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leden 2007
Po Vánocích přilákal ženy aerobik g Z akcí Klubu seniorů Loučka — turnaj v bowlingu 17. ledna

Klub důchodců — tanec a zpěv při harmonice Radka Škarky g Leden byl téměř celý bez sněhu g Lednový pohled od Žiliny — věže mezi věžáky

Ondrášek si k tradičnímu novoročnímu koncertu pozval orchestr mladých z německého Oberkirchu

Výstava obrazů novojičínského rodáka p. Matiáška g Novoroční vycházka zdravotně postižených — Starý Jičín g Letošní leden přilákal i houbaře

Vernisáž výstavy novojičínského výtvarníka pana J. Zemánka
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Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Nový Jičín (SVČ Fokus) g Zdravotně postižení — turnaj ve hře „Člověče, nezlob se“

Společenský večírek zdravotně postižených

g

Tanec Fokus

Granty 2007 — Okresní kolo soutěže dětí a mládeže v radioelektronice g Utkání play off II. ligy ledního hokeje Gedos Nový Jičín — Technika Brno

Utkání play off II. ligy ledního hokeje Gedos Nový Jičín — Technika Brno g Opona — krajská přehlídka studentských divadel v Beskydském divadle
3
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únor — březen 2007

290. výročí narození generála Laudona g Klub důchodců — tanec a zpěv při harmonice g Španělská kaple po opravě fasády (za přispění města)

březen — duben 2007

Po asanaci vznikl na ul. Bezručově prostor pro investiční záměry g Zima nás navštívila až v březnu g V klubu důchodců se připravují domácí koláče

ZP — společné setkání jubilantů

g

„O křížové cestě na horu Olivetskou“ besedoval Klub rodáků ve Štramberku g Návštěva z Ludwigsburgu

Celoroční výuka neplavců různých věkových skupin

g

Ze čtvrtfinálového basketbalového utkání Martini NBL Mlékárna Kunín — A Plus Brno

Soutěžní přehlídka Gymnasia Cantant v Brně g Tradiční velikonoční výstava v Libhošti

Velikonoční výstava v Libhošti g Velikonoce v klubu zdravotně postižených g Letošní leden přilákal i houbaře g Čarodějnice Elvíra (SVČ Fokus)
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Granty 2007: Vernisáž - 85 let skautingu g Delegace italských sportovců byla přijata na radnici

Vyhlášení osobností r. 2006 ve slavnostní atmosféře, kterou navodil ludwigsburský symfonický orchestr g Tradice „Božítělových“ průvodů se vracejí

Granty 2007: MŠ a ZŠ speciální — plavecká cena NJ g Zájezd do Beskyd — u Radegasta a pomníku Maryčky Magdonové ve Starých Hamrech

I v dnešní době může vzniknout drobný artefakt jako poděkování g Běh Terryho Foxe
5
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duben — květen 2007

Čarodějnice Elvíra na nádvoří Žerotínského zámku (SVČ Fokus) g Granty 2007: Vernisáž — 85 let skautingu

květen — červen 2007

Stavění májky v Bludovicích g Klub seniorů Loučka — oslava Svátku matek g Zdravotně postižení — Svátek matek

Akademie SVČ Fokus v Beskydském divadle

Akademie SVČ Fokus v Beskydském divadle g Slavnostní koncert Ondrášku - na obou snímcích se zakladatelem sboru prof. Václavem Ptáčkem

Koncert ke 40. výročí Ondrášku v basketbalové hale g Granty 2007: Vystoupení Abadá Capoeira na Masarykově náměstí

Divadelní dílna XI: přehlídka v lesním divadle za svitu loučí a ohňů
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červen 2007
Evropský svátek hudby oslavili amatérští i profesionální hudebníci g Klub důchodců: vysvědčení od „profesorů“ na závěr sezony před prázdninami

Smažení vajec: klub důchodců a členové organizace ZP na Čeráku g Konference k čerpání finančních prostředků EU v Kuníně

Fotbalisté TJ Nový Jičín si připili z poháru KFS g Ondráš ve štramberském amfiteátru pod Trúbou g Pohár starosty města

Pohár starosty města g Streetball na Masarykově náměstí

Mimořádné vystoupení irské skupiny The Walls g Vozatajská soutěž poprvé na území Loučky
g 50. výročí založení organizace zdravotně postižených v Novém Jičíně
7
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červenec — srpen 2007

Na rodném domě Karla von Schwarze byla v den jeho 190. narozenin odhalena pamětní deska g 7. pěší pluk Harrach v polské Nyse

Účast 7. pěšího pluku na rekonstrukci bitvy g Dokončena infrastruktura Pod Skalkou g Budování podchodu v areálu nemocnice

Letošní horké léto přálo i růžím g Granty 2007: Letní tábor Mateřské školy Beruška

Turnaj v malé kopané „Bidolido Cup“ v Bludovicích

g

V Janáčkových sadech byly provedeny rozsáhlé úpravy

Místostarosta ing. Vladimír Bárta se postaral v utkání domácích hokejistů s hvězdným Jágr Teamem o úvodní slavnostní bully
hokejové naděje v přestávce utkání Jágr Teamu s domácími hokejisty

g

Nejmladší
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Upozornění na zákonné
oznamovací povinnosti

