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dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících
pøed svými nemovitostmi èi provozovnami. Jen s touto vaí pomocí jsme schopni zvládnout vèas
a v potøebné kvalitì údrbu komunikací, o které se mìsto stará. Celkový rozsah údrby èiní 94 km
chodníkových tìles a 112 km silnic. Vìøím, e nám budete nápomocni i v dalích obdobích a e si
z vaeho aktivního pøístupu vezmou pøíklad také ti, kteøí tak neèiní, s cílem za krásnìjí a pøíjemnìjí ivot v naem mìstì. Jetì jednou díky!

Mgr. Ivan Týle, starosta mesta
¡
Foto Josef amaj

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín

g Prvního zasedání ZM v letoním roce dne 24. února 2005
(v poøadí vak u 17. v tomto volebním období), se zúèastnilo
25 jeho èlenù. Byla to vzhledem ke zvýené nemocnosti v naem regionu velmi sluná úèast a svìdèí to o tom, e èlenové
ZM berou své poslání velmi vánì. Úvod zasedání mimo bìných procedurálních záleitostí netradiènì patøil krátkému
pøedstavení dvou novì radou mìsta jmenovaných øeditelù
pøíspìvkových organizací  ing. Oskara ímy, øeditele Technických slueb mìsta Nový Jièín, který do funkce nastoupil
od 1. 1. 2005 a ing. Miloslava Holie, øeditele Bytového podniku mìsta Nový Jièín, který se ujímá pracovního postu od
1. 3. 2005. Poté se ZM mohlo vìnovat plánovanému programu.
Za pøítomnosti vedoucího obvodního oddìlení Policie ÈR mjr.
JUDr. L. Goøuly a øeditele mìstské policie p. R. kody to bylo
projednání zprávy o bezpeènostní situaci na území mìsta.
Vìtina dotazù smìøovala pøevánì ke zprávì hodnotící pùsobení Policie ÈR na území mìsta, a to pøedevím ke statistice trestných èinù, k rozsahu kriminality mladistvých atd.
V úvodu finanèních záleitostí, jejich hlavním obsahem
bylo schválení návrhù na úpravy rozpoètu mìsta, ZM zaujalo
své stanovisko ke dvìma ádostem o poskytnutí finanèních
pøíspìvkù z rozpoètu mìsta. U první ádosti Kinematografu
bratøí Èadíkù potvrdilo doporuèení RM takovýto pøíspìvek
neposkytnout, v pøípadì druhé ádosti Basketbalového klubu
Nový Jièín, s.r.o., rozhodlo kladnì a usneslo se po obsáhlé
rozpravì na poskytnutí finanèního pøíspìvku ve výi 3 mil. Kè.
Znaènou èást jednání ZM si vyádalo projednání návrhu
smlouvy mezi mìstem Nový Jièín a obèanským sdruením
Basketbalový klub Nový Jièín. Smlouva upravuje vzájemné
vztahy pøi provozování celého areálu krytého bazénu se sportovní halou. Podle této smlouvy je celý areál svìøen obèanskému sdruení Basketbalový klub Nový Jièín do výpùjèky
a smlouva pøesnì vymezuje podmínky této výpùjèky. Jejím
podpisem po zapracování vznesených pøipomínek byl usnesením ZM povìøen starosta mìsta. Tato smlouva tak nahradí
smlouvy, které byly k této problematice pøijaty ZM v roce
1995 a 1997. Bude mít platnost, pokud nebude nìkterou ze
smluvních strany vypovìzena, do r. 2019 a nabude úèinnosti
od 1. 4. 2005. Èlenové ZM pøijali rovnì informaci k rekonstrukci ledové plochy zimního stadionu, hlavnì pokud se týká
její technické a finanèní nároènosti a rozhodli odloit její realizaci na rok 2006.
Z tradiènì rozsáhlé majetkoprávní problematiky byla ze
strany ZM vìnována zvýená pozornost dvìma problémùm,
a to podmínkám kupní smlouvy u prodeje výmìníkové stanice
na ul. Nerudovì spoleènosti ENVIRO  HIK, s.r.o., se sídlem
v Kopøivnici, a zmìnì obsahu budoucí kupní smlouvy na prodej èásti pozemkù navazující na objekty domù Dolní brána
1618 ve vlastnictví p. Bobana Gorana. V obou pøípadech
zastupitelstvem pøijatá usnesení nic nemìní na stanoviscích
z jeho pøedcházejících usnesení.
ZM v dalí èásti svého jednání schválilo v souladu se znìním zákona è. 72/1994 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù
a zásad pro pøevod bytù, NP a pozemkù platných prodej bytových jednotek. Rozsah prodeje je obsahem pøíloh, které jsou
souèástí plného znìní usnesení a tudí budou zainteresovaným obèanùm pøístupny.
Za velmi významnou zprávu, která byla pøedloena ZM lze
povaovat prùbìnou informaci o stavu domù v MPR. Tìmto
záleitostem vìnovalo ZM svou pozornost u na svých dvou
zasedáních. Cílem pøedkládaných materiálù je získat od èlenù
ZM závazná stanoviska k základním otázkám zaøazeným do
tøí blokù dotýkajících se øádné údrby a rozvoje mìstských
domù v MPR, zdrojù financování údrby a rozvoje mìstských
domù v MPR, variant pøípadné privatizace nìkterých domù
v MPR. Výe naznaèené problémy budou vyadovat dùsledné
pøedjednání v komisích RM a výborech ZM a v pøípadì vùle
samosprávných orgánù bude nutno zpracovat metodiku vyuití pøíjmù z MPR na její obnovu, vytipovat domy (byty),
jejich prodej bude efektivní, vyhodnotit technický stav vech
mìstských domù v MPR, a to ve velmi zjednoduenì øeèeno
pøi vnímání pøipravované rekonstrukce Masarykova námìstí.
Z uvedeného je zøejmé, e se jedná o velmi váné záleitosti.

ZM v prùbìhu svého jednání pøijala dalí rozhodnutí pro
zabezpeèení øádného chodu mìsta a jeho pøíspìvkových organizací. K tìm bezesporu patøí schválení dodatkù zøizovacích listin PO z oblasti kolství a kultury; kladné stanovisko
k zapojení mìsta do programu terénní sociální práce v roce
2005; usnesení o zastoupení mìsta ve spoleènosti ASOMPO,
a.s. ivotice u Nového Jièína (spoleènost zabezpeèující chod
skládky pevných domovních odpadù); usnesení, ve kterém
nevyhovìlo ádosti obcí Bernartice nad Odrou a Hostaovice
o odputìní zbývající èásti úhrady neinvestièních nákladù
za rok 2004 za áky navtìvující Z na území naeho mìsta;
schválení plánu kontrolní èinnosti kontrolního výboru ZM
na rok 2005, kterým ale není uzavøena monost rozíøit dle
vùle ZM jeho kontrolní èinnost do dalích oblastí.
Jednání ZM starosta mìsta ukonèil kolem 20. hodiny potvrzením návrhové komise o správnosti pøijatých usnesení.
Ing. Miroslav rámek, tajemník MìÚ

Platby za komunální odpad
g V tomto období ji pravidelnì upozoròujeme obèany na
blíící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad.
Do 31. 3. 2005 musí splnit svou poplatkovou povinnost
vichni obèané s trvalým pobytem v Novém Jièínì (za dìti
jejich rodièe), dále cizinci s povolením k trvalému pobytu ve
správním obvodu mìsta a vlastníci stavby urèené k individuální rekreaci, kteøí nemají trvalý pobyt ve mìstì Nový Jièín.
Tento termín je stanoven Obecnì závaznou vyhlákou mìsta
Nového Jièína o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù è. 52/2001, ve znìní pozdìjích pøedpisù. V letoním roce byl poplatek navýen o 12,- Kè oproti
roku 2004 a èiní 336,- Kè/osobu/rok. Poplatníci s pololetní
sazbou do 31. 3. 2005 musí uhradit splátku za první pololetí
168,- Kè (termín splatnosti za druhé pololetí je 30. 9. 2005).
Pøípadné zmìny (narození dítìte, zmìna trvalého pobytu èi
úmrtí v rodinì) je nutné nahlásit odboru ivotního prostøedí
Mìstského úøadu Nový Jièín, 3. patro, èíslo dveøí 305. Poplatek je moné uhradit buï potovní poukázkou na potì nebo
v hotovosti na pokladnách MìÚ Nový Jièín, Divadelní 3, provozní doba: po a st: 817, út a èt: 815, pá: 812 hod., nebo
Masarykovo nám. 1, v prvním poschodí radnice, provozní
doba: po a st: 811 a 1216.30, út a èt: 811 a 1213.30 hod.,
pá: zavøeno, nebo v KB Nový Jièín v hotovosti èi pøevodem
na úèet mìsta Nového Jièína èíslo 19326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výe èástky.
Obèanùm, kteøí nesplní svou poplatkovou povinnost
vèas nebo ve správné výi, bude dluná èástka vymìøena
platebním výmìrem a navýena o 50 % z dluné èástky
podle zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znìní pozdìjích pøedpisù. Pøípadné dluné èástky budou vymáhány exekutorem.
Mgr. Kateøina Kuelová, odbor ivotního prostøedí

Severomoravská plynárenská, a.s.
Váení zákazníci, nejbliím kontaktním místem SMP ve
vaem regionu je zákaznická kanceláø Nový Jièín, tefánikova 2. Otevírací doba: Po 8.0012.00, 13.0017.00 hod., út
8.0012.00, 13.0015.00 hod., st 8.0012.00, 13.0017.00 hod.,
èt 8.0012.00, 13.0015.00 hod. Pátek zavøeno. Zákaznická
linka SMP 840 111 115 (v pracovní dny od 6 do 20 hodin vdy
za cenu místního hovoru). Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v pøípadì poruchy). www.smpas.cz

g

Správní poplatky novì
g Zdraení správních poplatkù od 16. 1. 2005 se dotklo nebo
v budoucnu dotkne témìø kadého obèana. Nìkteré poplatky
jsou zcela nové, jiné podraí, nìkteré byly ale také zrueny
èi sníeny. Zvýení se celkem týká padesáti poplatkù na rùzné úøední úkony a kromì toho je novì zavedeno na ètyøi desítky zcela nových. Pro vai lepí informovanost jsme vám
pøipravili struèný pøehled nìkterých nových, zmìnìných,
ale i pùvodních poplatkù.
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Oblast na úseku ivotního prostøedí
Prominutí pøísluenství danì
Povolení úlevy na dani nebo clu
Vydání loveckého lístku
- na 1 den
- na 5 dní
- na 30 dní
- na 6 mìsícù
- na 12 mìsícù
- na 12 mìsícù pro studující myslivost
èi myslivce z povolání
- na dobu neurèitou
- na dobu neurèitou pro studující
myslivost èi myslivce z povolání
Zápis honebního spoleèenstva do Rejstøíku
hon. spoleèenstev
Zmìna zápisu do Rejstøíku hon. spoleèenstev
Vydání rybáøského lístku
- na dobu kratí ne 1 rok
- na 1 rok
- na 1 rok pro studující rybáøství nebo
rybáøe z povolání
- na 3 roky
- na 3 roky pro studující rybáøství nebo
rybáøe z povolání èi funkce
- na 10 let
- na 10 let pro studující rybáøství nebo
rybáøe z povolání èi funkce
Pøenechání výkonu rybáøského práva
Vydání stavebního povolení
- napø. studna, èistírna odpadních vod
- napø. stavby jiných vodních dìl
Vydání rozhodnutí o udìlení souhlasu
k uputìní od tøídìní nebo oddìlenému
shromaïování odpadù
Oblast na úseku obèanských prùkazù
a cestovních dokladù
Vydání nového OP za prùkaz:
- pokozený, znièený
- ztracený, odcizený
- obsahující neopráv. provedené zápisy
Vydání nového OP na ádost obèana:
- z dùvodu zápisu nepovinnì zapisovaných údajù (pø. tituly, vìdecké
hodnosti, osobní údaje o manelovi,
manelce, dìtech do nabytí zletilosti)
- z jiného osobního dùvodu obèana
Vydání cestovního pasu:
- se strojovì èitelnou zónou
- se strojovì èitelnou zónou obèanùm
mladím 15 let
- bez strojovì èitelné zóny (tzv. rychlovky), platí i pro obèany mladí 15 let
Zápis obèana mladího 15 let do vydaného
CP rodièe
Zmìna v CP nebo zápis titulu nebo vìdecké
hodnosti do vydaného CP
Na úseku matrik
Nahlédnutí do matrièní knihy nebo sbírky listin
Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
z knih, listin za kadou i zapoèatou stránku
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo
úmrtního listu
Ovìøení stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
z listin, za kadou i zapoèatou stránku
Ovìøení podpisu na listinì
nebo na jejím stejnopisu
Na úseku evidence obyvatel
Ohláení zmìny místa trvalého pobytu za osoby
uvedené na jednom pøihlaovacím lístku (od poplatku jsou osvobozeny osoby mladí 15 let)
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v Kè
1000,1000,30,50,70,100,150,75,1000,500,500,200,60,100,50,200,100,500,250,2000,300,3000,1000,-

100,200,50,600,50,50,20,50,100,30,30,-

50,-

Na úseku registrace vozidel
Zápis do registru vozidel
- motocykl do 50 cm3
- nad 50 cm3
- motorové vozidlo s nejménì ètyømi
koly (osobní, nákladní)
- pøípojné vozidlo do 750 kg
- pøípojné vozidlo nad 750 kg
- doèasné vyøazení vozidla
- zápis zmìny do registru
Vydání 1 ks registraèní znaèky
za kadou tabulku
Vydání tabulky zvlátní registraèní znaèky
Zápis do registru øidièù
- zápis øidièského prùkazu
- zmìna v øidièském prùkazu

300,500,800,500,700,100,50,200,500,50,10,-

Na úseku ivnostenském
Výpis z ivnostenského rejstøíku
50,Za vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo
výpisu z úøedních spisù, ze soukromých spisù
v úøední úschovì, z rejstøíku, z registrù, z knih,
ze záznamù, z evidencí, z listin nebo z dalího
písemného a obrazového materiálu, popøípadì
sdìlení o negativním nálezu
Za informaci na pøinesené disketì
40,Za informaci na pøineseném CD nebo ZIP
80,Za kadou zapoèatou stránku, je-li poøizována
na kopírovacím stroji nebo na tiskárnì poèítaèe
15,Zápis zemìdìlského podnikatele do evidence
1 000,Zmìna zápisu zemìdìlského podnikatele
v evidenci
500,Zmìna rozhodnutí o udìlení koncese vèetnì
zmìny koncesní listiny
1 000,Na úseku stavebního úøadu
Vydání stavebního povolení
- ke stavbì pro bydlení s nejvýe 3 byty
300,- stavbì pro bydlení s více ne 3 byty
1 000,- ke stavbì pro individuální rekreaci nebo
stavbì zemìdìlské úèelové stavby,
nepøesahuje-li zastavìná plocha 70 m2
300,- ke stavbì garáe nejvýe se tøemi stáními
300,- ke stavbì øadových garáí
300,- a 150,za ètvrté a kadé dalí stání,
nejvýe 2 500,- ke zmìnì stavby (nástavby, pøístavby nebo
stavební úpravy) uvedené v písmenech a) a e)
stavebního zákona, ke stavbì studny, èistírny
odpadních vod, pøípojky na veøejnou rozvodnou sí a na kanalizaci pro stavbu uvedenou
v písmenech a) a e)
300,- k drobným stavbám a jejich zmìnám
300,- k doèasným stavbám zaøízení stavenitì
300,- ke stavbì neuvedené v písmenech a) a h),
3 000,k jejich nástavbì a pøístavbì, k její stavební
2 500,úpravì nebo stavbì pøípojky na veøejnou
rozvodnou sí a na kanalizaci pro stavbu
uvedenou v tomto písmenu
1 000,Vydání rozhodnutí o zmìnì stavby pøed
dokonèením (vèetnì zmìny podmínek
stavebního povolení) nebo o prodlouení
platnosti stavebního povolení
300,Vydání povolení informaèního, reklamního
nebo propagaèního zaøízení
1000,Vydání povolení terénních úprav
1000,Vydání územního rozhodnutí o umístìní stavby
nebo rozhodnutí o vyuití území
1000,Vydání územního rozhodnutí o dìlení
nebo scelování pozemkù
500,Vydání povolení ke zmìnì uívání stavby
500,Vydání povolení k odstranìní stavby
100,Zpracováno na základì podkladù poskytnutých
pracovníky jednotlivých odborù MìÚ Nový Jièín.

