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Zboøený most z Bezruèovy ulice do iliny.
Foto Petr Bìlík.
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je navdy zasvìcen vzpomínkám na hrdiny. Pøed edesáti roky, v jarním
oparu vùnì kvìtin, konèila nejhrùznìjí váleèná tragedie
lidských dìjin, II. svìtová válka. Kdy dnes vzpomínáme ony
astné chvíle osvobození a poèátku mírového ivota, nové
budoucnosti, nemùeme a ani nesmíme zapomenout právì
na léta utrpení váleèného zla, postihnuvi naí vlast v letech
1938 1945. V hluboké úctì se skláníme pøed památkou tisícù,
kteøí ve velkém boji za záchranu lidskosti padli, byli popraveni èi umuèeni. Patøí jim podìkování dnení generace, nás
vech, nebo to byli oni, kdo èelili se zbraní v ruce nebo i bez
ní zlobì, která si chtìla podrobit civilizovaný svìt. Èeská
mìsta, èeské obce, ná národ nikdy nemùe a nesmí zapomenout na hrdinství svých osvoboditelù, a ji to byla armáda
ruská, nebo americká, tehdejích spojencù, ale ani na hrdinství svých pøedkù, je prokázali, kdy vzdorovali násilí.
Hluboce se skláníme pøed hrdinstvím obèanù naeho mìsta a okresu, kteøí se vzbouøili a proti zlu bojovali, a ji na
frontì èi v odboji. Mnozí zaplatili nejcennìjím, lidským ivotem: Jaroslav Barto, JUDr. Miroslav Derka, JUDr. Vilém
Frölich, Frantiek Gregor, Jan Hlaïo, JUDr. Vladimír Hoblík,
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Alois Holna, Frantiek Havrlant, JUDr. Rudolf Oltenstein,
Frantiek Sedláø, Antonín Váchal, Frantiek Zahradník,
JUDr. Josef Zeman... Jedním z mnoha vlastencù byl té novojièínský rodák, generál letectva Jaroslav Hlaïo, hrdinnì
bojující na západní frontì mezi èeskými a anglickými letci.
V té souvislosti pøipomeòme, e válka pøinesla obèanùm
naeho mìsta a okresu velké utrpení. Nejdøíve byli vystìhováni a utíkali èetí obyvatelé. Poté byli vyhnáni idovtí obèané. V listopadu 1938 byla vydrancována novojièínská synagoga, která nehoøela jen díky blízkosti plynárny a tím
i ohroení mìsta. idovtí obèané, a na výjimky, se u do
svých domovù nevrátili, vìtinou zahynuli v koncentraèních
táborech. Poté dolo k zatýkání a perzekuci tìch èeských
obyvatel, kteøí zùstali a nepoddali se. Mezi obìti ale poèítejme
i vojáky padlé na frontì  syny zdejích nìmeckých rodin,
èi onìch 46 mladých nìmeckých vojákù, kteøí se na konci
války vzbouøili, dezertovali, byli v pískovnì za mìstem popraveni a teï spí svùj vìèný sen na novojièínském høbitovì.
Smrt si nevybírá. K obìtem øadíme i nìmecké obèany, volající v roce 1938 po právu na vlast a po válce, po bezpodmíneèné kapitulaci Nìmecka, ve smyslu mezinárodních dohod
Pokraèování na str. 3

