskaly čočky v kamerách a reflektory na stropech. Další dvě natáčení se odehrával na chlup stejný scénář. Naše družstvo bylo třídou oslavováno s patřičnou úctou.
Vraceli jsme se domů, někteří
obohaceni o telefonní čísla
svých soupeřů a soupeřek, jiní
obohaceni „jen“ o pocit štěstí. Ve škole jsme to patřičně
oslavili a doufáme, že i vy se
na nás 28. února 2007 na
programu ČT 1 v 16.40 hod.
poprvé podíváte.
Zuzana Mikulová,
Markéta Podmolová,
žákyně 9.A

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
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 2. února 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 š astný 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.

Středa 7. února v 19.00 hod. FAGOTI BRUNENSES.
Tomáš Františ, Vladimír Pečinka, Radek Oliva, Jiří Jakubec.
Brněnský komorní soubor čtyř fagotistů je mladý nejen průměrným věkem, ale též interpretačním přístupem. Jeho složení je ojedinělé nejen u nás, ale i ve světě. Brno. Kruh přátel hudby. Předprodej od 4. 1. Malý sál.

g

g Čtvrtek 15. února v 11.00 hod. Karel a Josef Čapkové: ZE
ŽIVOTA HMYZU. Bratři Čapkové se nechali inspirovat popularizujícími díly entomologa J. H. Fabra, který velmi poutavě
líčí zajímavosti ze života hmyzu. Autoři vytvořili postavu Tuláka, který je nejdříve pouhým pozorovatelem, posléze i aktérem děje v hmyzí říši. Slezské divadlo Opava. (Zadáno pro
školy.)
g Úterý 20. 2. v 18.00 hod. Leonard Gershe: MOTÝLI. K napsání Motýlů inspiroval Gershe podle vlastních slov rozhlasový pořad. Šlo o zpově slepého mladého muže, který vyprávěl
o svém životě a pocitech. Jeho schopnost vyrovnat se s hendikepem Gershe upoutala. Hrají: Vojta Kotek, Klára Jandová/
Jana Stryková, Valérie Zawadská, Richard Trs an. AP Prosper, Praha. Předplatné sk. S. Předprodej od 30. 1.

Čtvrtek 22. 2. v 19.00 hod. Peter Quilter: NA KONCI DUHY.
Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu Judy
Garland začíná krátce po jejím seznámení s posledním životním partnerem. Oba jsou v Londýně a Judy se pokouší o návrat do šoubyznysu. V režii Jakuba Macečka hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík, Tomáš Petřík/Petr Bláha. Studio
DVA, Praha. Předplatné sk. A. Předprodej od 30. 1.

g

Neděle 25. 2. v 16.00 hod. Svatopluk Nejedlý: KOZA RÓZA.
Pohádkový muzikál o mazané koze Róze a jejích kamarádech
ze dvora — prasátku, pejskovi, koníku, kravičce a kachničce.
Divadlo Rolnička Kopřivnice. Předplatné sk. Rolnička.
Předprodej od 30. 1. Malý sál.

g

2007

KINO KVĚTEN
g Čt 1. 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 12 let nevhodný, 100 min., vstupné 80,- Kč.
g Po 5. až st 7. 2. v 18.00 hod. DÉJÁ VU. Akční thriller režiséra Tonyho Scotta se točí okolo tajemného pocitu déjá
vu, který provází agenta vládní agentury ATF Douga Carlina (Denzel Washington) při vyšetřování rozsáhlého bombového útoku. Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Po 5. až st 7. 2. ve 20.00 hod. CASINO ROYALE. James
Bond se vydává do černohorského kasina přehrát v hazardní hře zločince přezdívaného Le Chiffre. Daniel Graig poprvé jako 007. Do 12 let nevhodný, 147 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 8. až ne 11. 2. v 18.00 a 20.15 hod. DOBRÝ ROČNÍK.
Úspěšný londýnský bankéř Max Skinner (Russell Crowe)
zdědí po svém strýci vinohrad. Původně chtěl Max pozemky prodat. Jenže vzpomínky na dětství, krása večerů v Provence a půvabná Fanny plány změní. Mládeži přístupno,
117 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Po 12. až st 14. 2. v 16.00 hod. ASTERIX A VIKINGOVÉ.
Asterix a Obelix dostávají nemožný úkol — z městského
kluka Zničehonixe učinit pravého muže. Mládeži přístupno, 78 min., dabing, vstupné 60,- Kč.
g Po 12. až st 14. 2. v 18.00 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU:
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE. Johnny Depp jako kapitán
Jack Sparrow. Mládeži přístupno, 150 min., dabing,
vstupné 50,- Kč.
g Čt 15. a pá 16. 2. v 18.00 hod. TEXASKÝ MASAKR
MOTOROVOU PILOU. Před narukováním do války ve
Vietnamu vyráží dva kamarádi se svými přítelkyněmi na
výlet. Mládeži nepřístupno, 91 min., titulky, vstupné
65,- Kč.
g So 17. a ne 18. 2. v 18.00 hod. PŘÍBĚH ZROZENÍ. Snímek režisérky Catherine Hardwickové ukazuje, jak to bylo
„doopravdy“ s Ježíšovým narozením. Do 12 let nevhodný,
101 min., titulky, vstupné 65,- Kč.
g Čt 15. 2. až ne 18. 2. ve 20.00 hod. SHORTBUS. Sex
vládne životu nekonformní skupiny obyvatel New Yorku.
Do 18 let nepřístupno, 96 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
g Po 19. až st 21. 2. v 18.00 hod. PRÁZDNINY. Co by měla
dělat čerstvě opuštěná holka v depresích krátce před Vánocemi? Změnit prostředí. Do 12 let nevhodný, 135 min.,
titulky, vstupné 65,- Kč.
g Po 19. až st 21. 2. ve 20.15 hod. DOKONALÝ TRIK. Souboj dvou kouzelníků. Do 12 let nevhodný, 130 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 22. až ne 25. 2. v 18.00 a 20.00 hod. SAW III. Další
level bolesti. Dokončí Jigsaw svou hru? Do 18 let nepřístupno, 107 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 26. až st 28. 2. v 16.00 hod. PAST NA ŽRALOKA.
Příběh rybího kluka Pi. Mládeži přístupno, 77 min., dabing, vstupné 65,- Kč.
g Po 26. až st 28. 2. v 18.00 a 20.00 hod. MY DVA A KŘEN.
Komedie s Michaelem Douglasem. Do 12 let nevhodný,
109 min., titulky, vstupné 60,- Kč.
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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 olejomaleb. OBRAZY, ing. ANTONÍN HASAL.
Vernisáž v pátek 1. února 2007 v 18.00 hodin. Od 5. do 28.
února 2007. Otevřeno pondělí až pátek 9.00 — 11.00, 14.30 —
17.00 hod. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí
20, Nový Jičín.