Zápis dìtí do mateøských
kol v Novém Jièínì

Odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy spolu s øeditelkami mateøských kol v Novém Jièínì vyhlauje zápis
dìtí do mateøských kol pro kolní rok 2005/2006. Termín
zápisu je stanoven na období od 7. do 11. bøezna 2005 v dobì
od 8 do 15 hodin, a to na jednotlivých pracovitích naich mateøských kol. Na území mìsta jsou následující mateøské
koly, které tvoøí jednotlivá pracovitì:
Mateøská kola Máj, Nový Jièín, Karla Èapka 6. Øeditelka paní Jarmila imurdová, tel.: 556 709 161. Jednotlivá
pracovitì: K. Èapka 6, Louèka 115, Jubilejní 1, Vanèurova 36.
Mateøská kola Sady, Nový Jièín, Revoluèní 52. Øeditelka: Mgr. Marie ambochová, tel.: 556 709 495. Jednotlivá pracovitì: Revoluèní 52, Smetanovy sady 6, Jiráskova 10, Beskydská 143.
Mateøská kola Trojlístek, Nový Jièín, Trlicova 8. Øeditelka: Mgr. Hana Cholevíková, tel.: 556 709 536. Jednotlivá
pracovitì: Trlicova 8, Komenského 78, Máchova 62.
Základní a mateøská kola Nový Jièín, Libho 90. Øeditelka: Mgr. Ludmila Okáèová, tel.: 556 745 010. Pracovitì:
Libho 435.
V následujících pøíspìvcích se øeditelky mateøských kol
snaí v krátkosti pøedstavit svá zaøízení. Která mateøská
kola bude pro rodièe, ale hlavnì pro dìti nejlepí, posoudíte
pøi osobních návtìvách, kde se vám budou vìnovat paní uèitelky a seznámí vás s prostøedím. Vìøíme, e nae mateøské
koly budou nejen první, ale i nejkrásnìjí kolou v cestì za
poznáním.
Ing. Oldøika Navrátilová

g

ních kol ve mìstì, pøíprava na kolu je dobrá. Pravidelnì nás
navtìvují uèitelky Z Jubilejní a Z Dlouhé. Konzultujeme,
besedujeme s rodièi o problémech spojených s nástupem dìtí
do základní koly, navtìvujeme kolní druiny, tìlocvièny,
nìkdy i výuku v prvních tøídách Z. Ve vech oddìleních provádíme prevenci vzniku øeèových vad, vìnujeme logopedické
prevenci zvýenou pozornost. Na M mají dìti monost seznámit se s hrou na flétnu, pøiblíit si hravou formou anglický jazyk, seznamují se s PC, navtìvují krouky keramiky, bazén,
kino, knihovnu, divadlo, zveme si herce do mateøské koly,
dìti se mohou saunovat. Pozornost vìnujeme dìtem s odroèenou kolní docházkou v krouku Metoda dobrého startu.
Vechny nae pracovnice si uvìdomují, e výchova dítìte
zaèíná od ranného dìtství, pøistupují k ní s láskou, vìdí, e
dítì v tomto vìku je velice tvárné a ochotné se vzdìlávat a získávat nové poznatky. Naí snahou je, aby dìti tìchto poznatkù a vìdomostí, estetického cítìní, tìlesných a manuálních
dovedností a krásných záitkù získaly co nejvíc. V tomto smìru se snaíme pùsobit jak na dìti, tak i rodièe. Laskavým,
vstøícným a profesionálním pøístupem se nám jistì nae pøedsevzetí podaøí splnit.

Mateøská kola Trojlístek

Mateøská kola Máj

g Právní subjekt Mateøská

kola Máj byl zøízen dne 1. ledna
2003 a je sloen ze ètyø mateøských kol: M K. Èapka 6, M
Vanèurova 36, M Jubilejní 1 a M Louèka 115. Tøi mateøské
koly leí uprostøed sídlitì, z nich kadá má rozlehlou zahradu. Mateøská kola Louèka sídlí na okraji mìsta Nového
Jièína v prvním patøe budovy TJ Orel, rovnì má zahradu
pro venkovní aktivitu dìtí. K 31. 12. 2004 bylo na Mateøské
kole Máj Nový Jièín, K. Èapka 6 zapsáno celkem 215 dìtí v devíti oddìleních.
Cílem naí koncepce je osobnostnì orientovaný model se
zamìøením na estetické aktivity, prvky zdravé koly, výchovné systémy Zaèít spolu a prvky Montessori. Hlavní cíle koly
a formy vzdìlávání se uskuteèòují bìhem celého dne, mají
charakter zábavy, her a zajímavých èinností pro dìti. Probouzejí aktivní zájem v dítìti a chu dívat se kolem sebe, poslouchat a objevovat. Snaíme se o dobrou spolupráci s rodièi,
pøipravujeme pro rodièe a dìti rùzné aktivity, napø. cvièení
rodièù a dìtí, ozdravný pobyt v Itálii, netradièní vycházky, oslavy. Umoòujeme rodièùm podílet se na tvorbì programu
koly a jeho hodnocení. Dìti od nás odcházejí do vech základ-

g Zveme vechny dìti a rodièe, kteøí chtìjí a potøebují získat
nové kamarády k zápisu do mateøské koly TROJLÍSTEK
(M Komenského 78, M Máchova 62, M Trlicova 8).
Co byste o nás mìli vìdìt: Vae dítì u nás najde bezpeèí, lásku,
nauèí se respektovat pravidla vzájemného souití. Nabízíme
moderní a odborné pøístupy k vzdìlávacím potøebám vaeho
dítìte. Dìti mají monost se dále rozvíjet v nadstandardních
aktivitách ve smìru pohybovém (celoroèní plavání, saunování
v zimních mìsících, dramatický krouek), výtvarném (keramické dílny v domì dìtí nebo v Z Komenského 68, výtvarné
dílny s rodièi) i hudebním (pìvecký sboreèek, veselé pískání
s dìtmi i rodièi). Nabízíme odbornou péèi v ortoptické cvièebnì a logopedickou asistenci. Váení rodièe, více se o nás
dozvíte na stránkách www.trojlistek.cz. Hlavní zápis do
mateøských kol se koná od 7. do 11. 3. 2005 v zaøízení, které
si sami zvolíte. Tìíme se na vás!
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Mateøská kola Sady

g Do Mateøské koly Sady patøí ètyøi mateøské koly  M
M. Montessori, Revoluèní 52, M na Beskydské ulici 143, M
Smetanovy sady 6 a M Jiráskova 10. Øeditelství tìchto kol
najdete v M M. Montessori na Revoluèní ulici 52 v Novén
Jièínì. Tato trojtøídní mateøská kola pracuje podle jednoho
z alternativních vzdìlávacích programù Mateøská a Základní
kola Montessori. Vzdìlávací systém Montessori je zaloen
na polarizaci pozornosti, který spoèívá v respektování vnitøní motivace dítìte. Z toho vychází i výchovnì vzdìlávací práce
v mateøské kole  svobodná volba èinností, respektování
harmonie duevního a fyzického projevu dítìte, umonìní
volného pøirozeného pohybu dítìte. Tento program vychází
ze zahranièních zkueností tìch zemí, kde jsou montessoriovské koly po více ne 70 let souèástí národní vzdìlávací
kultury (USA, Nizozemí, Skandinávie, Rakousko). Mateøská
kola se nachází na pokraji pøírodního parku Skalky v klidném, pohodovém prostøedí historické architektury.
Do právního subjektu Mateøská kola Sady patøí Mateøská
kola na Beskydské ulici 143 v ilinì. Tato M pracuje podle
systému Zaèít spolu. Dìti zde mají vytvoøena hrací centra,
kde si mohou svobodnì zvolit èinnost. S místní základní kolou poøádají spoleèné akce, napø. Velikonoèní jarmark. Mateøská kola vyuívá ke cvièení tìlocviènu základní koly.
Mateøskou kolu Smetanovy sady nepøehlédnete, kdy se
dáte smìrem na Skalky. V rodinném domku, v pøíjemném prostøedí zde najdete dvoutøídní mateøskou kolu zamìøenou
na ekologickou výchovu. Dìti zde naleznou vekerou péèi.
Mateøská kola na Jiráskovì ulici 10 se nachází hned pod
parkem Smetanovy sady. Tento park a blízké Skalky jsou
èastým cílem dìtí z této M. Dìti se zde uèí pozorovat a porozumìt pøírodì. Mateøská kola se svým osobnostnì orientovaným programem je zamìøena na estetické aktivity.
Vechny dìti z výe uvedených M absolvují pøedplavecký
výcvik, navtìvují hodnotné kulturní akce  divadla, výstavy,
mají monost seznámit se s poèítaèi, uèí se tvoøit z keramické hlíny, seznamují se s hrou na zobcovou flétnu. Vechny výe
uvedené kolky se nacházejí v blízkém prostøedí parkové èásti
Nového Jièína, a tak dìti mohou v pøírodì trávit vìtinu èasu.
Máte-li zájem podívat se do nìkteré z tìchto mateøských kol,
jste vdy vítáni. Blií informace naleznete na www stránkách  home.tiscali.cz/mssady/
Mgr. Marie ambochová

Pìvecký sbor Ondrá
g vstoupil v roce 2005 do 54. sezony svého trvání a sborové
èinnosti. Uplynulý rok byl pro sbor rokem dobrým a úspìným. Zvlátì zdaøilé bylo uvedení oratoria Stabat Mater od
Antonína Dvoøáka k stému výroèí jeho úmrtí. Sbor nastudoval dílo spoleènì se symfonickým orchestrem a hudebníky
mìsta Pøíbora. Sólové party pøednesli na oblastních vystoupeních sólisté sboru. Ve slavnostních dnech vstupu ÈR do
Evropské unie 1. kvìtna 2004 na koncertech v Novém Jièínì
a Pøíboøe sóla zpívali operní umìlci z Opavy a Prahy.
Pro nás, zpìváky sboru, to byla krásná i nároèná skladba,
která pøitáhla dost zájemcù z øad bývalých èlenù sboru,
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nìkterých pìvcù z Frentátu p. R., ale i dvacetièlenný enský
pìvecký sbor Hedvika z Valaského Meziøíèí. Tento vstøícný
zájem a obìtavost v dojídìní na zkouky mile pøekvapil
a potìil. A nejen to, spoleèné zpívání je vdy hluboký proitek a radost pro vechny, kteøí rádi zpívají, kteøí se obohacují o krásno a hlubokou filosofii obsaenou v díle hudebních velikánù. Nezùstalo jen u jednoho spoleènì nacvièeného
díla. Ve òùøe vánoèních koncertù opìt èlenky sboru Hedvika dojídìly na nácvik a vystoupení v okolních chrámech
a kostelech a spolu s Ondráem zazpívaly domácímu obecenstvu v zámku ve Valaském Meziøíèí.
Pìvecký sbor se rovnì zúèastnil XXXII. roèníku Svátku
písní Olomouc a soutìil ve tøech kategoriích smíených
sborù (Superior, lidové písnì a spirituál, gospel, jazz) a ve
vech byl ocenìn støíbrnou medailí. Do výètu dobrých poèinù patøí i úèast na festivalu Trojok slezský v Polsku Bialsko
Biala se zvlátní duchovní atmosférou a srdeèným pøijetím
hostitelskými pìveckými sbory. Dále PS Ondrá navázal oficiální drubu s Chorus Cremnicensis  slovenským smíeným pìveckým sborem z Kremnice. Nový Jièín a Kremnica
jsou od záøí 2004 druební partnerská mìsta. Oba pìvecké
sbory vystupovaly samostatnì i spoleènì na X. slavnostech
mìsta Nového Jièína. V péèi o kremnický sbor jsme neopomnìli
provést hosty Janáèkovými Hukvaldy, krajem zbojníka Ondráe, neohroeného bojovníka za práva poddaného lidu
(podle nìj nese pìvecký sbor svùj název).
Mimoøádnou akcí bylo udìlení titulu èestný obèan in memoriam Ervínu Bártkovi, zakladateli sboru Ondrá, dlouholetému èlenu a sólistovi PSMU, zakladateli Klubu rodákù
a pøátel mìsta Nový Jièín, pedagogovi, osvìtovému a kulturnímu pracovníkovi. Na koncertì 8. øíjna 2004 k jeho poctì
vystoupily tøi jeho nejmilejí sbory: dìtský pìvecký sbor Ondráek, PSMU a smíený sbor Ondrá. Sbor vystupuje na
èetných akcích organizovaných klubem rodákù. Jednou z pøíjemných akcí bylo èervnové zpívání v novojièínských parcích
a sadech nazvané Zpívání u soch. Zpívali jsme u sousoí
J.G. Mendla, busty Bedøich Smetany, Leoe Janáèka, pamìtní desky Karla Kryla a u renovované sochy Ignáce z Loyolly. Zaplnìné parky a sady byly dokladem, e se obèané
mìsta na akci tìili.
Pìvecký sbor mìl za uplynulý rok 23 velkých koncertù,
osm sobotních dopoledních soustøedìní a nìkolik meních
pøíleitostných vystoupení. Zkouí kadé pondìlí a èasto
i ve ètvrtek. Bohatá a rozmanitá èinnost i aktivity sboru jsou
velkým a obìtavým pøístupem systémové práce umìleckého
vedoucího a dirigenta ing. Karla Monsporta a obìtavé dirigentky paní Marie Bìlíkové. Od listopadu 2004 máme tøetího
dirigenta ing. Zdeòka Stanislava. Pøes znaèné pracovní vytíení dirigentù a mnohých zpìvákù, ale i èasovì nároèné dojídìní pøespolních, se daøí zdolávat vysoko posazenou laku
pro sbor jak v nároèném repertoáru, tak i v pøípravách na
mezinárodní soutìe, kterých se pìvecký sbor zúèastòuje.
Díky dobrému zázemí, které nám øeditel Beskydského divadla a Mìstský úøad Nový Jièín poskytují, vìøíme, e i rok 2005
ke cti mìsta zvládneme. Nový Jièín je mìstem pìveckých sborù, skupin i kapel veho druhu. Nový Jièín má rád hudbu
a zpìv. A kde se zpívá, tam se dobøe ije.
Anna tefková