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
g Ve

støedu 27. dubna se sela RM ke své 37. schùzi. Byla to
v prùbìhu mìsíce dubna její druhá øádná schùze. Zaèala netradiènì pøijetím zástupcù vedení nemocnice Nový Jièín, zastoupené øeditelem MUDr. Gocálem a spoleènosti Euromednet,
s.r.o., reprezentované MUDr. Potyszem a RNDr. Radinou.
Pøítomní hosté informovali RM o aktuální situaci v naplòování
koncepce nemocnice a i o dosavadní vzájemné spolupráci.
Z jejich vystoupení vyplynulo, e tato spolupráce pøináí své
ovoce, èeho je dokladem budování pièkového onkologického centra, ale i významná finanèní spoluúèast na modernizaci stávajícího pøístrojového vybavení nemocnice. Hosté
byli starostou mìsta pozváni k pøedání tìchto pro obèany
dùleitých informací úèastníkùm 19. zasedání ZM pøipravovaného na 12. 5. 2005.
Po tomto úvodu mohli èlenové RM projevit své uznání za
dobrou práci vynakládanou v roce 2004 stráníkùm MP Petru
Jorpalidisovi (nejlepímu veliteli smìny) a Konstantinu Mazaremu (nejlepímu hlídkaøi). Pøipomínáme, e tento akt má
v èinnosti RM u svou nìkolikaletou tradici. U v pracovní
atmosféøe hodnotila RM za pøítomnosti jejího øeditele èinnost
MP za I. ètvrtletí letoního roku. V prùbìhu I. ètvrtletí se na
mìstskou policii obrátili obèané se ádostí o pomoc v 927
pøípadech. Z tohoto poètu bylo 150 událostí pøedáno do místa
pùsobnosti jiné mìstské policie, popø. jinému orgánu veøejné
správy. K nejvìtímu poètu pøestupkù, které øeila MP v tomto období, patøí pøestupky na úseku bezpeènosti a plynulosti
silnièního provozu (1565 pøípadù, z kterých tøetina byla øeena domluvou). MP èile vyuívala kamerový systém, o èem
svìdèí, e s jeho pomocí bylo monitorováno 470 podnìtù,
z toho bylo 459 dopravních pøestupkù. MP vìnuje nemalou
pozornost i prevenci kriminality a mezi zdaøilé akce, které
lze právem do této oblasti zaøadit, je uspoøádání 74 besed na
kolách, které svou náplní jsou orientovány nejen do oblasti
bezpeènosti silnièního provozu, ale také na zvýení právního
vìdomí dìtí, v boji proti návykovým látkám, domácímu násilí a ikanì.
RM byla ve své dalí èásti seznámena s obsahem zprávy,
která bude rovnì pøedkládána 19. zasedání ZM a která je
vìnována stavu zamìstnanosti na území mìsta. Zpráva byla
zpracována pracovníky Úøadu práce v Novém Jièínì a k jejímu
projednání byl pøizván øeditel ÚP ing. Macíèek, který reagoval na èetné dotazy èlenù RM dotýkající se souèasného stavu
nezamìstnanosti, která k 31. 3. 2005 èiní na území naeho
mìsta 13 %, co pøedstavuje 1 838 ekonomicky aktivních obèanù, z nich je polovina en (920). Z tohoto poètu pøipadá na
èást mìsta Louèka 255 obèanù, è.m. ilina 122 a è.m. Libho
104 obèanù. Nejpoèetnìji zastoupené jsou dvì vìkové skupiny, a to do 25 let (15,5 %) a nad 50 let (cca 25 % obèanù).
K této problematice se dá podle reakce èlenù RM oèekávat
ze strany ZM velká diskuse.
RM si nechala ve vystoupení vedoucí odboru ivotního prostøedí ing. Bártkové podat informaci o hospodaøení s odpady
na území mìsta. Z této informace vyplynula celá øada zajímavých postøehù. V rámci popelnicového svozu odpadù byl
v roce 2004 zaznamenán oproti pøedcházejícímu roku cca
20% nárùst odpadu. Potvrzuje to i prospìnost pro rok 2004
pøijatého reimu týdenní frekvence svozu oproti roku 2003
praktikovanému svozu dvakrát za mìsíc. Celoroèní nárùst
odpadù z popelnic i kontejnerù za rok 2004 èinil 11 %. Ke zlepení vyuitelné sloky komunálního odpadu pøispívalo i 173
barevných kontejnerù umístìných na území mìsta a jeho èástech na 52 stanovitích. Uvedení do provozu nového separaèního dvora (jeho provozní hodiny uvádíme na jiném místì
tohoto vydání) urèitì pøispìje k dalímu zlepení na tomto pro
obèany mìsta, ale i pro jeho návtìvníky, citlivém úseku.
RM vyslechla i zprávu o výsledcích hospodaøení mìsta za
I. ètvrtletí. Bylo konstatováno, e daleko vypovídající bude
hodnocení za I. pololetí letoního roku, nebo mnohé z investièních akcí a vìtích oprav bude moné zodpovìdnìji posoudit a za toto období.

Následnì pøedstoupil pøed RM øeditel Technických slueb
mìsta Nový Jièín, který ve svém vystoupení reagoval na radou
mìsta vznesený poadavek pøedloit zprávu o souèasném
stavu a návrhu obnovy komunální techniky této pøíspìvkové
organizace. Konstatoval, e souèasné vybavení je znaènì zastaralé a e obnova si vyádá roènì pro nejblií období do
roku 2008 vynakládat 4,2 mil. Kè, a to s podstatnou úèastí
financí ze strany zøizovatele, tj. mìsta.
Ing. Hrachovec jako zástupce výkonného výboru TJ Nový
Jièín obhajoval pøed radou mìsta v dalí èásti jejího jednání
zprávu výkonného výboru TJ o èinnosti této organizace. Zpráva rozebírala problematiku provozování jednotlivých sportovních zaøízení a s tím spojené financování, a to nejen na
území mìsta, ale i mimo nì, o které se stará v souèasné dobì
17 stálých zamìstnancù a 19 sezonních (v roce 1989 zamìstnávala TJ 136 zamìstnancù). Pøi hodnocení sportovní èinnosti zaznìlo, e je organizována ve 20 oddílech se zapojením
60 drustev a 1888 jednotlivcù. V závìru zprávy bylo vysloveno
podìkování samosprávným orgánùm mìsta za jejich podporu,
které se sportu ze strany mìsta kadoroènì pravidelnì dostává.
RM schválila v rámci zákonem o obcích jí dané kompetence
dvì obecnì právní normy, a to naøízení mìsta è. 2/2005  Trní
øád, kterým se vymezují nìkterá práva a povinnosti pøi
prodeji zboí a poskytování slueb mimo provozovny. Vyjmenovává jednotlivá tritì, jejich vybavení a kapacitu i dobu,
po kterou mohou prodávat a poskytovat své sluby, vèetnì
dalích pravidel a podmínek prodeje. Toto naøízení nahrazuje trní øád vydaný mìstem jako vyhláku è. XV/1998. Dalím
schváleným naøízením bylo naøízení è. 3/2005, které se zabývá zpoplatnìním obecného uívání místních komunikací
a jejich urèených úsekù ve vymezených oblastech mìsta
a zpøesòuje, kdo je mùe vyuívat bez zpoplatnìní. K bliímu
vysvìtlení obsahu obou naøízení se vrátíme v naem pøítím
vydání, nebo to povaujeme za víc ne uiteèné. Diskutován
byl radou i návrh obecnì závazné vyhláky , která by omezila
nezdravì se roziøující konzumaci alkoholických nápojù na
veøejných prostranstvích s tím, e její vydání bude moné a
po provedení chystané aktualizace zákona o obcích ze strany
parlamentu, který tuto kompetenci vloí do rukou obcí.
RM v rámci rozsáhlého bodu organizaèních záleitostí se
mimo pravidelnì projednávanou majetkovou a bytovou problematiku zabývala projednáním tìchto pro fungování mìsta
významných problémù: vyhodnocením prùbìhu pracovních
semináøù zastupitelstva, zmìnám ve sloení odborných komisí rady, zprávy o postupu prací na bývalém ilinském koupaliti, stanoviska øeditelky silnic a dálnic ÈR, správy Ostrava, ve kterém reaguje na dotaz rady k harmonogramu opravy
komunikace I/57 vedoucí pøes nae mìsto a jeho èást Bludovice na Valaské Meziøíèí nacházející se v souèasné dobì ve
velmi neutìeném stavu, informací starosty o obsahu jednání
s vedením firmy Philip Morris dotýkající se dalího pùsobení
této firmy na území mìsta, zprávy pracovní komise vytvoøené
radou k øeení nápravy u památeèních hrobù na území mìsta
a jeho èástí, informace vedení mìsta o moných zmìnách
dosavadního vyuívání nebytových kanceláøských prostor,
ve kterých je v objektech Tyrova 5, Divadelní 1 a 3 zajiován pro obèany výkon státní správy. To ve RM v prùbìhu
7,5 hodin svého jednání projednala a podrobnìjí informaci
získáte z plného znìní usnesení zveøejòovaného pro potøeby
obèanù obvyklým zpùsobem. Závìrem nám dovolte vás jetì
jednou pozvat na 19. zasedání zastupitelstva mìsta, které
se bude konat 12. kvìtna 2005 v 15 hodin v aule radnice.
Ing. Miroslav rámek, tajemník MìÚ

