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Rekonstrukce námìstí

g Obyvatelé Nového Jièína mohou v tìchto dnech spolu s radními a zastupiteli mìsta spolurozhodovat o tom, jak bude
vypadat jejich historické Masarykovo námìstí. A do 10. února
toti mohou dát hlas jedné z pìti variant architektonických
studií, které øeí novou podobu centra a které mìsto pøedstavuje na výstavì v pøízemí radnice.
Z ohlasù, které jsme zaznamenali, se profiluje jedna varianta, která se líbí nejvíce. Je ale také spousta lidí, kteøí nechtìjí s námìstím vùbec nic dìlat, shrnuje výsledky ankety
ing. arch. Jiøí Raka, vedoucí odboru územního plánování MìÚ.
Poznamenal dále, e promìna by novojièínskému námìstí
prospìla. Poslední dùkladnou rekonstrukci podstoupilo pøed
30 lety. Musí se minimálnì pøedládit hlavní plochy, opravit
inenýrské sítì a pokud se takový zásah bude dìlat, bylo by
vhodné vnést do nìj i prvek 21. století, nebo kadá doba tam
zanechala svou stopu pro budoucí generace, soudí Raka.
Uvítal by napøíklad vytvoøení dalího odpoèinkového prostoru nebo zmìnu výkového uspoøádání, které navrhují i nìkteré z vystavovaných projektù. Oprava námìstí si podle nìj
vyádá 40 a 50 milionù korun.
Na ètvercové námìstí, obklopené dochovaným podloubím,
jsou lidé v Novém Jièínì velmi pyní. Pochází toti ze 14. století, kdy vzniklo i samo mìsto. Nyní zde ije 21 000 obyvatel.
Støedovìké novojièínské námìstí pøeilo i rozsáhlý poár
v 18. století a i dnes se mùe pochlubit novoklasicistními fasádami; dvì jsou dokonce barokní. Domy mají renesanèní základ. Kromì kreseb a fotografií nabízí výstava i tøi poèítaèové prezentace budoucí podoby námìstí. Veøejnosti je pøístupná do 10. února vdy v pondìlí a ve støedu od 10.00
do 17.00 hod. Prozatím výstavu navtívilo více ne 800 lidí.
Text a foto Iva Pavlínová, tisková mluvèí

Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. Marek Holán,
Ing. arch. Luká Gergela

BONMOT s.r.o., Olomouc

ARCHITRÁV s.r.o., Ing. arch. Ivo Domorák

Ing. arch. T. onovský

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
g Na svém prvním letoním zasedání (19. 1.) byli radní seznámeni vedoucím stavebního úøadu ing. Lacinou se stavebními
aktivitami na území mìsta. Øeditel mìstské policie pan koda
poté pøedstavil materiál o mìstském kamerovém dohlíecím
systému. Radní po projednání odsouhlasili postupnou obmìnu dnes ji zastaralých kamer (kadý rok jedna kamera).
Dùleitou souèástí programu jednání bylo schválení podrobného rozpoètu pro rok 2005 schváleného v prosinci zastupitelstvem mìsta.
Jako kadoroènì na zaèátku roku pøedloila radním vedoucí kontrolního odboru paní Pohunková vyhodnocení èinnosti
svého odboru za rok 2004 a plán na rok letoní. Následovala
problematika kolství, konkrétnì ádosti obcí Hostaovice
a Bernartice nad Odrou o odputìní èásti neinvestièních nákladù, které jsou obì obce povinny Novému Jièínu platit za
áky, kteøí navtìvují novojièínské koly. O celé záleitosti definitivnì rozhodne zastupitelstvo. Rada v pøípadì Hostaovic
pøipustila monost èásteèného vzájemného zápoètu v r. 2005.
V prùbìhu jednání radu plánovanì navtívili øeditel nemocnice s poliklinikou MUDr. Radan Gocál a pøedseda zdravotnické komise MUDr. Vladimír Maòásek, kteøí informovali radu
o zmìnách uskuteènìných v nemocnici v prùbìhu posledních
mìsícù. Podrobnì prodiskutovány byly i zámìry a plány NsP
pro tento rok. Po dùkladném zváení odloili radní své rozhodnutí o novém øediteli Bytového podniku mìsta Nový Jièín
na pøítí jednání RM.
Rada mìsta schválila na základì materiálu zpracovaného
pøedstaviteli firmy Dotep s.r.o. cenu tepla pro odbìratele na
území mìsta. V letoním roce dochází k mírnému navýení.
Výsledná cena, jak byla RM ujitìna, je spí nií nebo v relaci s okolními obcemi a mìsty. Následoval blok bytových
záleitostí, jeho souèástí bylo mimo jiné schválení vyhláení
nabídkového øízení na pronájem tøí bytù s uvolnìným nájemným s moností budoucího odkoupení.

ROZPOÈET MÌSTA NOVÝ JIÈÍN
PØÍJMY
Tøída 1  Daòové pøíjmy
Tøída 2  Nedaòové pøíjmy

Z majetkoprávních záleitostí je tøeba zmínit pøedevím
protesty obèanù proti výstavbì nového restauraèního zaøízení a oddychového areálu v blízkosti fotbalového høitì
v ilinì. Z písemných ohlasù obèanù vyplynula pøedevím
skuteènost, e nejsou o zámìru výstavby dostateènì a objektivnì informováni. Proto v nejbliích dnech dojde na základì
úkolu, který rada mìsta zadala majetkoprávnímu odboru,
k veøejnému projednání. Rada mìsta se na svém jednání zabývala také ádostí soukromé osoby z Oder o zapùjèení sochy
Vítìzství autora Babíèka, je døíve stála u erotínského
zámku, a rozhodla o jejím neschválení.
V závìru radní schválili svùj plán práce na první pololetí,
na svém pravidelném jednání se opìt sejdou 10. února 2005.
Mgr. Tomá Vindi, místostarosta mìsta

Rozpoèet mìsta na rok 2005
g Váení obèané Nového Jièína, zastupitelstvo mìsta na svém
16. zasedání dne 21. 12. 2004 schválilo rozpoèet mìsta na
rok 2005, který pøed nás staví mnoho nároèných úkolù, je
mají vliv na ivot a rozvoj naeho mìsta a je bych vám rád
pøiblíil.
Vechny investièní akce mìsta vycházejí ze schváleného
a kadoroènì aktualizovaného Plánu rozvoje mìsta na léta
2004 2006. Zde jsou zapracovány vekeré úkoly pro toto
volební období a je nutno uvést, e tyto vycházejí z potøeb
mìsta v iroké sféøe jeho ivota nebo jsou dány zákonnými
termíny státu a mìsto je musí plnit.
Rozpoèet mìsta na rok 2005 pøesáhl jak v pøíjmech, tak ve
výdajích èástku pùl miliardy korun a dosáhl výe 511,625 mil.
Kè. Rozpoèet je koncipován jako schodkový se zapojením finanèních zdrojù z uplynulých let. Skuteèností je, e velká
èást rozpoètovaných financí mìsta jsou prostøedky, které
jsou pøísnì zúètovatelné s rozpoètem státu  konkrétnì prostøedky v sociální oblasti, ve kolství, v plánovaných dotacích
na investièní akce apod. a tyto pøesahují èástku 123 mil. Kè.
Akce investièního charakteru a opravy na území mìsta a jeho
místních èástí pøedstavují finance ve výi cca 120 mil. Kè.

Rok 2005

Schválený rozpoèet 2004

Index 2005/04 v %

(Údaje jsou v tis. Kè)

232 038

200 907

115,50

25 659

25 588

100,28

34 141,4

33 600

101,61

Tøída 4  Pøijaté dotace

165 999,3

195 587

84,87

PØÍJMY CELKEM

457 837,7

455 681,9

100,47

53 788,1

41 398,1

129,93

Tøída 3  Kapitálové pøíjmy

Tøída 8  Financování

511 625,8

497 080,0

102,93

Kapitola 02 Vodní hospodáøství

30 940

38 140

81,12

Kapitola 10 Doprava

57 000

54 900

103,83

3 540

3 195

110,80

ÚHRN ZDROJÙ

Kapitola 11 Obchod, sluby, turismus

545





Kapitola 14 kolství

36 822

39 102

94,17

Kapitola 16 Kultura

26 879

27 235

98,69

0

1 500



12 868

13 228

97,28

91 596,8

95 045

96,37

9 000

8 600

104,65

Kapitola 12 Stavební úøad

Kapitola 17 Vnitøní vìci
Kapitola 18 Obrana a bezpeènost
Kapitola 19 Veobecná veøejná správa
a informatika
Kapitola 20 Majetkoprávní záleitosti

111 629

116 146

96,11

Kapitola 35 ivotní prostøedí

28 418

24 160

117,62

Kapitola 39 Komunální sluby a bydlení

85 763

48 670

176,21

750

3 130

23,96

Kapitola 28 Sociální dávky a sociální péèe

Kapitola 40 Územní rozvoj mìsta
Kapitola 41 Finanèní operace a ostat. èinnosti
VÝDAJE CELKEM

15 875

24 029

66,07

511 625,8

497 080,0

102,93
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Nemalé náklady mìsta jsou plánovány do iroké sféry komunální oblasti, která zahrnuje svoz tuhého domovního odpadu, tøídìného odpadu, provoz a údrbu komunikací mìsta,
chodníkových tìles, péèi o zeleò mìsta vèetnì provozu høbitovù, veøejného osvìtlení aj. Tyto pøedstavují èástku v rozpoètu mìsta vìtí ne 60 mil. Kè. Mìsto také vynakládá nemalé
prostøedky na zajitìní a udrení poøádku, na provoz úøadu
pro výkon státní správy v rámci obce s povìøeným obecním
úøadem a obce s rozíøenou pùsobností.
V oblasti kultury vynaloí mìsto v roce 2005 prostøedky
ve výi pøes 26 mil. Kè. Je nutné si uvìdomit, e mnohá kulturní zaøízení a aktivity neslouí jenom obèanùm mìsta, ale
i iroké veøejnosti z okolí, která je vyuívá ke svému kulturnímu vyití.
Takté provozování nákladných sportovních zaøízení jako
je bazén a zimní stadion je na bedrech mìsta v nákladech
témìø 11 mil. Kè. Také tato zaøízení vyuívají obèané okolních
mìst a obcí.
Podpora mìsta ji tradiènì smìøuje do oblastí zájmových
a spolkových èinností, a u v kultuøe, sportu, sociální sféøe
èi jiných zájmových aktivitách naich spoluobèanù, pøevánì
z øad mládee. Mìsto tímto dává jasnì najevo svou podporu
subjektùm, které mohou formou grantù zajistit zájmovou èinnost pro irokou veøejnost. Výe této podpory dosáhne letos
èástky 8 mil. Kè.
Nyní bych vám krátce pøiblíil nìkteré nákladné investice
mìsta pro rok 2005. V oblasti vodního hospodáøství je to pokraèující I. etapa Kanalizace a èistièky odpadních vod Libho ve výi 18,5 mil. Kè. Celá akce (probíhající v letech 2004
a 2006) pøekraèuje èástku 80 mil. Kè. V oblasti dopravy to
jsou investice do komunikací, chodníkových tìles, okruních
køiovatek a parkovacích ploch, je jsou navreny v plánu
akcí mìsta a jsou na nì pøipraveny finance ve výi 21 mil. Kè.
Mìsto hodlá také pokraèovat v akci Regenerace sídlitì
Louèka, a to dokonèením I. etapy a zahájením druhé s náklady ve výi 10 mil. Kè. Mìsto bude opìt ádat stát o podporu
akce formou vyhláené dotace státu.
Dokonèení opravy havarijního technického stavu pøístavby
Beskydského divadla pøedstavuje èástku 2,4 mil. Kè a na zahájení rekonstrukce J-klubu je vyèlenìno 10 mil. Kè. Èeká
nás také rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu, nebo
ubìhla patnáctiletá ivotnost tohoto èpavkového zaøízení,
která se projevuje negativnì v nákladech provozu. Výe této
investice pøesahuje 11 mil. Kè. Dále je tu zámìr na pøístavbu
zázemí pro bazén ve výi 21,5 mil. Kè, avak tento je podmínìn získáním dotace na rozvoj regionu.
Musím se takté zmínit o zámìrech mìsta v oblasti podpory
výstavby rodinných domkù, kde mìsto upøednostní dvì hlavní lokality, a to Pod Skalkou III. etapa (63 stavebních míst)
a v místní èásti ilina lokalita Za kolou (14 stavebních
míst). Zde je mìsto pøipraveno k zajitìní projektù, vybudování inenýrských sítí, komunikací a veøejného osvìtlení. Je
vak nutno podotknout, e ne vechny pozemky jsou ve vlastnictví mìsta a bude záleet na dohodì s jejich vlastníky, jak
se celý zámìr bude realizovat.
V závìru této èásti èlánku se musím zmínit o plánovaném
zámìru mìsta, který se týká akce Rekonstrukce námìstí.
V souèasné dobì probíhá seznámení iroké veøejnosti s pìti
studiemi. Bude záleet také na odborných komisích mìsta,
co ve spolupráci s odbornou veøejností doporuèí samosprávným orgánùm mìsta k realizaci. Jedná se o velmi nákladnou
akci, je je velmi citlivì vnímána irokou veøejností. Mìsto
se zamìøí na hledání rùzných moností získání finanèních
zdrojù, které by pomohly financovat tak nákladný úkol, který
mùe pøesáhnout nìkolik desítek milionù korun.
Na tomto místì bych vám té rád sdìlil, e samosprávné
orgány mìsta se rozhodly pro zpracování dokumentu Strategický plán rozvoje mìsta. Ten by mìl nastínit vývoj Nového
Jièína ve vech oblastech jeho ivota v dalích letech. Na jeho
tvorbì se podílejí zástupci podnikatelských subjektù, spoleèenských organizací, samosprávy mìsta, vedoucí pracovníci
mìstského úøadu. Projekt probíhá také ve spolupráci s Vysokou kolou báòskou v Ostravì a pod patronací zástupcù Regionální kanceláøe Karviná. Za zpracování Strategického plánu
rozvoje mìsta je v rámci mìstského úøadu odpovìdný ing.
Karel Kozelský. Hlavním zámìrem je udrení krásy naeho
mìsta, zvýení jeho atraktivnosti v oblasti cestovního ruchu
3
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a dosaení spokojenosti co nejirí obèanské veøejnosti ve
vech sférách ivota. Je to úkol nesnadný a dlouhodobý, který
nelze splnit bez spolupráce a podpory právì vás, obèanù.
V úplném závìru si vám dovoluji na zaèátku letoního roku
popøát hodnì zdraví, úspìchù a spokojenosti ve vaich ivotech.
Ing. Vladimír Bárta, místostarosta mìsta