Postiení ze koly ivota
hráli bowling proti Polákùm
g Ve støedu 16. února se ji po ètvrté konal bowlingový turnaj pro lidi s mentálním postiením a kombinovanými vadami, poøádaný kolou ivota pod finanèní zátitou Provident
Financial. Zúèastnila se ho drustva z Moravskoslezského
a Zlínského kraje. Pozvání pøijali nadenì i nai pøátelé z druebních Swietochlowic, kteøí u nás byli ji podruhé.
Postiení chlapci a dívky hráli celé dopoledne, ne se rozhodlo o vítìzi. Brouený pohár si odváejí Swietochlowiètí.
Ovem zkrátka nepøiel nikdo. Pro vechny byly nachystány
úèastnické listy a ceny útìchy. Postiení se dobøe bavili, navazovali nová pøátelství a my doufáme, e se v pøítím roce
zase sejdou na bowlingu, zde v Novém Jièínì.
Michal Holáò

Kam za sportem?
HOKEJ: (ZS Nový Jièín): st 2. 3. ve 12 hod., liga star. pøípr.
(4. a 5. tø.) Nový Jièín - Kopøivnice (2 utk.), pá 4. 3. v 19 hod.,
liga dorost Nový Jièín - Jihlava, so 5. 3. v 9. 45 hod., liga ml. áci
(6. a 7. tø.) Nový Jièín - Opava (2 utk.), ne 6. 3. v 9 hod., liga star.
pøípr. (4. a 5. tø.) Nový Jièín - Sareza Ostrava (2 utk.), út 8. 3. ve
12 hod., liga star. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Havíøov (2 utk.), so
12. 3. v 9.45 hod., liga star. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Kopøivnice (2 utk.), ne 13. 3. ve 13.30 hod., liga junioøi Nový Jièín Uherský Brod, út 15. 3. ve 12 hod., liga mlad. áci (6. a 7. tø.)
Nový Jièín - Vítkovice (2 utk.), so 19. 3. v 9 hod., liga star. áci
(8. a 9. tø.) Nový Jièín - Orlová (2 utk.) g BASKETBAL (hala
na bazénu): so 5. 3. od 9 hod. postupnì obl. pøebor ml. áci Nový
Jièín - Hluèín, obl. pøebor star. áci Nový Jièín - Frýdek-Místek,
obl. pøebor mlad. dorost Nový Jièín - Hluèín (vdy 2 utk.), so 12. 3.
v 13 a 15 hod. obl. pøebor star. dorost Nový Jièín - Pøerov (2 utk.),
so 26. 2. v 17 hod., I. Mattoni NBL Mlék. Kunín - Dìèín, st 16. 3.
v 17 hod., Mlék. Kunín - A Plus Brno, so 19. 3. v 17 hod, Mlék.
Kunín - Sparta Praha, so 26. 3. v 17 hod., Mlék. Kunín - Nymburk
(v souvislosti s úèastí týmu Mlékárny Kunín v dalích bojích EP
se mohou termíny nìkterých utkání I. NBL zmìnit!) g FOTBAL:
so 5. 3. v 10. 30 hod., kvárová plocha, pøípr. utkání Vítkovice B/
N. Jièín - Kravaøe, ne 27. 3. v 15 hod., MSFL mui Vítkovice B/
N. Jièín - SK Hranice g HÁZENÁ (hala ABC): so 5. 3. v 18 hod.,
II. liga mui Nový Jièín - Velká Bystøice, so 19. 3. v 15 hod., II.
liga eny Nový Jièín - Veselí, so 2. 4. v 16 hod., II. liga eny Nový
Jièín - Prior Olomouc g VOLEJBAL (hala ABC): so 5. 3. v 18 hod.,
I. liga eny Nový Jièín - MS Brno, ne 13. 3. v 10 hod., I. liga eny
Nový Jièín - MS Brno, so 19. 3. v 18 hod., I. liga eny Nový Jièín
- Nusle Praha, ne 20. 3. v 10 hod., I. liga eny Nový Jièín - Nusle
Praha g KUELKY (kuelna TJ N. Jièín): so 5. 3. v 9 hod., III.
liga eny Nový Jièín - Zábøeh C, so 19. 3. v 9 hod. pøebor MSK
Nový Jièín A - SKK Ostrava B g STOLNÍ TENIS (herna Louèka): so 12. 3. v 10 hod., okr. pøebor I. tø. Nový Jièín B - Odry C,
so 12. 3. ve 14 hod., okr. pøebor II. tø. mui Nový Jièín D - Fulnek
B, so 12. 3. v 17 hod., kraj. soutì mui Nový Jièín A - Frýdlant B,
ne 13. 3. v 9 hod., kraj. soutì mui Nový Jièín A - Frýdek-Místek
B, so 19. 3. v 10 hod., okr. pøebor I. tø. Nový Jièín B - Frentát D,
so 19. 3. ve 14 hod., okr. pøebor II. tø. Nový Jièín B - Slatina B g
SQUASH (Sportpark  bývalá Tatrovanka): so 12. 3. v 10 hod.,
mistr. turnaj mui kat. C, ne 13. 3. v 10 hod., mistr. turnaj mui
kat. C, so 19. 3. v 15 hod., turnaj SPORTPARK CUP g PROVOZ SAUNY (od 15. záøí): st 1014 a 1521 hod., èt a pá 1521
hod., so 1016 hod., ne 816 hod. g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ: po 12.15 13.45 hod., pá 12.3014 hod. g
BRUSLENÍ PRO VEØEJNOST: èt a so od 15. 30 do 16. 45 hod.
(POZOR  v týdnu od 20. do 27. 3. mohou být hodiny bruslení
veøejnosti pøidány!)
g

Sportovní aktuality
g HOKEJISTÉ SKONÈILI LETOS VE II. LIZE VELMI BRZY.
Mnohem døíve, ne bývalo v posledních letech zvykem a ne byly
pøedsezonní pøedstavy a pøání nejen vedení klubu, realizaèního
týmu, ale urèitì i samotných hráèù a samozøejmì zejména divákù, skonèila pro nae hokejisty letoní sezona II. ligy, v ní
obsadili koneèné 8. místo. Naim hráèùm to letos jaksi nelo ji
od poèátku, stále bojovali v dolní polovinì tabulky, a kdy se
pøece jen s odøenýma uima do závìreèné play off probojovali,
ukonèil jejich pou soutìí vedoucí celek Prostìjov, s ním prohráli 3:0 na utkání a byli z dalích bojù vyøazeni. Staèilo moná
jen málo, aby tomu bylo jinak, a to nepropást 17 vteøin pøed koncem utkání s Hodonínem jednobrankové vedení a u jim mohl
být pro play off soupeøem hratelnìjí celek Orlové. Vedení
klubu vak urèitì nalo na høe týmu i pozitivní vìci, mezi kterými
mohla být zejména hra mladých nadìjných hráèù, vlastních odchovancù, kteøí by mohli pro dalí sezonu patøit k oporám.
g VELKÝ ÚSPÌCH BASKETBALISTÙ MLÉKÁRNY KUNÍN
V POHÁROVÉ EVROPÌ. Velkého úspìchu dosáhli basketbalisté Mlékárny Kunín, kteøí se pøes základní skupinu, v ní skonèili druzí a následnì vyøazením ve dvou zápasech dánského celku
Bakken Bears, probojovali a do finále slouèené Centrální a Západní konference evropského poháru FIBA Cup. K velkému pøekvapení znalcù basketbalových pomìrù v Evropì se naim hochùm
oproti prognózám podaøil husarský kousek, kdy porazili ve
výcarsku nejen maïarský Albacomp Székesfehérvár (96:93),
ale i ve finále domácí favorizovaný vedoucí celek výcarské ligy

Pøestoe brnìntí Houseøi byli papírovì slabím celkem, vzdorovali naim basketbalistùm v utkání I. NBL více, ne se èekalo. Na
snímku je urputný souboj o míè mezi domácím Tomeljakem (v bílém) a Jandou (v tmavém). Foto Jiøí Tomakoviè.

BC Boncourt (105:77). Tímto finálovým vítìzstvím se Mlíkaøi
probojovali do ètvrtfinále slouèené Pan-Evropské fáze FIBA Cupu,
pro které jim los urèil velmi silný ruský celek Lokomotiv Rostov
na Donu. Vzhledem k vysokým nákladùm souvisejících s tìmito
zápasy nabídlo vedení naeho klubu soupeøi sehrání obou utkání
v Novém Jièínì, s èím soupeø nesouhlasil. Dolo vak k dohodì
o sehrání obou zápasù v Rostovì s tím, e ruský celek uhradí
naim polovinu nákladù na dopravu a pobytové náklady. Úspìch
naeho celku v evropském poháru potvrdil stoupající formu,
která je podloena osmi vítìznými zápasy v øadì od 15. ledna
v I. NBL vèetnì výhry v Brnì s A PLUS ve ètvrtfinále Ès. poháru.
Urèitì i velká únava se znaèného zatíení ze hry a z cestování
v nabitém programu se projevila na výsledku prvního utkání
nadstavbové èásti na Spartì, kde nai po dlouhé dobì opìt poznali, jak chutná poráka. O nic ménì nároènìjí program vak
neèeká nae basketbalisty ani v následném období, v nìm budou hrát ve dnech 5. a 6. bøezna v Olomouci ve Final Four Èeského poháru (semifinále se suverénem letoní ligy Nymburkem),
ve dnech 10. a 12. bøezna v Rostovì a pak u vdy støeda  sobota
pokraèování nadstavbové èásti ligy.
g PO ZIMNÍ PØESTÁVCE VSTUPUJÍ FOTBALISTÉ DO
JARNÍ ÈÁSTI MSFL. Ubìhly dva mìsíce tvrdé pøípravy a u
se naim fotbalistùm rychle pøiblíil termín zaèátku jarní èásti
Moravskoslezské fotbalové ligy. Podle slov trenéra Aloise Holuba
probìhly první dvì fáze pøípravy podle plánu se splnìním plánovaných tréninkových objemù daných monostmi hráèù. Nedaøilo se plnit podle pøedstav tøetí závìreènou èást pøípravy, spoèívající v herní èinnosti zapøíèinìné pøedevím nevhodnými hracími podmínkami pro nacvièování herních situací a kombinací
v pøípravných zápasech, jejich prùbìh ovlivnila i chøipková onemocnìní. V pøípravných utkáních dal trenér pøíleitost vem hráèùm vèetnì dorostencù. Bezprostøednì pøed uzávìrkou Zpravodaje bylo zøejmé, e do jarní èásti by mìlo mustvo nastoupit
s kádrem, který byl úspìný v podzimní èásti (6. místo) doplnìným pro úvodní zápasy o dorostence Lukáe Fojtíka. Trenér
Holub nemùe pro první dva zápasy poèítat s Lukáem Polonyim
(pokraèuje trest z podzimu), který se spolu s Davidem Praákem
a Pavlem Kuncem pøipravuje s vítkovickým áèkem. Obdobnì jako
v uplynulé sezonì bude moci mít trenér Holub po dohodì s trenérem vítkovického áèka Vlkem k dispozici i nìkolik (45) dalích
hráèù, podle formy a zdravotního stavu hráèù I. mustva. Stávající základní kádr má tuto podobu: Rostislav rom, Vlastimil
Pikulík, Petr Pìgøim, Jan Bár, Tomá Rusnok, Petr Nosálek,
Pavel Macíèek, Ondøej Ogon, Luká Bajer, Jakub Vávra, Leo
vancer, Jaroslav Pavlík, Tomá Krumpolc, Èerný, Luká Fojtík.
Cílem mustva pro jarní sezonu je udret postavení v horní polovinì tabulky, hrát kvalitní fotbal, kterým chtìjí hráèi pøilákat
na domácí utkání více divákù. K tomu budou na zkouku odehrána první dvì jarní domácí utkání s Hranicemi a s vedoucím
Hluèínem ne v sobotu dopoledne, ale v nedìli v úøednì stanovený
zaèátek. Pro úplnost uvádíme, e jaro zahajují nai fotbalisté
dvìma zápasy na høitích soupeøù, a to v Brnì-Kohoutovicích
a v Lipové. Doma je poprvé pøíznivci uvidí v nedìli 27. bøezna
v 15 hodin proti SK Hranice. Dalí rozpis celé jarní èásti MSFL
pøineseme v dubnovém èísle Novojièínského zpravodaje.
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NEJÚSPÌNÌJÍ SPORTOVCI MÌSTA ZA ROK 2004
OCENÌNI. Jak ji to bývá v posledních letech pravidlem a stalo
se tradicí, seli se i letos na Mìstském sportovním plese v hotelu Praha poslední únorovou sobotu nejúspìnìjí sportovci
naeho mìsta za rok 2004, které vybrala komise pro tìlovýchovu
a volný èas podle dosaených výsledkù z návrhù dolých z TJ
a SK. Z rukou pøedstavitelù mìsta pøevzalo ocenìní s podìkováním za výborné výsledky, kterými reprezentovali nejen svùj
klub, ale i nae mìsto doma i v zahranièí sedm jednotlivcù a dva
kolektivy, za dlouhodobé vynikající výsledky svých svìøencù dva
trenéøi a za celoivotní èinnost v oblasti tìlovýchovy a sportu
jeden Rytíø sportu. Vyhodnoceni byli JEDNOLIVCI: Michal
BAÈA, zápas TJ NJ (hostování v TJ T Tøinec); Petr MACHÁÈEK, lední hokej HC GEDOS NJ; Pavel MACÍÈEK, fotbal FC Vítkovice B/Nový Jièín; Andrea URBÁNKOVÁ, atletika TJ NJ, hostování v SSK Vítkovice; Ondøej BAJER, plavání s ploutvemi KVS
Laguna NJ; Tomá MIXA, plavání s ploutvemi KVS Laguna NJ;
Nikola PARGÁÈOVÁ, plavání s ploutvemi KVS Laguna NJ. KOLEKTIVY: basketbalové drustvo muù Mlékárna Kunín, drustvo en KVS Laguna NJ. TRENÉØI: Pavlína SKØIÈKOVÁ, plavání PK NJ, Milan KONEÈNÝ, atletika AC TJ NJ. RYTÍØ SPORTU: Jaroslav KOTAS, TJ SOKOL Bludovice (viz foto).

g

narèíková za 3. místo na 100 PP. Plnì v reii domácích borcù skonèily i tafety ve vech kategoriích E, D a C. Koneèné poøadí: 1.
KVS Laguna Nový Jièín 2 336 bodù, 2. Èochtanklub ïár nad
Sázavou 1 191 bodù, 3. Nemo Zlín 1138 bodù.