Provoz separaèního dvora
Provozní doba separaèního dvora na Palackého tøídì:
pondìlí zavøeno, úterý a pátek: od 8.00 do 17.00 hod. (11.00
11.30 hod. polední pauza). Sobota od 8.00 do 11.00 hod.
Provozovatel: Technické sluby mìsta Nového Jièína, Suvorovova 114, 741 01 Nový Jièín, tel. kontakt 666 764 832, fax:
556 764 840, e-mail: odpady@ts.novyjicin-town.cz
Mgr. Marta Kiová, odbor ivotního prostøedí
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Akce Èisté mìsto

svìtových velmocí byli odsunuti. Ti, kteøí se doili dneních
dnù, mají opìt monost navtívit své rodné mìsto a zavzpomínat tøeba na poslední dny války, na 4. kvìten 1945, kdy se
pøes 400 novojièínských obèanù shromádilo na námìstí
a ádalo tehdejího starostu mìsta dr. Schollicha, aby byl Nový
Jièín prohláen za mìsto otevøené a nebyl znièen. Stalo se,
pøesto vak k nìkterým ztrátám dolo  tøeba k likvidaci mostu pøes øeku Jièínku smìrem z Nového Jièína na ilinu.
Na chvíle osvobození vzpomíná novojièínský rodák prof.
Jaroslav Bìlík: Nedìle 6. kvìtna 1945. Byl teplý sluneèný
den, stromy ji mìly otevøené kvìty. Kolem dvanácté
hodiny v poledne se ozvaly dvì dìlostøelecké rány. Jeden
granát byl vypálen od enova a vytvoøil díru ve zdi
dnení Komerèní banky. Druhý granát dopadl na plochu
námìstí, asi 20 metrù pøed vchod do lékárny U Bílého
andìla. To byl signál pro nás, abychom zaujali místa
v pøipravených sklepních krytech. Okolo ètrnácté hodiny odpoledne zaznìly mohutné detonace a po nìkolika
vteøinách nastalo krupobití, ale kamenù, které padaly
na vzdálenost asi 500 metrù od mostù pøes øeku Jièínku.
To byl konec vech mostù pøes øeku. Pøiblinì v tuto dobu
jsme pozorovali kouø z hoøícího továrního objektu na
dnení Luické ulici. Byl zpùsoben støelami z kauí nìkde ze smìru od Pøíbora. Kolem estnácté hodiny se setkal
otec na ulici Riegrovì s prvním vojákem Rudé armády.
Nejvìtí materiální koda vznikla v naem mìstì na
mostech. Totálnì byl znièen most z Bezruèovy ulice do
iliny a most u starého koupalitì. Pokozen byl most u
tabákové továrny, u Strojtexu a u gymnázia na Jiráskovì ulici. Nejménì byl pokozen most smìrem na Høbitovní ulici. Po nìm prola vojska od Pøíbora smìrem na
Starý Jièín. Èásteènì mohli vojáci pouít most u tabákové továrny. Ten ale musel být pozdìji enisty zruen.
Tolik autentické váleèné vzpomínky, dnes ji historický
pramen. Do dìjin vak nesmí odejít památka onìch, kteøí na
nejrùznìjích bojitích druhé svìtové války pokraèovali v odvìkém zápase lidského rodu se zlem, které sám plodí a kterému tak èasto podléhá. Vìènou èest a slávu vem, odbojáøùm,
veteránùm, vojákùm, nebo ani tak nelze nikdy plnì podìkovat. Klid a mír vem padlým, na které nikdy nezapomeneme.
A si zaslouíme svobodu, kterou v jejich jménì, a pro ty, kteøí jsou vìøící, s Boí pomocí, nyní udrujeme v posvátné úctì!
Karel Chobot

g Studenti SO a SOU Nový Jièín, pracovitì Tyrova 9 uklízeli dne 5. 4. 2005 mìsto po zimním období. V devíti lokalitách
 napø. ve Smetanových a Janáèkových sadech, na sídlitích
Louèka, Máj, Kalaè, Riegrova  sbírali odpadky, nìkde také
vyhrabávali staré listí, èistili mìsto. Mladí lidé posbírali témìø
15 m3 odpadu a na vzhledu mìsta to bylo vidìt. Akce vznikla
z iniciativy paní ing. Milady Pometlové a jejich spolupracovníkù a my jim vem za jejich zájem a za odvedenou práci moc
dìkujeme. Moná svým pøíkladem inspirují i ostatní støedokoláky a vznikne tak nová tradice  vedle letní brigády Zelené mìsto budeme kadoroènì organizovat jarní Èisté
mìsto.
Za odbor ivotního prostøedí ing. Eva Bártková