Roční hlášení o produkci
a nakládání s odpady za r. 2007

Ing. Dagmar Tomanová, odbor životního prostředí

Mgr. Marta Kiššová, odbor životního prostředí

g

v ochraně ovzduší — termín do 15. února 2008. Upozorňujeme proto všechny provozovatele středních stacionárních zdrojů znečišování ovzduší na následující povinnosti:
Vypočítat z údajů roku 2007 poplatek za každý zpoplatněný
zdroj a oznámit tento výpočet úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do 15. února 2008.
Odevzdat souhrnnou provozní evidenci středních stacionárních zdrojů znečišování ovzduší — opět nejpozději do 15. února
2008. Formuláře jsou k dispozici na www. stránkách města
Nový Jičín, popř. na Městském úřadě NJ, odboru životního
prostředí, kancelář č. 305. Tato zákonná povinnost se týká:
1. Technologií spadajících do kategorie středních stacionárních zdrojů znečišování ovzduší.
2. Spalovacích středních zdrojů znečišování ovzduší, tj.
zdrojů o jmenovitém tepelném výkonu 200—5000 kW včetně.
Provozovatelé všech malých a středních stacionárních
zdrojů znečišování ovzduší používající těkavé organické látky jsou povinni odevzdat příslušnému obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností do 15. února 2008:
1. Roční hmotnostní bilanci rozpouštědel.
2. Oznamovací list uživatele organických rozpouštědel.
Tiskopisy jsou součástí příloh 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 znečišování ovzduší
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.
Předmětné tiskopisy jsou taktéž uveřejněny na www. stránkách města Nový Jičín, popř. je možno je vyzvednout na Městském úřadě Nový Jičín, odboru životního prostředí, v kanceláři č.305.
Provozovatelé zpoplatňovaných malých stacionárních zdrojů znečišování ovzduší jsou povinni nejpozději do 15. února
2008 odevzdat příslušnému obecnímu úřadu podklady pro
stanovení výše poplatku na běžný rok. Tato zákonná povinnost se týká:
1. Malých spalovacích zdrojů znečišování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu 50-199 kW.
2. Malých zdrojů emisí tuhých znečišujících 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.).

g

Původci odpadů a oprávněné osoby 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 „2008“
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.
Postup při zadávání údajů: Původce se připojí na internetové stránky http://www.inisoft.cz/odpady.html, vybere
ORP, pro které je hlášení určeno a zvolí typ hlášení. Zadávaná data budou postupně ukládána do databáze. Po ukončení celého zadávání zapíše do formuláře svou e-mailovou
adresu a na ni bude odesláno hlášení o odpadech v podobě
pro tisk i s datovým souborem Evi8mzp.zip. Vzhledem k bezpečnosti jsou na závěr veškerá data v databázi na internetu
vymazána. Obdržený e-mail pak původce pošle na elektronickou podatelnu úřadu (posta@novyjicin-town.cz), to však pouze v případě, že disponuje elektronickým podpisem. V případě, že tomu tak není, musí být toto hlášení odevzdáno
v tištěné podobě na Městský úřad Nový Jičín, odbor životního
prostředí — pro kontrolu zaslat rovněž pořízený soubor e-mailem na adresu: mkissova@novyjicin-town.cz.
Formuláře k vyplnění hlášení jsou k dispozici i na Městském úřadě 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.

Město Nový Jičín vyhlašuje
opakovaně nabídkové řízení

Vzdělávání dospělých
Ing. Hana Gurecká, ved. odd. terénních zjišování Ostrava
g

Český statistický úřad organizuje první výběrové šetření
o vzdělávání dospělých. Smyslem šetření je získávat reprezentativní údaje o dalším vzdělávání dospělých. Do šetření
bylo počítačem náhodně vylosováno 7 800 domácností z různých obcí a měst České republiky. Pro toto šetření se v našem kraji dostala do výběru obec Nový Jičín.
V období od 7. 1. do 22. 2. 2008 navštíví vybrané domácnosti tazatel Českého statistického úřadu a na základě rozhovoru s osobami narozenými v letech 1943 až 1982 vyplní
dotazník.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle
přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické
službě a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišování a procesu
zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Případné dotazy občanů oslovených našimi zaměstnanci
zodpoví pracovník Samostatného oddělení terénních zjišování ČSÚ pověřeného řízením šetření Vzdělávání dospělých
— paní Jiřina Střížová, tel. 595 131 229, e-mail: jirina.strizova@czso.cz
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Město Nový Jičín
na prodej nebytového prostoru o celkové výměře 56,90 m2
v domě Máchova 1676/45, Nový Jičín. Minimální nabídková
kupní cena je stanovena na 175.740, Kč/předmět prodeje.
Popis a podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na
úřední desce města Nový Jičín a na webových stránkách města
www.novy-jicin.cz, případně na telefonním čísle 556 768 235,
e-mail: rusinska@novyjicin-town.cz
g

Děkovné dopisy
Milan Žurek, Praha / Ren. Matúšú, Fulnek
g

Narodil jsem se v Novém Jičíně, v současné době žiji 10 let
v Praze, ale jsem citově vázán na své rodné město. Pokaždé,
když přijedu na návštěvu, jsem mile překvapený. Město udělalo pořádný kus práce a např. www stránky s web kamerami
jsou opravdu perfektní. Pokud mě přepadne stesk, stačí se jen
připojit. Chtěl bych tímto poděkovat všem Novojičíňákům
a popřát jim všechno nejlepší.
g Jen náhodou jsme se od známých dozvěděli o tom, že na
Nový rok bude na náměstí v Novém Jičíně ohňostroj. Nápad
se nám moc zalíbil, protože naše nejmladší (4 leté) dítě nevydrželo čekat do půlnoci. Vydali jsme se tedy do Nového
Jičína, shlédli jsme a byli jsme nadšeni! Moc děkujeme!
Přejeme úspěšný nový rok!