Struènì...
g Vítìzem 2. roèníku turnaje ve stolním tenisu neregistrovaných o Putovní pohár mìsta Nový Jièín, který poøádal oddíl stolního tenisu TJ Nový Jièín v hernì v Louèce, se v kategorii muù
stal mezi 28 hráèi Václav Loskot, finálovou výhrou 3:0 nad Milanem Peøinou (oba z Oder), tøetí skonèil Jaroslav Pavela po vítìzství nad loòským vítìzem Petrem Horákem (oba Nový Jièín) 3:1.
Vítìzkou soutìe en se stala bez poráky Vladimíra Schicklová,
která si poradila se vemi pìti soupeøkami, druhá skonèila Veronika Odloilíková a tøetí Lenka Kadlecová. V doplòkové soutìi
ve ètyøhøe se stal vítìzem pár Loskot  Lakomý po finálovém vítìzství 3:2 nad dvojicí Pavela  Matou, tøetí skonèili Pikula ml.
s Hrehorem, kteøí porazili Horáka s Randýskem 3:2.
g Po ne zrovna úspìném výsledku muù ve skonèeném roèníku
II. ligy, mùe mít vedení hokejového klubu HC GEDOS i dùvod
k radosti. Dìlá ji urèitì svými výsledky a umístìním nastupující
generace, která by mohla být pro budoucí kategorii dospìlých
pøínosem, jak u to øada hráèù prokázala v letoním roèníku II.
ligy dospìlých, a to dorostenci bojující v lize o pøední umístìní,
kdy jsou po odehraných 37 kolech na 4. místì, ale zejména junioøi. Ti bojovali od zaèátku soutìe o nejvyí pøíèky v tabulce
ligy, kdy se jim podaøilo porazit i vedoucí Olomouc na jejím ledì
a zdá se, e koneèné 2. místo, na které mají vylápnuto, bude
dalím velkým úspìchem mládenického hokeje v naem mìstì.
Na rozdíl od dorostencù a juniorù to v letoní sezonì tak nejde
jako v pøedcházejících sezonách, kdy patøili k absolutní pièce
v kraji, mladím (6. a 7. tø.) a starím ákùm (8. a 9. tø.), kteøí
jsou ve kategoriích v dolních polovinách tabulky.
Jaroslav Kotas

Galerie úspìných sportovcù
g 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 reprezentuje nae mìsto v nejvyí fotbalové soutìi ÈR, Gambrinus
lize, hráèe Baníku Ostrava PETRA VAKA.

Petr Vasek
¡

g PLOUTVAØI LAGUNY JAK JINAK NE PRVNÍ. Klub vodních sportù Laguna Nový Jièín byl poøadatelem a stal se, tak
jak to ji velí tradice, i vítìzem 1. kola Ligy mládee v plavání
s ploutvemi. Do souboje s plavci dalích esti klubù ji nemohli
nastoupit jetì nedávno velmi úspìní borci z dorostenecké kategorie Mixa, Malátek, Slabá, Vaièková, kteøí v lednu pøestoupili
do juniorské kategorie, a tak o body v letoním roèníku u bojovali
dalí mladí ploutvaøi v kategoriích dorostencù, starích a mladích ákù. Z novojièínských závodníkù byli nejlepími s nejvìtím
bodovým pøíspìvkem do celkového hodnocení v kategorii dorostu Adriana Malátková za 1. místa na 400 PP a 100 RP s pøístrojem a 2. místo na 50 PP, Martin Vandlík, který zvítìzil na 100 RP
a 50 PP a obsadil 3. místo na 400 PP, v kategorii starích ákù
to byl Vojtìch Mièka, jen si jako jediný z domácích plavcù v této
kategorii vystoupil hned tøikrát na stupnì vítìzù pro diplom za
1. místo v disciplínách 50, 100 a 200 PP. Mezi mladími áky dominovali Jáchym Kalua, který rovnì tøikrát zvítìzil na 100 a 400
PP a sprintu pod vodou, první výstup na stupnì vítìzù oslavil
Jakub Jarolím za dvì 2. místa na 400 PP a 15/10 RP/PP, stejnì
jako Radka Svobodová v disciplínách 100 PP a 400 PP. Na bednì
stáli i nováèci Vendula Figarová za 3. místo na 15/10 a Elena Mi-
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Datum a místo narození: 9. 4.
1979, Èeladná. Rodinný stav:
svobodný (zadaný). Oblíbené
místo: hory. Nejoblíbenìjí jídlo: kuøecí øízek s bramborovým
salátem. Móda: sportovní styl.
ivotní krédo: být úspìný ve
fotbale a mít astnou rodinu.
Který èlovìk vás nejvíce ovlivnil a v ivotì nebo ve sportu?
Dìda, který mì pøivedl ke sportu
a vlastnì celá rodina. Sportovní
vzor: Roman ebrle a Reinhold
Messner. Sportovní dráha, nejvìtí dosavadní úspìchy: Zaèínal jsem jako ák v Novém Jièínì, poté jsme postupnì proel pøes
kluby VP Frýdek-Místek, Opavu, Duklu Hranice, SFC Opavu,
opìt Nový Jièín, SFC Opavu a po souèasnost v Baníku Ostrava.
Za nejvìtí dosavadní úspìch povauji vybojování postupu s Opavou do I. ligy a start v reprezentaèní osmnáctce, za nejvìtí dosavadní úspìch povauji i mé dosavadní úèinkování v I. lize.
Z èeho jste mìl v poslední dobì nejvìtí radost? Z letoního
pøestupu do Baníku Ostrava. Nejlepí a nejhorí sportovní záitky: Mým nejlepím a zatím i nejvìtím sportovním záitkem
bylo utkání na ostravských Bazalech, kde jsem chytal pøed dvaceti tisíci diváky a také ten, kdy jsem chytil v 87. minutì penaltu
a vyhráli jsme 1:0 s Èeskými Budìjovicemi. Se zmiòovaným utkáním na Bazalech souvisí i nejhorí záitek, protoe jsem v nìm
dostal ètyøi góly, nerad také vzpomínám na utkání v Blanech,
které se hrálo jen pøed 150 diváky.
Jaroslav Kotas

Mladý módní tvùrce ÈR

v duchu afrických kmenových kultur. Výtvarnì byla dotvoøena
i malbou na tìlo a pøedvedena za zvuku brazilských rytmù.
Bezesporu je to dalí velký úspìch práce naich studentù 
jejich návrhù, zhotovení a pøedvedení, ale i vedení odborných
pedagogických pracovníkù.
Ing. Lidmila Kramoliová, manaerka
Soukromé støední odborné koly podnikatelské
a textilní a SOU textilního, s.r.o., Nový Jièín

Nový Jièín na veletrhu
cestovního ruchu Holiday World

Dne 9. listopadu 2004 se konal ji 16. roèník celorepublikové soutìe Mladý módní tvùrce ÈR, která je kadoroènì
poøádána v Jihlavì. Spoluvyhlaovatelem soutìe je i Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR. Soutì mìla celkem osm kategorií. Nai studenti mìli modely zaøazené ve
tøech kategoriích: volná mladá tvorba, fantazijní tvorba, umìlecká odìvní tvorba. Celkem se této prestiní soutìe zúèastnilo 31 kol z celé republiky se 107 kolekcemi. V této konkurenci mnoha daleko vìtích kol se nám podaøilo získat:
Druhé místo v kategorii volná mladá tvorba  kolekci pod
názvem ZAÈÁTKY S BATIKOU navrhli a realizovali studenti
prvního roèníku. Je vytvoøena z polyesterového saténu, na
kterém batikováním byly vytvoøeny rùzné motivy, které byly
doplnìny nápaditými detaily, jako nìrování, vrapování, netradièní límce apod.
Druhé místo v kategorii umìlecká odìvní tvorba  kolekci
pod zajímavým názvem MAKULELE vytvoøila studentka letoního tøetího roèníku Lenka Michálková. Je zhotovena

g

V Praze probìhl od ètvrtka 17. do nedìle 20. 2. 2005 ji 14.
roèník Støedoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday
World. Celá akce se konala na praském Výstaviti v Praze
7  Holeovicích. Vystavovatelé mìli monost umístit své expozice na celkové ploe témìø 9 tisíc m2. Jako kadoroènì mìl
veletrh výrazný mezinárodní charakter. Selo se zde témìø
700 vystavovatelù z 50 zemí svìta a bylo na nìj akreditováno
na 600 novináøù, co dokládá znaèný zájem o tuto akci.
Otevøení veletrhu probìhlo ve ètvrtek 17. 2. 2005 v 10.00 hod.
V prvních dvou dnech byla akce u tradiènì urèena odborné
veøejnosti. V sobotu a nedìli byl pak veletrh otevøen iroké
veøejnosti. Celkovì letoní veletrh Holiday World navtívilo
pøes 30 000 návtìvníkù. Domácí nabídka byla v letoním roce
pøedstavena nejen prostøednictvím krajù nebo agentur sdruující obce a mìsta, zabývajících se turistikou v regionech,
ale byly k vidìní i expozice samostatných mìst. Expozice,
její souèástí byl propagován Nový Jièín, byla umístìna v levém køídle prùmyslového paláce. lo o expozici Moravskoslezského kraje v èásti regionální agentury cestovního ruchu
Beskydy-Valasko (sdruení, jeho je mìsto Nový Jièín èlenem). V této èásti mìli jednotliví èlenové agentury (mimo Nový
Jièín i Kopøivnice, Frentát a tramberk) umístìny své prezentaèní panely a propagaèní materiály. Dalí spoleèníci
agentury (Valaské Meziøíèí, Ronov p. R. a Horní Beèva)
pak byli prezentování v expozici Zlínského kraje. Lákadlem
naí èásti stánku bylo i èepované pivo, které zajistil ná partner, jedno z ubytovacích zaøízení v Beskydech. V rámci expozice Saska se prezentovalo také nae partnerské mìsto
Görlitz. Ze zahranièí byla k vidìní nejen rozsáhlá nabídka
sousedních zemí Polska, Slovenska, Nìmecka a Rakouska,
zemí z oblasti Støedomoøí (Turecka, Itálie, panìlska, Chorvatska aj.), ale ve velké míøe i zástupci exotických destinací
 v letoním roce pøedevím Indie. Velkou plochu v letoním
roce vyuily pro svou prezentaci komerèní cestovní kanceláøe nejen èeské, ale i zahranièní, a to pøímo k prodeji jednotlivých zájezdù a pobytù za velmi lukrativní výstavní ceny.
Stanislav Bartoò
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Javorník se pøipravuje
na své padesátiny

Známý folklorní Soubor lidových písní a tancù pøi Domu
dìtí a mládee v Novém Jièínì Javorník oslaví v letoním
roce své padesátiny. Dlouhou dobu od jeho zaloení se souboru vìnoval pøedevím známý uèitel a regionalista Milo
Hubálek, který lidové písni, hudbì a tanci vìnoval podstatnou èást svého ivota. V té dobì byla aktivními èleny souboru
pøedevím novojièínská studující mláde. Hubálek svou erudicí a nadením pro národopis nadchl a do souboru osobnì
pøivedl øadu svých ákù, kteøí patøili k hlavním oporám souboru. Za dobu své èinnosti pøekonal soubor nìkolik generaèních krizí. Pøes potíe zpùsobené odklonem spoleènosti od
lidových a národních zvykù získává si v pestré nabídce naeho kulturního ivota soubor opìt své místo mezi veøejností.
Javorník má pod vedením Svatoslava Válka, který je zástupcem øeditele Základní umìlecké koly v Novém Jièínì, pøed
sebou dobrou umìleckou perspektivu. Potìitelné je, e se
mu podaøilo získat do souboru talentované mladé lidi, kteøí
tvoøí dobrou partu, a práce je baví. Je jedním z mála, kteøí
v naem okolí udrují pøi ivotì staré lidové tradice a umí je
pøiblíit i dnenímu divákovi. V souèasné dobì se èlenové
souboru pøipravují na oslavy svého padesátiletého zaloení,
co je pro nì pøirozenou pobídkou ke zvýení nároènosti jak
pøi zkoukách, tak zejména ve vystoupeních na veøejnosti.
Soubor zdaleka jetì nevyèerpal své monosti, a tak zve
do svých øad chlapce a dìvèata, kteøí mají zájem o lidový
tanec, lidovou píseò, muziku a v neposlední øadì i o pøedvedení tradièních lidových zvykù a krojù. Èlenové souboru
zvou mezi sebe do dobré party do taneèní sloky chlapce
a dìvèata ze kol, uèili i závodù z Nového Jièína a okolí, do
pìvecké sloky chlapce a dìvèata (praxe v nìkterém taneèním èi pìveckém souboru vítána), hudebníky do lidové muziky na nástroje kontrabas, klarinet, cimbál, zobcová flétna, violoncello, housle. Hlásit se mùete pøímo ve zkoukách
souboru veètvrtek od 20.00 hod. v Domì dìtí a mládee Fokus
na ul. K Nemocnici, nebo u vedoucího souboru Svatoslava
Válka na tel.: 604 723 447.
Èlenové souboru se starají o svùj pøirozený dorost. Je jím
dìtský pøípravný krouek Javorníèek. Jeho vedoucí, paní
Jiøina Boková a pan Josef Válek, se obracejí na rodièe, kterým není lhostejné, zda zachováme lidové umìní pro pøítí
generace, aby pøivedli své ratolesti mezi dobrou spoleènost
do folklorního souboru Javorníèek. Oba vedoucí jsou odbornì
zdatní dlouholetí èlenové souboru Javorník a vyznavaèi lidových tradic zejména v oblasti Valaska. Schùzky a nácviky
se konají jedenkrát týdnì souèasnì ve dvou skupinách, vdy
v úterý od 16 hodin v uèebnì Domu dìtí a mládee Fokus
v Novém Jièínì. Skupiny tvoøí dìti od 3 do 6 let a od 6 do 14
let. Rodièe, máte jedineènou monost, jak zapojit své dìti do
této krásné èinnosti a zároveò jistotu, e budou v dobrých
rukou a pod odborným vedením!
Oldøich Sobek, Svatoslav Válek