Foto: archiv Jaroslava Bìlíka

Za mìsto krásnìjí
g Protoe se psaly v úterý 5. dubna písemné maturity, rozhod-

lo se vedení naí koly, e se zúèastníme akce Úklid Nového
Jièína. Kadá tøída dostala svùj úsek. Naí tøídì (VS1) byly
pøidìleny Smetanovy sady. Kdy jsme dorazili na místo, dostali jsme od organizátorù akce elegantní rukavice a igelitový
pytel. Nìkolik dalích hodin jsme strávili sbíráním odpadkù.
Nikdy by nás nenapadlo, co vechno lidé vyhodí na zem. Nejvíce odpadkù se povalovalo okolo lavièek a v nízkých keøích,
které tvoøí vìtinu parku. Potìilo nás, e nìkteøí chodci,
kteøí procházeli kolem, dìkovali a chválili naí práci. Za pár
hodin nepøetritého úklidu se kontejner zcela naplnil a my
se mohli s dobrým pocitem a pínou za nehty vrátit domù.
Barbora Glogovská

Jak jsme uklízeli odpadky...
Výmìna obèanských prùkazù
Opìtovnì upozoròujeme, e 31. 12. 2005 konèí platnost
vech obèanských prùkazù vydaných do 31. prosince 1994.
Jedná se o vechny obèanské prùkazy typu kníka, ale také
o obèanské prùkazy typu identifikaèní karta bez strojovì
èitelné zóny, které byly vydány do 31. 12. 1994 s uvedením
platnosti bez omezení.
Odbor vnitøních vìcí MìÚ NJ
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g Dne 5. dubna 2005 se studenti SO a SOU Nový Jièín, Tyrova 9, zúèastnili sbìru odpadkù v Novém Jièínì. Studenti
dostali od zamìstnancù MìÚ Nový Jièín rukavice, hrábì a pytle
na odpadky a vydali se do urèených oblastí, kde mìli uklízet.
Po prvotním nadení z pracovních pomùcek pøilo zklamání.
Kdy jsme pøili na nae místo úklidu, zdìsili jsme se. Tolik
papírkù, zbytkù a ostatních nepotøebných odpadkù jsme ji
dlouho nevidìli. Vzbuzovalo to v nás odpor a zároveò zamylení nad tím, jak vlastnì lidé dnes ijí a nakládají s odpadky
a s ivotním prostøedím. Mìli bychom se zamyslet, jak budeme
dále s odpadky nakládat, protoe skupinka studentù nae
mìsto nezachrání.
Za VS 3 Kateøina Brázdová, Tereza Bajerová