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN
Úterý 5. února v 19.00 hod. HRADIŠŤAN. Cimbálová
muzika Hradišan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
patří k nejznámějším moravským cimbálovým kapelám.
Je ojedinělým hudebním tělesem s nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklor. Uherské Hradiště, vyprodáno.

g

Středa 6. února v 19.00 hod. Petr Zelenka: TEREMIN.
Hra vychází z osudů skutečné postavy, ruského vědce, hudebníka, ale také tajného špiona Lva Sergejeviče Teremina, muže, o kterém prohlásil Robert Moog, že nebýt jeho,
nikdy by nedokázal sestrojit syntezátor. V režii Petra Zelenky hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Martin Myšička
a další. Dejvické divadlo Praha, předplatné sk. B, předprodej od 8. 1. Vstupné 270,-, 250,-, 200,- Kč.

g

Neděle 10. února v 16.00 hod. Vlastimil Peška: O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE aneb KOUZELNÉ DIVADLO. Příběh
o krásné princezně spící v zámku skrytém v neproniknutelném houští růží je prastarý a dočkal se řady divadelních zpracování. V této pohádce se děti navíc mohou těšit
na svéráznou sudičku Lá u a také veselé písničky. Divadlo Radost Brno, předplatné sk. Čtyřlístek, předprodej od 15. 1. Vstupné 90,-, 70,-, 60,- Kč.

g

Čtvrtek 14. února v 19.00 hod. JAN ŠKRDLÍK — violoncello, RENÁTA ARDAŠEVOVÁ — klavír. Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: Leoš Janáček, Sergej Prokofjev, Bohuslav Martinů. Brno. Kruh přátel hudby, předprodej od 15. 1. Vstupné 90,- Kč.

g

g Úterý 26. února v 19.00 hod. Giuseppe Verdi: ATTILA.
Příběh Attily, vládce Hunů, který v pátém století po dvacet
let pustošil a terorizoval polovinu Evropy, přenesl na olomoucké jeviště přední český režisér Michael Tarant. Moravské divadlo Olomouc získalo na pražském Festivalu hudebního divadla Opera 2007 za tuto inscenaci cenu „Libušku“. Moravské divadlo Olomouc, předplatné sk. A,
předprodej od 29. 1. Vstupné 250,-, 230,-, 190,- Kč.

Čtvrtek 26. února v 18.00 hod. Stanislav Remunda a Iva
Janžurová: PUDL A MAGNOLIE. Komedie o zákulisních
praktikách herecké profese — zradách, pomstách, milostných vztazích a komických situacích, rodících se při konkurzu na role ve filmu jak ze vzájemné nevraživosti protagonistů, tak i z extravagantních požadavků režisérky.
Hrají: Iva Janžurová, Stanislav Remunda, Theodora Remundová. Agentura Remunda Praha, předplatné sk. S,
předprodej od 29. 1. Vstupné 250,-, 230,-, 190,- Kč.

g

g Připravujeme: Neděle 2. března v 16.00 hod. O PALEČKOVI. Paleček je sice malý postavou, ale chytrostí a šikovností se mu nikdo nevyrovná. Zachrání krále a princeznu
před loupežníky, skamarádí se s obrem a nakonec se šastně vrátí domů, protože doma je přece jenom nejlépe.
Divadlo Paravánek Brno, předplatné sk. Rolnička.
Malý sál, předprodej od 29. 1. Vstupné 80,- Kč.

2008

KINO KVĚTEN
g Čt 31. až ne 3. února v 16.00 hod. PAN VČELKA. Americký animovaný film. Včela žaluje lidstvo. Rodinný film,
86 min., dabing, 65,- Kč.
g Čt 31. až st 6. února v 18.00 a ve 20.00 hod. SVATBA NA
BITEVNÍM POLI. Bolek Polívka jako napoleonský starosta. Nová česká komedie režiséra Dušana Kleina. Do 12
let nevhodný, 100 min., 80,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. února v 18.00 hod. KOUZELNÁ ROMANCE. Princezna v New Yorku. Klasická disneyovka, která
se zčásti odehrává v moderním New Yorku. Mládeži přístupno, 108 min., dabing, 70,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. února ve 20.00 hod. VETŘELEC vs. PREDÁTOR. Mají mnoho společného. Kultovní filmové postavy
spolu bojují v akčním sci-fi thrilleru. Mládeži nepřístupno, 89 min., titulky, 70,- Kč.
g Po 11. až st 13. února v 18.00 hod. HOLKA NA HLÍDÁNÍ.
Americká romantická komedie. Slasti a strasti americké
studentky. Mládeži přístupno, 105 min., titulky, 65 Kč.
g Po 11. až st 13. února ve 20.00 hod. SNĚHOVÝ DORT.
Když Alex zastaví mladé stopařce Vivienne, nemá ani tušení, že jeho život se v mžiku otočí vzhůru nohama. Mládeži nepřístupno, 112 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 14. až ne 17. února v 18.00 hod. HITMAN. Režisér
Xavier Gens natočil mrazivý akční thriller na motivy počítačové hry. V hlavní roli T. Olyphant. Do 12 let nevhodný,
93 min., titulky, 65,- Kč.
g So 16. a ne 17. února ve 20.00 hod. MÍR S TULENI. Celovečerní dokumentární bajka pojednává o tom, jak se proměnila lidská přirozenost na pozadí dvou příběhů. Mládeži přístupno, 100 min., 60,- Kč.
g Po 18. až st 20. února v 18.00 a ve 20.00 hod. BREAKOUT. Švýcarské hudební drama. Do 12 let nevhodný, 100
min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 21. února v 18.00 a ve 20.00 hod. …A BUDE HŮŘ!
Podle románu Jana Pelce. Generační film o hledání životních hodnot a jistot, o střetu s policií a měšáky. Mládeži
nepřístupno, 86 min., 70,- Kč.
g Pá 22. února v 18.00 a 20.00 hod. USA VERSUS JOHN
LENON. Jak FBI sledovala Brouka. Dokumentární film o politické angažovanosti Johna Lennona. Mládeži přístupno,
96 min., 65,- Kč.
g So 23. a ne 24. února v 18.00 hod. P.S. MILUJI TĚ. Slova,
pro něž stojí za to žít. Do 12 let nevhodný, 117 min., titulky, 65,- Kč.
g So 23. a ne 24. února v 20.15 hod. MICHAEL CLAYTON.
Pravdu lze přizpůsobit. George Clooney v kriminálním právnickém thrilleru z USA. Do 12 let nevhodný, 119 min., titulky, 65,- Kč.
g Po 25. až st 27. února v 18.00 hod. O ŽIVOT. Nová komedie Milana Šteindlera s Vojtou Kotkem. Mládeži přístupno,
85 min., 70,- Kč.
g Po 25. až st 27. února ve 20.00 hod. TAK TROCHU CRAZY. Finská komedi o teenagerech pro teenagery. Mládeži
nepřístupno. 113 min., titulky, 65,- Kč.
g Čt 28. až ne 2. března v 18.00 a 20.00 hod. NA VLASTNÍ
NEBEZPEČÍ. Rafáci v Rumunsku. Vzrušující souboj s divokým přírodním živlem, samozvanými strážci zákona i hranicemi vlastních možností. Mládeži přístupno, 92 min.,
80,- Kč.
g Pá 29. až ne 2. března v 16.00 hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ. O veverkách, které nejen mluví, ale i zpívají. Pro
celou rodinu, 87 min., dabing, 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