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 Městská knihovna, oddělení pro dospělé, Husova 2, Nový
Jičín. 1. — 23. února 2007 putovní výstava „KRAJKOVÁ EX
LIBRIS“. Slovo ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“.
Jedná se o malý ozdobný lístek, který obsahuje název ex libris, jméno či monogram objednatele, výtvarný motiv nebo
jiné vyjádření vztahu majitele ke knize. Ex libris se vlepuje
do knih, aby zde připomínalo jejich majitele. Výstava je
zpřístupněna v pondělí až pátek 8.30—18.00 hod. Vstup
volný.
g Městská knihovna, oddělení pro dospělé, Husova 2, Nový
Jičín. Čtvrtek 15. února 2007 v 18.00 hod. přednáška s promítáním diapozitivů „CESTA KOLEM SVĚTA NA PLACHETNICI“. Přednáší: MUDr. Karin Pavlovská. Vstup volný.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 2. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kč. DACANI, novojičínská heavy metalová, rocková až hardcorová skupina.

3. 2. (so) Kavárna Stará pošta, 20.00 hod. KOMORNÍ JAM
SESSION, ke kávě i pivu špetka „jamíku“.

g

g 10. 2. (so) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. MINDMAP
(SLO), CAFÉ INDUSTRIAL (Ostrava), dvojkoncert. Slibná
ostravská skupina Café Industrial hraje moderní, meditativně laděný jazz. A mindMap jsou slovenský objev na elektroakustické scéně. Originální rukopis a výtečné zpěvačky.

10. 2. (pá) Čajovna Archa, 19.00 hod. NOCTURNO, poetický večer. Po delší době opětovné setkání u poezie, hudby a umění vůbec v Nocturnu. Téma večera: Trápení. Komponovaný
večer s hosty básníky, hudebníky či jinými umělci. Nechte se
překvapit.

g

16. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kč. QUEENS
HIPHOP PARTY. Hip hop v Galerce. První oficiální freestyle
battle v Novém Jičíně!

g

18. 2. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. CARCASSONE, turnaj v deskové hře. Další setkání příznivců deskových her.
g
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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. Dospělí 65,- Kč, děti od 8
do 18 let 35,- Kč. (1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23.)
g Sobota 3. 2. od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Ateliér SVČ Fokus. Dospělí 65,- Kč, děti od 8 do 18 let
35,- Kč.
g Sobota 3. 2. od 15.00 do 18.00 hod. MAŠKARNÍ PLES
PRO DĚTI. Velký sál SVČ Fokus. Program: rej masek,
taneční vír, soutěže. Vstupné: 30,- Kč dospělí, maskované
děti zdarma.
g Středa 14. 2. od 19.00 hod. VALENTÝN. Večer nejen
pro zamilované. Oslava lásky partnerské, rodičovské, kamarádské, bratrské, sesterské. Oslavte spolu s námi nejznámější svátek světa (hned po Vánocích) v tanečním sále
Fokusu. Vstupné: 20,- Kč.
g Pondělí 19. 2. od 10.00 do 10.45 hod. DIVADLO PRO
MALÉ I VELKÉ, TLUSTÉ I TENKÉ... Zveme rodiče a děti
na divadelní představení DVA NÁMOŘNÍCI. Přij te se podívat, co všechno se může stát dvěma rozpustilým námořníkům. Hraje Divadlo Maringotka. Vstupné jen za malé diváky: 25 korun, rodiče neplatí!
g 26. 2. — 2. 3. POZOR! JARNÍ TÁBOR! DO NOVÉHO
SVĚTA... Objevili jsme Nový svět, nepoznaný, v malebném
prostředí, do něhož zatím lidská noha nevstoupila. Petr,
Judita, Slávka, Věra se těší na badatele neznámých a nepoznaných věcí! Více na webu SVČ FOKUS.
g Březen — květen KURZ „ZÁKLADY OBSLUHY PC“.
Otvíráme letos již druhý kurz, ve kterém byste se měli naučit základům práce na počítači, jako je vytváření, editace, kopírování, přesouvaní a mazání dokumentů. Základům obsluhy elektronické pošty, úpravy obrázků, tabulkový procesor a v neposlední řadě základům práce s Windows XP. Cena: 350,- Kč. Zahajovací schůzka 19. 2. 2007
v 16.00 hod. Přihlásit se také můžete přímo na infocentru
SVČ Fokus.
g Od 1. 2. 2007 nabízíme letní tábory. Více informací na
webových stránkách.

g 21. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Z ARCHIVU JEDEN
SVĚT, filmová projekce. Děti ze stanice Leningradské. Syrový pohled do každodenní reality moskevských dětí ulice, jejichž počet v současné době dosáhl třiceti tisíc.
g 23. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. JAZZ KLUB.
Tentokrát se skupinou Facing West trio. Mezinárodní jazzové
trio působící na Ostravsku.