Povinnosti provozovatelù
støedních a malých stacionárních zdrojù zneèiování ovzduí a provozovatelù zdrojù zneèiování ovzduí
pouívajících tìkavé organické látky
g Upozoròujeme provozovatele støedních a malých stacionár-

ních zdrojù zneèiování ovzduí na následující povinnosti
vyplývající ze zákona è. 86/ 2002 Sb. o ochranì ovzduí. Vichni provozovatelé støedních stacionárních zdrojù zneèiování
ovzduí jsou povinni oznámit pøíslunému obecnímu úøadu
obce s rozíøenou pùsobností nejpozdìji do 15. 2. 2005: výpoèet poplatku za zneèiování ovzduí z údajù roku 2004
a souhrnnou provozní evidenci støedních zdrojù zneèiování
ovzduí. Formuláøe souhrnné provozní evidence støedních
zdrojù zneèiování ovzduí jsou k dispozici na MìÚ Nový
Jièín, odboru ivotního prostøedí, kanceláø è. 306.
Provozovatelé malých stacionárních zdrojù zneèiování
ovzduí, které jsou pøedmìtem poplatku a vztahuje se na nì
oznamovací povinnost, jsou povinni v termínu do 15. 2. 2005
odevzdat pøíslunému obecnímu úøadu podklady pro stanovení výe poplatku na bìný rok. Zda je malý stacionární
zdroj zneèiování ovzduí zpoplatnìn, plyne z pøílohy è.1
a § 19 zákona è. 86/ 2002 Sb. o ochranì ovzduí. Provozovatelé malých stacionárních zdrojù zneèiování ovzduí pouívající tìkavé organické látky jsou povinni dle § 11 a § 12
Vyhláky MP è. 355/2002 Sb. oznámit pøíslunému obecnímu úøadu do 15. února 2005 údaje o jejich pouívání za rok
2004 na tiskopisu, jeho vzor je vytitìn v pøíloze è. 6 uvedené
vyhláky.
Provozovatelé støedních stacionárních zdrojù zneèiování
ovzduí pouívající tìkavé organické látky jsou povinni dle
§ 11, § 12 Vyhláky MP è. 355/2002 Sb. a § 54 odst. 9 zákona
è. 86/ 2002 Sb. oznámit pøíslunému obecnímu úøadu obce
s rozíøenou pùsobností do 15. února 2005 údaje o jejich pouívání za rok 2004 na tiskopisu zveøejnìném v pøíloze è. 6
uvedené vyhláky.
Ing. Dagmar Tomanová, odbor P

Roèní hláení o produkci

a nakládání s odpady
g Oprávnìné osoby a pùvodci odpadùv pøípadì, e produkovali nebo nakládali s více ne 50 kg nebezpeèných odpadù
nebo více ne 50 t ostatních odpadù za kalendáøní rok jsou
povinni zpracovat roèní hláení. Hláení o produkci a nakládání s odpady a hláení o komunálních odpadech (dle pøílohy
è. 20 a 21 vyhláky è. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady) je kadoroènì v termínu do 15. února 2005
zasíláno pùvodci odpadù a oprávnìnými osobami na obec
s rozíøenou pùsobností.
V pøípadì, e pùvodci odpadù a oprávnìné osoby nepouívají vlastní software na prùbìnou evidenci odpadù, mohou
si svoji práci zjednoduit tím, e vyuijí pro vypracování
hláení internetové stránky www.inisoft.cz. Zde v odkazu
Formuláø  roèní hláení lze zpracovat hláení, které nemusí být ruènì pøepisováno, nebo ho lze vytisknout a rovnì
se automaticky vygeneruje do datového souboru. Pøi zadávání kadého údaje probíhají automatické kontroly, které
eliminují moné chyby a nedostatky v hláení, kterých bylo
v pøedelých letech velmi mnoho. Jeliko se vydáním novely
zákona o odpadech zpøísnily postihy za evidenci odpadù, je
výe uvedená alternativa vhodným øeením.
Formuláøe k vyplnìní hláení jsou k dispozici i na Mìstském
úøadì Nový Jièín, odbor ivotního prostøedí (kanceláø è. 306,
kontaktní osoba: Mgr. M. Kiová, tel.: 556 768 365, e-mail:
mkissova@novyjicin-town.cz), kde vám budou rovnì poskytnuty informace o zpracování hláení.
Mgr. Marta Kiová, odbor ivotního prostøedí

Letos pøijímací zkouky
na støední koly novì
g Od 1. ledna 2005 platí nový kolský zákon. Rodièe a áky
9. tøíd zajímá v souèasné dobì nejvíce èást o pøijímání do prvních roèníkù støedních kol. Informace, e ák vyplòuje pro
první kolo pøijímacího øízení na pøihláce pouze jednu støední kolu, vzbudila nejvíce reakcí. Pøináí toti více nejistoty
jak rodièùm a ákùm, tak také støedním kolám. Rodièe a áci se musí rozhodnout do konce února 2005, kdy podávají
pøihláku øediteli své základní koly. Pro støední koly je samozøejmì dùleité, aby se v prvním kole pøihlásilo co nejvíce
kvalitních uchazeèù. Rodièe a áci zvaují riziko  pøihlásit
se v prvním kole na kolu, o kterou mají nejvìtí zájem nebo
radìji sázet na jistotu a volit kolu, na kterou je pravdìpodobnìjí být pøijat?
Podívejme se tedy, co øíká kolský zákon a vyhláka MMT
o pøijímání do prvního roèníku vzdìlávání ve støední kole
a o organizaci pøijímacího øízení. Do konce ledna nejpozdìji
øeditel koly stanoví a zveøejní na veøejnì pøístupném místì
ve kole a nejèastìji na webových stránkách nejvyí moný
poèet pøijímaných uchazeèù pro pøijímací øízení do pøísluného oboru. Napø. 90 studentù do oboru obchodní akademie,
60 studentù do oboru prodavaè (prodavaèka). Øeditel koly
je povinen vyhlásit nejménì jedno kolo pøijímacího øízení.
Dalí kola vyhlaovat nemusí. Pokud tedy øeditel pøedpokládá vìtí poèet kvalitních uchazeèù, ne je poèet tìch, které
mùe pøijmout, nemusí dále riskovat, zda naplní tøídy, ale pøijme vechny studenty jen v prvním kole. Souèástí pøihláky,
kterou v prvním kole podávají rodièe øediteli Z do konce
února 2005, je také souhlasné vyjádøení nezletilého uchazeèe,
to je samotného áka.
Jestlie je ák osobou zdravotnì znevýhodnìnou (napø. má
specifickou poruchu uèení, známou jako dysgrafie, dyslexie,
dysortografie apod.), dokládá toto rozhodnutí k pøihláce.
V uvedeném pøíkladu jde o rozhodnutí pedagogicko psychologické poradny. Posudek o zdravotním postiení nebo zdravotním znevýhodnìní v poradnì doplní o doporuèení vhodného postupu pøi konání pøijímací zkouky. Støední kola pak
upraví podmínky. Pøi pøijímacích testech SCIO jde nejèastìji
o prodlouení èasu, který mají áci k dispozici v jednotlivých
testech a umístìní tìchto ákù oddìlenì od ostatních, aby se
navzájem neruili o pøestávkách mezi testy.
Pokud jsou mezi kritérii pro pøijetí rovnì body za úèast
v soutìích, je potøeba k pøihláce doloit doklady o výsledcích. Do 15. bøezna jsou pøihláky doruèeny støedním kolám. Pozvánku na pøijímací zkouky v prvním kole zale øeditel
uchazeèi nejpozdìji 14 dnù pøed jejím konáním, v letoním
roce tedy nejpozdìji 4. dubna. Souèástí pozvánky jsou informace o poadavcích k pøijímacím zkoukám, pøedpokládaném poètu pøijímaných uchazeèù a kritériích pøijímacího
øízení. Pro dalí kola zale øeditel uchazeèi pozvánku nejpozdìji sedm dnù pøed jejím konáním. V rámci pøijímacího
øízení mùe øeditel koly rozhodnout o konání pøijímací zkouky. To znamená, e mùe také rozhodnout, e bude pøijímat
na základì jiných kritérií, ne jsou pøijímací zkouky. Pokud
se pøijímací zkouka nekoná, informuje øeditel koly uchazeèe nebo jeho zákonného zástupce bez zbyteèného odkladu.
Kritéria pro vechny uchazeèe pøijímané v jednotlivých kolech do pøísluného oboru musí být jednotná! Kritéria pro
jednotlivé obory se zveøejní do konce bøezna. Kritérii mohou
být vysvìdèení ze Z, hodnocení ze Z, výsledky pøijímacích
zkouek, pøípadnì dalí skuteènosti, které osvìdèují, e uchazeè má vhodné schopnosti, vìdomosti èi zájmy. To je obecné
konstatování. Øeditel koly rozhoduje, zda tato kritéria bude
kombinovat, èi vybere jen nìkterá. Je tedy moné na tée
kole na jednom oboru konat pøijímací zkouky a zapoèítávat
prospìch ze Z a na jiném oboru pøijímat pouze podle prospìchu ze Z. Nìkteré obory vyadují i splnìní zdravotní zpùsobilosti, napø. zdravotnický asistent.
Jestlie podmínky pøijímacího øízení splní více uchazeèù,
ne kolik lze pøijmout, rozhoduje jejich poøadí podle výsledku
hodnocení. Jestlie tedy napø. vichni (120 ákù u pøijímacího
øízení) splnili potøebný poèet 50 bodù u pøijímacího øízení
a kola pøijímá pouze 90 ákù, pøijme prvních 90 v poøadí

podle poètu bodù, které získali. Do sedmi dnù po konání pøijímací zkouky nebo do sedmi dnù od rozhodnutí, e se pøijímací zkouka nekoná, musí øeditel odeslat rozhodnutí o pøijetí èi nepøijetí uchazeèe. Nejdøíve vak 20. dubna 2005.
Závìrem je nutno øíct, e by rodièe nemìli podléhat zbyteèné panice. Kapacita støedních kol regionu je dostateènì
veliká. Letos, stejnì jako v loòském roce, konèí stejný poèet
ákù 9. tøíd. I kdy je zájem o studium na støedních kolách
velký, pøevis poptávky nad nabídkou pøesahuje jen malé procento. Do pøevisu se pøitom dostávají áci, kteøí pro studium
nemají pøedpoklady. Navíc se nae kolství roziøuje o lyceální
obory, kde áci získají kvalitní veobecné i odborné vzdìlání
a budou dobøe pøipraveni pro studium na V a VO.
PhDr. Renata Vaanská,
øeditelka SO a SOU, Divadelní 4, Nový Jièín
g Nae kola je kolským zaøízením pro áky se specifickými potøebami. Vìtinou máme naplnìny poèty ákù v rámci
prvního kola pøijímacího øízení. Druhé kolo vìtinou nevypisujeme, protoe áci, kteøí se k nám hlásí, vìtinou splòují
poadavek pro pøijetí, tj. e mají ve vztahu k výuce specifické potøeby.
PhDr. Ivan Janík, øeditel Odborného
uèilitì a Praktické koly Nový Jièín, Sokolovská 45
g Pøijímací øízení na Støední zemìdìlskou kolu a Støední
odborné uèilitì zemìdìlské, Nový Jièín, U Jezu 7, v roce
2005: Do studijních oborù: pøijímací zkouky v rámci programu MS kraje Kvalita 2005 (tj. testy Scio). Test veobecných studijních pøedpokladù (do vech ètyøletých oborù) a test
z biologie (do oborù Ochrana a obnova ivotního prostøedí
a Pøírodovìdné lyceum). Pøihlédnuto bude i k prospìchu ze
Z. Pøi splnìní podmínek budou nìkteøí uchazeèi pøijati bez
pøijímací zkouky. Do uèebního oboru: uchazeèi (hoi) budou
pøijímáni bez pøijímacích zkouek na základì prospìchu ze
Z. Do nástavbového oboru: pøijímací zkoukou bude veobecný test.
Termín prvního kola zkouek je 18. 4. 2005 pro uchazeèe
ze Z, do nástavbového studia 25. 4. 2005. Uchazeèi budou
pøijímáni i ve druhém kole, poèet míst a termín budou upøesnìny pozdìji. Vekeré informace mohou uchazeèi nalézt na
webových stránkách http://www.edunet.cz/skoly/szes_nj
(kritéria pøijímacího øízení, podmínky pøijetí bez zkouek,
termíny, poèty míst v oborech, právní pøedpisy). Zájemcùm
zasíláme aktuální informace o kritériích, termínech a pravidlech pøijímacího øízení i elektronickou potou. Návod pro objednání této sluby je na titulní webové stránce koly.
g Letoní zpùsob pøijímacího øízení je pro rodièe i koly nový.

Ve, co se koná poprvé, má kolem sebe øadu otázek a nejistot, ale v koneèném dùsledku to nemusí být patné. Pøijímací
øízení mùe být prùhlednìjí a jasnìjí. Problematika jen
jedné pøihláky do první kola je jedna vìc, druhou jsou termíny pøijímacího øízení. V minulých letech si mohli áci 9. tøíd
podávat dvì pøihláky na krajské (státní) koly a libovolný
poèet pøihláek na koly soukromé a církevní. Kadý rok se
nás dotazovali nìkteøí rodièe, kteøí mìli zájem o nae obory,
zda si mohou napsat nai kolu na první místo, popø. druhé,
protoe jim bylo doporuèováno, aby volili první dvì koly
krajské a nás a jako tøetí monost. Na dalí pøihláce vak
tuto skuteènost neuvedli a vznikaly zbyteèné nejasnosti a rodièe i áci pak od nás dostávali nepøesné informace. Nìkdy
bylo na pøijetí pozdì. Kdo mìl a má o nae obory zájem, je
pro nìj dùleité první kolo. Obor Management cestovního
ruchu bývá naplnìn ji v prvním kole, zvyuje se zájem o obor
Informatika v ekonomice, který budeme otevírat potøetí. V Managementu obchodu zùstávala nìjaká volná místa, která byla
v druhém kole doplnìna. Obdobnou situaci s mírnì vyím
zájmem pøedpokládáme i letos, ale odhaduje se to velmi tìce.
Vìtí monosti byly a asi i budou u oboru Odìvnictví.
Druhou vìcí jsou termíny pøijímacího øízení. Vechny krajské koly, kromì umìleckých, mìly a mají první termín daný
a shodný. Soukromé koly nemohly mít pøijímací øízení døíve,
ale proè by ho mìly mít pozdìji? Take ve skuteènosti, i kdy
áci mohli mít i deset pøihláek pro první kolo, v daném dni
a hodinì mohli být jen na jednom místì. Nyní je termín pro
vechny koly jednotný. Pokud jsem sledovala v minulých
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letech poèty volných míst na krajských kolách v druhém kole,
a z pozice koly èi rodièe, pak po odeètení míst na odvolání
byl tento poèet velmi malý. Monost nechat volná místa pro
druhá kola zùstává øeditelùm kol i nadále. Pokud rodièe nesledovali poèty uchazeèù a poèty pøijímaných na kolách ji
v pøedcházejících letech, èasto si zvolili dvì koly tak, e ance
na pøijetí v druhém kole byla ji dopøedu minimální. Ve tøetím kole pak u nemusí být vhodné volné místo ani na soukromé kole. Nyní si budou moci rodièe i áci vybrat druhé
kolo z údajù o volných místech. Mùe to být pøínosem.
V letoním roce upoutíme od SCIO testù, které jsme si dobrovolnì vloni vyzkoueli, a vracíme se k naemu pùvodnímu
pøijímacímu øízení. Výsledky SCIO testù nepøinesly ádné
zvraty v naem pøijímacím øízení, byly srovnatelné s minulými roky. Zpùsobily ale potíe u oboru Odìvnictví, museli jsme
zruit malou talentovou zkouku, která se konala ve stejný
den, museli zruit a nahradit ji jen domácími pracemi, co
nebylo nejvhodnìjí. Navíc se k nám hlásí i áci z jiných okolních krajù, kde na tyto testy nebyli pøipravováni. Ponecháváme osvobození od testù pøi prùmìrném prospìchu v pololetí deváté tøídy do 1,7 (u Informatiky v ekonomice do 1,5).
Urèitou nevýhodu v tomto systému proti døívìjím letùm budou mít rodièe ákù, kteøí neuspìjí v prvním kole. Druhou
pøihláku si ji zasílají sami. Nový systém pøijímacího øízení
vyaduje od rodièù celkovì daleko vìtí starost o budoucnost svých dìtí.
Dùleité je, aby rodièe zváili zájem dìtí, jejich schopnosti
a monosti, zjiovali si ji pøedem, s jakým prùmìrem mohou na jednotlivých kolách obstát, zda budou druhá kola
a s kolika místy, jak to vypadalo v minulých letech, zda nabízené obory jsou povolené, jaká je nároènost dojídìní èi internátu ve srovnání se kolným v pøípadì podobných oborù
apod. Vìøím, e i nové pøijímací øízení se podaøí zvládnout
tak, aby bylo spokojeno co nejvíce ákù i rodièù.
RNDr. Alena Oláková, øeditelka Soukromé
støední odborné koly podnikatelské a textilní a SOU