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g Sobota 9. 2. od 9.00 hod., lyžařský areál Svinec. MASOPUST. Rozverný a nevázaný, provoněný zelňačkou, slaninkou a nápoji dle chuti! Vyhodnocení masek ve 12.00 hodin.
Pro děti i dospělé atrakce všeho druhu, soutěže, netradiční
dopravní prostředky pro odvážné, aerobic na lyžích a další
roztomilá překvapení. Třeba, že sníh zajišuje SKI Svinec.
Moc důležité: maskování platí 50 % z ceníku služeb SKI Svinec — škraboška se nepočítá!

Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat
na výstavu Středisko volného času FOKUS „FOKUS V OBRAZECH“. Vernisáž: 14. února 2008 v 17.00 hodin. 15.—27. února
2008. Otevřeno: pondělí až pátek 9.00—11.00; 14.30—17.00 hod.
Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20. JAN
„SATTY“ GOROL a ŠÁRKA JURAJDOVÁ. Temperové malby a kresby tužkou ve stylu naivního umění. 12. února až 10.
března 2008. Otevřeno pondělí až pátek od 10.00 do 20.00 hod.
g Úterý 26. února 2008 v 18.15 hod. Cestopisná přednáška
Václav a Lenka ŠPILLAROVI „Národní parky USA“. Vstup
volný.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

6. 2. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST — DVD
LÍVE: SLIPKNOT — DISSASTER PIECES.
g 8. 2. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. IVAN MARTIN JIROUS & DÁŠA VOKATÁ.
g 9. 2. (so) Biograf Artefakt, 19.00 hod., 50,- Kč. PETR BRANDEJS BAND & HOSTÉ, bluegrassový večer.
g 10. 2. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. TURNAJ VE HŘE
BANG! Přestřelka v karetní hře z divokého západu.
g 13. 2. (st) Městské knihovna, 18.00 hod. TIAN-SHI, čínská
medicína, přednáška.
g 14. 2. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hodin. NĚMÝ FILM
A SOUNDTRACK: Křižník Potěmkin vs. Pet Shop Boys.
g 15. 2. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. KVĚTY. Brněnská alternativa
g 16. 2. (so) Čajovna Archa, 7.30 hod. CHODECKÝ A BĚŽKAŘSKÝ ČAJOVÝLET NA JIHOZÁPAD. Výlet na nohách
a běžkách do okolních lesů. Jestli bude sníh, dojde po krátké
chůzi na nasazení běžek a zběsilou spanilou jízdu přilehlými
hvozdy. Lesní čaj zdarma. Účast chodců a běžců bez lyží povolena a takřka nutná. V případě nesněhu jdeme pěšky všeci.
g 21. 2. (čt) HUDEBNÍ KAVÁRNA, 19.00 hod., 40,- Kč. COMING SOON. Film, který zažehl revoluci.
g 22. 2. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. VLADIMÍR
VÁCLAVEK, sólo.
g 24. 2. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. DESKOVÉ HRY.
g 27. 2. (st), Čajovna Archa, 18.00 hod. JAM SESSION, hromadná muzikoterapie pro začátečníky i pokročilé.
g 28. 2. (čt), Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. RESIDENTS V. Poslechový večer. Residenti naposledy. Rozloučení proběhne podle očekávání v patřičně bizarním duchu.
g 29. 2. (pá), Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& RGG TRIO, polské pianové trio. Vynikajícího kontrabasistu Macieje Garbowského známe již z turné polského jazzového zpěváka Grzegorze Karnase. Nyní přiváží Maciej své
vlastní trio.
g
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g 14.—27. 2. Výstavní síň MěKS, Stará pošta. FOKUS

V OBRAZECH II. Prezentace činnosti SVČ Fokus ve fotografiích.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 14. 2. v 17.00. hod. Otevřeno pondělí — pátek 9.00—11.00 a 14.30—17.00 hod.

g Pátek 15. 2., 19.00—21.00 hod. VALENTÝN. Martin Jakůbek moderuje velkou diskotéku nejen pro zamilované. Cena:
on a ona 30,- Kč, jednotlivec 20,- Kč. Velký sál SVČ.

Pátek 29. 2. od 16.00 hod. GENERÁLKA. Zhlédnutí rozpracovaných divadelních kusů, jejich rozbor, hlavně připomínky ze stran diváků. Jedná se o nastudované hry, jejichž
premiéra proběhne v měsíci březnu 2008 na divadelních přehlídkách. Vstupné symbolické: 20,- Kč. Malý divadelní sál SVČ.

g

g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. PLETENÍ Z PEDIGU
PRO VŠECHNY. Košíky, ošatky, tácy, obaly na květináče, dekorace, ozdoby. Vstupné děti, mládež a dospělí: 40,- Kč. Ateliér SVČ Fokus (větší množství materiálu k základní sazbě
se platí příplatkem).
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST. V ateliérech SVČ pod vedením Evy Mitášové.
Děti, mládež a studenti 35,-Kč, dospěláci 65,-Kč.