24. 2. (so) Klub Galerka, 19.00 hod., 50,- Kč. PETR BRANDEJS BAND + lektoři bluegrassové dílny, koncert.

g

24. 2. (so) Čajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kč. BEATA BOCEK, koncert word music.

g

28. 2. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kč. LAIBACH.
PODZEMNÍ MODERNA II ANEB LIFE IS LIFE, poslechový večer. Projekce avantgardní slovinské skupiny.

g

Poplatek za komunální odpad
g

Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Nového Jičína, a to do 31. 3. 2007. Do
tohoto termínu 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.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu
či úmrtí) 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,
Divadelní 3 a Masarykovo nám. 1, nebo převodem na účet
města Nového Jičína u KB číslo 19-326 801/0100 s uvedením
variabilního symbolu a výše částky.
Sazba poplatku podle obecně závazné vyhlášky činí pro
rok 2007 372,- Kč/osobu/rok. Poplatníci s pololetní sazbou
musí uhradit splátku za 1. pololetí 186,- Kč do 31. 3. 2007 (termín splatnosti za 2. pololetí je 30. 9. 2007).
Občanům, kteří nesplní svou poplatkovou povinnost včas
nebo ve správné výši, budou vystaveny a zaslány navýšené
platební výměry o 50 % z dlužné částky podle zákona č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.
Dále připomínáme občanům, že podle vyhlášky města Nový
Jičín je možno nárokovat osvobození po doložení dokladů. Tyto doklady je potřeba doručit správci poplatku (odbor
životního prostředí) do 60 dnů od vzniku nároku na osvobození. Pokud doklady budou doručeny později, nárok na osvobození zaniká a poplatník je povinen zaplatit celý poplatek
tak, jako kdyby žádné osvobození nevzniklo.
Sandra Trávníčková, odbor životního prostředí

Upozornění na povinnosti
provozovatelů středních a malých stacionárních zdrojů znečišování ovzduší a provozovatelů zdrojů znečišování ovzduší používající těkavé organické látky
g Opět tu máme začátek nového roku a s ním blížící se 15. únor
— termín pro splnění povinností v oblasti ochrany ovzduší
plynoucích ze zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (v platném znění). Upozorňujeme proto všechny provozovatele středních stacionárních zdrojů znečišování ovzduší na následující povinnosti:
Vypočítat z údajů roku 2006 poplatek za každý zpoplatněný
zdroj a oznámit tento výpočet úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 15. února 2007.
Odevzdat souhrnnou provozní evidenci středních stacionárních zdrojů znečiš ování ovzduší — opět nejpozději do 15. února
2007. Formuláře souhrnné provozní evidence obdrželi provozovatelé již ohlášených zdrojů poštou. Pro ostatní jsou k dispozici na MěÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, kancelář č. 305. Tato zákonná povinnost se týká:
1. Technologií spadajících do kategorie středních stacionárních zdrojů znečiš ování ovzduší.
2. Spalovacích středních zdrojů znečiš ování ovzduší, tj.
zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 200—5000 kW včetně.

Provozovatelé středních stacionárních zdrojů znečišování ovzduší používající těkavé organické látky jsou povinni dle § 11, § 12 Vyhlášky MŽP 509/2005 Sb. a § 54 odst. 9
zákona č. 86/2002 Sb. (v platném znění) oznámit příslušnému
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 15. února
2007 údaje o jejich používání za rok 2006 na tiskopisu zveřejněném v příloze č. 6 uvedené vyhlášky.
Provozovatelé zpoplatňovaných malých stacionárních
zdrojů znečiš ování ovzduší jsou povinni nejpozději do 15. února 2007 odevzdat příslušnému obecnímu úřadu podklady pro
stanovení výše poplatku na běžný rok. Tato zákonná povinnost se týká:
1. Malých spalovacích zdrojů znečiš ování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu 50—199 kW.
2. Malých zdrojů emisí tuhých znečiš ujících látek (jedná
se např. o jakékoliv malé zdroje prachu, skládky paliv a materiálů, kamenictví apod.).
3. Malých zdrojů emisí těkavých organických látek (viz
vyhláška 509/2005 Sb.).
Provozovatelé všech malých stacionárních zdrojů znečišování ovzduší používající těkavé organické látky
jsou povinni oznámit příslušnému obecnímu úřadu do 15. února 2007 údaje o jejich používání za rok 2006 na tiskopisu,
jehož vzor je vytisknut v příloze č. 6 vyhlášky 509/2005 Sb.,
kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č.
355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečiš ování
ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce
benzinu.
Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí

Roční hlášení o produkci
a nakládání s odpady
g

Oprávněné osoby a původci odpadů a v případě, že produkovali nebo nakládali s více než 50 kg nebezpečných odpadů
nebo více než 50 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou
povinni zpracovat roční hlášení. Hlášení o produkci a nakládání s odpady a hlášení o komunálních odpadech (dle přílohy
č. 20 a 21 vyhlášky. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) je každoročně v termínu do 15. února (2007)
zasíláno původci odpadů a oprávněnými osobami na obec
s rozšířenou působností.
V případě, že původci odpadů a oprávněné osoby nepoužívají vlastní software na průběžnou evidenci odpadů, mohou
si svoji práci zjednodušit tím, že využijí pro vypracování
hlášení internetové stránky www.inisoft.cz. Zde v odkazu
„Formulář — roční hlášení“ lze zpracovat hlášení, které nemusí být ručně přepisováno, nebo ho lze vytisknout a rovněž se
automaticky vygeneruje do datového souboru. Při zadávání
každého údaje probíhají automatické kontroly, které eliminují možné chyby a nedostatky v hlášení, kterých bylo v předešlých letech velmi mnoho. Jelikož se vydáním novely zákona
o odpadech zpřísnily postihy za evidenci odpadů, je výše uvedená alternativa vhodným řešením.
Formuláře k vyplnění hlášení jsou k dispozici i na Městském
úřadu Nový Jičín, odboru životního prostředí, (kancelář č. 306,
kontaktní osoba: Mgr. M. Kiššová, tel.: 556 768 365, e-mail:
mkissova@novyjicin-town.cz), kde vám budou rovněž poskytnuty informace o zpracování hlášení.
Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

Provozní doba separačního dvora na Palackého třídě v NJ
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.
8.00 — 11.00 hod.

(11.00
(11.00
(11.00
(11.00
(11.00

—
—
—
—
—

11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)
11.30 hod. polední pauza)

11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.
11.30 — 17.00 hod.

ZAVŘENO

Provozovatel: Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 114, 741 01 Nový Jičín, tel. kontakt: 731 532 936

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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„Kdo je to“ do třetice
v Novém Jičíně

g

Novojičínská část brněnského občanského sdružení VŠEM
působí v našem městě od podzimu roku 2005. Za tu dobu
stihla připravit a zrealizovat v celém regionu téměř desítku
akcí a ani letos nezapomněla na novojičínské žáky a studenty.
Na jaře je již potřetí potrápí ve vědomostní soutěži s názvem
„Kdo je to?“
Minulé dva ročníky se uskutečnily v úzké spolupráci s městem Nový Jičín, které projekt také letos podpořilo grantem,
opavským SEV Areka, Evropskou komisí a dalšími. Na tuto
letos sdružení navázalo a oslovilo také regionální partnery
a sponzory. Záštitu nad projektem převzali již tradičně starosta města Nový Jičín Mgr. Ivan Týle a krajská radní pro
školství PhDr. Jaroslava Wenigerová.
Celá vědomostní soutěž je v tomto roce (duben a květen)
opět určena žákům devátých tříd základních škol, studentům
prvních ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří budou soutěžit ve čtyřčlenných týmech.
Smyslem projektu je otestovat znalosti mladých lidí v oblasti
historických osobností spojených s českými dějinami. Týmy
budou hádat osobnosti v pěti oblastech — politika, věda, sport,
kultura a „směsice“. Po registraci na webových stránkách
bude týmům zadána tamtéž první sada úkolů, na jejichž řešení mají časový limit 24 hodin. Součástí první sady je navíc
úkol v cizím jazyce, čímž jsou soutěžící vedeni k práci s dnes
tolik důležitým cizím jazykem. Úspěšně řešící týmy postupují do semifinále, vítězové pak do velkého finále. Během
toho budou mít navíc finalisté za úkol kromě jiného určit
hymny tří evropských států.
Celý projekt, ač je pro žáky spojen s vlastní prací navíc,
byl velice kladně přijat mladými lidmi v minulých letech v našem městě i v Opavě, a to i proto, že využívá moderní způsoby komunikace. Stejně tak soutěžící velmi láká představa
velkého finále na radnici daného města. Nádherné reprezentační prostory jsou další odměnou za veškeré vynaložené úsilí
soutěžících. A konečně jsou to i ceny (letos ještě lákavější a pestřejší), odměny a pamětní listy, které finalisté získají.
Novinkou je i možnost zapojení celých škol. Přihlášené školy
budou mít za úkol zhotovit „vizitku“ některé významné osobnosti našeho regionu, a to jakýmkoliv způsobem (elektronicky, výtvarně, literárně atd.). Všechny práce budou vystaveny,
nejlepší pak oceněny. Součástí projektu by měly být i letos
besedy s významnými osobnostmi České republiky, určené
opět i široké veřejnosti.
Veškeré další informace o projektu najdete na stránkách
soutěže http://kdojeto.xf.cz nebo od dubna na samostatných
plakátech. Sledujte také místní média a městský rozhlas.
David Stančík, autor projektu, předseda VŠEM, o.s.
g

Klub rodáků a přátel
města Nového Jičína zve
všechny své členy ve
čtvrtek 15. února 2007
v 16 hodin odpoledne do malého sálu Beskydského divadla
Nový Jičín na členskou schůzi. Budeme rekapitulovat uplynulý rok 2006 a zabývat se výhledem a plánem činnosti roku
stávajícího. O historických výročích roku 2007 ve vztahu k dějinám města Nového Jičína pohovoří PhDr. Karel Chobot.
Výbor klubu rodáků
13
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Osobnost roku 2005