Chci se vdávat, chci se enit!
g K tomuto rozhodnutí dospìje mnohý z nás. Víme, e nás
èeká mnoho práce a zaøizování kolem vlastní svatební hostiny a jen tuíme, e se nevyhneme papírování a chození po
úøadech. Jak tedy na to? Hned do úvodu je tøeba mít jasno,
zda chceme sòatek obèanský nebo církevní, nebo od tohoto
rozhodnutí se odvíjí dalí postup. V úvodu je tøeba pøipomenout, e problematiku dokladù k uzavøení manelství, zápisu
uzavøení manelství do matrièní knihy, jako i vystavení oddacího listu øeí zákon è. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu
a pøíjmení v platném znìní. Úpravu vzniku manelství obsahuje zákon è. 94/1963 Sb. o rodinì v platném znìní. Protoe
je v souèasné dobì stále více sòatkù obèanských ne církevních, soustøedíme se v dalím na sòatek obèanský:
Místo (obec) pro uzavøení manelství. Zákon o rodinì
nás v tomto pøíli nelimituje. Manelství lze uzavøít bez dalího nejen pøed starostou (místostarostou nebo povìøeným
èlenem zastupitelstva) kteréhokoliv matrièního úøadu na území Èeské republiky, jejich seznam je uveden ve vyhláce è.
207/2001 Sb., ale i pøed starostou nebo místostarostou tzv.
nematrièní obce. Alespoò jeden ze snoubencù v ní vak
musí být pøihláen k trvalému pobytu a obøadu musí být pøítomna matrikáøka matrièního úøadu, do jeho správního území obec náleí. Manelství se uzavírá v místì urèeném matrièním nebo obecním úøadem pro konání slavnostních obøadù.
V Novém Jièínì je tímto místem obøadní síò na radnici. Lze
vak povolit uzavøení manelství na písemnou ádost snoubencù za poplatek i na jiném místì, zjistí-li matrièní úøad po
provedeném etøení, e je pro konání takového obøadu vhodné. Pøipomeòme v této souvislosti, e prohláení o vstoupení
do manelství se musí dít veøejnì a slavnostním zpùsobem,
èemu by mìlo odpovídat i vybrané místo.
Den uzavøení manelství. Snoubenci by se mìli o tzv. oddacích dnech, které stanoví pro kadý rok rada obce, informovat na vybraném matrièním nebo jiném obecním úøadu.
Mùe se stát, e ádný z urèených termínù nebude snoubencùm vyhovovat. Potom mohou jetì podat písemnou ádost
o mimoøádný termín. Jestlie jim bude vyhovìno, zaplatí
správní poplatek ve výi 1000,- Kè. Pøipomeòme si, e doklady
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k uzavøení manelství
pøedkládají snoubenci
vdy u matrikáøky matrièního úøadu podle místa uzavøení manelství.
Jak probíhá uzavøení
manelství v obøadní
síni MìÚ Nový Jièín?
Pøed obøadem ceremoniáøka pouèí snoubence
a svatební hosty o tom,
jak budou vcházet do obøadní místnosti, jak se budou øadit, kde se usadí.
Jakmile jsou vichni svatební hosté v obøadní
místnosti, ceremoniáøka
je pøivítá a pøedstaví oddávajícího a matrikáøku
a tito vejdou do obøadní
místnosti. Ceremoniáøka pøednáí báseò. Matrikáøka pøedstaví snoubence a jejich svìdky oddávajícímu, pøeète text prohláení
snoubencù dle zákona o rodinì a také dohodu o uívání pøíjmení po uzavøení manelství. Projev je dílem oddávajícího,
musí vak obsahovat povinné citace ze zákona o rodinì a podtrhovat slavností charakter obøadu. Po vyslovení prohláení,
e manelství bylo právoplatnì uzavøeno, si snoubenci vymìní
snubní prsteny. Následuje podpis protokolu  enich, nevìsta,
svìdci, oddávající, matrikáøka. Na závìr gratuluje novomanelùm oddávající s matrikáøkou a tito odcházejí, poté gratulují novomanelùm ostatní svatební hosté. Po uzavøení manelství matrikáøka oddìlí urèenou èást obèanského prùkazu
snoubencù a vydá jim potvrzení o zmìnì stavu.
V loòském roce bylo v Novém Jièínì uzavøeno 119 manelství. V drtivé vìtinì se jednalo o sòatky civilní (105). Z toho
na novojièínské radnici si své ano øeklo 76 párù. Deset párù
bylo oddáno v kostelech a 29 párù si pro tento vzácný ivotní
okamik vybralo prostory kunínského zámku. V letoním roce
mìsto Nový Jièín pøichystalo pro astné novomanele jedno
pøekvapení. V rámci obøadu jim bude slavnostnì pøedán pamìtní list, který navrhl a upravil pan Karel Kordiovský.
JUDr. D. Velièková, J. Bilová, ing. I. Pavlínová

Granty
g Zastupitelstvo mìsta Nový Jièín na svém 16. zasedání dne
21. 12. 2004 schválilo pøidìlení grantù na rok 2005 v celkovém
objemu 7.905.800,- Kè. Termín podání ádosti o grant byl stanoven od 15. 10. do 15. 11. 2004. Celkem se zaevidovalo 99 ádostí. Dle doporuèení grantových výborù a následném schválení v orgánech mìsta bylo vyhovìno 86 ádostem v následujícím rozvrení:

Název grantového okruhu

Poèet Finanèní proádostí støedky v Kè

1. Èinnost subjektù v oblasti sociální

13

525 000,00

2. Kulturní èinnost v Novém Jièínì

21

787 300,00

3. Sportovní èinnost v Novém Jièínì

24

6 037 000,00

9

210 000,00

19

346 500,00

a zdravotní v Novém Jièínì

4. Ostatní volnoèasové aktivity
a aktivity kol
5. Èinnost spolkù a zájmových sdruení

V souèasné dobì odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy a odbor sociálních vìcí zaslal vem adatelùm vyrozumìní a zároveò je vybídl k postupnému uzavírání smluv.
Rada mìsta Nový Jièín bude uvìdomìna o vyúètování grantù
za rok 2004, které musí splòovat podmínky zákona 320/2001
Sb. o finanèní kontrole, zákona 563/1991 o úèetnictví, a zároveò musí být v souladu se Zásadami grantového øízení mìsta
Nový Jièín a uzavøenou smlouvou.
Zuzana Kajová, odbor KMaTv

Kam za sportem?
g HOKEJ: (ZS Nový Jièín): st 2. 2. v 18 hod., II. liga mui Nový
Jièín - Hodonín, pá 4. 2. v 16 hod., liga dorost Nový Jièín - Prostìjov, pá 4. 2. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín - Olomouc, so 5. 2.
v 9 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Vítkovice (2 utk.),
so 12. 2. v 9 hod., liga ml. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín - Orlová (2
utk.), út 15. 2. ve 12 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín Sar. Ostrava (2 utk.), pá 18. 2. v 19 hod., liga dorost, Nový Jièín
- Orlová, so 19. 2. v 9 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Karviná (2 utk.), so 19. 2. ve 13. 30 hod., liga junioøi Nový Jièín - Kopøivnice, st. 23. 2. ve 12 hod., liga ml. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín
- Tøinec, pá 25. 2. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín - Tøebíè, so
26. 2. v 9 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Frýdek-Místek
(termíny dalích zápasù muù ve II. lize jsou odvislé od jejich
umístìní po 2. èásti soutìe) g BASKETBAL (hala na bazénu):
so 5. 2. v 9 a 11 hod., obl. pøebor ml. dorost Nový Jièín - Pøerov
(2 utk.), so 12. 2. v 11 a 13 hod., obl. pøebor st. áci Nový Jièín Krnov (2 utk.), so 12. 2. v 17 hod., I. Mattoni NBL mui Mlék. Kunín - Triga Brno, ne 13. 2. v 9 a 11 hod., obl. pøebor st. dorost
Nový Jièín - Zábøeh (2 utk.), st 16. 2. v 17 hod., I. Mattoni NBL
mui Mlék. Kunín - USK Praha, so 19. 2. v 12 hod., obl. pøebor
mui Nový Jièín B - Frýdek-Místek, ne 20. 2. v 10 hod., obl. pøebor
mui Nový Jièín B - Valaské Meziøíèí g FOTBAL (kvárová plocha, pøípravná utkání mui): út 1. 2. v 15 hod. Vítkovice B/Nový
Jièín - FC Valaský, so 12. 2. v 10. 30 hod., Vítkovice B/Nový Jièín
- Frentát, so 19. 2. v 11 hod., Vítkovice B/Nový Jièín - Velké Karlovice, so 26. 2. v 11 hod., Vítkovice B/Nový Jièín - Slavièín g
HÁZENÁ (hala ABC): so 12. 2. v 18 hod., II. liga mui Nový Jièín
- umperk g VOLEJBAL (hala ABC): so 5. 2. ve 14 hod., extral.
kadetky Nový Jièín - Èes. Krumlov, so 5. 2. v 16 hod., extral. juniorky Nový Jièín - Èeský Krumlov, so 5. 2. v 18 hod., I. liga eny
Nový Jièín - Støeovice Praha, ne 6. 2. v 10 hod., I. liga eny Nový
Jièín - Støeovice Praha, ne 6. 2. v 10 hod., extral. kadetky Nový
Jièín - Èeský Krumlov, ne 6. 2. ve 12 hod., extral. juniorky Nový
Jièín - Èeský Krumlov, so 12. 2. v 15 hod., extral. juniorky Nový
Jièín - Plzeò (2 utk.), so 19. 2. v 10 hod., extral. kadetky Nový
Jièín - Olymp Praha (2 utk.), so 19. 2. v 10 hod., II. liga mui Nový
Jièín - Havíøov (2 utk.), so 19. 2. ve 12 hod., extral. juniorky
Nový Jièín - Liberec (2 utk.) g KUELKY (kuelna TJ N. Jièín):
so 5. 2. v 9 hod., pøebor MSK mui Nový Jièín A - Michálkovice B,
so 12. 2. v 9 hod., III. liga eny Nový Jièín - Husovice, so 19. 2.
v 9 hod., pøebor MSK mui Nový Jièín A - Pøerov C g STOLNÍ
TENIS (herna Louèka): so 5. 2. v 10 hod., okresní pøebor II. tø.
mui Nový Jièín C - Moøkov C, so 19. 2. v 10 hod., okres. pøebor
I. tø. mui Nový Jièín B - Kopøivnice B, so 26. 2. v 10 hod., okresní
pøebor II. tø. mui, Nový Jièín C - Pøíbor D, so 26. 2. v 17 hod.,
krajská soutì mui Nový Jièín A - Moøkov, ne 27. 2. v 9 hod.,
krajská soutì mui Nový Jièín A - Kopøivnice g SQUASH (Sportpark - býv. Tatrovanka): pá 18. 2. v 17 hod., Reality expert squash
tour (4. kolo) g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU: po 19 - 21 hod.,
st a pá 17 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PROVOZ
SAUNY (od 15. záøí): st 10 - 14 a 15 - 21 hod., èt a pá 15 - 21 hod.,
so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÌ
POSTIENÉ: po 12.15 - 13.45 hod., pá 12.30 - 14 hod. g BRUSLENÍ PRO VEØEJNOST: èt a so od 15.30 do 16.45 hod.

Sportovní aktuality
g HOKEJISTÉ STÁLE BOJUJÍ O OSMIÈKU. Blíí se závìr
druhé èásti II. ligy a naim hokejistùm, kteøí mají daleko do formy
z minulé sezony, se po støídavých výsledcích jak na domácím ledì,
tak i na ledì soupeøù nedaøí probojovat do první osmièky pro
závìreènou play off o celkové poøadí. Pomoci zajistit velmi potøebnou a dùleitou výhru v Unièovì mìla i dvojice hráèù hrajících
extraligu ve Vsetínì Rostislav Klesla (domácí odchovanec, hráè
týmu NHL Columbus Blue Jackets) a Marek Dubec. Bohuel se
tak nestalo a hosté odeli poraeni, èím si pøed posledními tøemi
zápasy znaènì svùj cíl dotáhnout se do osmièky, v ní nechybìli
v ádné z pøedcházejících druholigových sezon, zkomplikovali.

BASKETBALISTÉ JDOU V LIZE I V POHÁRU VÝE. Zdá
se, e pøíchodem trenéra Zdeòka Hummla a nové akvizice z USA
Briana Howarda (37 let, 200 cm, pivot  køídlo) se basketbalisté
Mlékárny Kunín dostali v prosinci z urèité herní krize, jejich výkony se u opìt o mnoho zlepily a tým stoupá v tabulce vzhùru.
Dùleité a zaslouené výhry nad silným Dìèínem a Spartou

g

Z hokejového utkání II. ligy HC GEDOS Nový Jièín  VSKT BRNO 2:1.
Na zasloueném vítìzství nad velkým favoritem mìli kromì brankáøe René Urbánka velký podíl i obránce Martin Toman (vlevo za
hráèem hostí), který hraje v Tøinci a doma je na hostování i junior
Adam Uhlár (vpravo). Foto Jiøí Tomakoviè.