g
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Klub rodákù jubilující
V úterý 8. února 2005 v 18 hodin ve vestibulu Beskydského
divadla byla zahájena výstava 10 let Klubu rodákù a pøátel
mìsta Nového Jièína (19942004), pøibliující bohatou èinnost novojièínského spolku. U jeho zrodu stál novojièínský
rodák a dnes ji èestný obèan naeho mìsta, pan Ervín Bártek. Na výstavì, kterou klub pøipravil ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jièín a Beskydským divadlem,
k nám promlouvají fotografie, plakáty, pozvánky na první
a dalí klubové setkání, ale také napø. stanovy klubu, stvrzené registrací MVÈR. Autor scénáøe výstavy, jeden ze zakládajících èlenù klubu a zároveò autor tìchto øádkù dìkuje
tímto vem èlenùm klubu, kteøí poskytli své fotografie, pøedevím panu Frantiku Holubovi, paní Annì tefkové a panu
Jaroslavu Bìlíkovi, který zároveò vernisá dokumentoval.
Výstavu, kterou uvedli paní JUDr. Dáa Jahnová, jednatelka
klubu a jeho pøedseda, pan Pavel Wessely, mìli monost zhlédnout návtìvníci Beskydského divadla a do konce mìsíce
února. O desetileté èinnosti klubu budeme obsáhleji informovat v pøítím èísle Novojièínského zpravodaje.
PhDr. Karel Chobot, foto Jaroslav Bìlík

g

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIÈÍN
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
g Nedìle 6. 3. v 16.00 hod. Pavel Polák, Alena Svobodová:
ÈERVENÁ KARKULKA. Jedna z nejznámìjích pohádek s veselými písnièkami nae malé diváky urèitì potìí. Divadlo
Rolnièka Kopøivnice. Malý sál. Pøedplatné sk. Rolnièka.
Vyprodáno
g Pondìlí 7. 3. v 19.00 hod. JAN MARTINÍK  bas, Alexandr
Starý  klavír. Na koncertì zaznìjí skladby tìchto autorù: L.
V. Beethoven, F. Schubert, P. I. Èajkovskij, P. Eben, B. Smetana, V. Blodek, A. Dvoøák. Ostrava. Kruh pøátel hudby. Pøedprodej od 9. 2.
g Pátek 11. 3. v 19.00 hod. Pavel Kohout: UBOHÝ VRAH.
Pøíbìh zaèíná v okamiku, kdy se v ústavu pro choromyslné poøádá rekonstrukce pøíbìhu, ve které hlavní hrdina pouívá své
mimoøádné intelektuální schopnosti i svùj herecký talent, aby
si podrobil své okolí. Jeho zprvu øízená a vìdomá schizofrenie ho nakonec dovede a do skuteèného blázince. Hra Ubohý
vrah se jako jediná èeská hra prosadila na Broadwayi a doèkala se i filmového zpracování. V reii Petra Kracíka hrají
René Pøibil, Jiøí Langmajer, Boris Rösner, Klára Issová, Ivo
Kubeèka, Rostislav Ètvrtlík, Karel Vlèek, Klára Trojanová-Pollertová, Jitka Sedláèková/Slávka Hozová, Kateøina Macháèková. Divadlo Pod Palmovkou, Praha. Pøedplatné sk. B.
Vyprodáno.
g Úterý 15. 3. v 19.00 hod. Giuseppe Verdi: RIGOLETTO.
Jméno Verdiho opery Rigoletto vyslovujeme jedním dechem
se jmény Trubadúr a Traviata a øadíme je do prvního trojhvìzdí Verdiho mistrovských dìl, která skladateli pøinesla
svìtový ohlas. Moravské divadlo Olomouc. Pøedplatné sk.
A. Pøedprodej od 9. 2.
g Nedìle 20. 3. v 18.00 hod. MELODIE, KTERÉ NESTÁRNOU. Výbìr nejznámìjích svìtových swingových evergreenù,
muzikálových melodií a filmové hudby uvede Swingový orchestr Bedøicha Pukovce spoleènì se symfonickým orchestrem
a pìveckým triem Melody girls. Jako host vystoupí Vladimír
Lichnovský alias Elvis Presley. Program sestavil a øídí Zdenìk Pukovec, prùvodní slovo Pavel Handl. Pøíbor. Pøedprodej od 2. 3.
g Pátek 25. 3. v 19.00 hod. KOMEDIOKRAFT. Komediokraft
je velmi pozoruhodný zpùsob divadelního pøedstavení. Formou kabaretu, co jest skladba písní, dramatických výstupù
a klaunských èísel, grotesky a èerného humoru, nesmyslu
a paradoxu, vypráví o dnení dobì. A vypráví tak, e se lidé
více ne sto minut smìjí, smíchem oèisují své due a prodluují si své ivoty. Scénáø a reie: Lubo Balák a kol. Hrají:
Pavel Lika, Tomá Matonoha, Marek Daniel, Josef Poláek,
Miroslav Kumhala, Mariana Chmelaøová, Marie Ludvíková.
Agentura Zlatá Loï, Brno. Pøedplatné sk. D. Pøedprodej
od 2. 3.
g Sobota 2. 4. v 16.00 hod. JARNÍ KONCERT pìveckého
sboru ZU Ondráek a jeho pøípravných sborù. Jako host vystoupí Skøivánci Praha. Nový Jièín. Pøedprodej od 22. 3.
g Nedìle 3. 4. v 16.00 hod. K. J. Erben, Antonín Èíè: OTESÁNEK. Pohádka, pøi které vyhládne dìtem i rodièùm. Naivní
divadlo Liberec. Pøedplatné sk. Rolnièka.

2005

KINO KVÌTEN
g Ètvrtek 3. a nedìle 6. 3. v 18.00 a 20.00 hod. SNOWBORÏÁCI. Èeská komedie o mladých lidech a snowboardingu.
Nový èeský film  ta pravá podívaná pro teenagery! Mládei pøístupno, 96 minut, 65,- Kè.
g Pondìlí 7. a støeda 9. 3. v 18.00 a 20.00 hod. HLAS
MOØE. Ramón je upoután na lùko. Objevují se dvì eny
 právnièka, která mu pomáhá v úsilí legálnì ukonèit ivot
a Rose, která ho pøesvìdèuje, e ít ivot a do konce má
cenu. Do 12 let nevhodný, 120 minut, titulky, 60,- Kè.
g Ètvrtek 10. a nedìle 13. 3. v 18.00 a 20.00 hod. Pondìlí
14. a støeda 16. 3. ve 20.00 hod. PØÍBÌH OBYÈEJNÉHO ÍLENSTVÍ. Mladý mu Petr se ocitá v absurdních
situacích, které hatí jeho milostný ivot i slibnou kariéru.
Petr Zelenka natoèil na základì své úspìné hry komediální love story o rùzných podobách lásky. Do 12 let nevhodný, 100 minut, 75,- Kè.
g Pondìlí 14. a støeda 16. 3. v 18.00 hod. WIMBLEDON.
Sladká i komická romance se odehrává na tenisovém kurtu bìhem turnaje ve Wimbledonu. Mládei pøístupno, 95
minut, titulky, 60,- Kè.
g Ètvrtek 17. a nedìle 20. 3. v 18.00 hod. NA DOTEK. J.
Robertsová a J. Law v milostném dramatu. Dva páry proívají drama plné vánì, lásky a oputìní. Vechno se jetì
více zkomplikuje, kdy se mu z prvního páru seznámí
s enou z druhého páru. Do 12 let nevhodný, 104 minut,
titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 17. a nedìle 20. 3. ve 20.00 hod. Pondìlí 21. a
støeda 23. 3. v 18.00 a 20.00 hod. SKØÍTEK. Èeská crazzy
komedie beze slov. Groteskní komedie reiséra T. Vorla
nabízí pøíbìh rodiny pøicházející z vesnice do mìsta, co provází øada pøíhod. Do 12 let nevhodný, 100 min., 75,- Kè.
g Pondìlí 21. 3. v 13.30 hod. JACK A FAZOLOVÝ STONEK. Film pro D. Kreslená pohádka. Vstupné 10,- Kè.
g Pondìlí 21. 3. v 9.30 hod. O MALENCE. Film pro M.
Kreslený filmový muzikál podle klasické pohádky H. CH.
Andersena. Vstupné 8,- Kè.
g Ètvrtek 24. a pondìlí 28. 3. v 18.00 a 20.00 hod. CESTA
KOLEM SVÌTA ZA 80 DNÍ. ílená cesta kolem svìta.
Vstupné 60,- Kè.
g Sobota 26. a pondìlí 28. 3. v 16.00 hod. SLONISKO
A MEDVÍDEK PÚ. Animovaná pohádka. Pro dìti, 65 minut, dabing, 60,- Kè.
g Úterý 29. a støeda 30. 3. v 18.00 hod. JEHO FOTR, TO
JE LOTR! Pokraèování komedie Fotr je lotr. Hrají: Ben
Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand. Mládei pøístupno, 115 minut, titulky, 65,- Kè.
g Úterý 29. a støeda 30. 3. ve 20.00 hod. ZAHULÍME,
UVIDÍME. Dva hulící spolubydlící, jeden korejský investièní bankéø a druhý indický student medicíny, stráví noc
toulkami po New Jersey a hledáním hamburgerù. Do 12 let
nevhodný, 88 minut, titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 31. 3. v 18.00 a 20.00 hod. Pátek 1. a nedìle 3. 4.
v 18.00 hod. Pondìlí 4. a støeda 6. 4. v 18.00 a 20.00 hod.
SMÍM PROSIT? Americká romantická komedie. Hrají:
Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon. Do 12 let
nevhodný, 106 minut, titulky, 65,- Kè.
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Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín a Klub Galerka

DÙM DÌTÍ A MLÁDEE
N

Pøipravujeme: 1. 4. Noc s Andersenem; 6. 4. Oceánie  beseda
s cestovateli Václavem a Lenkou pillarovými, v 18.00 hodin
v mìstské knihovnì, Husova 2.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Klub Galerka, pátek 4. 3. ve 20.00 hod. CARPE DIEM &
SLOW TENSION, dvojkoncert. Novojièínská rocková skupina spoleènì s hostem. Vstupné 40,- Kè.
g Klub Galerka, sobota 5. 3. v 17.00 hod. DIALOG SHOW,
diskusní fórum pro mladé na téma: Pøináí globalizace vizi
budoucnosti? (Zlodìj nebo pomoc?)
g Èajovna Archa, støeda 9. 3. v 18.00 hod. POSLECHOVÝ
VEÈER PIPER RECORDS. Hudební chvilka pøedstavující
nedaleké, nevelké, ale dùleité hudební vydavatelství Piper
Records. Uslyíte rùst elektronickou trávu, streni kytarovým proudem. Dostateèné prostoøeké prùvodní slovo automatického øeèníka Mariána Hlomozného.
g Klub Galerka, pátek 11. 3. ve 20.00 hod. JIØÍ ÈERNÝ NA
TÉMA JIMI HENDRIX. Dvouhodinový monotematický poøad s hudebními ukázkami. Pokud se chcete dozvìdìt o legendì jménem Jimi Hendrix spoustu zajímavých informací,
máte jedineènou anci. Vstupné 40,- Kè.
g Klub Galerka, sobota 12. 3. v 17.00 hod. DIALOG SHOW,
diskusní fórum pro mladé na téma: Náboenství, manipulace,
sekty. (Jsem svùj a nebo vláèen?)
g Èajovna Archa, úterý 15. 3. v 18.00 hod. TIBET, pøednáka
(týden pro Tibet). Povídání o kultuøe, zvycích a souèasné politické situaci v Tibetu. Ukázka pøípravy himalájského èerného èaje se solí a pravým yaèím máslem. Veèerem provází
Zuzana Ondomiiová. Vstupné 40,- Kè.
g Èajovna Archa, støeda 16. 3. v 18.00 hod. ÁLEK HUDBY,
TIBETSKÉ JAMOVÁNÍ (týden pro Tibet).
g Èajovna Archa, ètvrtek 17. 3. v 19.00 hod. EVA HENYCHOVÁ, koncert folkové písnièkáøky (týden pro Tibet). Vstupné
50,- Kè.
g Klub Galerka, pátek 18. 3. ve 20.00 hod. FOLK3MAIL.
Rockový samorost obklopen kapelou. Vstupné 50,- Kè.
g Klub Galerka, sobota 19. 3. v 17.00 hod. DIALOG SHOW,
diskusní fórum pro mladé na téma: Východní náboenství
na pùdì køesanské Evropy. (Co já s tím?)
g Èajovna Archa, støeda 23. 3. v 19.00 hod. KVÌTY. Pokojíèková alternativa z Brna. Vstupné 30,- Kè.
g Klub Galerka, pátek 25. 3. ve 20.00 hod. DIVADELNÍ VEÈER. ÈK Inferno & BBOSP vám pøedstaví své kolegy. Hostem
veèera divadlo Tom a Jeff z Havíøova. Vstupné 30,- Kè.
g Klub Galerka, sobota 26. 3. v 17.00 hod. DIALOG SHOW,
diskusní fórum pro mladé na téma: Na vlastní kùi. (ivotní
pøíbìh legionáøe, vìznì.)
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 Výstavní síò Stará pota, Masarykovo námìstí 20. Výstava
návrhù plakátu celostátní soutìe kol JAPONSKOEU/
ÈR zaèlenìné do projektu 2005  Rok mezilidských vztahù
mezi Evropskou unií a Japonskem. Vernisá: støeda 9. 3.
2005 v 16.00 hodin. Výstavu zahájí øeditelka Japonského
kulturního institutu v Praze paní Mika Iga a za ZU Nový Jièín promluví Jan Zemánek. V hudebním programu vystoupí
áci ZU Nový Jièín. g Od 14.00 hodin tentý den Japonský
kulturní institut poøádá semináø Origami v ZU Nový Jièín.
4. 30. bøezna 2005. Otevøeno: pondìlí a pátek 13.0016.00,
støeda 10.0013.00 hodin.
g Mìstská knihovna v Novém Jièínì, Husova 2, pøednáka
Milana Gelnara na téma ASTROLOGIE. Pøednáka se uskuteèní dne 9. bøezna 2005 v 18 hod. v prostorách knihovny.
Vstupné 20,- Kè. Pro vylosovanou vstupenku astro-pøedpovìï
na mìsíc zdarma  pokud znáte pøesnou hodinu narození.