Oldrich
ˇ Pavelka

hudební skladatel, učitel
hudby, autor znělky Nového
Jičína, aktivní hudebník
při občanských záležitostech.
g Datum a místo narození:
21. 2. 1929 v Novém Jičíně.
Povolání: důchodce, dříve učitel hry na klavír v ZUŠ Nový
Jičín. Děti: 2, dcera Libuše
ve 21 letech zemřela, syn Mojmír. Životní krédo: Vydržet.
Jak jste přijal a co pro vás
znamená ocenění vaší dlouholeté práce? Velmi si toho
cením. Jsem rád, že si mé
práce vážíte. Co vás k vaší práci přivedlo? Hudební nadání,
díky kterému jsem vystudoval konzervatoř v Brně a pak učil
na lidové škole umění (dnes ZUŠ Nový Jičín) více než 40 let.
Na co nejraději z vaší práce vzpomínáte, máte nějakou
zajímavou či úsměvnou příhodu? Příhod, i úsměvných, bylo
velmi mnoho. Ke svatbám se váže například tato příhoda, na
kterou stále s úsměvem vzpomínám. Svatba probíhala zcela
tradičním způsobem v obřadní síni. A sice až do chvíle, kdy
oddávající vyzval ženicha k vyslovení manželského slibu „Vážený pane ženichu, berete si...“ A nic. Ženich byl úplně mimo
sebe, jen tak koukal před sebe. Tak oddávající svou otázku
zopakoval. A zase nic. To už nevydrželi svědci a ženicha poš ouchli, aby se probral. Ženich se však místo potřebného
„ano“ otočil na svědky a povídá: „Co do mne strkáte?“ Tak se
všichni začali smát… No nebojte se, nakonec se vzali. Je
něco, co byste chtěl vzkázat čtenářům? A dělají jenom
rozumná rozhodnutí.
Více se dozvíte o panu Oldřichu Pavelkovi v některém z dalších čísel našeho Zpravodaje v článku Mgr. Václava Ptáčka.
Připravila ing. Iva Vašendová

Zastupitelstvo dětí a mládeže NJ
„Červená stužka 2006“ aneb Den boje proti AIDS
g

Zastupitelstvo dětí a mládeže se 1. prosince 2006 aktivně
zúčastnilo akce s názvem „Červená stužka“. Naším prvořadým úkolem bylo informovat veřejnost o prevenci proti této
nemoci v podobě letáčků, které se nám podařilo všechny rozdat mezi lidi, často i s odmítavým přístupem. Dále jsme prodávali malé stužky za cenu 20,- Kč. Z těchto peněz budou
financovány prevenční opatření. Například informační letáky, prevenční hodiny ve školách apod. Této akce se zúčastnilo
5 000 studentů, kteří vyšli do 165 míst, na nichž oslovili mnoho
lidí. Celková částka utržených peněz v minulém roce byla
2.806,769,91Kč. Letos to bylo o něco méně, 2.182,730,68 Kč.
A tak vás žádáme, až vás příště někdo osloví a bude vám vnucovat malý kousek papíru, vemte si ho, i vás se to může dříve
či později týkat.
Jakub Podgorski, tiskový mluvčí ZDM NJ

Soubor lidových písní a tanců
Javorník zve na Valašský bál
g Soubor lidových písní a tanců JAVORNÍK Nový Jičín, Dětský valašský soubor JAVORNÍČEK vás srdečně zvou na VALAŠSKÝ BÁL, který se bude konat 17. února 2007 od 19.00
hodin ve všech prostorách Střediska volného času FOKUS
na ul. K Nemocnici. K tanci a poslechu hrají cimbálová muzika a dechová hudba Zubrovka. Vstupenky slosovatelné.
Vstupné 100,- Kč (krojovaní 50,- Kč). Předprodej vstupenek
od 5. do 16.února 2007 v podatelně Sazka-Sportka na Masarykově náměstí.

Hasiči se představují
Pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového
a havarijního plánování
g Vznik pracoviště ochrany
obyvatelstva a krizového a havarijního plánování v rámci
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
— územního odboru Nový Jičín
byl vyvolán nutností zlepšit
přípravu na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, jako jsou např. povodně,
průmyslové a jiné havárie
spojené s únikem nebezpečných látek, požáry velkého
rozsahu a podobně. Některé
nové úkoly v této oblasti byly hasičskému záchrannému sboru
dány změnami v legislativě a také realizací reformy veřejné
správy, kdy došlo mimo jiné k ukončení existence okresních
úřadů.
Jak název pracoviště napovídá, můžeme naši činnost rozdělit do dvou základních oblastí — na ochranu obyvatelstva
a na oblast krizového plánování.
Činnost v oblasti ochrany obyvatelstva je zaměřena především na přípravu opatření ke zmírnění následků mimořádných událostí na obyvatelstvo. Jedná se zejména např. o havárie výrobních a skladovacích zařízení, havárie v dopravě,
živelní pohromy a extrémní klimatické jevy, epidemie, ekologické havárie a v neposlední řadě také promyšlené akce
jednotlivců či skupin mající charakter teroristických činů.
Konkrétně jsou připravována opatření k zajištění evakuace,
ukrytí a nouzového přežití obyvatelstva. K zajištění evakuace
jsou shromaž ovány údaje o počtech ohrožených osob, zabezpečení přesunu těchto osob do míst mimo dosah předpokládaných účinků mimořádné události a zajištění základní
péče o evakuované osoby. Zvýšená pozornost je při přípravě
těchto opatření věnována osobám vyžadujícím zvláštní péči,
jako jsou pacienti zdravotnických zařízení a ústavů, osoby
v domech s pečovatelskou službou, domovech důchodců apod.
Evakuací obyvatel ovšem péče o ně nekončí. K zajištění nouzového ubytování a stravování jsou vytipovány vhodné objekty, zejména školy, se kterými jsou prostřednictvím jejich
zřizovatelů na zajištění této činnosti uzavírány smlouvy.
Z důvodu okamžité dostupnosti základních prostředků
pro zajištění péče o evakuované osoby skladujeme některé
z nich ve vlastním skladu. Jsou to např. lehátka, deky, základní ošacení, obuv, hygienické prostředky, jídelní nádobí a jiné
v rozsahu pro 150 až 200 osob.
V rámci naší činnosti se podílíme na posuzování územně
plánovací dokumentace v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva a provádíme evidenci a kontrolu
stálých úkrytů civilní ochrany.
Nedílnou součástí ochrany obyvatelstva je také jeho výchova. V této oblasti se zaměřujeme na přípravu pedagogů, žáků
a občanů v seniorském věku. Podílíme se také na odborné přípravě krizových štábů obcí s rozšířenou působností.