Praha sice ponìkud pokazila vcelku pøekvapivá domácí prohra
s týmem A Plus Brno, na druhé stranì mají vak jak hráèi a realizaèní tým, tak i pøíznivci urèitì radost z postupu týmu do
dalích bojù Evropského poháru FIBA Cup, kdy mlíkaøi ve
ètvrtfinále Centrální a Západní konference vyøadili dánský celek
Bakken Bears pøi celkovém lepím skore z domácí výhry a prohry v Dánsku. Pøed nadstavbovou èástí I. Mattoni NBL, která
zaène 23. února, sehrají nai basketbalisté kromì odloeného
utkání v Pardubicích (2. 2.), tìkého zápasu na palubovce druhého Prostìjova (5. 2.) a v Ostravì (19. 2.), tøi utkání v domácím
prostøedí se soupeøi, nad kterými by mìli dokázat výhrami stoupající formu, a to proti Ústí nad Labem (hrálo se po uzávìrce
29. 1.), Houserùm Brno (12. 2.) a USK Praha (16. 2.).
g FOTBALISTÉ V TVRDÉ PØÍPRAVÌ NA JARNÍ BOJE.
Poèínaje prvním týdnem ledna zahájili tvrdou pøípravu na jarní
èást mistrovské soutìe MSFL fotbalisté Nového Jièína, hrající
pod hlavièkou FC Vítkovice B. Do pøípravy, která probìhne a
do zahájení mistrovských bojù ve tøech blocích s vloenou sérií
jedenácti pøípravných utkání, se zapojil pod vedením trenéra
Aloise Holuba kádr hráèù, který vybojoval v podzimní èásti výborné 6. místo. Tvoøí jej brankáøi rom a Pikulík, hráèi do pole
Pìgøim, Bár, Rusnok, Nosálek, Macíèek, Ogon, Bajer, Vávra, vancer, Bezdìk, Chromeèka, Pavlík, Krumpolc, Èerný a ètyøi mladíci
z vlastního dorostu Fojtík, Hanzelka, Mièka a Palièka. Tento kádr
mùe být, stejnì jako v pøedcházející sezonì, doplòován v prùbìhu soutìe o dalí hráèe z A drustva Vítkovic, o definitivním
sloení kádru bude rozhodnuto a bezprostøednì pøed zahájením jarní sezony. V dosavadním prùbìhu pøípravy sehráli (do
uzávìrky NZ) novojièíntí fotbalisté tøi pøípravná utkání, ve kterých vyhráli v Orlové 3:2, remizovali v Hluèínì 2:2 a vyhráli doma
s Èeským Tìínem 2:1.
Termínovka dalích pøípravných utkání: 29. 1. doma SK
Hranice (MSFL), 1. 2. v 15 hod. doma 1. FC Valaský (divize), 5.
2. venku Kromìøí (2. liga), 12. 2. v 10.30 hod. TJ Frentát (kraj.
pøebor), 19. 2. v 11 hod. doma Velké Karlovice (divize), 22. 2.
venku Valaské Meziøíèí (divize), 26. 2. v 11 hod. doma Slavièín
(divize), 5. 3. v 10. 30 hod. doma Kravaøe (divize), 1. mistrovské
utkání 12. 3. venku Brno-Kohoutovice.

A JE TU OPÌT MÌSTSKÝ SPORTOVNÍ PLES S VYHODNOCENÍM NEJÚSPÌNÌJÍCH SPORTOVCÙ ZA ROK 2004.
Sobota 26. února bude dnem, na který dostanou od komise pro
tìlovýchovu a volný èas Rady mìsta Nový Jièín pozvánku nejúspìnìjí sportovci naeho mìsta uplynulého roku, aby se zúèastnili tradièního Mìstského sportovního plesu, na nìm pøevezmou z rukou pøedstavitelù mìsta ocenìní za dosaené výborné
výsledky v uplynulém roce, kterými úspìnì reprezentovali doma i v zahranièí svùj klub a mìsto. Na ples, který se uskuteèní
od 19 hodin v reprezentaèních prostorách kavárny Praha, jsou
srdeènì zváni nejen vyhodnocení, ale i dalí sportovci, pøíznivci
sportu i milovníci dobré zábavy. Pøedprodej místenek, v jejich
cenì bude veèeøe a doprovodný program, bude od zaèátku února
ve sbìrnì Sazka na Masarykovì námìstí.

g
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Struènì...
Dva turnaje uspoøádal v nedávných dnech oddíl kuelek TJ
Nový Jièín. Prvním byl oddílový pøebor, jeho vítìzem se v kategorii en stala Ivana Volná (490 k.) pøed Ludmilou Galiovou (481
k.) a Evou Telèerovou (478 k.), mezi mui zvítìzil Alex. Kudìlka
(526 k.), pøed Zavackým (524 k.), Radkem karkou (523 k.), Cyrilem Plekem (517 k.) a Jureèkou (500 k.) Dalí, rozsahem mnohem vìtí akcí, byl turnaj tøíèlenných amatérských drustev,
jeho se zúèastnilo celkem 45 trojic. Poøadí mui (26 dr.): 1. KORAB TEAM (Korabeèný Jar., Halata, Korabeèný Rom.) 686 k.,
2. AUTOPAL NÁSTROJÁRNA A (Sudolský, Knapek, Urban) 677
k., 3. BRATRSTVO (Koèkovský, Navrátil, Pelikán) 671 k., eny
(8 dr.): 1. AUTOPAL EXPEDICE (Modráèková, Bajerová, Krbová) 576 k., 2. MARADA TO (Gajdová, Zjacková, Puhrová) 567 k.
3. MAXIMARKET II (Nevìøilová, Rablová, Volná) 519 k., smíené
trojice (11 dr.): 1. AUTOPAL PSA (Kelnar, Riedel, Kroupová)
677 k., 2. AUTOPAL MIX (kárka Rad. ml., kárková Lenka,
kárka Rad. st.) 664 k., 3. SEDLNICE Junior I. (Janyková, Machnyiková, Telaøík) 645 k.
g Hned ètyøi plavci KVS Laguna, a to Ondøej Bajer, Tomá Mixa,
Nikola Pargaèová a Linda kubalová byli vyhodnoceni a ocenìni mezi nejúspìnìjími plavci s ploutvemi ÈR za rok 2004,
které vyhlásil Svaz potápìèù ÈR na slavnostním shromádìní
v polovinì ledna v Havíøovì.
g

sela rychle øeit otázka postupu, která pøila z nièeho nic telefonem z Prahy. Pøechod a ve s tím spojené trvalo nìjakou dobu,
bylo tam dosti velké tréninkové manko. Pokud se týká výkonu
mustva, tak tìko jsme mohli uspìt proti rezervám Karviné
a Frýdku a také proti Bystøici, s ostatními jsme sehráli celkem
vyrovnané partie, v mnohých zápasech chybìlo trochu tìstí
a také kvalitní brankáø. Herní projev patný nebyl, dávali jsme
dost branek, horí to bylo u v obranné fázi. Na jaøe se urèitì
vzchopíme a uhrajeme více ne dosavadní jen jeden bod, objasnil celou situaci pøedseda oddílu Zdenìk Fojtík, který dodal:
Urèitou výhodu máme v tom, e i letos bude dalí reorganizace
soutìí a tak ze druhé ligy nikdo nesestoupí, take mùeme pùl
roku tvrdì pracovat s kádrem, abychom mohli na podzim pøítí
sezony hrát ve sluném postavení nìkde ve støedu tabulky.
Vzniklou situaci øeilo vedení oddílu výmìnou trenéra, kdy
Zdeòka Lédra vystøídal Zdenìk Fojtík s asistentem Milanem
Horákem. Novojièíntí házenkáøi zaèali dìlat více i s mládeí,
zaloili krouek mladích ákù pøi Domu dìtí FOKUS Nový Jièín,
v nìm kluci absolvují pøípravu a hrají turnaje. Velmi dobrou
spolupráci mají se Suchdolem nad Odrou, kterou chtìjí dále vylepit u od mládee.
Jaroslav Kotas

Galerie úspìných sportovcù
Váení ètenáøi Zpravodaje. Pokraèujeme v seriálu pøedstavování naich úspìných sportovcù a u bývalých nebo
souèasných, kteøí svými výsledky dìlají èest svému klubu,
naí republice a naemu mìstu doma i v zahranièí. V tomto
vydání vám pøedstavujeme sportovce, který úspìnì reprezentoval nae mìsto v atletických soutìích PETRA STANKU.

g

Petr Stanka

Vítìz turnaje Radek Vrba pøevzal od øeditele turnaje Josefa tramberského spolu s putovním pohárem i dárkový ko.

Od doby, co oddíl stolního tenisu dostal od mìsta v roce 2003
do uívání novou hernu stolního tenisu v Louèce, uskuteènil celou øadu turnajù pro vechny vìkové kategorie, zejména pro neregistrované a zvlá mladé sportovce. Jedním z turnajù, kterým
chtìli funkcionáøi oddílu a výkonný øeditel TJ Nový Jièín podìkovat za finanèní a materiální pomoc na celoroèní èinnost oddílu,
byl turnaj O putovní pohár pøátel stolního tenisu, jeho se zúèastnilo dvaadvacet zástupcù firem a spoleèností. Celkovým vítìzem
turnaje se stal Radek Vrba (STAVEBNÍ SPOL. V a V), který ve
finále porazil 3:0 Petra Hruku (VYSOT). V boji o 3. místo vyhrála nadìjná mladá hráèka Kateøina Heraltová (SK MONT) nad
Liborem Stavinohou (CORSAT) 3:2. Vítìzem malého finále se
stal Rostislav Pokluda (HPH SERVIS), který porazil Richarda
Noièku ml. (LARI) 3:1.

g

g Velmi úspìnì se vstoupily do druhé èásti  nástavby I. ligy
volejbalistky TJ Nový Jièín, které v prvních ètyøech zápasech
finálové skupiny o 1. a 6. místo nepoznaly na domácí palubovce
haly ABC hoøkost poráky, kdy porazily jak Mladou Boleslav,
tak i brnìnskou Univerzitu.
g HÁZENKÁØI S NOVÝM TRENÉREM. Poèátkem února
vstoupí do jarní èásti mistrovské sezony II. ligy házené drustvo
muù TJ Nový Jièín. Mladé drustvo sloené pøevánì z vlastních
odchovancù ve vìku do dvaceti let, doplnìné o dalí zkuené hráèe, vak nesplnilo cíl pro podzimní èást v umístìní uprostøed
tabulky. Pøíèinou toho, proè jsme poslední s jedním bodem je
skuteènost, e nai kluci se dostali na vysoké koly a jejich pøíprava nebyla odpovídající pro tuto soutì. K tomu se navíc mu-
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Datum a místo narození: 5. 2.
1969, Nový Jièín. Rodinný stav:
enatý. Oblíbené místo: Svinec
a okolí. Nejoblíbenìjí jídlo: ryby
a tìstoviny. Móda: sportovní styl.
ivotní krédo: zdravá, astná
a spokojená rodina. Který èlovìk vás nejvíce ovlivnil a v ivotì nebo ve sportu? Ve sportu
to byl pan Miroslav Gold, u kterého jsem s atletikou zaèínal na
Z Jubilejní, pozdìji trenér Pavel Svoboda, který mnì trénoval
v dorostu a pøivedl mì a do oddílu ostravských Vítkovic. Sportovní vzor: Obdivuji nìkolik sportovcù, napø. kanadského hokejistu W. Gretzkého, ale ádný konkrétní vzor nemám. Dalí záliby mimo vá sport: Kromì atletiky mám rád i jiné sporty, napø.
lyování, plavání, tenis, ale i turistiku, rád ètu knihy a sleduji
filmy s váleènou tématikou. Sportovní dráha, nejvìtí dosavadní úspìchy: Zaèínal jsem v 5. tøídì Z, v dorosteneckém vìku
jsem vybojoval pìt medailí z mistrovství Èeskoslovenska v bìhu
na 1 500 metrù a 2 000 metrù pøekáek. Na vojnì jsem závodil
za VTJ Kutná Hora, po návratu jsem v roce 1990 pøestoupil do
atletického oddílu TJ Vítkovice, kde jsem se specializoval na
bìh na 3 000 metrù pøekáek. Z tohoto období mám dvì medaile
z MÈR v hale a dvì medaile z MÈR ve steeplu, zároveò jsem
reprezentoval republiku v mezistátních utkáních. V letech 1994
a 2001 jsem byl èlenem TJ LIAZ Jablonec, kde jsem získal dvì
bronzové medaile na mistrovství ÈR v bìhu na 5 000 a 3 000
metrù pøekáek. V závìru tohoto období jsem se zaèal specializovat na bìhy do vrchu, v roce 1998 jsem reprezentoval ÈR na
mistrovství svìta na ostrovì Réunion (54. místo) a na nìkolika
závodech svìtového poháru. Od roku 2001 jsem èlenem AK Kromìøí, v loòském roce jsem se zúèastnil v Lisabonu mistrovství
Evropy v krosu drustev. Svoji aktivní sportovní kariéru jsem
pravdìpodobnì ukonèil na sklonku loòského roku na MÈR v krosu
v Bruntále. Velice si cením dosaených èasù 8:15 min. na 3 000
metrù a 8:49,48 min. ve steeplu. Z èeho jste mìl v poslední dobì
nejvìtí radost? Z bájeèného lyování s dcerou v prosinci v Alpách. Nejlepí a nejhorí sportovní záitky: Jednoznaènì to
byl bìh k vrcholu sopky tropickou vegetací na MS na ostrovì
Réunion. Za dvacet let mé sportovní kariéry jich bylo urèitì nìkolik, napø. rozseknutá noha o pøekáku, ale radìji se k nim
nechci vracet.
Jaroslav Kotas