Pátek 22. 2. od 19.30 hod. Velký sál SVČ Fokus. Město
Nový Jičín, SVČ Fokus a komise pro tělovýchovu a volný čas
pořádají MĚSTSKÝ SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů a trenérů města Nového
Jičína za rok 2007. Předprodej vstupenek: od 28. 1. 2008
SAZKA — SPORTKA, Masarykovo náměstí.

g

Pátek a sobota 29. 2. a 1. 3. MALBA NA SKLO. Páteční
odpoledne a sobotní dopoledne si můžete vyzkoušet Tiffanyho
techniku, vitráž a malbu na sklo pod vedením odborných lektorek. Cena 120,- Kč.

g

g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. KLUB DESKOVÝCH HER.
Máte rádi dobrodružství? Nebolí vás trochu si i zapřemýšlet?
Přij te se naučit tolik populární známé i méně známé stolní
hry: Osadníci z Katanu, Citadela, Carcassone, Shogun a jiné.
Klub otevřen každé pondělí od 16.00 do 19.00 hod. Vstupné
5,- Kč.

Připravujeme na 7. 3.— 9. 3. CRAVATACON. Skalní příznivci sci-fi a fantasy. Bohatý program, kterému rozumí výše
uvedení. Cena 140,- Kč. Bez ubytování a stravy. Sledujte samostatné plakáty a web.

g

g Připravujeme na 4. 4. Přihlaste se do soutěže MISS DÍVKA, která se koná v měsíci dubnu 2008. Děvčata od 13 do 17
let se mohou přihlásit do 20. 3. v SVČ Fokus u paní H. Veverkové. Čeká vás velká zábavná show, zajímavé ceny.

g Do 3. února 2008 VÁNOCE VE MĚSTĚ. Výstava ze sbírek Muzea Novojičínska prezentující dobu vánoční a zimní čas v městském prostředí málo známým pohledem. Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g 21. února — 10. června 2008. BŮH, ČEST,
VLAST KINSKÝCH ZE ZÁMKU V LEŠNÉ.
Výstava obrazů rodu Kinských ze zámku Lešná.
Rytířský sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g MUZEJNÍ ČTVRTKY. 28. února 2008. PAMÁTKY A PŘÍRODA ETIOPIE. Přednáška — zážitky z cest v roce 2006.
Přednášející: Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc., Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Trámový sál
Žerotínského zámku v Novém Jičíně, 16.00 hodin.

Otevírací doba: úterý — pátek 8.00 — 12.00/13.00 — 16.00 hod.
Neděle, svátky 9.00 — 15.00 hod., sobota zavřeno.
ggggggggggggggggggggggggggg
g Soubor lidových písní a tanců JAVORNÍK Nový Jičín,
Dětský valašský soubor JAVORNÍČEK vás srdečně zvou
na VALAŠSKÝ BÁL 16. února 2008 od 19.00 hodin ve všech
prostorách Střediska volného času FOKUS na ul. K Nemocnici. K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika, dechová
hudba Martina Jakubíka. Vstupenky slosovatelné, vstupné
100,- Kč (krojovaní 50,- Kč). Předprodej vstupenek od 4. do
15. února 2008 v „SAZKA — SPORTKA“ na Masarykově nám.

Soubor lidových písní a tanců

Czech POINT — rejstřík trestů
Vedoucí organizačního odboru
g Vydávání výpisů z rejstříku trestů je první agendou, která
přistupuje k neveřejné evidenci informačního systému veřejné správy. To samozřejmě s sebou nese zvýšené nároky na
bezpečnost komunikace, musí se ověřit totožnost žadatele.
Přesto bude obsluha pracoviště Czech POINT pracovat s jednoduchým formulářem podobně jako je to u stávajících registrů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů
v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů
osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti (tuto žádost vyplňuje elektronicky na pracovišti Czech
POINT zaměstnanec města). Osoba, které lze na pracovišti
Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti
a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se
může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště
v České republice. Od 1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří
žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní
doklad). Předložený doklad se nejdříve zkontroluje v databázi
neplatných dokladů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis, a vytiskne se žádost o vydání
výpisu a žadatel tuto písemnou žádost podepíše.
Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník
Czech POINT elektronickou žádost na rejstřík trestů, který
odpoví bu předáním výpisu (podobně jako u stávajících agend
Czech POINT) nebo informací, že „Žádost nemohla být vyřízena elektronicky“.
Ad a) V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, tento výpis se vytiskne, doplní ověřovací
doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů.
Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí a zaplatí
za celý výpis správní poplatek ve výši 50,- Kč podle zákona
č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů. Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
Ad b) V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle
§11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném
znění — tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT vytisknout tuto papírovou žádost. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů
v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50,- Kč, který hradí žadatel,
a pošle tuto žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

Umístění pracoviště Czech POINT na Městském úřadě
v Novém Jičíně: budova radnice, Masarykovo náměstí 1/1,
kancelář číslo 119, tel. 556 768 262.

Návštěvníkům knihovny...
Městská knihovna Nový Jičín

g

TANEČNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ. Závodní klub
Autopal Nový Jičín. Zahájení: 6. 2. 2008 v 19.00 hod. Šest
vyučovacích lekcí + závěrečný večer. Cena na osobu 750,- Kč.
Vyučuje M. Gillar. Přihlášky: SMS na čísle 736 534 945.

g Město Nový Jičín, Středisko volného času Fokus a sportovní komise pořádají v pátek 22. 2. 2008 od 19.30 hodin ve
Velkém sále SVČ FOKUS, K Nemocnici 23 MĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením nejúspěšnějších sportovců, kolektivů, trenérů a rytíře sportu města Nového Jičína
za rok 2007. Hraje: Hudební skupina TNT.
Vstupné: 220,- Kč s večeří a bohatým doprovodným programem. Předprodej vstupenek: od 28. 1. 2008 SAZKA —
SPORTKA na Masarykově náměstí.

g Od 4. února 2008 dochází ke změně půjčovní doby pro
veřejnost v oddělení pro děti a mládež. Pondělí 12.00 —
17.00 hod., úterý 8.30 — 11.00/12.00 — 17.00 hod., středa 12.00
— 17.00 hod., čtvrtek 8.30 — 11.00/12.00 — 17.00 hod., pátek
12.00 — 17.00 hod.