Cévní onemocnìní mozku
Nemoci postihující cévy mozku nepatøí bohuel mezi vzácná onemocnìní. Roènì se ve stotisícovém regionu vyskytne
kolem tøí set nových onemocnìní cévní mozkovou pøíhodou.
Statistiky øadí tyto choroby mezi nejèastìjí pøíèiny smrti
a invalidity. Z èísel je patrno, e mrtvièky, jak se nìkdy také
cévním mozkovým pøíhodám øíká mezi lidmi, nejsou o nic
vzácnìjí ne infarkty srdeèní. Informace o tom, jak se projevují poèáteèní pøíznaky srdeèního infarktu jsou natolik zaité, e prakticky kadý dospìlý èlovìk pøi bolesti v oblasti
hrudní kosti a levé horní konèetiny nezaváhá a vyhledá lékaøe
èi zavolá záchranku. Ponìkud ménì jsou bohuel zaity mezi
lidmi pøíznaky cévní mozkové pøíhody, aèkoliv i zde jde o minuty, které rozhodují v léèebných monostech a tím i o následcích mrtvièky. Mozek, jako øídící centrum celého organismu, je závislý na pravidelné a hojné dodávce kyslíku, ivin,
energie. To je zajitìno kvalitním krevním zásobením vech
mozkových center. Tam, kde dojde k výpadku krevního zásobení, dochází ji po nìkolika minutách k odumírání mozkových bunìk a jejich nezvratné ztrátì.
Jaká onemocnìní mohou postihnout cévy mozku? Rozliujeme dva základní akutní stavy postihující cévy mozku 
uzávìr mozkové tepny s následným nedokrvením mozkové
tkánì a poruení cévní stìny mozkové tepny s následným
krvácením do mozkové tkánì èi mezi mozkové obaly. Pøíhody
s uzávìrem mozkové tepny jsou èastìjí a jedná se témìø
o 80 % akutních cévních mozkových pøíhod.
Jaké jsou projevy vznikající cévní mozkové pøíhody?
Vdy jsou závislé na tom, která oblast mozku je postiena. Nejèastìji bývají postieny oblasti mozkových polokoulí  èástí
velkého mozku, kde jsou centra po øízení hybnosti konèetin, zaznamenání vnìjích podnìtù  citlivosti. Organizace
mozkových center je ustavena tak, e centra v levé polovinì
mozku øídí pravou stranu tìla a pravostranná mozková centra vysílají vzruchy k levostranným konèetinám. Navíc vìtina
z nás má levou polovinu mozku dominantní, co znamená,
e zde jsou uloena centra pro øeè, psaní, ètení, poèítání.
Z tohoto struèného výètu pak vyplývá obraz následkù náhlé
poruchy funkce mozkových hemisfér postiených nedokrvením èi krvácením. Náhle vzniklá porucha hybnosti levostranných èi pravostranných konèetin (horní i dolní, z nich nìkterá mùe být postiena výraznìji) je v závislosti na pokozené
mozkové polokouli. Poruchu hybnosti pravostranných konèetin mùe provázet porucha øeèi. Uvedené pøíznaky mohou
po akutním zaèátku postupnì narùstat, èi zùstávají setrvalé,
v nìkterých pøípadech mohou mít prchavý charakter a po
nìkolika minutách a hodinách vymizí. V pøípadì, e dochází
k postiení malého mozku (mozeèku), kde jsou centra pro
rovnováhu a koordinaci, jsou následkem náhle vzniklé závratì, poruchy rovnováhy, stoje, chùze, mùe být provázeno
dvojitým vidìním. Prùvodním jevem mùe být bolest hlavy,
pocit na zvracení, zvracení. Ménì èasté jsou pøíznaky náhle
vzniklé poruchy vìdomí, epileptický záchvat s køeèemi konèetin, jako úvodní projevy cévní mozkové pøíhody.
Co je vhodné udìlat v takovém pøípadì, kdy jsme svìdky uvedených potíí u pøíbuzného, èi sami je pozorujeme na sobì? Jak ji bylo zmínìno v úvodu, vdy jde o stav
akutní, kdy minuty jsou významné pro poskytnutí pøísluné
péèe. Proto je zcela pøimìøené, kdy postup bude obdobný
tomu, jak jsme zvyklí reagovat pøi podezøení na infarkt srdeèní  zavoláme rychlou lékaøskou pomoc. Je nezbytné, aby
byl pacient dopraven do nemocnice, kde je mono poskytnout
odpovídající diagnostickou a léèebnou péèi. Diagnostika spoèívá v akutnì provedeném neurologickém vyetøení, pøípadnì
doplnìném o vyetøení internistou, a souèasnì v provedení
zobrazení mozku pomocí poèítaèového tomografu (CT), který
dokáe odliit, zdali jde o krvácení, nedokrvení, èi zda pøíèinou klinických potíí je jiná abnormita, jakou mùe být napøíklad nádor, následky úrazu a podobnì.
Jaká je následná péèe o nemocného? Cévní mozková pøíhoda v akutním stavu je onemocnìním, které je nutno léèit
na lùku vybaveném monitorem elektrokardiogramu, pravidelným vyetøením krevního tlaku, sledováním tìlesné teploty a s moností vyetøení stavu vnitøního prostøedí. Taková
péèe je nejèastìji zajitìna na jednotce intenzivní péèe. Uve-
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dené sledování se týká nemocných bezprostøednì po vzniku
cévní mozkové pøíhody, èasovì se jedná o dvacetiètyøhodinový
interval. V pøípadì, e pacient pøichází do nemocnice pozdìji, kupøíkladu po nìkolika dnech, ztrácí intenzivní péèe svùj
smysl. Léèebné monosti u mrtvièky, vzniklé pøi uzávìru nìkteré mozkové tepny a následným nedokrvením mozkové
tkánì, jsou ohranièené èasovým intervalem tøí hodin od vzniku. V tomto èasovém intervalu je moné pacientùm, kteøí
navíc nejsou zatíeni nìkterými poruchami krevní srálivostí,
netrpí extrémnì vysokým krevním tlakem a splòují jetì
dalí kriteria, podat látku rozpoutìjící krevní sraeninu,
která zneprùchodnila mozkovou tepnu. S tímto postupem je
seznámena posádka záchranné sluby, ví, jak reagovat, kdy
a kam nemocného v pøípadì, e by bylo vhodné nemocnému
podat lék, rozpoutìjící krevní sraeninu, která ucpává mozkovou tepnu, zavézt.
Mrtvièka, která je zpùsobena krvácením se léèí, v závislosti
na rozsahu a typu krvácení, chirurgicky èi konservativnì, bez
operace. O zpùsobu terapie rozhoduje neurolog ve spolupráci
s neurochirurgem, který má monost zhlédnout výsledky
rentgenových vyetøení. Z výe uvedeného je patrno, e èas
hraje vskutku významnou roli pro léèebné monosti pacientù
v akutním stadiu mozkové pøíhody. Zároveò je významné
pro tým, peèující o nemocné s mrtvièkou, aby byl co nejdøíve
pøesnì informován o chorobách a stavech pøedcházejících
akutní cévní mozkovou pøíhodu, o lécích, které pacient uíval,
popøípadì o operacích, které podstoupil.
V novojièínském okrese je péèe o pacienty s akutní cévní
mozkovou pøíhodou zajitìna spoluprací posádek Územního
støediska záchranné sluby a personálu neurologického, interního a radiodiagnostického oddìlení nemocnice v Novém
Jièínì. Nemocní jsou po nezbytném pøíjmovém vyetøení uloeni na lùko jednotky intenzivní péèe a po stabilizaci stavu
na standardní lùko neurologického èi interního oddìlení.
Ji v èasné fázi dochází k terapii nemocného rehabilitací.
Ta se postupnì stává, zejména pro pacienty s tìkým postiením hybnosti, tím nejvýznamnìjím nástrojem ke zmírnìní
následkù cévní mozkové pøíhody.
Lze cévní mozkové pøíhodì pøedcházet? Vzhledem k tomu, e nejèastìjí pøíèinou onemocnìní mozkových tepen je
aterosklerosa, lze øíci, e mezi základní preventivní opatøení
patøí vechna ta, která brání jejímu rozvoji a postupu. Patøí
zde léèba hypertense, vysoké hladiny tukù v krvi, sniování
tìlesné nadváhy, udrení pøimìøeného pohybového reimu
co nejdéle i mimo aktivní vìk. V pøípadì, e ji k cévní pøíhodì dolo, spoèívá prevence opakování mrtvièky v dlouhodobé
léèbì léky sniující srálivost krevní, sledování a léèba hypertense, zvýených hladin tukù a cukru. Je obecnì známo,
e kouøení patøí mezi rizikové faktory mimo jiné i cévních
mozkových pøíhod.
Na závìr svého krátkého pøehledu vìnovaného cévním onemocnìním mozku bych znovu zdùraznil význam vèasného
rozpoznání pøíznakù a co nejèasnìjí zahájení terapie.
V pøípadì náhlého vzniku poruchy hybnosti, oslabení konèetin, by jen prchavého charakteru, je nezbytné neèekat,
zdali se stav upraví, ale vyhledat lékaøskou pomoc, nejlépe
prostøednictvím záchranné sluby. Jen tak lze zachytit onemocnìní ve fázi, kdy lze efektnì zasáhnout a zmírnit tak následky mrtvièky.
Prim. MUDr. Petr Hon
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Vydání prvního cestovního pasu
g Podle § 17 odst. 9 zákona è. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech v platném znìní je obèan povinen pøi vydání prvního
cestovního pasu prokázat státní obèanství Èeské republiky.
Státní obèanství Èeské republiky se podle § 20 odst. 1 zákona
è. 40/1993 Sb. v platném znìní prokazuje obèanským prùkazem, cestovním dokladem, osvìdèením, popøípadì potvrzením
o státním obèanství Èeské republiky, vysvìdèením o právní
zpùsobilosti k uzavøení manelství, je-li v nìm údaj o státním
obèanství Èeské republiky uveden. Z výe uvedených zákonných ustanovení vyplývá, e pokud zákonný zástupce potøebuje vyøídit cestovní pas pro dítì, které dosud nemá ádný
z výe uvedených dokladù, musí pøed podáním ádosti o cestovní pas dítìte nejdøíve poádat o vydání osvìdèení o státním
obèanství Èeské republiky. K vyøízení tohoto osvìdèení je
pøísluný krajský úøad podle místa trvalého pobytu a poádat o vydání osvìdèení lze prostøednictvím pøísluného matrièního úøadu podle místa trvalého pobytu dítìte.
Odbor vnitøních vìcí MìÚ Nový Jièín