Základem činnosti v oblasti krizového a havarijního
plánování je vyhodnocení zdrojů rizik z hlediska jejich možných účinků na obyvatelstvo a životní prostředí, jejich zpracování do mapových podkladů a příprava dokumentů pro
rozhodování orgánů krizového řízení při vzniku mimořádných událostí nebo krizových stavů. K hlavním orgánům krizového řízení patří zejména krizový štáb kraje, krizové štáby
obcí s rozšířenou působností, obecní rady a zastupitelstva
a povodňové komise. Důležitým podkladem pro zpracování
výsledných dokumentů je sběr dat a údajů od podnikatelských
subjektů, které provozují ohrožující objekty, a spolupráce
s územními správními úřady.
V oblasti havarijního plánování se v našich podmínkách
zaměřujeme především dvě oblasti rizik:
— přírodní rizika a živelní pohromy (povodně, požáry velkého rozsahu, sněhové kalamity, přívalové deště, vichřice,
zemětřesení apod.);

— průmyslové havárie, úniky nebezpečných látek a havárie v dopravě (silniční, železniční, letecké).
Výsledné dokumenty plánování jsou součástí krizového
plánu kraje, který využívají složky integrovaného záchranného
systému, správní úřady a obce pro přípravu a řešení krizových situací.
Činnost našeho pracoviště se neobejde bez těsné spolupráce se základními složkami integrovaného systému — Policií
ČR a zdravotní záchrannou službou. Při přípravě konkrétních záchranných a likvidačních prací ke zmírnění následků
mimořádných událostí velmi dobře spolupracujeme s obecními úřady obcí s rozšířenou působností.
npor. ing. Jiří Klos
vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva

Tamburaši v Novém Jičíně
g

Mnozí z čtenářů se jistě podiví nezvyklému slovu „tamburaši“ v titulu tohoto článku. Pro ně se pokusím úvodem vysvětlit podstatu onoho nezvyklého výrazu.
Tamburaši se sdružovali v tamburašských souborech, kde
hráli na strunné nástroje drnkací, které mají korpus podobný
kytaře a dlouhý krk s hmatníkem. Vyráběly se v různých velikostech podle zvukové polohy basové až po sopraninovou.
Byly to typické nástroje Srbů, Chorvatů a ostatních jižních
Slovanů, kteří je využívali k provozování místní lidové hudby. V našich zemích se podobná hudební činnost začíná pěstovat díky slovanským bratrským stykům. Důležitou roli zde
sehrály zájezdy Sokolů do zmíněných zemí. Je zajímavé, že
se původně v těchto seskupeních orchestr nazýval sborem
a dirigent sbormistrem. Největšího rozmachu doznala tato
hudební činnost v období před a po 1. světové válce.
První zmínky o zdejších tamburaších se objevují ve zprávách krajinského listu Kravařsko (jičínské noviny z let 1902
až 1907). Tehdy často účinkovali tamburaši hodslavského
Sokola na různých spolkových zábavách a koncertech v Novém Jičíně, které byly pořádány v místnostech České besedy,
např. Dobročinným komitétem dam, stolovými společnostmi
„Proč bychom se netěšili“ aj. Čistý výtěžek byl věnován na
vybavení české knihovny, na údržbu Národního domu, ve
prospěch české mateřské školky apod. Doma (tedy v Hodslavicích) hrávali tamburaši při promítání němých filmů, při
sokolských oslavách a různých dobročinných akcích.
Po skončení války v roce 1945 přešla většina souboru do zaměstnání v Novém Jičíně. Prvním zřizovatelem se stal ZK n.p.
Tonak, jehož zaměstnanci řady orchestru dále rozmnožili. Vedoucím a zároveň dirigentem byl František David. Pod jeho
taktovkou koncertovali nyní už tonakovští tamburaši i na
Slovensku (Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš).
V roce 1950 převzal tamburaše ZK n.p. Autopal a jejich
řízení se ujal Josef Kramoliš, nákupčí v Autopalu. Hudebníci
začali vystupovat pod názvem Ozvěna. V tomto období vyvíjel
zmíněný soubor nejintenzivnější činnost. Byly pořádány pravidelné koncerty ve Smetanových sadech, účinkovalo se v místním rozhlasu a pravidelně (1x měsíčně) se koncertovalo
v lázních Teplicích nad Bečvou.
V okresních a krajských soutěžích patřila vystoupení zdejších tamburašů k nejlepším. Během své činnosti v posledním
období absolvovalo toto hudební těleso 90 koncertů. Vrcholem se stal koncertní zájezd do Špindlerova Mlýna. V době
největšího rozmachu se soubor rozrostl na 20 členů. Pro
zajímavost uvádím nástrojové obsazení: brač 7, bugárie 5,
bizernice 2, kontrašice 2, kontrabas 2 — zřejmě místo berde,
bicí 1 a zpěv 1.
Po odchodu dirigenta Josefa Kramoliše do Prahy v roce 1961
činnost souboru Ozvěna zanikla. Část nástrojů odkoupili tamburaši z Hodslavic, kteří svou zálibu provozovali i nadále.
Václav Ptáček