Klub rodáků a přátel města Nový Jičín
zve všechny své členy ve čtvrtek 21. 2.
2008 v 15.30 hodin
do malého sálu Beskydského divadla v Novém Jičíně na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI. Úvodem vyslechneme malý
klavírní recitál nadaného třináctiletého klavíristy Tomáše
Vrány z Mořkova (pan Jaroslav Bělík jej představil v minulém čísle Novojičínského zpravodaje v rubrice Zájmy našich
spoluobčanů).
Pavel Wessely, předseda klubu
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Hledání zmizelé sochy císaře Josefa II. vzbudilo zájem médií g I letos se město vyzdobilo květinami

Hueyitlatoani: v rámci NJ léta vystoupil 35členný soubor z Mexika g Nová úprava Janáčkových sadů vyvolala polemiku mezi občany

Zájezd klubu rodáků — putování po stopách slavných rodáků g Motokrosový areál v NJ slouží především těm nejmladším závodníkům.

Po velké rekonstrukci byl otevřen rodný dům Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích
13
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srpen — září 2007

Členové Klubu rodáků a přátel NJ a Ondráše si připomněli památku jejich zakladatele Ervína Bártka g Kuličky štěstí

září 2007
Představa baroka ludwigsburskými zahradníky v rámci městských slavností g Slavnostní průvod

XIV. městská slavnost ve spolupráci s Ludwigsburgem g Nový Jičín přivítal na náměstí několik desítek automobilových veteránů

Slavnostní podpis smlouvy mezi Novým Jičínem a partnerským městem Epinal

Zástupci partnerského města Epinalu g Koncert epinalských hudebníků u příležitosti podpisu partnerské smlouvy

Slavnostní otevření střediska Europe Direct Nový Jičín g Opravu fasády domu na ul. 28. října obohatil i průhled ze zámeckého parku
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Odhalení pamětní desky Josefa II. přilákalo mnoho lidí

Sbor novojičínského gymnázia ve Francii g Nový kruhový objezd usnadnil dopravní situaci na ul. Bezručově

Nově vzniklá cyklotrasa umožní lepší spojení na Libhoš g Setkání bývalých zaměstnanců s vedením města

Plavci s ploutvemi KVS Laguna — nejúspěšnější mládežnický kolektiv ČR g Dokončena příprava pro další výstavbu Za Školou
g Mendlův dům po rekonstrukci přitahuje návštěvníky
15
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říjen — listopad 2007

100. výročí narození M. Baláše bylo připomenuto v jeho rodišti a vydáním knížky na konci roku g I. ročník běhu za zdravím Smetanovými sady

listopad — prosinec 2007

Hubertova jízda v Loučce a Bludovicích

Novojičínské derby utkání I. A třídy v Libhošti g Po rozsáhlé rekonstrukci byla otevřena ZŠ a MŠ speciální g Ondrášek zazářil na Maltě

Historicky nejdelší „středomořské turné“sboru Základní umělecké školy Ondrášek. V hlavním městě Malty ve Vallettě získal dvě cenná vítězství.

Betlémská stáj — k vánoční atmosféře na náměstí přispěla i bludovická usedlost Bludička g Dětem naděloval také Mikuláš
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prosinec 2007
Jeden z betlémů, který byl k vidění na výstavě Vánoce ve městě g Počasí umožnilo zimní radovánky (Svinec, Lamberk)

Byl odlit nový zvon pro žilinský kostel sv. Mikuláš g Zdravotně postižení — Mikulášské odpoledne a zábavné odpoledne se soutěžemi ve vodě

Výroční schůze ZO ČSBS s předáním ceny R. Stehlíkovi g Vánoční koncert Ondráše ve farním kostele v NJ g Tradiční vánoční koncert v Žilině

Vánoční turnaj v bowlingu (Orel Loučka) g Sextet na vánočním koncertu v Žerotínském zámku g NJ se v předvánočním čase krásně rozsvítil

Nové barvy fasád oživily naše sídliště g Taková byla oslava Nového roku 2008
17
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Nový Jičín na Regiontouru
Stanislav Bartoň

g Nový Jičín se již tradičně zúčastnil brněnského veletrhu
cestovního ruchu Regiontouru, největšího veletrhu cestovního ruchu u nás zaměřeného na regiony, který se konal ve
dnech 10.—13. ledna 2008 v pavilonu V. Souběžně s ním probíhal v pavilonu F jeho souputník, veletrh Go, na němž se
představují cestovní kanceláře.
Na letošním, již 17. ročníku, vystavovalo 1 455 firem ze 32
zemí světa a prezentovalo se více než 80 turistických destinací. Město se představilo širokou nabídkou svých propagačních materiálů, video-ukázkami atraktivit a filmem z městské slavnosti. Prezentace společně s dalšími městy v podhůří
Beskyd (Kopřivnicí a Frenštátem) byla součástí expozice
Moravskoslezského kraje. Na Nový Jičín upoutával svým vystoupením vokální sextet Pohoda přímo na stánku a také
vystoupil na centrálním moravském pódiu. Okolní oblasti
dále prezentovaly cimbálová muzika z Frenštátu pod Radhoštěm nebo vosková figurína Sigmunda Freuda (z Příbora), či
různé poznávací soutěže a kvizy.
První dva dny věnované odborné veřejnosti byla akce doplněna odborným doprovodným programem (workshopy, semináře, přednášky). Expozici MSK navštívil hejtman MSK
E. Tošenovský, náměstek hejtmana P. Lukša a mnoho starostů a zástupců měst. Víkendové dny byly věnovány laické
veřejnosti. Největší poptávka byla po mapách cyklotras a materiálech propagujících historické památky. Letošní ročník
byl velmi úspěšný, veletrhy navštívilo více než 36 000 návštěvníků. Věříme, že naše účast přinese městu další zviditelnění a zvýšení povědomí a zájmu turistů i do dalších let.