O

g Ètvrtek a pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPÌLÉ I DÌTI. Kadý ètvrtek a pátek (3., 4., 10., 11.,
15., 17., 18., 24., 25. a 31. 3.). Pro zaèáteèníky i pokroèilé
pod vedením paní E. Mitáové. Vstupné: Dospìlí 60,- Kè,
dìti od 8 do 18 let 30,- Kè.
g Ètvrtek 4. 3. od 18.00 hod. DISKOTÉKA  FIRST FRIDAY. Pro lidièky do 15 let. Kadý první pátek v mìsíci
bude pro vás hrát DJ Lojza Kvita. Vstupné 30,- Kè.
g 17.19. 3. POETON okresní soutì mladých recitátorù.
Vítìzové okrskové recitaèní soutìe zmìøí své schopnosti
v okresním kole, nejlepí z nich postoupí do krajského kola.
g 22.24. 3. VELIKONOÈNÍ VÝSTAVKA keramiky a výtvarných prací dìtí i dospìlých. Úterý a støeda od 9 do 17
hodin. Ètvrtek od 9 do 12 hod. prodej drobné keramiky +
ukázky zdobení kraslic.
g Ètvrtek 24. 3. od 17.30 hod. MALOVANÉ VELIKONOCE.
Velikonoèní dílnièka s ukázkami zdobení kraslic (rùzné
techniky zdobení, velikonoèní ozdoby). Pøineste si vyfouknutá vajíèka!
g Ètvrtek 24. 3. od 9.00 do 12.00 hod. SOUHRY. Diskotéka
ve velkém sále DDM Fokus s nejnovìjími hity. Skvìlou
muziku bude poutìt DJ Martin David. Vstupné 30,- Kè.

TÁBORY 2005
2.15. 7. HÙRKA CESTOU NECESTOU, POLEM NEPOLEM... Klasický letní pobytový tábor na naí táborové
základnì Hùrka pro dìti od 7 do 15 let. Cena tøináctidenního pobytu je 2 950,-/ 2850,- Kè. Informace u M. Orlitové
a M. Jakùbka.
g 2.9. 7. VELKÉ KARLOVICE, ACTIVE FANTASTIC
AEROBIC TOUR I. Sportovnì rekreaèní pobyt pro dìti
a mláde ve Velkých Karlovicích. Luxusní hotelové ubytování, plná penze, pitný reim. Cena: 3 100,-/3 000,- Kè. Blií informace u Hanky Veverkové.
g 16. 28. 7. HÙRKA, ROK PRÁZDNIN. Proij s námi
rok plný legrace a pohody! Cena: 2 950,-/2 850,- Kè. Blií
informace u V. Matýskové.
g 8.18. 8. HÙRKA, PICASSÙV TÝDEN. Prázdninový
pobyt pro dìti, které se nerady nudí, rády malují, kreslí,
modelují, vyrábìjí... Pro dìti od 1. do 9. tøídy Z. Cena:
2 475,-/2 375,- Kè. Blií informace u S. trbavé.
g 16.24. 7. VLTAVA, VLTAVA JE ØEKA HEZKÁ. Plavba po øece s nádherným okolím ve dvoumístných lodích
z Lenory do Borova nad Vltavou. Cena: 2 700,-/ 2 600,- Kè.
Blií informace H. Rùová.
g 20.27. 8. HALUZICKÁ HÁJENKA, JIHOMORAVSKÝ
KRAJ. POZLACENÝ TÝDEN, co to znamená? ZLATOkop, ZLATÝ dukát, ZLATÉ prase, ZLATÉ èeské ruèièky,
ZLATÁ horeèka, ZLATO v hrdle. ZLATO  jeden z nejkrásnìjích kovù bude protkávat jedny z vaich nejkrásnìjích
dnù letoních prázdnin  to vám mohou slíbit ZLATUKY!
A kdo by se nechtìl topit ve zlatì? Cena: 3 333,-/3 222,- Kè.
Blií informace V. Matýsková.
g 19.28. 8. HÙRKA, ACTIVE FANTASTIC TOUR II.
Dalí roèník tohoto úspìného a velmi oblíbeného sportovního pobytu na TZ Hùrka. Základní sportovní aktivity
budou aikido, sebeobrana, capoiera, aerobic, støelectví,
házená. Nebudou chybìt ani klasické táborové èinnosti
(noèní hry, celotáborové hry, diskotéky, karneval, koupání
apod. Cena: 2 475,-/2 375,- Kè. Blií informace u Hanky
Veverkové.
g

Upozornìní! Sleva 100,- Kè na tábor, pokud
zaplatíte do 20. kvìtna 2005!

Seznamte se!
g Základní údaje: Prameny  obèanské sdruení. Sídlo: Gymnázium Nový Jièín, Palackého 50, Nový Jièín, 741 01. Zástupce
organizace: Mgr. Hana Maiwaelderová  pøedsedkynì sdruení. Telefon: 556 70 10 44, mobil: 777 069 472. E-mail: outdoor
@gnj.edunet.cz, www.gnj.edunet.cz

g Náplò èinnosti sdruení obecnì: Obèanské sdruení Prameny nabízí volnoèasové aktivity pro dìti a mláde a svou èinností pùsobí preventivnì v oblasti sociálnì-patologických jevù.
g Jaké aktivity sdruení pøipravuje v letoním roce? Pro
rok 2005 jsme pøipravili projekt Outdoor Adventure. Ten podporuje existenci mládenických pracovních týmù v rùzných
oblastech zájmù. Jednotlivé týmy budou pøipravovat, koordinovat, organizovat rozlièné aktivity a nauèí se pøipravovat
a realizovat své vlastní projekty. Projekt Outdoor Adventure
je zamìøen na neformální vzdìlávání a osobnostní a sociální
výchovu  nástrojem pro rozvoj komunikace, týmové spolupráce, tvoøivosti a sebepoznání. Celý projekt je postaven na
dobrovolné práci studentù, pedagogù a dalích zúèastnìných.
Program se uskuteèní v prùbìhu celého roku 2005 v tomto
rozsahu: 10 vícedenních akcí  zamìøení na týmovou spolupráci, komunikativní dovednosti, øeení problémových situací,
rozvoj vztahu k pøírodì a ekologická témata, kolení týmu;
sedm jednodenních akcí  rozvoj pohybových dovedností pro
vechny, podpora zdraví, kolení týmu, týmová spolupráce,
komunikativní dovednosti; pravidelné schùzky týmù  pøíprava a propagace akcí, vyhodnocování.
g Jaké jsou cíle a pøedstavy o práci sdruení v budoucnosti? V dalích letech chce obèanské sdruení Prameny
v této práci pokraèovat, pøedpokládá se zaloení nových týmù,
které se budou profilovat v rùzných oblastech volnoèasových
aktivit. Pro konkrétní pøedstavu o akcích pøedkládáme kalendáø akcí pro první polovinu roku 2005:
Leden, únor, bøezen: Zimní kurz Outdoor Adventure  pobyt v zimní pøírodì a hry se zamìøením na týmovou spolupráci; Od prkének ke snowboardu  tøi zimní dny pro zájemce
o základní i pokroèilejí techniky na lyích a snowboardu;
Po stopách Y-wetiho  odpolední hry na bìkách, zimní radovánky; Aktivity párty  podveèerní setkání v èajovnì se
stolními hrami a chvilkami poezie; Makarní ples na bruslích
 makarní ples na bruslích se soutìemi o nejkrásnìjí
masku, taneèní kreaci, apod.
Duben: Lyaøské pozdviení na Chopku  pro zájemce
o zimní sporty, nabídka pro obyvatele mìsta (rodiny s dìtmi
apod.), zdokonalení lyaøských technik a tendeèní smìry (carving, snowboarding) výuka pro zájemce; Mosty  støedokoláci
baví áky základních kol, nejen týmové hry; Otevírání Mo-

ravice 2005  otevírání øeky Moravice na raftech a pálavách
s odpoledním programem v malebném prostøedí vítkovského
Podhradí (týmová strukturovaná hra pevnost Boyard).
Kvìten: Skalní stezka  etapová hra pro ètyøèlenné hlídky
ákù základních kol v okolí Nového Jièína s pøírodovìdnou,
zdravovìdnou a brannou tematikou; Pøeití  tøídenní výlet
zamìøený na existenci ve volné pøírodì a vztah k ivotnímu
prostøedí; Lanové centrum  návtìva lanového centra pøi
UP Olomouc, záitkový výlet pro ty, kteøí chtìjí pøekonat sami
sebe a posunout své hranice poznání; Frisbee open air  odpoledne z cyklu sport pro vechny zahájené výukou základù
a pokraèující turnajem v netradièní høe s létajícím talíøem.
Èerven: Tour de Moravská brána  tøídenní poznávací výlet
na kolech se zemìpisnou tematikou, spojující nejkrásnìjí
místa a výhledy Moravské brány; Letní bivak  pøespání ve
volné pøírodì pod letní oblohou, základy astronomie a orientace na noèní obloze.
Mgr. Hana Maiwaelderová a Ing. Iva Pavlínová

Pozvánky
g Farní sbor Èeskobratrské církve evangelické v Novém Jièínì vás zve na setkání s pracovníky støediska Diakonie
Èeskobratrské církve evangelické v Sobotínì spojené s pøednákou paní Jiøiny Ketnerové: Péèe o lidi s Alzheimerovou
chorobou a jinými formami demence. Církevní domov v Sobotínì u umperka poskytuje sociální a zdravotní péèi; na
lùkovém oddìlení Váka komplexnì peèuje o lidi s Alzheimerovou nemocí. Souèástí èinnosti tohoto støediska je poradenství a podpora peèujícím rodinám. Toto setkání se koná
v nedìli 13. bøezna 2005 ve 14.30 hodin ve sborovém sále
Farního sboru ÈCE v Novém Jièínì, Janáèkovy sady 1.
Tìíme se na setkání s vámi!
g Speciálnì pedagogické centrum pøi Speciální kole pro áky
s více vadami v Novém Jièínì ve spolupráci se Sdruením
zdravotnì postiených MSK a mìstem Nový Jièín poøádají
13. dubna 2005 v sále Krajské hygienické stanice (bývalý Dùm
kolství) na tefánikovì ul. è. 9 v Novém Jièínì od 9.00 do
16.00 hod. PORADENSKÝ DEN. Pozvané firmy budou vystavovat kompenzaèní a rehabilitaèní pomùcky, poradí s jejich
výbìrem. Akce se zúèastní i poradenská zaøízení, která poskytují sluby dìtem i dospìlým osobám se zdravotním postiením. Drobné pomùcky, zdravotní materiál, knihy, uèební
pomùcky, hraèky aj. bude mono zakoupit pøímo na místì.
g Obecnì prospìná spoleènost Dìcko a Speciální kola
pro áky s více vadami  Dìtské centrum Nový Jièín vás srdeènì zvou na BENEFIÈNÍ PLES, který se koná v pátek
11. 3. 2005 v 19.00 hodin v sále ZK Autopal v Novém Jièínì.
K tanci a poslechu hraje hudba CiPos+, vystoupení Centrum
pro zdravotnì postienou mláde Valaské Meziøíèí, balet
ZU Nový Jièín, pøekvapení veèera, bohatá tombola, obèerstvení. Vstupné 70,- Kè. Výtìek veèírku bude vyuit ke zkvalitnìní výukových programù a k financování svozu dìtí se
zdravotním postiením Dìtského centra Nový Jièín. Rezervaci místenek je mono telefonicky potvrdit na èíslech 556
701 380, 556 706 262, 556 702 536.
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Zmìny v zákonì o cestovních
dokladech è. 329/1999 Sb.

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

poøizovat jakýmikoliv prostøedky kopie cestovního dokladu bez souhlasu obèana  poøídí kopii cestovního
dokladu a neprokáe souhlas obèana podle § 2 odst. 3).
Náhradní cestovní doklad Evropské unie. Náhradní cestovní doklad EU bude vydáván jakýmkoliv zastupitelským
úøadem v zemi EU, kde není domovský zastupitelský úøad
zemì obèana, který nemá cestovní doklad (po ztrátì, odcizení apod). Cizí zastupitelský úøad spolupracuje s domovským ZÚ v jiné zemi státu EU, kde ovìøí údaje pro vydání
náhradního cestovního dokladu. Tento doklad bude vydáván
na dobu návratu a bude podléhat poplatku podle státu, který
náhradní doklad vydává.
Prokazování obèanství pøi ádosti o vydání cestovního
pasu. Do souèasné doby bylo mono pøedloit pouze doklady
k ovìøení státního obèanství, nyní v § 17 odst. 9 je stanovena
povinnost obèana státní obèanství ÈR prokázat. Podle § 20
odst. 1 zák. è. 40/1993 Sb. se státní obèanství prokazuje obèanským prùkazem, cestovním dokladem, osvìdèením, popøípadì potvrzením o státním obèanství ÈR nebo vysvìdèením
o právní zpùsobilosti k uzavøení manelství, je-li v nìm údaj
o státním obèanství ÈR uveden.
Stanovení podpisu na ádosti. Podpisem pro úèely vydání cestovního dokladu se rozumí vlastní rukou obèana provedené písemné vyjádøení jeho jména i pøíjmení (§ 20 odst.
3 z.è. 329/1999 Sb.)  u obèanského prùkazu postaèí pøíjmení.
Z uvedeného znìní zákona vyplývá, e není mono ádost
podepsat s uvedením titulu nebo vìdecké hodnosti.
Skonèení platnosti cestovního dokladu. Novì platnost
cestovního dokladu konèí také ohláením ztráty nebo odcizení (§ 28 odst.1b). Navazuje povinnost cestovní doklad po
nálezu jako neplatný doklad odevzdat (§ 33 odst. 1b,) a sankce za neodevzdání neplatného dokladu (§ 34 odst. 1f).
Poskytování údajù z evidence cestovních dokladù. Údaje
z evidence cestovních dokladù se novì poskytují obèanu
starímu 18 let o jeho osobì, na základì písemné ádosti
s úøednì ovìøeným podpisem, pokud se nepodepíe pøed
správním orgánem. Ostatním subjektùm lze poskytnout informace pouze pokud tak stanoví zvlátní právní pøedpis nebo
mezinárodní smlouva, a to v jejich rozsahu a zpùsobem v nich
vymezeným.
Pøestupky na úseku cestovních dokladù. Pøestupky na
úseku cestovních dokladù ji neøeí zákon è. 200/1990 Sb.
o pøestupcích, ale § 34a zákona è. 329/1999 Sb., k øízení
o tìchto pøestupcích je pøísluný v prvním stupni obecní úøad
s rozíøenou pùsobností, v jeho územní obvodu je obèan
hláen k trvalému pobytu. (Pokuta do výe 10 000,- Kè, døíve
5000,- Kè.)
Bc. Pokorná,
vedoucí odd. EO, OPaCD odboru vnitøních vìcí