Informace

o vydání øidièských prùkazù

g V posledních týdnech dochází k výraznému nárùstu poètu
ádostí o výmìnu starích øidièských prùkazù, vydávaných
do konce roku 2000 za nové, a to v souvislosti s povinností stanovenou v § 134 zákona è. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, podle kterého musí být tyto øidièské prùkazy do konce roku 2005 vymìnìny za nové, jinak se stanou
neplatnými.
Rád bych vás v této souvislosti ujistil, e Ministerstvo dopravy si je problémù spojených s povinnými výmìnami øidièských prùkazù vìdomo ji delí dobu a pro jejich zvládnutí
uèinilo øadu opatøení ve výrobì i distribuci nových øidièských
prùkazù. Zvýené mnoství podaných ádostí je pøi výrobì
øidièských prùkazù zvládáno bez poruch a výkyvù. Také pøísluné tiskopisy jsou prùbìnì vyrábìny v dostateèných poètech, s ohledem na aktuální potøebu, a jejich nedostatek
tedy nehrozí. Dalí opatøení byla smìøována k prodlouení
lhùty pro výmìnu øidièských prùkazù zmìnou pøísluné právní úpravy. Poslanecké snìmovnì Parlamentu Èeské republiky byl pøedloen návrh novely zákona è. 361/2000 Sb. ji
v lednu 2004. Návrh kromì jiného obsahuje prodlouení lhùty
pro povinnou výmìnu starích øidièských prùkazù za nové
v postupných krocích, a to a do roku 2013. Ministerstvo dopravy pøipravilo navíc jako alternativu i rychlou novelizaci,
konkrétnì § 134 zákona è. 361/2000 Sb., týkajícího se prodlouení lhùty pro povinnou výmìnu starích øidièských prùkazù
do citovaného roku 2013. Tato úprava bude projednána v Parlamentu ÈR na zaèátku kvìtna. O nutnosti prodlouení lhùt
pro povinnou výmìnu øidièských prùkazù panuje veobecná
shoda. Ministerstvo dopravy poroto opakovanì doporuèuje
vem adatelùm, aby nepodléhali panice, nemarnili svùj èas
v neúnosnì dlouhých frontách na dopravních úøadech a poèkali s výmìnou svých øidièských prùkazù na prodlouené
období bez front a zbyteèného èekání.
RNDr. Petr Pospíchal, námìstek ministra dopravy