Køest publikace T. Baletky

Nový Jièín se na Regiontouru

2005 opìt neztratil

g Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína ve spolupráci se
Státním okresním archivem v Novém Jièínì pøipravil v úterý
dne 11. ledna 2005 v 16 hod. pro své èleny a pøíznivce zajímavou akci, toti prezentaci a køest publikace Tomáe Baletky
nazvanou Páni z Kravaø; Z Moravy a na konec svìta. Knihu
vydalo nakladatelství Lidové noviny v edici lechtické rody
Èech, Moravy a Slezska na sklonku uplynulého roku jako svazek è. 3. V úvodu besedy pøedstavil autor tìchto øádkù knihu
jako významný pøíspìvek k dìjinám Moravy a naeho regionu
i mìsta samotného, které pánùm z Kravaø patøilo témìø 130
let. Poté hovoøil Tomá Baletka a objasnil mnohé z tajù významného moravského aristokratického rodu. Tomá Baletka
vystudoval na Karlovì univerzitì v Praze obor archiváø  historik a svá studia zavril doktorandským diplomem v roce
2003. Je autorem studií v odborných historických èasopisech
Moravy a Èech, které se vyznaèují nejen vysokou odbornou
úrovní, kde dosud nikdy nezapøel svou profesi archiváøe
a základní heslo historické práce ad fontes, nebo vdy
vekeré údaje znovu ovìøoval v archiváliích, ale i ètivostí a tím
i dostupností ètenáøùm. Nejpodaøenìjí v tom smyslu je právì
uvedená publikace, kterou si mnozí z hojných úèastníkù pøímo
na místì od pøítomného knihkupce Jiøího Fialy zakoupili.
Jedním z kmotrù knihy byl otec autora, PhDr. Ladislav Baletka, øeditel Státního okresního archivu na Vsetínì, který
dílu popøál astnou a úspìnou cestu ke ètenáøùm a synovi
mnoho dalích publikací, k èemu se rádi pøipojujeme.
Karel Chobot

g Mìsto Nový Jièín se ve dnech 13.16. ledna 2005 stejnì jako
v minulých letech pøedstavilo iroké cestovatelské odborné
i laické veøejnosti na 14. mezinárodním veletrhu turistických
moností v regionech REGIONTOUR 2005 v Brnì. Nový Jièín
se prezentoval v rámci rozsáhlé expozice Moravskoslezského
kraje, ji tvoøily výstavní stánky sedmi vystavovatelù. Mezi
nimi i Regionální agentury cestovního ruchu Beskydy-Valasko, jeho èlenem a sídlem je právì nae mìsto. Cílem bylo
propagovat Nový Jièín, jeho okolí a ukázat íøi nabídky turistických moností v naem regionu. Návtìvníkùm novojièínské
èásti byly poskytnuty nae kvalitní propagaèní materiály vèetnì CD -ROM s orientaèním systémem ve mìstì a záznamem
mìstské slavnosti.
Novinkou naeho stánku byla celková zmìna jeho vzhledu.
Jeho nová tváø byla vytvoøena z prvkù, které agentura Beskydy-Valasko získala v rámci grantu fondu Phare 2000, vèetnì
projekce na velkoploné obrazovce, nìkolika samostatných
poèítaèových stanovi a velké panoramatické mapy regionu,
kterou doplòovaly panely jednotlivých mìst.
Druhou èást veletrhu tvoøil 15. mezinárodní veletrh prùmyslu cestovního ruchu GO 2005, na nìm se pøedstavilo nespoèet
cestovních kanceláøí a agentur z Èeské republiky i ze zahranièí. Brnìnské veletrhy cestovního ruchu se postupem èasu
staly nejvìtí událostí svého druhu ve støední Evropì. Letos
na nich svou nabídku pøedstavilo 1 162 vystavovatelù z 26
zemí svìta na výstavní ploe o velikosti vìtí ne 19 000 m2.
V prvních dvou dnech urèených odborníkùm veletrhy navtívilo více ne 13 200 návtìvníkù. Oèekává se, e celkový poèet
návtìvníkù dosáhne èísla 37 000.
Iva Pavlínová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Novojicínský
zpravodaj
¡

8

Zmìna reimu na Dolní bránì

Upravíme Smetanovy sady?

g Mìstská policie Nový Jièín upozoròuje obèany na zmìnu
dopravního znaèení na ulici Dolní brána v Novém Jièínì, je
byla dne 3. 1. 2005 zjednosmìrnìna. Nyní tedy není mono
projídìt touto ulicí ze smìru od obchodního domu Teben,
ale pouze ze smìru od budovy Èeské spoøitelny. V uplynulých
dvou týdnech stráníci MP v denních i noèních hodinách dohlíeli na provoz na této ulici, situace byla také monitorována
kamerovým systémem. Nepozorní øidièi byli stráníky MP dva
týdny upozoròováni na zmìnu dopravního znaèení, v tìchto
dnech vak pøistoupí k moným tvrdím postihùm.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ

g Odbor ivotního prostøedí Mìstského úøadu Nový Jièín nechal na podnìt èlenù Rady mìsta Nový Jièín zpracovat návrh
úprav zelenì ve Smetanových sadech. Návrh, který zpracovala
zahradní architektka ing. Kaubová, sestává ze tøí èástí a je
prezentován jako souèást Výstavy návrhù rekonstrukce Masarykova námìstí. Nejaktuálnìjí èástí jsou pìstební opatøení v parku Smetanovy sady. Jde o nezbytnì nutné odstranìní døevin ze zdravotních a pìstebních dùvodù, pøedevím
skupin kleèí, které budou nahrazeny jinými druhy. Pøedpokládají se dosadby døevin i nové výsadby kvìtin  trvalek v novì
zaloených záhonech. Pozornost je vìnována hlavnì úpravì
zelenì v okolí busty B. Smetany a úpravy pohledu na sousoí J.G. Mendla. Návrh se týká prvkù zelenì.
Dalí èástí návrhu  velmi ádanou, ale finanènì nároènìjí, je úprava prostoru mezi letním kinem a panìlskou
kaplí. Zde se jedná o vizi do budoucna, tato èást je zpracována ve formì projektu a øeí i stavební a technickou èást  zbudování chodníkù, veøejného osvìtlení, umístìní lavièek, odpadkových koù, zbudování pergol a instalaci lanové prùlezky
pro starí dìti. S ohledem na hustou existenci podzemních
inenýrských sítí je plánována také výsadba stromù a zaloení záhonù rostlin  keøù i trvalek. Ve formì studie bylo
odevzdáno øeení velmi diskutovaného dìtského høitì u altánu v centru Smetanových sadù.
Návrhy jsou k vidìní v aule radnice MìÚ Nový Jièín do 10. 2.
2005 v pondìlí a støedu od 10.00 do 17.00 hodin, blií informace podá ing. Kubálková, odbor ivotního prostøedí MìÚ
Nový Jièín, kanceláø è. 303.
Zpracovala ing. Kubálková, OP

Maturitní ples Gymnázia Nový Jièín dne 14. ledna 2005.
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Ètvrtek 3. a støeda 9. 2. ve 20.00 hod. ALEXANDR VELIKÝ. Historické drama o antickém vojevùdci. Velkolepá
historická sága mapuje ivot odváného a neúprosného
dobyvatele Alexandra Velikého, který vytvoøil nejvìtí
starovìké impérium. Mládei pøístupno, 170 min., titulky. Vstupné 80,- Kè.

g

Beskydské divadlo Nový Jièín, pokladna tel.: 556 770 145, pondìlí zavøeno,
úterý a pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu pøed pøedstavením

Ètvrtek 3. 2. v 18.00 hod. JANÁÈKOVA FILHARMONIE.
Program: Leo Janáèek, Laské tance; Petr Iljiè Èajkovskij,
Koncert pro housle D dur; Antonín Dvoøák, Symfonie è. 8;
Petr Grabovský, housle. Dirigent Petr Chromèák. Ostrava,
Kruh pøátel hudby. Pøedprodej od 12. 1.

Ètvrtek 3. a nedìle 6. 2. v 18.00 hod. RESIDENT EVIL:
APOKALYPSA. Katastrofa podzemní laboratoøe biochemické korporace pronikla i na povrch a zamoøila mìsto
hladovými zombiemi. Do 12 let nevhodný, 94 min., titulky. Vstupné 70,- Kè.

g

g

g

Nedìle 6. 2. v 16.00 hod. HODINA ZPÍVÁNÍ S JAROSLAVEM UHLÍØEM. Poøad, ve kterém dìtem vypráví a zpívá
známý skladatel a spolupracovník Zdeòka Svìráka Jaroslav
Uhlíø. Agentura AURA-PONT Praha. Pøedplatné sk. Ètyølístek. Pøedprodej od 12. 1.

g Pondìlí 7. a støeda 9. 2. v 18.00 hod. AGENTI NULA
NULA. Komedie Francie, Velká Británie. Dva super agenti
z Francie v akci. Do 12 let nevhodný, 97 min., titulky.
Vstupné 60,- Kè.

Úterý 8. 2. v 19.00 hod. Melissa James Gibsonová: (SIC).
Autorèina hra s jazykem, schopnost tvorby ivého dialogu
i specifický smysl pro humor jsou hlavními prvky této komedie. Tøi lidé ijící v jednom patøe newyorského èináku  Babeta, neúspìná literátka, neustále si pùjèující peníze, skladatel lunaparkové znìlky Theo a Frank, homosexuál touící
prorazit jako licitátor na aukcích  si jako zpùsob existence
zvolili jakousi virtuální hru, v ní ijí své ivoty i vzájemné
vztahy. V reii Lukáe Hlavici hrají Tatiana Vilhelmová, David Novotný a Ivan Trojan. Dejvické divadlo Praha. Pøedplatné sk. P. Pøedprodej od 12. 1.

g

g

g Støeda 9. 2. v 19.00 hod. Antonín Procházka: KLÍÈE NA
NEDÌLI. Dva nespokojené manelské páry si po nepovedeném veèírku prohodí partnery a vymìní klíèe od bytu. Po krátké radosti z nìèeho nového se zaèíná roztáèet kolotoè potíí.
Hrají: J. ulcová/M. Dvorská, L. Olovský/Z. Pantùèek, I. Andrlová/O. elenská, V. Bene/A. Procházka/L. Hruka, M. Boèanová/L. Zedníèková a dalí. Divadelní spoleènost HÁTA,
Praha. Pøedprodej od 12. 1.

Pátek 11. 2. v 19.00 hod. SPIRITUÁL KVINTET. Koncert
naí pøední folkové skupiny, která u více ne 40 let hraje
pro posluchaèe vech vìkových kategorií doma i v zahranièí.
Hrají a zpívají: Jiøí Tichota, Jiøí Cerha, Zdenka Tichotová,
Irena Budweiserová, Jiøí Holoubek, Duan Vanèura. Praha.
Pøedprodej od 12. 1.

g

Pondìlí 21. 2. v 18.00 hod. Alois a Vilém Mrtíkové:
MARYA. Veobecnì uznávané klasické dílo èeské divadelní
kultury inscenoval ve Slezském divadle v Opavì Zdenìk Èernín.
Hudební stránku tohoto pøedstavení tvoøí písnì a melodie
Jiøího Pavlicy z CD O slunovratu v podání Hradianu. Slezské divadlo Opava. Pøedplatné sk. S. Pøedprodej od 2. 2.

g

g Pondìlí 28. 2. v 19.00 hod. Peter Stone  Jule Styne:
SUGAR (Nìkdo to rád horké). Muzikál Nìkdo to rád horké
vznikl podle legendárního filmu s Marylin Monroe. Na svìtových i èeských jevitích ho provází mimoøádný úspìch. Pardubické divadlo se pøedstaví naim divákùm poprvé a vìøíme,
e úspìnì. Východoèeské divadlo Pardubice. Pøedplatné
sk. A. Pøedprodej od 2. 2.

Ètvrtek 10. a nedìle 13. 2. v 18.00 a 20.15 hod. DENÍK
PRINCEZNY 2: Královské povinnosti. Druhý díl americké romantické komedie. Mládei pøístupno, 115 min.,
titulky. Vstupné 65,- Kè.

g Pondìlí 14. a støeda 16. 2. v 18.00 a 20.00 hod. 5x2.
Francouzská love story. Pìt mileneckých situací jednoho
páru. Pøístupno od 18 let, 90 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 17. a nedìle 20. 2. v 18.00 hod. Pondìlí 21. a
støeda 23. 2. v 18.00 a 20.00 hod. KAMEÒÁK 3. Dalí pokraèování komedie Zdeòka Troky. Mládei pøístupno,
90 min. Vstupné 80,- Kè.
g Ètvrtek 17. a nedìle 20. 2. ve 20.15 hod. MILENCI
A VRAZI. Vradí, protoe milují. Milují, a by vradili.
Román Vladimíra Párala je jedním z vrcholù èeské prózy.
Mládei nepøístupno, 105 min. Vstupné 70,- Kè.
g Ètvrtek 24. a nedìle 27. 2. v 18.00 hod. LOVCI POKLADÙ. Nicolas Cage hledá bájný poklad Templáøù. Mládei
pøístupno, 120 min., titulky. Vstupné 75,- Kè.

Ètvrtek 24. a nedìle 27. 2. ve 20.15 hod. RALOK
V HLAVÌ. Kadý máme svého raloka. V hlavì. Oldøich
Kaiser hraje mue neurèitého vìku, který èasto sedí za
oknem a pozoruje lidi nebo pøelapuje v trepkách, trenýrkách a tílku na chodníku pøed oknem a kouøí. Témìø poøád oslovuje kolemjdoucí. Mládei pøístupno, 110 min.
Vstupné 70,- Kè.

g

g Pondìlí 28. a støeda 2. 3. v 18.00 a 20.15 hod. PERLY
A SVINÌ. Finská komedie pro teenagery. Ètyøi bratøi ijí
pouze s otcem a provozují malý krámek s alkoholem a pochutinami. Otec ale skonèí ve vìzení a chlapci jsou bezmocní a ponecháni s dluhy. Situace se komplikuje, kdy se k nim
pøistìhuje desetiletá nevlastní sestra Saara. Má ale nádherný hlas a kluci z ní chtìjí udìlat pìveckou superstar.
Do 12 let nevhodný, 113 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.
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Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín a Klub Galerka
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Úterý a ètvrtek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPÌLÉ I DÌTI. Kadý ètvrtek a úterý (3., 8., 10., 15.,
17., 22. a 24. 2.). Pro zaèáteèníky i pokroèilé pod vedením
paní E. Mitáové. Vstupné: dospìlí 60,- Kè, dìti od 8 do 18
let 30,- Kè.
g Pátek 4. 2. od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEØEJNOST. Kadý pátek (11., 18. a 25. 2.). Pro vechny,
kteøí se chtìjí seznámit s prací s keramickou hlínou a vytvoøit si vlastní výrobek. Vstupné: dospìlí 60,- Kè, dìti 30,Kè, rodiè + dítì do 8 let 60,- Kè.
g Ètvrtek 10. 2. od 17.30 hod. VALENTÝNSKÉ SOUHRY.
Spoleèná oslava svátku zamilovaných ve velkém sále DDM
Fokus. Skvìlou muziku bude poutìt DJ Martin David.
Vstupné 30,- Kè.
g 14. 2.18. 2. SUPERPRÁZDNINY NA HÙRCE. Pro
vechny dìti od 7 let je pøipraven super program a super
celotáborová hra. Vítìz obdrí super cenu. Pøihláky získáte v DDM Fokus a vyplnìné odevzdávejte do 7. 2. Blií
informace u M. Jakùbka a D. trbavé na tel.: 556 710 088.
g 14. 2.18. 2. JARNÍ PRÁZDNINY V DOMEÈKU. Aerobic pro dìti (po a st 1011.30 hod.); kondièní dopoledne
pro vechny (èt, pá 912 hod.); keramika pro vechny
(èt, pá 912 hod.); poèítaèe  turnaj ve starcraftu (po 8
13 hod.); poèítaèe pro vechny (út, èt 812 hod.), hry na
bazénì (po 810 hod.); veøejná divadelní zkouka (út
9 15)., hvìzdárna Valaské Meziøíèí (støeda). Blií informace v DDM Fokus Nový Jièín.
g Ètvrtek 17. 2. od 18.00 hod. DISKOTÉKA  FIRST FRIDAY. Pro lidièky do 15 let, tentokrát s vystoupením capoiery. Kadý první pátek v mìsíci bude pro vás hrát DJ
Lojza Kvita. Vstupné 30,- Kè.
g Sobota 19. 2. od 19 hod. VALASKÝ BÁL. Javorník
a Javorníèek vás zvou na bál, který se uskuteèní v DDM
Fokus. K tanci a poslechu vám zahraje cimbálová muzika
GRAJCÁR a dechová hudba ZUBROVKA. Pøedprodej vstupenek v Sazce na Masarykovì námìstí. Vstupné 100,- Kè
(krojovaní 50,- Kè).
g Nedìle 20. 2. od 17.00 hod. AKUSTICKÝ VEÈER PØI
SVÍÈKÁCH. Se studenty hry na kytaru a bluegrassovou
skupinou PETR BRANDEJS BAND v malém divadelním
sále. Vstupné 30,- Kè.
g Úterý 22. 2. od 13.00 hod. OKRSKOVÉ KOLO V RECITACI. Informace u H. Veverkové v DDM nebo na telefonním èísle 556 710 088.
g 25. 2. 27. 2. ZIMNÍ VÍKEND VE VELKÝCH KARLOVICÍCH. Informace u H. Veverkové v DDM nebo na telefonním èísle 556 710 088.
g Pátek 25. 2. od 18.00 hod. STUDENTSKÉ DIVADLO.
Nová pøedstavení: Soud dle pøedlohy K. Èapka DIVADLO NA KRAJI a krk, pink, cililink  vlastní tvorba DIVADLA NA POKRAJI ve velkém sále DDM. Vstupné pouhých 30,- Kè.
g