Bøezen  mìsíc internetu
v Mìstské knihovnì v Novém Jièínì
g Nae knihovna je ji tradiènì významným protagonistou
Mìsíce internetu. I tentokrát nabízíme v bøeznu svým návtìvníkùm iroké spektrum akcí s cílem propagovat internet
nejen jako takový, ale vhodným zpùsobem spojit tradièní
svìt knihovny s ivým a stále se mìnícím prostøedím internetu. Letoní 8. roèník akce Bøezen  mìsíc internetu (BMI)
opìt vyhlauje a organizuje sdruení BMI, nevládní nezisková
organizace, jejím posláním je podpora rozvoje internetu. Do
knihovny na internet, po internetu do knihovny! Takto
pøivítáme nae dìtské i dospìlé návtìvníky.
Akce v oddìlení pro dìti: 1.12. 3. Výtvarná dílna Moje
knihovna je nejhezèí. Ti, kteøí se zúèastní, obdrí tzv. internetku, kartièku, která jim umoní 30 minut internetu zdarma.
14.19. 3. Kdo hledá, najde. Hledání informací doma nebo
v pùjèovnì na internetových stránkách naí knihovny formou
testu. Vítìz bude mít monost vyuívat internet v knihovnì
kadý pùjèovní den jednu hodinu zdarma, dalí dva vylosovaní 30 min., a to do 31. 3. 2005. 21. 26. 3. Co vím o H. CH.
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Andersenovi. Soutì formou kvízu, která bude probíhat ve
spolupráci s mìstským úøadem. Kadý den obdrí nejlepí
soutìící knihu. 1. 4. Noc s Andersenem bude originální
teèka ukonèení mìsíce. Dìti proijí v knihovnì noc plnou dobrodruství a zábavy. Ne ulehnou pozdì v noci ke spánku,
budou si èíst pohádky, uvítají rùzné návtìvníky vèetnì pohádkových postav, zapojí se do soutìí, navtíví èajovnu, o
své záitky se navzájem podìlí ve speciálním internetovém
chatu a budou mít monost prostøednictvím internetu sloit
oslavnou báseò o Noci s Andersenem.
Akce v oddìlení pro dospìlé: 1.12. 3. První pùlhodina
internetu zdarma. Práci s internetem obohatí rozsáhlá nabídka elektronických informaèních zdrojù, jakými jsou napø.
báze plných textù èasopisù z rùzných oblastí (EBSCO, ProQuest, Anopres, báze ÈTK). 14.18. 3. Internet pro nevidomé  ve spolupráci s Kafirou, sdruením nevidomých, v hudebním a zvukovém oddìlení zvuková kniha, poslechová ukázka,
pøedvedení digitální lupy. 21. 24. 3. V rámci akce Nebojte
se internetu! nabízíme seniorùm, nezamìstnaným, maminkám na mateøské dovolené monost od 9 do 12 hodin získat
základní instruktá a pod dohledem lektora si vyzkouet
své dovednosti a znalosti. Pokud máte zájem být zahrnuti do
tohoto projektu, pøihlate se co nejdøíve na tel.: 556 709 840
od pondìlí do pátku 8.30 18.00 hod. nebo e-mailem: knihovna
@knihovna.novy-jicin.cz
Akce pro technicky zaloené ètenáøe: internet zdarma
a to i na zahradì mìstské knihovny. Od zaèátku bøezna
bude v knihovnì zprovoznìna bezdrátová sí standardu IEEE
802.11b  Wi-Fi. Ètenáøi, vlastnící vhodné zaøízení, to je patøiènì vybavený notebook nebo PDA, mohou tuto slubu vyuívat zdarma. Signál bude dostupný v prostorách budovy
knihovny a ve vìtí èásti zahrady. Více informací se dozvíte
pøi návtìvì knihovny, na kterou se tìíme!
Hana Krkoková, vedoucí mìstské knihovny

Obèanská statistika /leden
g Narodilo se 19 dìtí, z toho 12 chlapcù a 7 dìvèat. Pøistìhovalo se 67, odstìhovalo 50 obèanù. Byly uzavøeny 4 sòatky
v Novém Jièínì, 1 v Kunínì. Poèet obyvatel 26 619, zemøelo
25. Nejstarími obèany jsou Anna Trávníèková (8. 1. 1905)
a Josef Hubník (8. 4. 1904).

zve vechny své èleny a pøíznivce na besedu Historická
a kulturní výroèí roku 2005 v dìjinách naeho mìsta. Ve
víceúèelovém sále Státního okresního archivu v Novém Jièínì,
K Archivu 1, beseduje PhDr. Karel Chobot. Termín bude upøesnìn na vývìskách.

g

Peøeje Jièínky

Jaroslav Merenda

Øeka si zpívá píseò svou
o tom, jak voda za vodou
spìchají s hor a se strání,
aby u dolù v níinì
zhoupány byly na klínì
velkými svými sestrami.
Tam veselá ta rodina
zas novou notu zaèíná,
a náhle v písni sborové
zapìjí: Sbohem, domove!
Peøeje Jièínky na své cestì pøes ivotice
(Foto Jaroslav Bìlík)

Významný hudební teoretik
i praktik
g Roku 1970 jsem se zúèastnil jako klavírní korepetitor
s pìveckým sborem novojièínské pedagogické koly
zahajovacího roèníku celostátní soutìe v Karlových
Varech. astnou náhodou
jsem se hned po pøíjezdu
do místa konání zmínìné
akce setkal s nepøehlédnutelnou osobností, vzbuzující svým vzezøením i vystupováním nesmírnou vánost
a dùstojnost. Kdo je to?
ptám se místního kolegy.
V jeho odpovìdi jsem vycítil skrytou úctu: To je ná novopeèený doktor hudebních vìd a øeditel právì probíhající
soutìe. Tehdy jsem jetì nevìdìl, e se onen èlovìk zanedlouho stane i mým kolegou a pøítelem.
Vladimír Kovaøík, s ním vás chci dnes seznámit, pochází
ze severních Èech, z elénky, kde se narodil 8. záøí 1927, ve
stejném dnu jako ná hudební velikán Antonín Dvoøák. Pùvodnì studoval hru na housle u profesora J. Micky na praské konzervatoøi, kterou absolvoval státní zkoukou. Ve
studiu hudby a hudební výchovy pokraèoval na Karlovì univerzitì v Praze, ji dokonèil doktorátem z hudebních vìd.
Zprvu pùsobil na SPg v Chebu, kde rovnì vedl jako sbormistr v letech 19571960 Pìvecké sdruení uèitelù Chebska
(PSUCH). V následujícím období pracoval jako odborný asistent na Pedagogickém institutu v Karlových Varech. Po jeho
zruení uèil a do roku 1970 na tamìjí støední pedagogické
kole. Tento rok byl pro Vladimíra osudovým a velmi astným. Po sòatku se støedokolskou profesorkou Zitou Èecháèkovou zaèíná pùsobit na SPg v Novém Jièínì a zde se
stává jednou z vùdèích osobností koly v hudebním oboru.
Výraznì se zaøazuje i do kulturního ivota zdejího mìsta.
Aktivnì se podílí na práci v novì vzniklém Komorním orchestru Pavla Josefa Vejvanovského a jako pøedseda Kruhu
pøátel hudby v Novém Jièínì organizuje koncerty váné
hudby a na øadu let se stává i èlenem centrální rady KPH
v Praze. Pro své bohaté zkuenosti v hudební oblasti byl po
nìkolika letech poádán, aby pøeel jako vùdèí osobnost na
novì vzniklou SPg v Havíøovì. Ve svém novém pùsobiti se
vedle svých kolských povinností opìt zaèíná intenzivnì
vìnovat èinnosti dirigentské. Na kole zakládá dívèí pìvecký sbor, s ním se ji po dvou letech dostává mezi sborovou
pièku. Výsledky jeho umìlecké práce ho posléze vynesly a
do èela Pìveckého sdruení ostravských uèitelek (1979),
které pod jeho vedením dosáhlo významných úspìchù u nás
i v cizinì. Se svým sborem vítìzí v soutìích národních, stává
se laureátem Praských dnù sborového zpìvu, zajídí do
øady zemí v Evropì (koncertní turné, mezinárodní festivaly)
a vrcholem se stává velký koncertní zájezd do USA.
Za svou umìleckou èinnost v hudební oblasti získává Vladimír Kovaøík vrcholná prestiní ocenìní: cenu Ferdinanda
Vacha (v roce 1996) a cenu Bedøicha Smetany (v roce 2002).
V následujícím roce 2003 konèí svou aktivní umìleckou práci
s Pìveckým sdruením ostravských uèitelek a odchází na
zaslouený odpoèinek. Vedle své èinnosti uèitelské, sbormistrovské a organizátorské (dlouholetý pøedseda krajského
poradního sboru pro sborový zpìv) se vìnoval Vladimír i publicistice. Je autorem nìkolika vysokokolských skript a èetných metodicky zamìøených pøíruèek. Jeliko se významnì
podílel na nové koncepci výuky hudební výchovy na støedních
pedagogických kolách, byl poádán o napsání nových uèebnic v tomto duchu. Tak vyly postupnì uèebnice Hudební
nauka, Poslech hudby a Zpìvník pro dívèí a enské sbory,
který je nejrozsáhlejím zpìvníkem pro sbor u nás vydaným.
Kovaøíkùv silný vztah k pøírodì jej pøivedl k sepsání netradiènì pojatého klíèe k poznávání hub a nevedního klíèe
k urèování døevin a planých kvìtin. Je koda, e obì rukopisná díla nebyla vydána tiskem. Dále napsal øadu humorných

povídek, z nich nìkteré byly prezentovány i v rozhlase.
Pøátelùm sborového umìní vìnoval dílko Cantáty, vydané
oblastní Unií èeských pìveckých sborù. Je také autorem
celé øady úprav z oblasti lidové i váné hudby pro dìtské
a enské sbory a mnoha odborných studií a èasopiseckých
èlánkù. Za povimnutí stojí i jeho èetné hudebnì pedagogické práce, vydané tiskem v severních a západních Èechách.
Milý Vladimíre! Závìrem bych chtìl tobì i tvé milé enì Zitì,
která tì vdy nesmírnì podporovala, podìkovat jménem tvých
bývalých novojièínských spolupracovníkù za velký pøínos
hudebnímu ivotu vude tam, kde jsi pùsobil. Byli jsme toho
svìdky aspoò po urèitou dobu na naí kole i v naem mìstì. Díky!
Václav Ptáèek

Plavecké závody pokraèují
g 15.16.

ledna 2005, NERATOVICKÝ PLAVECKÝ ÈTYØBOJ, NERATOVICE. Na zaèátku roku 2005 jsme se zúèastnili
mezinárodních plaveckých závodù v Neratovicích a zmìøili
jsme síly se støedoèeskými plavci. V tomto nároèném ètyøboji
si v silné konkurenci odvezl tøetí místo a bronzovou medaili
Vojtìch Kuliák (1992). Za zmínku stojí také pìkné koneèné
osmé místo prsaøky Petry Dvorské, která si odskoèila na kraulové disciplíny. Zlepené osobní èasy i u ostatních naich plavcù jsou pøíslibem do zaèínající letní sezony.
g 29. 30. ledna 2005, BRNÌNSKÝ TUÈÒÁÈEK, BRNO-LESNÁ. Tyto mezinárodní závody byly srovnávací pro nejmladí áky a ákynì. Bojovali zde plavci roèníku narození
roku 1995 a mladí, startovalo zde na 25 klubù z celé Èeské
republiky a Slovenska. V kadé nabité disciplínì plavalo a
60 plavcù. Nejlépe si vedla talentovaná Natálie Kuliáková
(1995), která skonèila na sedmém místì na 50 m prsa a Jakub
Knesl (1996), který obsadil osmé místo na 25 m volný zpùsob.
Musíme zde vyzdvihnout také dalí nae mladé závodníky,
kteøí se umístili v silné konkurenci v druhé desítce startujících a jistì o nich uslyíme v dalích letech: Jiøí Maòásek, Nikola Køenková, Vanda Vysocká, Karolína Nováková, Vanesa
Mikulenková a také nejmladí plavec Matìj Podzemný (1997).
g 5. únor 2005, I. KOLO KRAJSKÉHO PØEBORU DRUSTEV, NOVÝ JIÈÍN. V domácím prostøedí se uskuteènilo
první ze tøí kol závodù drustev. Nai mui obsadili druhé
místo a eny skonèily tøetí. Dalí dvì kola se poplavou v bøeznu ve Vsetínì a v dubnu v Karviné.
g 12.13. února, VELKÁ CENA, OPAVA. Dalí mezinárodní
plavecké závody uspoøádal Plavecký klub Opava. Tradièní
mezinárodní závody mìly letos velkou konkurenci ve vech
kategoriích, startovalo zde na 300 plavcù z 28 klubù z celé
Èeské republiky, ale také zvlátì ze Slovenska. Nedosáhli
jsme na stupnì vítìzù, ale umístìní do 10. místa musíme brát
jako úspìch. Nejlépe si vedla Dorota Podzemná (1993), která
si pøivezla z Opavy bramborovou medaili na 50 m prsa a páté
místo na 50 m motýlek. Dalí ètvrté místo vybojoval Tomá
Zumer (1993) na 50 m prsa, páté místo na 50 m motýlek, esté
místo na 50 m volný zpùsob. Marek Zetocha (1991) páté místo na 100 m znak, dvakrát deváté místo na 100 m polohový
závod a 100 m prsa. Jakub Strýèek (1991) sedmé místo na
100 m motýlek a osmé místo na 100 m prsa. Jana Bròovjáková (1991) deváté místo na 100 m motýlek.
O dalích závodech, kterých se zúèastní plavci naeho
klubu, vás budeme prùbìnì informovat.
Pavlína Skøíèková, pøedseda PKNJ