Novojièínské námìstí bude
podruhé slavit Den mléka
g Skvìlé, zábavné, poutavé, pouèné, nenapodobitelné  to jsou

jedny z mnoha superlativù, je se snesly na akci Regionálního dìtského parlamentu Den mléka aneb Krávoviny 2004.
Ta se uskuteènila 25. kvìtna 2004 na Masarykovì námìstí
v Novém Jièínì. A o co vlastnì lo? Drustva sloená z dìtí
nejrùznìjího vìku mìla za úkol postavit bìhem jedné hodiny
napodobeninu krávy z obalù od mléèných výrobkù. Nutno
dodat, e se soutìící svého úkolu zhostili s velkým nadením
a nezkrotnou fantazií, co významnì pøispìlo i k celkové bá-
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jeèné atmosféøe, je panovala na novojièínském námìstí.
Vechna tato fakta mìla za pøíèinu to, e se letos Krávoviny
doèkají svého druhého roèníku. Ten se nikterak nelií od toho
pøedchozího. Zmìny nastaly pouze v soutìních kategoriích
a hodnotících kritériích. Pro soutìící i diváky je navíc pøipraveno nìkolik zajímavých novinek. Za vechny jmenujme
alespoò soutì O nejlepího farmáøe  dojièe nebo premiérové pøedání poháru pro absolutního vítìze Krávovin. Ten
bude o své prvenství spolu s ostatními úèastníky bojovat ve
støedu 25. kvìtna 2005 od 14.00 hodin na Masarykovì námìstí. Vìøíme, e i vy, kteøí právì tøímáte Novojièínský zpravodaj v rukou, si najdete v ten den cestu do centra, abyste
se Krávovin 2005 zúèastnili a u jako soutìící nebo jako
diváci.
Martin Kubièík,
èlen Regionálního dìtského parlamentu

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerù

g Kontejnery budou pøistaveny vdy v úterý po 12. hodinì,

druhé pøistavení bude provedeno po naplnìní, nejpozdìji
ve ètvrtek daného týdne.
g LOUÈKA, 19. týden, 10. kvìtna: parkovitì garáí MìÚ,
støed sídlitì (u è. 216217), køiovatka k domùm è. 197207,
odboèka u mostu (u è. 50), zastávka ÈSAD naproti zdravotního støediska, U Katanù  odboèka k p. Jeovi, zastávka
ÈSAD u správního støediska ZD, ulice s øadovou zástavbou
(Mlýnská), Palackého (u Monty).
g KOJETÍN, 19. týden, 10. kvìtna: na køiovatce (toèna
ÈSAD), u váhy ZD.
g STRANÍK, 20. týden, 17. kvìtna: obchod se smíeným
zboím, odboèka k høiti, na horním konci (u Pavlíkù), ulice
ke høbitovu, dolní konec za zatáèkou.
g BLUDOVICE, 20. týden, 17. kvìtna: Malá strana (panelová cesta) 2 ks, naproti èerpací stanice, Malá strana (u Janitina), u zastávky ÈSAD (èeská kola), u høitì.
g ILINA, 21. týden, 24. kvìtna: U Høitì, Potoèní (za mlýnem), Beskydská (bytovky za M k Puntíku), U Rybníka, Na
Výsluní (køiovatka s Beskydskou), zastávka ÈSAD (U Partyzána), U koròù (Pstruí potok), Na Výsluní, Beskydská (za
kolou ivota, býv. M), Beskydská (u skladu CO).
g LIBHO, 22. týden, 31. kvìtna: Horní hostinec (U Lajdù),
obchod Jednoty (u koly) 2 ks, u domu è. 128 (nám. sv. Marka),
Malá Vídeò (støed ulice), U Transformátoru, bytovky Na Salai, bytovky U Kovárny, u hasièské zbrojnice.

Umístìní a výbìr
potovních schránek

1) Pota (K Nemocnici 11), popá 7.00, 13.00, 16.00, 18.00 hod.,
so 11.00 hod. g 2) Skalky  Nerudova (køiovatka) Pozn.
redakce: od è. 2 po è. 21 stejný termín a èas výbìru, tj:
popá 14.00 hod., sobota 9.00 hod. g 3) Skalky (DPS Pod
Lipami 19) g 4) Zborovská (Tonak) g 5) Dvoøákova (køiovatka) g 6) U Jièínky 25 (DPS) g 7) Riegrova 9 g 8) Høbitovní
(potraviny) g 9) Suvorovova (Autopal) g 10) Msgre. rámka g
11) ÈSAD (Sokolovská) g 12) Kaufland g 13) Divadelní 12 (DM)
g 14) Nemocnice s poliklinikou g 15) Louèka (novinový stánek) g 16) Sportovní 8 (potraviny) g 17) Budovatelù 15 g
18) Vanèurova (Bytema) g 19) Anenská (køiovatka) g 20)
Masarykovo námìstí (samoobsluha) g 21) Bezruèova (stánek) g 22) ilina (Plynoservis), popá 8.00 hod. g 23) ilina
124, popá 9.00 hod. g 24) ilina 369, popá 9.00 hod. g 25)
Bludovice (Benzina), popá 8.30 hod. g 26) Kojetín (restaurace), popá 10.00 hod. g 27) Straník (hasièárna), popá 8.30
hod. g 28) Straník (rozcestí), popá 8.30 hod. g 29) Libho
(Jednota), popá 11.00 hod. g 30) Libho zastávka ÈSAD
(transformátor), popá 10.00 hod. g 31) Libho zastávka ÈSAD
(kovárna), popá 10.00 hod. g 32) Libho 340, popá 10.00
hod. g 33) Libho (potraviny), popá 12.00 hod.
g Hodiny pro veøejnost u poty Nový Jièín 1, popá 8.00
18.00 hod., sobota 8.0012.00 hod.