Výstavní síò Stará pota, Masarykovo námìstí 20. Mìstské kulturní støedisko Nový Jièín si vás dovoluje pozvat na
výstavu studentek výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity: JANA TOOVSKÁ a EVA VODOVÁ, PLASTIKY. Vernisá ve ètvrtek 3. února 2005 v 17.00 hod. Výstavu zahájí
Mgr. Jiøí Pometlo. Hudební pøekvapení. Otevøeno: pondìlí a
pátek 13.0016.00, støeda 10.0013.00 hodin.
g Kavárna Club Stará pota, Masarykovo nám. 20. 1.  28.
února 2005, výstava fotografií èlena Fotoklubu Pøíbor: Rudolf SVOBODA, STROMY  KRAJINA.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Klub Galerka, pátek 4. 2. ve 20.00 hod. FUNKOVÁ BRIGÁDA. Galerka v rytmu funky. Vstupné 40,- Kè.
g Èajovna Archa, støeda 9. 2. v 18.00 hod. ÁLEK HUDBY,
JAMOVÁNÍ, tádydádydábumbum.
g Klub Galerka, pátek 11. 2. ve 20.00 hod. PSYCHONAUT,
opavský bigbít. Vstupné 40,- Kè.
g Èajovna Archa, sobota 12. 2. ve 21.00 hod. B.L.B. Novojièínské seskupení. Vstupné 20,- Kè.
g Klub Galerka, pátek 18. 2. ve 20.00 hod. GWALARN. Keltská hudba z Bretagne. Vstupné 50,- Kè.
g U Knihotoèe, sobota 19. 2. ve 20.00 hod. HAWAY PÁRTY
V RYTMU REGGAE. Zlatý høeb veèera Bob Marley. Vstupné 20,- Kè.
g Èajovna Archa, støeda 23. 2. v 18.00 hod. CO NÁM ØÍKÁ
OBLIÈEJ. Oblièej je vrozenou typologií èlovìka. Kadý tvar,
velikost a jiné charakteristické rysy nìjak pøedurèují nae
chování. pièka nosu nahoru napøíklad symbolizuje dùvìøivost, pièka dolù naopak oznaèuje ouraly. Dalí ze série
pøednáek Ivy Mutinové. Vstupné 10,- Kè.
g Klub Galerka, ètvrtek 24. 2. v 19.00 hod. TO BYL LOUIS
ARMSTRONG. Poslechový veèer. ivotem a hudbou tohoto
jazzového velikána vás provede Alois Válek. Vstupné 20,- Kè.
g Klub Galerka, pátek 25. 2. ve 20.00 hod. DIVADELNÍ VARIETÉ. ÈK Inferno a BBOSP vás chtìjí pobavit. Veèer plný
scének, skeèù, rozhovorù, hudby, tance. Ve, co jste ji moná
nìkde vidìli. Vstupné 30,- Kè.
g Èajovna Archa, sobota 26. 2. v 17.00 hod. VIII. POETICKÝ
VEÈER. Veèer poezie.
g

Více informací (nejen) na www.meks.novy-jicin.cz
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tel. 556 709 069, 556 710 088
http://ddm-fokus.novy-jicin.cz
e-mail: dum_deti@applet.cz

Blií informace na tel. èísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz

g

Í

Barwigovi sedláci
Neznám toho tance notu,
vím jen  veselý je.
A jetì, e tanèí ho tu
s chutí  i kdy lije.
I kdy lije, i kdy snìí 
a pohleïte, jak jsou svìí.

Jaroslav Merenda

Seznamte se!
g Základní údaje: Sdruení Kafira, Olomoucká 24, Opava,
tel. 553 653 623, e-mail: info@kafira.cz. Poboèka  støedisko
Nový Jièín, Hoblíkova 15/76, Nový Jièín, 741 00, vedoucí støediska paní Jaromíra Èuboková, tel.: 777 574 368, e-mail: jaromira.cubokova@kafira.cz, www.kafira.cz
g Náplò èinnosti sdruení obecnì: Obèanské sdruení Kafira bylo zaloeno v roce 2002. Pomáhá lidem s tìkou vadou
zraku. Poskytuje jim vzdìlávací a poradenské sluby s cílem
pomoci takto postieným lidem pøekonat bariéry, které by
mohly vzniknou pøi snaze vstoupit na trh práce. Kromì toho
nabízí té iroké spektrum volnoèasových aktivit jako jsou
napø. kurzy hipoterapie (hipoterapie je komplexní rehabilitaèní metoda, ve které jsou vyuívány podnìty z koòského høbetu, je se pøenáí na jezdce a pøíznivì ovlivòují jeho zdravotní
stav), plavání, spinning (je energeticky úèinné skupinové cvièení na stacionárních kolech, které spojuje hudbu, motivaci
a pøedstavivost do jednoho celku s pøesnì dávkovaným tréninkem, nabízí fyzické a psychické prvky sportovního tréninku lidem kadého vìku) nebo keramický krouek.
g Informace o èlenské základnì: Klienti sdruení jsou nevidomí lidé nebo lidé s tìkou vadou zraku. V souèasné dobì
vyuívá slueb sdruení Kafira 150 lidí.
g Konkrétní èinnost sdruení: V prùbìhu tøí let, po které
obèanské sdruení Kafira funguje, se v nìm ji nìkteøí klienti zaèali dlouhodobì vzdìlávat a navtìvují kurzy práce na
poèítaèi. Jiní vyuívají sociálnì právního nebo pracovnì právního poradenství a nìkteré zase zaujala nabídka volnoèasových aktivit. Øada aktivit sdruení je dotována i z grantù mìsta
Nový Jièín. Díky tìmto financím mohli pro své klienty napø.
zøídit pùjèovnu kompenzaèních pomùcek a rozíøit nabídku
slueb o napø. kurzy haptiky, kurzy hipoterapie nebo internetový krouek. Významnou akcí, které se zúèastnili klienti
z celého regionu, mnozí i se svými rodinnými pøísluníky, bylo
setkání na zámku Kunín. Tato akce probìhla v záøí 2004
a kromì pøednáek odborníkù, diskuse a výstavy kompenzaèních pomùcek se mohli úèastníci projet koèárem nebo na koni.
g Pøedstavy o budoucím vývoji, cíle: Zástupci obèanského
sdruení Kafira vìøí, e se podaøí udret zájem lidí, kteøí
mají problém se zrakem. Hlavním cílem je ale celoroèní èinnost, být stále k dispozici pro klienty, kteøí potøebují napø.
poradit s výbìrem vhodné kompenzaèní pomùcky apod. Jako
inspiraci k inovacím a zlepení slueb jim poslouí i zkuenosti získané z cest do zahranièí (Irsko, Slovensko, Francie,
Rakousko), kde navtíví (nebo ji navtívili) své partnerské
organizace (pozn. redakce  o návtìvì v Irsku informujeme
té v tomto èísle Zpravodaje). Projekt podporuje program
Leonardo da Vinci.
Pøipravila Iva Pavlínová

Zajímavý pøírùstek ve fondu
mìstské knihovny
g Výtvarné centrum Chagall, které se zamìøuje na umìlecké
a výtvarné publikace, vydává Slovník èeských a slovenských
výtvarných umìlcù od roku 1950 do roku 2002. Tento slovník
zachycuje èeskou a slovenskou výtvarnou scénu od roku 1950
po souèasnost a navazuje na Nový slovník èeskoslovenských
výtvarných umìlcù dr. Prokopa Tomana, který konèil rokem
1950. Vìnuje se vem výtvarným disciplínám, zahrnuje hesláø osobností z oblasti malby, grafiky, sochaøství, keramiky,
architektury, fotografie, designu, scénografie, filmové a televizní tvorby, intermediální tvorby, publicistiky a teorie.
V kadém dílu je asi 1200 hesel, vìtina s fotografií autora
a reprodukcí díla. V souèasnosti bylo vydáno ji 13 dílù. A právì tìchto tøináct dílù zakoupila Mìstská knihovna v Novém
Jièínì do svého fondu. Tento slovník obsahuje samozøejmì
i hesla, která se týkají umìlcù naeho regionu. A tak zde mùeme nalézt hesla napø. Bøetislav Janovský, Miroslav Milet,
Frantiek Podeva, Milan Pracný a Petr Øezníèek. Knihy budou umístìny v pøíruèní knihovnì a doplòovány o dalí díly
tak, jak budou postupnì vydávány výtvarným centrem Chagall.
Hana Krkoková

Jak se ije zrakovì
postieným v Irsku?

Odpovìï na otázku zjiovali zamìstnanci Sdruení Kafira. Pokud jste èlovìk s tìkou vadou zraku, v Irsku se o vás
postará National Council for the Blind of Ireland. Sdruení
Kafira navtívilo tuto organizaci v rámci projektu Zvyování úrovnì vzdìlávacích a poradenských slueb pro zrakovì
postiené a odvezlo si z týdenního pobytu v Dublinu spoustu
informací, které nyní pøispìjí k realizaci cílù tohoto projektu.
Mezi nejzajímavìjí postøehy patøí skuteènost, e jsou Irové
národ velmi pøátelský a se smyslem pro zodpovìdnost, co
se projevuje jak v náborech dobrovolníkù ochotných vìnovat
lidem, kteøí je mohou potøebovat, èást svého volného èasu,
tak aktivní úèastí na charitativních akcích. Údajnì se takto
aktivnì projevuje tøetina národa! Poznatky úèastníkù jsou
shrnuty v letáèku, který si mùete vyzvednout ve støedisku
Kafiry na Hoblíkovì ulici è.15 v centru Nového Jièína u paní
Jaromíry Èubokové èi prostudovat na webové stránce www.
kafira.cz.

g

Tøíkrálová sbírka ji po páté

Pátý roèník této charitativní akce naznaèil, e lidé v naí
zemi zaèínají vnímat pomoc potøebným jako dùleitou souèást
svého ivota, jako nìco, co je samozøejmé. Právì v letoním
roce byla Tøíkrálová sbírka ovlivnìna smutnými událostmi
v Asii, kde bìhem chvilky pøilo spoustu lidí o ivot, støechu
nad hlavou, ivotní jistoty. Mohli jsme tak být svìdky toho,
e ná ivot je velmi køehký a nae bytí je závislé na okolnostech, je nemùeme z pozice èlovìka ovlivnit. Jsme pouze
lidmi, nae lidské monosti jsou omezené a my s tím nemùeme nic dìlat. Ve chvíli nejvìtí beznadìje potøebujeme lék
ze vech nejvzácnìjí. Tím lékem je láska. Bezbøehost tohoto
citu a nekoneènì mnoho moností projevù lásky je pravou
hodnotou lidství. Asie byla pro nás lidi výzvou. Hladových,
nemocných a chudých je na celém svìtì stále velké mnoství.
Tøíkrálová sbírka mùe pomoci zmírnit jejich utrpení. Proto
bych ráda podìkovala obèanùm mìsta Nového Jièína, e ji
pìt let jsou souèástí tohoto krásného projektu a pomáhají
tam, kde je to potøeba.
Gabriela itníková

g

g Dovoluji si pøipojit podìkování vem organizátorùm této
charitativní akce, vem tìm, je otevøeli svá srdce a mysl
pro potøebné bliní své. Mgr. Ivan Týle, starosta mìsta

Obèanská statistika /prosinec
g Narodilo se 11 dìtí, z toho 9 chlapcù a 2 dìvèata. Pøistìhovalo se 36, odstìhovalo 49 obèanù. Byly uzavøeny 3 sòatky v Novém Jièínì, 2 v Kunínì. Poèet obyvatel 26 646, zemøelo 30. Nejstarími obèany jsou Anna Trávníèková (8. 1. 1905)
a Josef Hubník (8. 4. 1904).
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Výmìna obèanských prùkazù
g Dnem

1. ledna 2005 nabývá úèinnosti naøízení vlády è. 612
/2004, kterým se stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù. V tomto naøízení vláda stanoví následující lhùty výmìny obèanských prùkazù:
OP bez stroj. èitelných údajù, vydané

Lhùta k výmìnì OP

Lhùta k podání
ádosti o vydání OP

do 31. 12. 1994
do 31. 12. 1996
do 31. 12. 1998
do 31. 12. 2003

do 31. 12. 2005
do 31. 12. 2006
do 31. 12. 2007
do 31. 12. 2008

do 30. 11. 2005
do 30. 11. 2006
do 30. 11. 2007
do 30. 11. 2008

Výmìnì podléhají i obèanské prùkazy, které byly vydány
s dobou platnosti bez omezení. Nesplnìní povinnosti provést
v zákonné lhùtì výmìnu obèanského prùkazu je pøestupkem
dle § 16a odst. 1 písm. g) zákona è. 328/1999 Sb. o obèanských
prùkazech. Za tento pøestupek lze uloit pokutu a do výe
10 000,- Kè.

ZMÌNY V ZÁKONÌ O OBÈANSKÝCH PRÙKAZECH
è. 328/1999 SB.