Vysílání novojièínské televize
Pøipomínáme obèanùm mìsta, e vedle monosti sledovat
novojièínské televizní vysílání jako souèást nabídky kabelové
televize v síti UPC, je monost toto vysílání pøijímat i vzdunou cestou, a to na 26 kanále z vysílaèe umístìného na domì
Karla Èapka è. 4 (vìový dùm vedle nákupního centra Máj).
Vysílací schéma zùstává nezmìnìno a je totoné s kabelovým. Od 10.00 hod. dopoledne kadou sudou hodinu vysílání
jednotlivých poøadù, které je doplnìno videotextovou smyèkou.
Podrobnìji vás s výrobou i vlastním vysíláním seznámíme
v dalích èíslech Novojièínského zpravodaje.
Stanislav Bartoò

g

Novojicínský
zpravodaj
¡

14

Nae nová kola

Motto: Omnia mutantur, nihil interit.
Ve se mìní, nic nezaniká. Ovidius
Støední odborná kola a Støední odborné uèilitì Nový Jièín, Divadelní 4, vznikla k 1. záøí 2004 na základì optimalizace sítì støedních kol, jejich zøizovatelem je Moravskoslezský kraj. Dolo ke slouèení Obchodní akademie enov
u Nového Jièína, SO a SOU Nový Jièín, Tyrova 9 a Støední
zdravotnické koly Nový Jièín, Divadelní 4.
Mezi studijní obory SO patøí obory  obchodní akademie,
veøejnosprávní èinnost, veobecná sestra (dobíhající obor)
a zdravotnický asistent (od kolního roku 2004/05). Jedná se
o ètyøleté studijní obory s maturitou. Mezi obory SOU patøí
obchodník, obchodnice (4letý studijní obor s maturitou) a prodavaè(ka) smíeného zboí (tøíletý uèební obor).
Od 1. záøí 2005 bude SO nabízet nový studijní obor  zdravotnické lyceum. ádali jsme rovnì o obor ekonomické lyceum, ten vak z dùvodù prùtahù na MMT nemùeme otevøít ji v záøí 2005. Pøedpokládáme, e jej nabídneme od záøí
2006, nebo máme podporu Moravskoslezského kraje.
Slouèení pøináí výhodnìjí manévrovací prostor pro vytváøení optimální vzdìlávací nabídky a celou øadu pøíleitostí:
udrení a dalí rozvoj odborného kolství v regionu; naplòování Dlouhodobého zámìru vzdìlávání MSK; lepí vyuití
kapacity a potenciálu koly v souvislosti s budoucím nepøíznivým demografickým vývojem (optimalizace celkového poètu
uèitelù a jejich kvalifikaèní struktury  aprobovanost, zastupitelnost, sníení mzdové a provozní nároènosti nákladù, efektivnìjí vynakládání prostøedkù na investice); kvalitnìjí
a irí nabídka slueb; zavedení lyceální výuky, pøíprava vzdìlávání dospìlých; vìtí pøístupnost vzdìlávací cesty individuálním potøebám; dostupnost dalích finanèních zdrojù z evropských strukturálních a rozvojových fondù.
Ve slouèení kol nevidíme samoúèelnou zmìnu podoby tøí
kol, ale vykroèení vstøíc skuteènosti, která ohlauje, e nae
spoleènost potøebuje od vzdìlávání a koly dnes a do budoucnosti nìco jiného, ne potøebovali nai pøedchùdci. Slouèením
kol vzniká silný kolský subjekt, který staví na dobrých tradicích a kvalitì jednotlivých kol. Vzniká moderní, evropská
a otevøená kola, která je pøipravena reagovat na nové vzdìlávací potøeby, jako je irí kála a vyí úroveò kompetencí
jednotlivce, nejen pro nìj samotného, ale i pro jeho odpovìdný
a hodnotný ivot ve spoleènosti. Jsme pøipraveni dát základ
nejen vìdomostem, dovednostem, návykùm, postojùm a hodnotovým orientacím, potøebným k budoucí profesní orientaci,
ale chceme klást dùraz na dobro èlovìka, na jeho hledání
a objevování. Vìtina naich uèitelù prola vnitøní transformací, dochází ke zmìnì pøístupu uèitele k áku z direktivního v partnerský. Tím se otevírá prostor pro kvalitní mezilidské vztahy a vzájemnou dùvìru.

g

15

Novojicínský
zpravodaj
¡

Návraty ke studnám V.
g Významné ukazatele v pitné vodì  pokraèování. V minulém díle naeho seriálu jsme se vìnovali mikrobiologickým
ukazatelùm v pitné vodì a dnes se zamìøíme na nìkteré dùleité chemické, fyzikální a senzorické ukazatele.
Vápník a hoøèík (suma Ca + Mg, døíve tvrdost) jsou prvky
ve vodì ádoucí, mající mj. pøíznivý vliv na srdeènì-cévní systém a pùsobící preventivnì proti vzniku nìkterých dalích
chorob. Proto je stanoveno doporuèené rozmezí 23,5 mmol/l.
(Protoe se vedle nových jednotek tvrdosti stále objevují
i staré  napø. nìmecké stupnì (°N)  uvádíme pøepoèet:
1 mmol/l = 5,6°N.) Vysoká tvrdost mùe pokozovat nìkteré
spotøebièe, jako je myèka, praèka apod.
pH je èíselné vyjádøení stupnì kyselosti nebo zásaditosti
vody (stupnice 014). Limit pro pitnou vodu je 6,5 a 9,5, ale
optimální je neutrální rozmezí cca 6 a 8. S výjimkou extrémních hodnot, ve vodì vzácných, nemá pøímý zdravotní význam.
Konduktivita neboli mìrná vodivost je pøibliná míra
koncentrace elektrolytù (iontovì rozputìných látek) ve vodì.
Vyjadøuje tedy nepøímo obsah minerálních látek (solí, rozputìných látek) ve vodì. Limit: 125 mS/m.
Chemická spotøeba kyslíku (CHSK-Mn, døíve oxidovatelnost) slouí k odhadu organického zneèitìní (ivoèiného
a rostlinného pùvodu). Limit: 3 mg/l.
Dusiènany (NO3) jsou pøirozenou souèástí vod, ale jejich
obsah bývá èasto zvýen vlivem pouívání minerálních i statkových hnojiv, únikem odpadních vod z netìsnících ump, septikù apod. Limit: 50 mg/l, optimální hodnota pro kojence je
pod 10 mg/l.
Dusitany (NO2) mají stejný pùvod jako dusiènany. Limit:
0,5 mg/l, ale vzhledem ke stejnému úèinku s dusiènany musí
být zároveò dodrena podmínka, aby souèet pomìrù zjitìného obsahu dusiènanù v mg/l dìleného 50 a zjitìného obsahu
dusitanù v mg/l dìleného 3 byl mení nebo rovný 1.
Amonné ionty (NH4) jsou ukazatelem slouícím jako indikátor moného fekálního zneèitìní podzemní vody. Kombinace souèasné pøítomnosti amonných iontù, dusitanù a vyího obsahu organických látek (CHSK-Mn) signalizuje èerstvou
kontaminaci ivoèinými odpady a svìdèí o nárazovém zneèitìní vody. Limit: 0,5 mg/1.
Chloridy (Cl) jsou jednou z hlavních sloek vody s obvyklým pøirozeným obsahem a desítek mg/l. Limit: 100 mg/l.
Vyí koncentrace ovlivòují nepøíznivì chu a korozní schopnost vody.
Sírany (SO4) jsou významnou souèástí pøírodních vod. Limit: 250 mg/l. Vyí koncentrace mohou ovlivnit chu vody,
mohou té pùsobit technické obtíe, jako usazování vodního
kamene nebo korozi nìkterych kovù.
elezo (Fe) je bìnou souèástí pøírodních vod. Od koncentrace 0,3 mg/l výe mùe negativnì ovlivnit senzorické vlastnosti kvality vody (hoøká svíravá chu, lutavá barva, rezavý
sediment). Limit: 0,2 mg/l.
Mangan (Mn) mùe stejnì jako elezo ve vìtích koncentracích negativnì ovlivnit senzorické vlastnosti kvality vody,
tyto dva prvky se èasto vyskytují spoleènì, ale mangan namísto rezavì barví hnìdoèernì. Limit: 0,05 mg/l.
Zákal  silný zákal tvoøí vodu nepitnou z estetických dùvodù, sniuje úèinnost pøípadné dezinfekce a jeho náhlá zmìna je významným signálem kontaminace povrchovou vodou.
Limitní hodnota 5 ZF.
Barva je pro spotøebitele významný senzorický a indikaèní
ukazatel jakosti vody. Voda by mìla být bezbarvá. Limitní
hodnota je 20 mg/l Pt stupnice.
Chu a pach jsou opìt ukazatelé smyslovì postiitelných
vlastností vody, dùleité pro spotøebitele nejen z estetických
dùvodù, ale i jako moné první varování na pøítomnost toxických látek. Èistá voda nevyvolá ani pachový, ani chuový
vjem. Voda pro spotøebitele by mìla být èerstvé chuti a bez
zápachu. V pøítí èásti si povíme, co dìlat, kdy voda není
v poøádku.
Vedoucí odboru hygienických laboratoøí Bruntál
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravì
MVDr. Jitka kutová

kola v obci Bludovice
g Úvodem... Proèítám øádky z kroniky obce Bludovice a opìt

se zamýlím nad smyslem ití èlovìka, nad tím, co nám studium historie pøináí a proè máme na svìt vynáet zapomenuté události a osudy lidí dávno zemøelých. Mnohdy se mi
zdá, e marnost je jediným koneèným výstupem tohoto poèínání. A pak najednou je tøeba argumentace proti zlým
a nepravdivým øeèem a v té chvíli je nae vlastní poznání
nejlepím prostøedkem proti li.
Jedním z dùleitých úsekù v ivotì lidském jsou dozajista
kolní léta, do nich mnohý z nás zabrousí ve vzpomínkách
jako do období bezstarostného dìtství a dospívání... Celá
nae spoleènost bere jako samozøejmé moci chodit do koly
a získat znalosti a dovednosti, je jsou v civilizovaném svìtì pro uplatnìní nezbytností. Máme to tìstí ít na lepí
pùlce svìta. V naem století se mnohým dìtem ve svìtì vzdìlání nedostává. Nemìli bychom proto zapomínat na ty, kteøí
napomohli k rozvoji vzdìlanosti právì zde u nás. Váím si
mnohých lidí a mimo jiné i tìch, kteøí v naí obci zbudovali
kolu. Byli to lidé osvícení. Váím si také nìkterými znevaovaného Karla Schwarce, a to ne proto, e byl úspìným
podnikatelem a význaèným stavitelem eleznic. Mùj obdiv
sklízí proto, e dokázal promìnit svùj úspìch v dobro. Staèí
mi o nìm znát, e svùj rodný dùm v ilinì, na kterém mohl
lpìt jako na rodinné památce, pøebudoval v sirotèinec a sousední obci pomohl zbudovat kolu tím, e realizaci stavby
sám zainvestoval. V historii mùeme nalézat pøíklady, jak
dobøe proít svùj ivot, a tak snad proto bychom o naich
pøedcích mìli vìdìt co nejvíce...
Historie kolství v obci. Obec vlastní kolu dlouho nemìla
a my se z písemných materiálù zpracovaných panem dr. Zezulèíkem doèítáme, e dle protokolu z 8. èervence roku 1789 tehdy
v Bludovicích vyuèoval domkaø Kaspar Neusser z èísla 7, který
byl sedláøským mistrem a uèil dìti od esti do devíti let vìku.
Starí dìti od devíti do dvanácti navtìvovaly kolu v ilinì. Po
Kasparovì smrti ve vyuèování pokraèoval jeho syn Ignáz Neusser (takté sedláøský mistr), a to a do roku 1857. Rozhodnutí postavit v Bludovicích vlastní kolu padlo na zasedání obecního
výboru v roce 1850. Nejvìtí zásluhy o vznik koly si získal tehdejí starosta a pøedstavitel obce Franz Neusser, rodák z Bludovic.
Franz Neusser se stal historicky druhým starostou obce ji ve
svých tøiceti letech, a protoe sám byl vzdìlaným èlovìkem, uvìdomoval si, jak je vlastní kola pro obec dùleitá. Podaøilo se mu
získat na svou stranu dva významné lidi, díky nim kola mohla
býti postavena. Tím prvním byl jeho bratr Ferdinand Neusser
(vrchní stavební rada ze Salzburku), který obci bezplatnì daro-
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val stavební plány, tím druhým byl jeho pøítel Karel Schwarz 
rodák ze iliny, který pøedal obci na stavbu koly dar ve výi
300 zlatých. Stavba byla provedena novojièínským stavitelem
Franzem Chytilem a vysvìcena na svátek sv. Michala roku 1861
novojièínským faráøem Josefem Prorokem.
Ze vzpomínek paní Ria Skarke (je byla ze svého domova odsunuta ve vìku estnácti let roku 1946 do Nìmecka) se dovídáme:
Ve kole byly dvì tøídy  nìmecká a èeská. Pøed zaèátkem vyuèování se dìti spoleènì pomodlily a poté jedni psali, druzí èetli,
tøetí poèítali... áci jednotlivých tøíd se toti uèili spoleènì. Uèil
nás pan Josef Dibal. Vzpomínám si, jak pan uèitel chodil k nám
pro kozí hnùj, který vozil na kolní zahradu. Na ní nejèastìji pracovala paní Dibalová, ale pomáhaly i dìti. Taky nemohu zapomenout na Vánoce, kdy jsme dostávaly od pana uèitele dárky.
Pan uèitel toti obeel vechny velké továrny v Jièínì a poprosil
o dárky pro nás  dìti. Já jsem dostala jednou fialový klobouk!
Jak je patrno, v obci, kde ila pøeváná èást nìmeckého obyvatelstva (pouze tøi rodiny byly èeské národnosti), vznikla ponejprv kola nìmecká, co se zmìnilo v roce 1928, kdy èást této
koly byla propùjèena pro vyuèování èeských dìtí. Vznikla zde
èeská kola pod vedením pana uèitele Ladislava Lamaøe. Z vyprávìní paní Vlasty Kalhousové, která v roce 1928 nastoupila
do první tøídy se dovídáme: Ve tøídì nás bylo celkem 16 dìtí. Pan
uèitel Lamaø byl velmi národnostnì zaloen. Uèil nás èeské písnièky, hráli jsme také èeské divadlo. Moje maminka byla kolnice,
v zimì chodila pøed vyuèováním zatápìt do velikých kachlových
kamen.
Dne 12. záøí 1938 se v Bludovicích konalo slavnostní otevøení
nové budovy èeské státní koly (dodnes se vil název druhé autobusové zastávky v obci U Èeské koly), vyuèování v této budovì
netrvalo ani jeden mìsíc. 2. øíjna 1938 se zde uèilo naposled, protoe zdejí obec pøipadla do území Sudet. Nastalo tragické období
II. svìtové války, tato kola se uzavøela, z budovy vznikla celnice. Vyuèování bylo obnoveno a 20. èervna 1945, správu nad
zdejí kolou pøevzal øídící uèitel Josef Hanzelka. Èeské vyuèování bylo zahájeno v budovì bývalé nìmecké koly. V 60. letech
za øeditele pana Kupky byla kola ètyøtøídní a navtìvovalo ji asi
60 ákù. kola, v ní se dostávalo vzdìlání místním dìtem ji od
roku 1861, byla bohuel v 70. letech 20. století zruena, áci pøevedeni do novojièínských kol a z objektu vzniklo èalounictví.
V souèasné dobì je jasné, e obnovení koly a vyuèování v obci
není moné. Potìující vak je, e díky rùznorodým náhodám
mohla být zrekonstruována jedna z bývalých tøíd, pøímo navazujících na kaplièku sv. Michala. Ji nyní se zde v této místnosti
pomalinku shromaïují poznatky o historii obce a zaèíná se zde
tvoøit stálá expozice zachycující ivot naich pøedkù i souèasné
dìní. Èást expozice by mìla být vìnována také místnímu kolství.
Gabriela itníková
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