Občanská statistika /prosinec
g

Narodilo se 26 dětí, z toho 17 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 20, odstěhovalo 16 občanů. Bylo uzavřeno 9 sňatků
v Novém Jičíně, 3 v Kuníně. Počet obyvatel 26 366, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Rosina Bartoňová
(20. 5. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Nový Jičín na Regiontour 2007
Oslavná báseň ke 120. výročí otevření
Německého spolkového domu v Novém Jičíně,
dnes budovy Beskydského divadla (1886—2006)
(předneseno na slavnostním představení
k uctění tohoto výročí dne 27. 10. 2006
významným pražským hercem p. Davidem Suchařípou)

Divadlo naše
Divadlo Beskydské
Divadlo Jičínské nové
I když už staré!
g Ve dnech 11.—14.1.2007 proběhla v Brně největší česká výstava cestovního ruchu a turistické nabídky za účasti více
než 1 200 vystavovatelů ze 34 zemí a cca 36 000 návštěvníků.
Nový Jičín se této výstavy zúčastnil v expozici Moravskoslezského kraje. V samostatné části Novojičínsko, v sousedství
Frenštátska a Lašské brány (Kopřivnice, Příbor, Štramberk)
byly prezentovány turistické možnosti naší oblasti, především hlavní produkt Toulky Novojičínskem, pořízený z grantu
Evropské unie v roce 2006. Velmi zaujalo předvedení filmu
o Městské slavnosti v Novém Jičíně, který byl prezentován
jak trvale na vlastním pultě, tak ve víceúčelovém prostoru
na velkoplošné obrazovce, který zároveň sloužil jako prostor
pro kulturní, sportovní a jiná vystoupení z jednotlivých regionů. Největší zájem projevovali návštěvníci o cykloturistiku
a velká část dotazů směřovala také na oblast ubytovacích
možností v regionu Novojičínska a jeho okolí.
Ing. Stanislav Bartoň,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Nová publikace je na světě
g

Dovolujeme si vás upozornit na těsně před Vánoci vydanou publikaci Muzea Novojičínska pod názvem CESTA MINULOSTÍ — Novojický
zámek v dobových vyobrazeních. Příspěvek k dějinám
zámku v Novém Jičíně vyšel
za finanční podpory města Nový Jičín a Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
Jeho obsah vychází ze stejnojmenné výstavy pořádané v r.
2004. Publikace seznámí čtenáře s historií zámku a jeho
okolím, historickými vyobrazeními a fotografiemi. Rovněž
představí významnou návštěvu, která město Nový Jičín před 95 lety poctila — arcivévoda
Karel s chotí, který se posléze stal posledním českým králem
a rakouským císařem. Publikace obsahuje dvě jazykové mutace textu — angličtinu a němčinu, což přivítají zvláště zahraniční návštěvníci zámku, kde bude možné od ledna 2007
si tuto publikaci zakoupit. Publikaci doplnily nové heraldické
znaky známého pražského heraldika Petra Tybitancla.
Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Změny svozového plánu
g

Technické služby města Nového Jičína oznamují občanům
změny svozového plánu od 1. 2. 2007. Pravidelné svozy pop.
nádob 110 l 1x týdně v integrované obci Libhoš budou prováděny každý pátek — původně ve středu. Pravidelné svozy
pop. nádob 110 l 1x týdně v integrované obci Bludovice budou
prováděny každé pondělí — původně ve čtvrtek. Pravidelné
vývozy kont. 1100 l 1x týdně na ulici Luční budou prováděny
každou středu — původně pátek.
Jaroslav Navrátil, TS města Nového Jičína
15
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Marek Pivovar

Spolky německými objednán
Navrh tě Vídeňák Thienemann
Sloužilo jsi věci německé
Ušlechtilé leč nečeské.
Po válce světové druhé
Nastaly ti časy tuhé.
Ty jsi však nedbalo na poměry
A chutě vršilo premiéry.
Se stálým nadšeným souborem
Přestože pod rudým praporem
Chtělo jsi divákům zvěstovat:
Umění má smysl pěstovat!
V roce však šedesát třetím
Jsi dráždilo soudruhy kdečím
Oni tvůj soubor vyštvali
Budovu naštěstí nechali.
Zaštiujíc se robotníky
Zakázali i ochotníky
A za pomalého chátrání
Umění stěží se ubrání…
Na lepší časy se začalo blýskat
Když rudé častušky se přestaly pískat
Ze všech stran proudí sem produkce mnohá
Zažíváš orgie zpěvu i slova
Hleme dnes — zde lustry od Boháče
Nad Kročovým dílem a nezapláče
Duch Eduarda Veitha
Vládne tu architekt Šafář — ajta!
Pivovar s Lipusem dodnes si cení
Jak s nimi šli diváci do podzemí
Skřek šelem a bestií úchvatných
Zvedal tep do hladin závratných.
Divadlo naše
Divadlo Beskydské
Divadlo Jičínské nové
I když už staré!
A přemnohá léta nám nadále vzkvétáš
A žádné srdce lhostejným nezanecháš
A múza Thalie dál v tobě řádí
A návštěvou poctí tě staří i mladí.
Až za dalších sto dvacet překrásných let
Kdy bude tvůj direktor už starý kmet
A může pravnuky na klíně chovat
O divadle jim vypravovat
O našem Divadle Beskydském
Divadle Jičínském novém
I když už starém!!!