(Zmìna  zákon 559/2004 Sb. ze dne 24. 9. 2004, úèinný od 1. 1. 2005)

Zákaz poøizovat jakýmikoliv prostøedky kopie obèanského prùkazu bez souhlasu obèana  stanoveno v § 2),
navazuje pøestupková sankce v § 16a, odst. 1j) z.è. 328/1999
Sb.  poøídí kopii obèanského prùkazu a neprokáe souhlas
obèana podle § 2 odst. 5).
Zmìna nepovinných údajù v obèanském prùkazu (§ 3
zák. 328/1999 Sb.). Do obèanského prùkazu lze zapsat oznaèení absolventa vyí odborné koly, akademický titul, stavovské oznaèení, jiný titul absolventa vysoké koly, oznaèení docent nebo profesor nebo vìdecká hodnost  titul
nebo vìdecká hodnost se uvádìjí ve zkratce. Odpadlo omezení
zápisu pouze jednoho titulu a jedné vìdecké hodnosti. Toté
platí pro cestovní doklady. Do obèanského prùkazu lze zapsat
dìti do nabytí zletilosti, tj. do 18 let. U cestovního dokladu
zùstává stav nezmìnìn  tedy 15 let.
Zmìna v pøebírání obèanského prùkazu. Obèanský prùkaz ji nemusí obèan pøebírat pouze u úøadu v místì trvalého
pobytu, ale u jakéhokoliv matrièního nebo obecního úøadu obce
s rozíøenou pùsobností, který uvedl v ádosti. (§ 4 odst. 5).
Stanovení podpisu na ádosti. Podpisem se pro úèely
vydání obèanského prùkazu rozumí vlastní rukou obèana
provedené písemné vyjádøení jeho jména a pøíjmení, popøípadì pouze pøíjmení ( § 4 odst. 6)  rozdíl od cestovního pasu,
kde je naøízeno jméno a pøíjmení. Z uvedeného znìní zákona
vyplývá, e není mono ádost podepsat s uvedením titulu
nebo vìdecké hodnosti.
Oddìlování vyznaèené èásti OP pøi zmìnì povinného
údaje. Obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností nebo matrièní úøad oddìlení vyznaèenou èást OP v pøípadì zmìny
jména, popøípadì jmen, nebo pøíjmení, zmìny rodinného stavu nebo zmìny rodného èísla. (V souèasné dobì byla oddìlována èást OP pouze pøi zmìnì stavu sòatkem).
Zmìna lhùt pro podání ádosti o vydání nového obèanského prùkazu. Desetidenní lhùta pro podání ádosti se
prodluuje na patnáct pracovních dnù. (Návaznost na pøestupkové øízení dle § 16a zák. è. 328/1999 Sb.)
Pøestupky na úseku obèanských prùkazù. Pøestupky
na úseku obèanských prùkazù ji neøeí zákon è. 200/1990
Sb. o pøestupcích, ale § 16a zákona è. 328/1999 Sb., k øízení
o tìchto pøestupcích je pøísluný v prvním stupni obecní úøad
obce s rozíøenou pùsobností, v jeho územním obvodu je
obèan hláen k trvalému pobytu. (Pokuta do výe 10 000,- Kè,
døíve pouze 5 000,- Kè.)
Poskytování údajù z evidence obèanských prùkazù.
Obèanu starímu 15 let lze novì poskytnou informace o jeho
osobì na základì písemné ádosti, opatøené úøednì ovìøeným podpisem (nebo podpisem pøed správním orgánem).
Ostatním subjektùm pouze, pokud tak stanoví zvlátní právní
pøedpis nebo mezinárodní smlouva, v rozsahu jimi vymezeném.
Bc. Pokorná,
vedoucí odd. EO, OPaCD odboru vnitøních vìcí
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Tìba døíví v areálu Skalky
Mìsto Nový Jièín obhospodaøuje lesní majetek podle schváleného lesního hospodáøského plánu (dále jen LHP), jeho
platnost je schválena na období 20042013. Souèástí tohoto
lesního majetku jsou i lesy zvlátního urèení (pøímìstské lesy
areálu Skalky) o celkové výmìøe 19,36 ha, kde prioritními
funkcemi lesa jsou: rekreace obèanù a odpoèinkové zázemí
Nového Jièína a okolí, sportovní vyuití území, pøírodnì-krajináøský význam oblasti, ekologická výchova a osvìta, ekologicko-stabilizaèní hodnota. Podle LHP je potøeba obnovit
(bìhem 10 let) 4,42 ha lesa. S ohledem na soulad produkèních
a mimoprodukèních funkcí lesa se navrhuje etrný zpùsob
obnovy lesa a jeho následná pìstební výchova takto:
1. Tìebnì-technologický postup. Obnova lesních porostù v lokalitì Skalky se bude realizovat násekou s íøí 20 m
a délkou 200250 m. Velikost a tvar náseky mùe být jiný
v tìch èástech lesa, kde je potøeba vytvoøit krajináøsky zajímavé pohledy (napø. u altánu). Náseky budou postupnì umístìny v blízkosti kamenného divadla (cca 250 m za ním) a pod
areálem výletitì (34 x). Následné kácení lesa (cca po 3 letech) bude pokraèovat jz. smìrem (protismìr bortivých západních vìtrù). Plánovaná tìba se bude realizovat zejména
v zimním období s ohledem na mení navtìvovanost území.
2. Zpùsob obnovy lesa. Jedná se o bukové hospodáøství
na ivných bazických stanovitích støedních poloh. Cílová
druhová skladba je stanovena: BK 6, DB 2, MD 1, JV 1, SM,
JD, BO, HB, JS, LP, TR. Z uvedeného vyplývá zámìr
obnovovat SM monokulturu na bukové hospodáøství s hlavní
døevinou BK. Pøi vytvoøení kotlíku (napø. kùrovcovou
tìbou) obnovovat døevinou po skupinách.
3. Výchova porostu. Proøezávky 12 x, v zásazích preferovat vytváøení pohledových skupin i jednotlivcù a postupnì
odstraòovat kodící jedince. Nutné oplocení listnáèù a JD.
Pøíprava pùdy pro zmlazení.
4. Cíl obnovy. Pozvolná obnova starých porostù s pøihlédnutím na mimoprodukèní funkce lesa se zmìnou druhové
skladby na bukové hospodáøství.
5. Cíl mimoprodukèních funkcí lesa - blií specifikace.
Cílem je vytvoøení rekreaènì-sportovního zázemí obèanù
Nového Jièína a okolí s ekologicko-výchovným pùsobením.
Lokalita Skalky je intenzivnì vyuívána jednak k rekreaci
a pøíleitostnému sportu, a také místní koly ji vyuívají k pobytu dìtí a mládee v pøírodì. Lesní cestní sí (cesty, pøibliovací linky a pìiny) je mono vyuít jednak k pìí turistice
a také k cykloturistice. K naplnìní stanoveného cíle se navrhuje upravit zpevnìním lesní cestní sí a vytvoøit cyklodráhu,
stezku zdatnosti a zaloit miniarboretum lesních døevin.
Dodrením technologického postupu pøi obnovì lesa zvlátního urèení v lokalitì Skalky jsou dány pevné pøedpoklady
ke zdárnému naplnìní úkolù vyplývajících z LHP mìsta Nový
Jièín na období 20042013 se stanovenými prioritami. Zastupitelé mìsta Nový Jièín schválili tento zámìr se vemi
stanovenými prioritami. Pøi realizaci tìby je s ohledem na
bezpeènost osob zakázán vstup do rozpracovaných porostù
(§ 20 odst. 1 písm i) zák. è. 289/1995 Sb., o lesích.
Mgr. Jiøí Schindler, odbor ivotního prostøedí
g

Pozvánky
g Sdruení zahrádkáøù mìsta Nový Jièín zve obèany na bezplatnou pøednáku na téma Pìstování ovocných stromù.
Pøednáet bude zkuený odborník z Republikové rady Èeského zahrádkáøského svazu Zdenìk Balá. Pøednáka se uskuteèní ve støedu 16. února 2005 od 16.00 do 17.00 hod. v pøednákovém sále Mìstského kulturního støediska v Novém Jièínì, Slovanská ul. è. 3 v prvním poschodí.
g Støední zemìdìlská kola a Støední odborné uèilitì zemìdìlské Nový Jièín vás zvou na Zemìdìlský ples v sobotu 12.
února 2005 od 20.00 hod. v sále kulturního zaøízení Autopal.
K tanci hraje CiPos, tombola, obèerstvení, teplá i studená kuchynì. Vstupné a místenka 100,- Kè, studenti denního studia
SZe a SOUz 50,- Kè. Pøedprodej vstupenek od 24. ledna, pí
tìpánová, první poschodí budovy SZe a SOUz NJ, U Jezu
7, tel.: 556 706 301, pí áková, pøízemí budovy Mze ÈR, zemìdìlská agentura NJ, Husova 13, tel.: 556 702 442.

Novojièínský zlatý Ámos
Dnes chci vzpomenout na
jednoho ze svých dùvìrných
pøátel, Ludvíka Pavlíka,
který by jistì pro své vynikající pedagogické i lidské
kvality tohoto titulu dosáhl
zejména proto, e hodnocení provádìjí áci.
Ludvík Pavlík, pocházející z Jílovce na Bílovecku,
kde se 5. listopadu 1907 narodil, byl vestrannì nadaný èlovìk se silnì vyvinutým hudebním cítìním. Po
absolvování reálného gymnázia a uèitelského ústavu v Pøíboøe zaèal uèit na meninových
kolách novojièínského okresu. Hudební zkuenosti sbíral ji
od útlého mládí. Bìhem støedokolských studií hrával v pøíborském symfonickém orchestru, zprvu klarinet, pozdìji
housle. Ve svém posledním pøedváleèném pùsobiti v Bílovci
se zaèal vìnovat i sborovému zpìvu. Veliký vliv v onom období na nìj mìl jistebnický uèitel Frantiek Lýsek, zakladatel
proslulých Jistebnických zpìváèkù. Pod jeho vlivem zaèíná
pracovat s muským i smíeným sborem.
V letech 19281937 procestoval Ludvík celou Evropu, Pøední Asii i severní Afriku, co ho podnítilo k ádosti o umístìní
na èeskoslovenskou zahranièní kolu v Argentinì. I kdy byla
jeho ádost pøíznivì vyøízena, jeho zámìrùm zabránila v roce
1938 napjatá politická situace ve svìtì.
Po celou dobu 2. svìtové války pùsobil jako uèitel v Holeovì, ve mìstì s bohatou hudební tradicí. I zde se vedle svých
kolských povinností vìnuje hudbì. Zakládá dìtský pìvecký
sbor, postupnì roziøuje èlenskou základnu na stoèlenné
tìleso, které vystupuje v národních krojích a které se pro svùj
vliv na obyvatelstvo stává trnem v oku tehdejím nìmeckým
okupantùm. Svou èinností si Ludvík Pavlík vyslouil totální
nasazení a do skonèení války.
Po osvobození nastoupil jako odborný uèitel na Palackého
dívèí mìanské kole, na ní zakládá a 10 let øídí dívèí pìvecký sbor. Toto hudební tìleso se svou dokonalostí a precizností stává vítìzem celostátních soutìí STM (1949 Ostrava,
1950 Opava) a uskuteèòuje dvoje natáèení v rozhlasovém
studiu v Ostravì. Tyto úspìchy pøedurèily jeho sbor k úspìné nominaci na celosvìtový festival v Budapeti. Zájezd se
vak nakonec neuskuteènil pro váné onemocnìní sbormistrovy dcery. V tomto období ná sbormistr rovnì zaloil
a vedl 40èlenný muský sbor, pracující pod patronací osvìtového zaøízení Palackého vyí koly lidové.
Jako zkuený instrumentalista (houslista) hrával Ludvík
ve zdejím amatérském symfonickém orchestru a nìkolik let
byl èlenem Novojického kvarteta. V letech 195152 nacvièil
a provedl pod zátitou ZK Tonak Miljutinovu operetu Trembita, její provedení vzbudilo obdiv a doèkalo se nìkolika repríz.
Nejdelí a snad také nejkrásnìjí ivotní období proil Ludvík pøi výchovnì-vzdìlávací práci na pedagogických kolách
v Novém Jièínì, zejména na druhé z nich. Zde se také stává
v roce 1961 zástupcem øeditele. V té dobì s zaèíná soukromì
vìnovat psychologii, postupnì se vypracovává na uznávaného
odborníka, a posléze je mu pøiznán statut støedokolského
profesora v oboru. Za vynikající výsledky vyuèovací i výchovné je mu v roce 1963 udìlen èestný titul Zaslouilý uèitel.
Ludvík vak neusnul na vavøínech. Od roku 1971 spolupracoval s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze na návrhu nové koncepce pro výuku psychologie na støedních pedagogických kolách. Pro ministerstvo kolství rovnì provádìl
hodnocení nìkterých uèebnic pro psychologii z hlediska odborného i pedagogicko-metodického. Jeho zajímavou specialitou bylo také rozmnoování uèebních textù z psychologie
pro potøeby svých ákù. Pro zajímavost: upotøebil 220 cyklostylových blan a vytiskl 41 680 stran uèebních textù.
Svého kolegy a starího pøítele jsem si váil zejména pro
jeho lidskost, pracovitost, houevnatost i nároènost. Není
divu, e si pracovníci ostravského televizního studia vybrali
k úèinkování v poøadu Jaký má být dobrý uèitel, který byl
uveden na obrazovkách 5. bøezna 1981.
g

Ludvík Pavlík zemøel 27. bøezna 1982 v Novém Jièínì ve
vìku 75 let. Jeho neèekaná smrt se nás vech, co jsme ho
znali, velmi dotkla a stále na nìj budeme vzpomínat.
Václav Ptáèek

Odeel Antonín Pavlín
g Kdy koncem èervna minulého roku pøebíral cenu Rady mìsta Nového Jièína nazvanou Osobnost roku
2004 v kultuøe, øekl jsem: Antonín
Pavlín rozdává krásu literárního
umu v podobì objevování obrazù
kraje, osob, událostí rodného Valaska. A ji vzpomeneme knihy O valaském kapelníkovi strýcovi Matalíkovi, èi Legendu o valaském nebi
anebo Kouzlo domova, v ní se autor
vrací do dob dìtství a mládí. S jeho èlánky se setkáváme i na
stránkách Novojièínského zpravodaje. Nic na tom nelze mìnit, jen dodávat. Pan Antonín Pavlín, rodák z Chorynì v okrese Vsetín, byl bezesporu výraznou osobností naeho mìsta,
s kterým spojil svùj ivotní osud po roce 1945. Úøedník, v létech 19641970 pøedseda novojièínského Mìstského národního výboru, byl po roce 1970 vyøazen z veøejného ivota a nesmìl publikovat. A tak svou literárnì vlastivìdnou váeò zcela
naplnil a po roce 1990, kdy zaèal vydávat své novely, èlánky
a studie, do té doby zasuté v zásuvkách svého domova. Aè
chorý, stále plný elánu, nezdolné vùle a energie, v mysli mnoho plánù. Jinak øeèeno, srdcem stále valaský ogar. To ve
valaském nebi sa doèkali...
Pan Antonín Pavlín po krátké tìké nemoci v sobotu dne
22. ledna 2005 ve vìku nedoitých pìtaosmdesátých narozenin opustil tento svìt vezdejí a odeel za vyím údìlem.
Smutno v dui, není ji staøíèka. Literární odkaz Antonína
Pavlína ije dál, seménko zapustilo koøeny, mnozí z nás znovu objevujeme jeho styl, literární dar, provonìný rodným valaským krajem. Novojièínská veøejnost se s panem Antonínem Pavlínem rozlouèila ve ètvrtek 27. ledna ve 14 hodin ve
panìlské kapli.
Karel Chobot

Tøicet let úmrtí...