Město má schválený rozpočet
na rok 2008 a aktualizovaný strategický
plán města na období 2007—2013
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta města
g

Zastupitelstvo města Nový Jičín na svém posledním zasedání dne 19. 12. 2007 schválilo rozpočet na rok 2008. Jelikož
se tento způsob praktikuje již pátým rokem, je tím dána výhoda, že město nemusí mít schválené rozpočtové provizorium
a že financování města přechází z roku na rok plynule bez
větších výkyvů a jsou zajištěny prostředky na služby a investiční akce v plné výši. Rozpočet pro rok 2008 byl sestaven
dle nově navržených zásad, které byly projednány i orgány

města. Tím bylo dosaženo, že rozpočet byl navržen a schválen jako mírně přebytkový ve výši 429,416.970,- Kč v oblasti příjmů i výdajů s rezervou 3,9 mil. Důležitá je skutečnost,
že nebylo nutné jako v uplynulých letech zapojení finanční
rezervy města. Město Nový Jičín má zdravou ekonomiku s nulovou dluhovou službou a drobné splácení je jen v rámci splácení státní podpory formou zvýhodněných úvěrů u některých
nákladných investic v oblasti vybudování nových kanalizačních sítí (Žilina, Libhoš).
Věříme, že i v dalším období se nám bude dařit v podpoře
a zisku dotačních titulů z Evropské unie a České republiky,
na připravené a zpracovávané projekty města v různých oblastech našeho života. Jako jednou z priorit 2008—2009 je projekt „Rekonstrukce Masarykova náměstí v Novém Jičíně“,
které po této probíhající Martinské zimě zaznamenalo již
poslední a rozhodující újmu na daném stavu. Další připravované projekty vycházejí z již nově schváleného Strategického plánu rozvoje města — akčního plánu a dotýkají se různých oblastí. Například v oblasti sociální to bude budování
denního stacionáře pro zdravotně a mentálně postižené občany v místní části Žilina (bývalá základní škola), na kterém
se bude podílet také Moravskoslezský kraj, Sdružení mentálně postižených a Slezská diakonie. Jedním z dalších projektů je „Novojičínské vzdělávací a podnikatelské centrum“
které by mělo vzniknout v bývalé Základní škole Bohuslava
Martinů. Jeho hlavním úkolem bude podpora oblasti vzdělávání jak pro širokou veřejnost (SŠ a VŠ), tak pro podnikatelskou sféru (podnikatelský inkubátor), a tím se podílet na dalším snižování nezaměstnanosti našeho regionu. Tento projekt
bude ve spolupráci města Nový Jičín, VIZE, Vysoká škola podnikání a.s., EDUCA — SOŠ aj.
Také v oblasti služeb je připravován projekt „Rekonstrukce
sportovního areálu“ týkající se areálu stadionu v Novém Jičíně a jeho okolí, kde by za evropské peníze měla být vybudována nová sportoviště (hřiště, in-line dráhy, skeat areál.
víceúčelové hřiště, minigolf, šatny a zázemí pro tyto služby),
které budou sloužit sportům i naší veřejnosti. Na tomto projektu se budou společně s městem podílet i Tělovýchovná
jednota Nový Jičín, sportovní subjekty aj.
Jedním z dalších je v oblasti brownfields projekt „Příprava
území v lokalitě Bezručova“, kde bude za prostředky Evropské unie toto území vyčištěno a připraveno pro další využití
(bytová výstavba a služby). Taktéž ve spolupráci se soukromou firmou se připravuje projekt další bytové výstavby v lokalitě Bohuslava Martinů (130 bytů).
Město dále připravuje pokračování „Regenerace panelových sídliš“, kde po Loučce budou připraveny i projekty dalších sídlištních celků na území města (Dlouhá-PalackéhoAnenská, Bezručova-Revoluční-U Jičínky). Probíhá také příprava projektu „Komplexní rekonstrukce vybraných domů“,
„Budování a značení cyklostezek“, „Budování infrastruktury
v průmyslovém parku — plocha P1“ (10 ha) aj.
Zároveň s těmito připravovanými projekty bude probíhat
i velmi rozsáhlá akce v oblasti životního prostředí — čištění
odpadních vod, kde je město zastoupeno v dobrovolném svazku obcí regionu Novojičínska a kde je již připraven projekt
za 600 mil. Kč, v němž má naše město podíl nákladů za cca
160 mil. (kanalizace Žilina II. etapa, Záhumení Loučka).
Kromě těchto nákladných projektů je naším prioritním úkolem řešení v oblasti dopravy na území města (včetně parkování), kde bude prioritou větší využití naší MHD a stávajících ploch. Zároveň pokračovat ve zlepšení stavu chodníků
a komunikací a vytvářet podmínky pro kvalitní údržbu v této
oblasti.
Zároveň se musíme vyrovnat se stále rostoucími náklady
v oblasti odpadového hospodářství, včetně následného úklidu
černých skládek. V oblasti zeleně jsou také v běhu nové projekty týkající se vytipovaných lokalit na území města. Květinová výzdoba svým každoročním rozšiřováním dává našemu
městu nové možnosti z pohledu návštěvníků našeho regionu.
Věříme, že se nám společně podaří toto vše zvládnout ke
spokojenosti co nejširší veřejnosti našeho města a že Nový
Jičín bude i nadále vyhledávaným místem České republiky
i Evropy.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