g

Jako obvykle vám nejprve předkládáme výsledek předcházejícího kola,
tedy prosincového, naší
soutěže. Všechny došlé
odpovědi byly správné.
Snímek č. 21 (ul. 5.
května č. 12) dům s podloubím byl obnoven a přestavěn v letech 1503 až
1590 (po velkém požáru
města) do barokní podoby, patřil mezi 45 šenkovních domů, jejichž
majitelé mohli vařit a čepovat pivo a zřejmě se
Snímek č. 22
zde mohlo nalévat i víno,
o čemž svědčí znak na
fasádě přístavby.
Snímek č. 22 (Janáčkovy sady 1), v současné
době je zde modlitebna
a fara farního sboru
evangelické církve. Budova byla postavena r.
1907—1908 za pomoci
peněžních sbírek českých i německých evangelíků a dalších sponzorů ze zahraničí firmou
Czeike a Wondra.
Výhercem jedné ze tří krásných knih o Novém Jičíně (dle
vlastního výběru) byl vylosován pan Jaroslav Pernický, Budovatelů 9, Nový Jičín. Druhou cenu (propagační předměty
města Nový Jičín) získává paní Božena Tomanová, Hostašovice 76.
Zúčastněte se dvanáctého kola soutěže a svůj tip vložte
do obálky, kterou nejlépe vhodíte do zvláštní schránky s označením SOUTĚŽ v hale radniční budovy do 15. dne každého
kalendářního měsíce do 17.00 hodin. Nebo zašlete odpově
poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1, 741 01
Nový Jičín s označením SOUTĚŽ — poštovní razítko musí
mít datum nejpozději ze 14. dne příslušného měsíce. Odpově lze zaslat také e-mailem: soutez@novyjicin-town.cz.
Uve te své jméno, příjmení a adresu. Hodně zdaru a nezapomeňte, snímek s lichým číslem se vždy vztahuje k domu
v městské památkové rezervaci a snímek se sudým číslem
k domům vzdálenějším.
Vaše redakce, foto Jaroslav Bělík
Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 23

Snímek č. 21

Soutěž „Pozvedni oči“ — snímek č. 24

Soutěž „Pozvedni oči“ 12. kolo

g Podbeskydská reklamní a umělecká agentura PhDr. V. Čer-

nocha, Mořkov ve spolupráci s pěstitelskou pálenicí ing. Břetislava Piteráka ve Veřovicích vás srdečně zvou k účasti na
soutěži O NEJLEPŠÍ PÁLENKU NOVOJIČÍNSKA. Termín
soutěže: únor až duben 2007 (doručení vzorků). Podmínky soutěže: zaslat nebo doručit 0,2 l pálenky ve skleněné láhvi s přílohou v obálce: jméno, adresa majitele pálenky, telefon, označení druhu pálenky (švestky, jablka, hrušky, směs, jiné ovoce),
rok pálení, název pálenice. Veřejné posouzení provede odborná
porota v květnu 2007 v Kulturním domě ve Veřovicích. Finále
soutěže proběhne na VIII. veletrhu Novojičínska v neděli
dne 17. 6. 2007 s předáním cen vítězům v jednotlivých kategoriích (dle druhu pálenky). Adresa pro zaslání nebo doručení vzorků: PhDr. Vítězslav Černoch, 742 72 Mořkov 391,
vedle mateřské školky. Telefonické dotazy rádi zodpovíme
na čísle 728 362 757.
g

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace spolu s Odborem Zemědělské agentury
a PÚ Nový Jičín, Agrární komorou okresu Nový Jičín, Asociací
soukromých zemědělců, Zemědělským svazem ČR, územní
organizací Nový Jičín a širokou zemědělskou veřejností vás
zvou na ZEMĚDĚLSKÝ PLES v sobotu 17. února 2007 od
20.00 hod. v sále kulturního zařízení Autopal s.r.o. v Novém
Jičíně. K tanci hraje hudba Josefa Vágnera. Tradičně bohatá
tombola, občerstvení, teplá i studená kuchyě. Vstupné a místenka 100,- Kč, studenti denního studia naší školy 50,- Kč.
Předprodej vstupenek od 22. ledna 2007 u pí Žákové, přízemí
budovy Mze — Zemědělská agentura Nový Jičín, Husova ul.,
tel.: 556 702 442, nebo u pí Štěpánové, SŠPřZe Nový Jičín,
U Jezu 7, tel.: 556 706 301.

Různým velikánům světa
jedna prostá holá věta
jejich bytí trochu kalí.
Uznání se nedočkali.
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J. G. Mendelovi
Jaroslav Merenda

Až padesát let po objevu Mendelových zákonů lidé pochopili význam objevu. Na snímku je Mendelův rodný dům ve Vražném-Hynčicích. V současnosti je rekonstruován. Koryfej vědy J.G. Mendel zemřel 6. ledna
1884 v Brně. Text a foto Jaroslav Bělík.
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