...PhDr. Frantika Váhaly CSc., jazykovìdce, bohemisty a egyptologa jsme si pøipomenuli v prosinci uplynulého roku. Frantiek Váhala se narodil 29. ledna 1911 v nedaleké obci Jièinì,
v naem mìstì absolvoval gymnaziální studia. Èeskou filologii vystudoval v Brnì a po nìkolikaleté dráze støedokolského
profesora na Moravì zakotvil v Praze jako pracovník Ústavu
pro jazyk èeský pøi Èeskoslovenské akademií vìd. V padesátých a edesátých létech se podílel na tvorbì a vydání nových
Pravidel èeského pravopisu, k vydání rovnì pøipravil nìkterá díla Boeny Nìmcové a Zikmunda Wintra, vedl jazykový
koutek Èeskoslovenského rozhlasu. V edesátých létech ho
zaujal Egypt a jeho starovìká kultura. U pøedního èeskoslovenského orientalisty prof. dr. áby studoval starou egypttinu a po jeho úmrtí se stal v roce 1971 vedoucím Èeskoslovenského egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
K významné osobnosti se podrobnìji vrátíme za rok, kdy si
pøipomeneme jeho 95. narozeniny.
Karel Chobot

Novojicínský
zpravodaj
¡

14

Sdìlení pro obèany
g Èeská obchodní inspekce  inspektorát Ostrava opìt zahajuje pravidelné poradenské dny pro veøejnost (spotøebitele
i podnikatele) v oblasti své pùsobnosti. Poradenský den bude
vdy kadé první úterý v mìsíci od 8.30 do 14.00 hod. v kanceláøi kontrolního oddìlení Odboru obecní ivnostenský úøad,
è. dveøí 100, v budovì mìstského úøadu, Masarykovo námìstí 1/1 Nový Jièín. První konzultaèní den probìhne 1. 3.
2005.
Stanislav Bartoò

Nová ance pro dìtské pacienty

v novojièínské nemocnici

g Atopický ekzém je velmi úporné a dlouhodobé onemocnìní,

které ztìuje bìný ivot dítìte a pøináí øadu omezení jemu
i jeho rodinì. Svìdìní a nepøíjemné projevy na kùi pøi nesprávnì vedené péèi jsou pro rostoucí dìtský organismus traumatizující, take s dítìtem trpí obvykle i jeho rodièe a nejblií
pøíbuzní. Dlouho se odborníci domnívali, e hlavní pøíèinou,
která vyvolává zmìny na kùi, je její zmìnìná reaktivita nebo
alergická reakce na øadu podnìtù. Dnes ji víme, e tìchto
faktorù je daleko více a e se do celého procesu podstatnì zapojuje centrální nervový systém se svými projevy, napøíklad
prostøednictvím stresu nebo aktuálního stavu psychiky pacienta. Laicky øeèeno, najednou se zde kombinují celé kaskády
spoutìcích momentù, jejich pøesné urèení je pomìrnì sloité. Obvykle se lékaøi jedné odbornosti, který pacienta vyetøuje, nepodaøí naprosto pøesnì urèit ve, co ke projevù nemoci a jejímu zhorování zásadnì pøispívá.
Obecnì proto péèe o tyto pacienty vyaduje vdy úèast více
odborníkù, co sebou pøináí øadu problémù. Na stranì pacienta minimálnì vìtí èasovou zátì pøi absolvování nutných
vyetøení a následných kontrolách na jednotlivých pracovitích, na stranì odborných lékaøù pak èasto chybí intenzivní
vzájemná komunikace. Souèasná pøítomnost více odborníkù
pøi vyetøení pøinese pacientùm nejen vìtí komfort, ale hlavnì
zvýí ance na úspìch terapie. Bezprostøední konzultací alergologa a dermatologa, v pøípadì potøeby psychologa, je mono stanovit daleko kvalitnìji oetøovatelský plán. Vlastní léèba
je pak daleko lépe koordinována. Je mono se íøeji vìnovat
vlastnímu pohovoru a pouèení pacienta nebo jeho rodièù a získat jejich aktivnìjí spolupráci. ance na co nejlepí léèebný
výsledek se tak zvyují. Omezení duplicitních vyetøení sníí
napøíklad i poèet pro dìti nepøíjemných odbìrù krve.
Ve snaze zlepit pøístup k pacientùm s tìmito problémy zahájila proto Nemocnice s poliklinikou v Novém Jièínì nový
program. Ze spolupráce dìtského a dermatologického oddìlení vzniklo nové pracovitì, zabývající se komplexním pøístupem k pacientovi s atopickým ekzémem. Pacient je v jednom
sezení vyetøen alergologem a koním lékaøem. Je zároveò
posouzeno, zda pro konkrétní øeení je potøeba i asistence
erudovaného psychologa. K vyetøení se pacienti mohou dostat na základì doporuèení svého obvodního lékaøe. Pracovitì, které se nachází v prostorách koního oddìlení, poskytne péèi nebo konzultaci i tìm, kteøí se ádostí o vyetøení
obrátí pøímo bez doporuèení.
prim. MUDr. Miroslav Kobsa, dìtské oddìlení
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jièínì

Vlastivìdný sborník muzea
Muzeum Novojièínska, døíve Okresní vlastivìdné muzeum
Nový Jièín stále vydává Vlastivìdný sborník okresu Nový Jièín.
K dnenímu dni vylo celkem 55 èísel. Ceny jednotlivých sborníkù jsou velice nízké, pohybují se od 2,50 Kè, take celková
cena vech èísel èiní 535,- Kè. Sborníky obsahují èlánky, které
blíe pøedstavují rùzné oblasti z archeologie, historie, etnografie, pøírody Novojièínska. Pozornost je vìnována významným osobnostem, které mìly nebo mají nìjakým zpùsobem
vztah k regionu. Autoøi èlánkù pocházejí pøevánì té z Novojièínska a okolí. Sborníky jsou pøipravovány a vydávány
pro irokou veøejnost.
Muzeum Novojièínska
g
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Bytový podnik mìsta NJ
vyhlauje nabídkové øízení
g na prodej bytové jednotky è. 640/9 v domì è.p. 640 v Novém Jièínì na ulici Hoblíkovì è.o. 33 se souèástmi a pøísluenstvím a spoluvlastnickým podílem na spoleèných
èástech domu a na zastavìném pozemku.

Jedná se o prodej bytové jednotky tøetím osobám i s nájemcem. V bytì jsou pøihláeny dvì osoby. Prohlídka bytu není
moná. Vzhledem k tomu, e prodávaná jednotka je pronajata, vstoupí nabyvatel dle § 680 odst. 2 Obè. zák. dnem pøevodu vlastnictví do právního postavení pronajímatele. Na nabyvatele pøejde nájemní smlouva souèasného nájemce jednotky
s právy a povinnostmi v plném rozsahu.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+1 umístìný
v III. podlaí o celkové podlahové výmìøe 34,15 m2 (kuchyò
6,85 m2, pokoj 19,26 m2, koupelna +WC 2,85 m2, pøedsíò 5,19 m2,
sklepní box). Vybavení bytové jednotky: kuchyòská linka,
sporák plynový, vana, umyvadlo, WC, plynové topné tìlesa.
Prodávaná jednotka i spoleèná èást domu je v horím technickém stavu. K bytové jednotce náleí spoluvlastnický podíl
3415/42639 na spoleèných èástech domu a na zastavìném pozemku. Minimální cena je stanovena na 184 160,- Kè. Kromì nabídnuté ceny zaplatí uchazeè fond oprav (2 741,- Kè).
Uzávìrka nabídkového øízení probìhne dne 21. 2. 2005 ve
12.00 hodin.
g na prodej bytové jednotky è. 955/1 v domì è.p. 955 v Novém Jièínì na ulici Høbitovní è.o. 20 se souèástmi a pøísluenstvím a spoluvlastnickým podílem na spoleèných
èástech domu a na zastavìném pozemku.

Jedná se o prodej bytové jednotky tøetím osobám i s nájemcem. V bytì jsou pøihláeny 2 osoby. Prohlídka bytu není
moná. Vzhledem k tomu, e prodávaná jednotka je pronajata,
vstoupí nabyvatel dle § 680 odst. 2 Obè. zák. dnem pøevodu
vlastnictví do právního postavení pronajímatele. Na nabyvatele pøejde nájemní smlouva souèasného nájemce jednotky
s právy a povinnostmi v plném rozsahu.
Bytová jednotka nabízená k prodeji je byt 1+1 umístìný
v I. podlaí o celkové podlahové výmìøe 42,80 m2 (kuchyò
18,50 m2, pokoj 21,10 m2, koupelna +WC 3,20 m2, kùlna, box).
Vybavení bytové jednotky: kuchyòská linka, sporák plynový,
vana, umývadlo, WC, plynové topné tìlesa. Prodávaná jednotka i spoleèná èást domu je v horím technickém stavu. K bytové jednotce náleí spoluvlastnický podíl 4280/42639 na
spoleèných èástech domu a na zastavìném pozemku. Minimální cena je stanovena na 206 480,- Kè. Kromì nabídnuté ceny zaplatí uchazeè fond oprav ve výi 5 980,-Kè. Uzávìrka nabídkového øízení probìhne dne 21. 2. 2005 ve 12.00
hodin. Jakékoliv blií informace k vyhláenému nabídkovému øízení podá ing. Bohumil Valigura, Bytový podnik mìsta Nový Jièín, tel. 556 770 835.
Ing. Radek Rùsek, povìøen øízením BPM NJ

g Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína zve vechny své
èleny a pøíznivce v úterý 8. února 2005 v 18 hodin do vestibulu
Beskydského divadla v Novém Jièínì na vernisá výstavy 10
let existence Klubu rodákù. Ve støedu 9. února v 16 hodin
pak zveme vechny èleny k prohlídce výstavy návrhù rekonstrukce Masarykova námìstí v aule Mìstského úøadu Nový
Jièín a k diskusi na toto téma (televizní debata v pøímém pøenosu se uskuteèní ji 7. ledna v 18 hodin veèer) a o hodinu
pozdìji k èlenské besedì, která se v tìchto prostorách uskuteèní. Upøesníme plány a zámìry letoního roku, pøipomínky
èlenù jsou oèekávány a ádány.
Za výbor klubu rodákù Karel Chobot

DIALOG SHOW

g Jistota je teèka. Nìco tím konèí, nìco se uzavøelo. Po období zneklidòujících otazníkù, radikálních názorù a øeení,
období nekonèících ale, je tu teèka. A to je jistota. Moná
to nìkomu nesedí, rád by napsal dalí èárku, dalí ale...
Pracuji s mladými lidmi více ne 35 let a nikdy bìhem té
doby jsem se nemohl ztotonit s názorem, e mladí lide jsou
dnes jiní. Jsou stejní, ijí jen v jiné dobì, a tak øeí problémy
jinak. Narodili se do prostøedí, kdy je právo relativní, pravda
relativní, nejpøirozenìjí barva je edá, nejlépe je nemít ádný názor a nemuset o nièem rozhodovat. Staèí pøijmout nabídku, asi tu nejagresivnìjí. A tak kupujeme prací práek
s vysokým obsahem sulfátù a bìlících pøísad, které nám sice
vyperou prádlo do bìla, ale také nás vytoèí dobìla, kdy
zjistíme, e nám nefunguje domovní èistírna odpadových vod
nebo se v létì nemùeme vykoupat v ádné pøírodní nádri.
Myslíme si, e kupujeme vìci, které se nám líbí a máme racionální úsudek  prostì jsme IN, pøitom jsme systematicky
masírováni módními estetickými a názorovými proudy, jejich
nositelùm jde spíe o vlastní prospìch a názorovou závislost,
ne o estetiku a moudro. Mladým lidem se sice otevøely dveøe
velkých moností a svobody, ale narazili na zeï postavenou
z politikaøení, komerce a zisku. Mají málo prostoru pro vlastní úsudek a vlastní názor a od názorové závislosti je jen kousek k závislosti alkoholové, drogové èi ideové. Jen 15 % dotázaných potvrdilo, e se zamýlelo nad principiálními otázkami ivota, z nich ti silnìjí se stále více radikalizují, vìtina
vak problémové otázky neøeí  je jim to...
Dám pøíklad: Poloíme si bìnou otázku  co si vzít na sebe
 a rozhodneme se otázku neøeit. Pùjdeme-li do spoleènosti,
mùe to skonèit maximálnì trapasem, na odpolední procházce
mùeme promoknout, na horské túøe to mùe znamenat trvalé pokození zdraví a ve vysokohorském prostøedí to mùe
dopadnou tragicky. Kadého mladého èlovìka døíve nebo pozdìji potkají vysokohorské obtíe. Kdo bude mít správný
odìv, potøebnou jisticí výzbroj a umìní se chytit pevných
bodù  pøeije. Kadá doba pøináí svá kouzla i svá rizika,
které potenciál mládí  i kdy nìkdy se rámy  dokáe ustát.
Potøebuje jen najít pevné body a postavit se na vlastní. Dejme jim anci. Autoøi poøadu DIALOG SHOW si nekladou
za cíl vysvìtlit kadou otázku, ale v diskusním poøadu dát
prostor mladé generaci pokládat otázky, øíct svùj názor, diskutovat a dospìt k osobnímu rozhodnutí, za kterým mohou
stát  protoe ne otazník, vykøièník ani èárka, ale teèka je
jistota.
Za kolektiv autorù Petr K. Bill

Váený pane starosto,
g pøijmìte nae podìkování za ochotu a vstøícnost, se kterou
mìsto Nový Jièín pøijalo úèastníky V. celostátní soutìe dìtských
pìveckých sborù. Soutì je ve svém pátém roèníku ji významnou událostí mezi dìtskými sbory v naí republice a je jednoznaènì spojena právì s Vaím krásným mìstem. Velmi si váíme toho,
e mìsto Nový Jièín pøispìlo na celou akci finanènì, ale i osobní
podporou a Vaí úèasí na celé akci. Jsme velmi rádi, e se tato
výbìrová soutì stala nejen událostí v hudebním ivotì, ale pøispìla i k dobrému jménu mìsta Nový Jièín mezi úèastníky z celé
republiky.
Rád bych Vás poádal, abyste nae podìkování tlumoèil i vem
obèanùm Nového Jièína, kteøí se na uspoøádání soutìe významnì podíleli, pøedevím pracovníkùm a èlenùm obèanského sdruení DPS Ondráek a Zu Nový Jièín. K úspìnému vyznìní celé
akce významnì pøispìlo i vynikající vystoupení Ondráku na zahajovacím koncertì, na kterém sbor potvrdil svoji skvìlou úroveò.
Vìøím, váený pane starosto, e po dosavdních zkuenostech
bude nae dobrá spolupráce pokraèovat i do budoucna.
S pozdravem PaedDr. Frantiek Zborník

g Trápí vás nebo pùsobí nepokoj otazníky ve vás a okolo vás?
Nejste zastánci radikálních øeení, ani nejste spokojeni s odpovìdí konèící ve vzduchoprázdnu? Pak máte monost aktivního hledání v diskusním fóru za pøítomnosti odborníkù na
zadaná i vámi volená témata. Více informací, vèetnì moné
úèasti v ON LINE pøenosu na www.casd.cz/novy-jicin. g
Kde: Stará pota  Galerka. g Kdy: 12. 2. 2005 v 17.00 hod.
Pøátelství a individualismus g (19. 2. 2005 v 17.00 hod.)
Singles versus manelství (26. 2. 2005 v 17.00 hod.). g Zná
svou cenu?
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