18

Z jednání samosprávných
orgánů města
Mgr. Hana Sirotová

Mgr. Ivan Týle, starosta města

g Zastupitelstvo města Nový Jičín se sešlo na svém 9. zasedání dne 19. 12. 2007. V úvodu jednání vzali zastupitelé na
vědomí „Zprávu o kontrole plnění 8. zasedání ZM“. Schválili
poskytnutí příspěvku Basketbalovému klubu Nový Jičín ve
výši 1,5 milionu Kč ročně v letech 2008—2010. Poskytnutí této
dotace je podmíněno umístěním prvního družstva mužů do
6. místa v Mattoni národní basketbalové lize. Schválili také
poskytnutí příspěvku ve výši 300 000,- Kč římskokatolické farnosti na opravu havarijního stavu střechy fary v Novém Jičíně.
Nejdůležitějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu
města na rok 2008 a rozpočtového výhledu na léta 2009 až
2017. Celkové výdaje by v příštím roce měly dosáhnout výše
429.416,97 tis. Kč, příjmy 432.255,07 tis. Kč. Zde odkazujeme
na plné znění usnesení na webových stránkách města www.
novyjicin.cz a na finančním odboru MěÚ Nový Jičín.
Zastupitelé dále přidělili grantové příspěvky organizacím
a fyzickým osobám. Celkem bylo rozděleno 8.715.000,- Kč
v pěti grantových okruzích. Největší grant ve výši 5.034.000 Kč
získala Tělovýchovná jednota Nový Jičín. K rozdělení v rámci
dodatečně vyhlášeného okruhu 3.2. (připravuje se na 1. pololetí roku 2008) zbývá navíc částka 1.044 tis. Kč.
Byla projednána obsáhlá finanční a majetkoprávní problematika (zde se odvoláváme na plné znění usnesení rady města). Podrobnější informace jsou k nahlédnutí na webových
stránkách města a úřední desce.
Dále byly na programu bytové záležitosti a také zde se odvoláváme na plné znění usnesení uveřejněné na webových
stránkách města a úřední desce.
Zastupitelstvem byla vzata na vědomí Zpráva o kontrolách provedených kontrolním výborem, a to jednak kontrola
pořadníku pro přidělování bytů, a jednak kontrola smluvních
vztahů se společností Dalkia.
Byla vydána obecně závazná vyhláška (OZV) č. 7/2007,
kterou se mění OZV č. 3/2004 o místních poplatcích.
Zastupitelé také schválili OZV č. 8/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromaž ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, jehož výše
pro rok 2008 bude 456,- Kč za poplatníka. Dále byl schválen
„Strategický plán rozvoje města Nového Jičína pro období
2007—2013“. V závěru jednání vzali na vědomí informace o postupu prací na rekonstrukci Masarykova náměstí a schválili
termíny jednání zastupitelstva města na rok 2008.

g Město Nový Jičín vyhlašuje dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb.

Finanční prostředky na
grantové okruhy pro rok 2008 rozděleny
Mgr. Hana Sirotová
g Zastupitelstvo města na svém devátém jednání schválilo
rozdělení finančních prostředků na grantové okruhy pro rok
2008. Celkem bylo rozděleno 8.715.000,- Kč v pěti grantových
okruzích:
Grantový okruh č. 1: Činnost subjektů v oblasti sociální
a zdravotní péče pro rok 2008 ve výši 578.000,- Kč.
Grantový okruh č. 2: Kulturní činnost v Novém Jičíně
849.000,- Kč.
Grantový okruh č. 3: Sportovní činnost v Novém Jičíně
6.656.000,- Kč, z toho: 3.1 Provoz a údržba tělovýchovných
a sportovních zařízení, zajišování podmínek pro činnost
(nájmy atp.) 6.000.000,-Kč; 3.2 Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže 456.000,-Kč; 3.3 Jednorázové sportovní akce na území města 200.000,-Kč.
Grantový okruh č. 4: Ostatní volnočasové aktivity a aktivity škol 232.000,- Kč.
Grantový okruh č. 5: Činnost spolků a zájmových sdružení 400.000,- Kč.
Celkem 8.715.000,- Kč. Největší grant získala Tělovýchovná
jednota Nový Jičín (5.034.000,- Kč). K rozdělení v rámci dodatečně vyhlášeného okruhu 3.2. (připravuje se na 1. pololetí
roku 2008) zbývá navíc částka 1.044 tis. Kč.
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Město Nový Jičín vyhlašuje
zápis žáků do prvních tříd ZŠ

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

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 2008—2009.
Zápis se bude konat v pátek 8. února 2008 od 14.00 do
18.00 hodin v základních školách, jejichž obvody jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2007 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. Melče, Tolstého, U Hráze, U Stadionu, V Kútě, V. Poláka,
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, Štursova, U Pstružího potoka, Úprkova,
Zborovská, Žilinská; část obce Nový Jičín-Straník, 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;
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, Lesní, Masarykovo nám., Myslbekova, Na
Stráni, Na Valech, Nerudova, Novellara, Poděbradova, Pod
Lipami, Pod Skalkou, Přemyslovců, Purkyňova, Resslova,
Revoluční, Skalky, Slovanská, Smetanovy sady, Suvorovova,
Svojsíkova alej, Štefánikova, Tyršova, Úzká, Žerotínova, část
obce Nový Jičín-Kojetín;
e) pro Základní školu a Mateřskou školu Nový Jičín,
Libhoš 90 tvoří školský obvod část obce Nový Jičín -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 přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2008
dosáhnou šesti let věku.
O odložení povinné školní docházky rozhodne ředitel školy
na základě odborného posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zápis do speciálních škol
ZŠ a MŠ speciální, Komenského 64
g

Základní škola speciální a Mateřská škola speciální v Novém Jičíně, Komenského 64 vyhlašuje zápis žáků do první
třídy, který se bude konat ve čtvrtek 7. 2. 2008 v době od 8
do 13 hodin v prostorách Speciálně pedagogického centra.
Zápis je určen dětem s různými druhy zdravotního postižení
(mentální, tělesné, smyslové, autismus) a dětem s více vadami. Přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte, aktuální zprávy o jeho zdravotním stavu, zprávy z psychologického
či speciálního pedagogického vyšetření.

ˇ
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