Kam za sportem?
g BASKETBAL (hala na bazénu): st 4. 5. v 18 hod., 2. utk. semifin. play off I. Mattoni NBL mui Mlék. Kunín - Prostìjov, st
11. 5. v 18 hod., moné 4. utk. semifin. play off I. Mattoni NBL
mui Mlék. Kunín - Prostìjov g FOTBAL: ne 1. 5. v 16 hod., høitì Straník, III. tø. mui Straník - Trojanovice I, ne 1. 5. v 10.15
hod., høitì Lamberk, OP mui ilina - Starý Jièín, st 4. 5. v 17 hod.,
høitì Lamberk, OP mui ilina - Bystré, so 7. 5. v 9 a 10.45 hod.,
høitì Bludovice, kraj. soutì áci Nový Jièín - Vratimov (2 utk.),
so 7. 5. v 10.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, MSFL mui Vítkovice
B (Nový Jièín) - 1. HFK Olomouc, ne 8. 5. v 16.30 hod., høitì Libho, I. B tø. mui Libho - Kozlovice, ne 8. 5. v 16.30 hod., høitì
Bludovice, IV. tø. sk. B. mui Nový Jièín (Bludovice) - Mankovice,
so 14. 5. v 9 a 10.45 hod., høitì Bludovice, kraj. soutì áci Nový
Jièín - Fénix Ostrava (2 utk.), so 14. 5. v 10.15 a 12.30 hod., stadion
TJ Nový Jièín, divize dorost Nový Jièín - Karviná (2 utk.), ne 15. 5.
v 10.15 hod., høitì Lamberk, OP mui ilina - Rybí, ne 8. 5.
v 16.30 hod., høitì Straník, III. tø. mui Straník - Jakubèovice B,
so 21. 5. v 10.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, MSFL mui Vítkovice
B (Nový Jièín) - Tøinec, ne 22. 5. v 16.30 hod., høitì Libho, I. B
tø. mui Libho - Kunín, ne 22. 5. v 16.30 hod., høitì Bludovice,
IV. tø. mui Nový Jièín (Bludovice) - Bystré B, so 28. 5. v 9 a 10.45
hod., høitì Bludovice, kraj. soutì áci Nový Jièín - Pøíbor (2
utk.), so 28. 5. v 10.15 a 12.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, divize
dorost Nový Jièín - Bystøice p. H., ne 29. 5. v 10.15 hod., høitì
Lamberk, OP mui ilina - Veøovice, ne 29. 5. v 17 hod., høitì
Straník, III. tø. mui Straník - Sedlnice, út 31. 5. v 17.30 hod.,
høitì Libho, I. B tø. mui Libho - Vlèovice g STOLNÍ TENIS
(herna Louèka): so 28. 5. v 9 hod., 2. kolo okresního bodovacího
turnaje muù - neregistr. hráèi g TENIS (antukové kurty na
stadionu TJ): so 14. 5. v 9 hod., divize smíených drustev Nový
Jièín - ÈLTK Olomouc g BÌH TERRYHO FOXE (humanitární
akce na podporu výzkumu rakoviny): pá 27. 5. od 16 hod., areál
bazénu na ul. Novosady a pøilehlé ulice g PROVOZ SAUNY: st
1014 a 1521 hod., èt a pá 1521 hod., so 1016 hod., ne 816 hod.
g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ: po 12.1513.45
hod., pá 12.3014 hod.

Sportovní aktuality
g POZVÁNKA NA BÌH TERRYHO FOXE. Tentokrát na netradièní den v pátek, a to u 27. kvìtna, kdy bude zahájena letní
sezona na venkovním bazénu na ulici Novosady, zve komise pro
Tv a volný èas rady mìsta spolu s DDM Fokus a dalími poøadateli irokou novojièínskou veøejnost na humanitární akci BÌH
TERRYHO FOXE. Na tuto akci, která bude odstartována v 16 hod.
pøed bazénem s prezentací na místì startu ji od 14 hod. a její
finanèní výtìek bude zaslán na konto výzkumu rakoviny, jsou
poøadateli srdeènì zvány nejen sportovní a kolní kolektivy, zejména mládenické, ale také rodièe s dìtmi, senioøi i zdravotnì
postiení, zkrátka vichni, kteøí chtìjí nejen prokázat fyzickou
zdatnost, ale i pøispìt na humanitární vìc s moností odnést si
za vloený vklad nìkterý z pøipravených suvenýrù. Po absolvování dvoukilometrového okruhu vedoucího ulicemi kolem Jièínky
(bìhem nebo chùzí, nelze na kolech èi koleèkových bruslích), obdrí kadý úèastník v cíli spolu s úèastnickým diplomem a samolepkou i sladkou odmìnu a bude mu umonìno zdarma koupání ve venkovním bazénu. Tak tedy pøijïte vichni!
g POHÁR ZIMNÍHO STADIONU NOVÝ JIÈÍN 2005 SKONÈIL OPÌT ÚSPÌNÌ. Celkem 360 utkání muselo být odehráno
od záøí 2004 do bøezna 2005, aby byli známí vítìzové letoního
ji XIV. roèníku hokejové soutìe amatérských hráèù O pohár
zimního stadionu Nový Jièín. V letoním roèníku dal hlavní organizátor turnaje Vlastimil Graca se svým tábem spolupracovníkù této soutìi novou podobu, kdy se hrála samostatná novojièínská liga (8 dr.) a Hranická liga (14 dr.). Tato soutì,
v ní hrálo na 250 hráèù a kterou okresní hokejový svaz, na rozdíl od hokejových svazù v jiných okresech, vùbec nezajímá, se
hrála pøevánì v pozdních noèních hodinách, v nìkterých pøípadech, kdy nebyly tréninky a mistrovské zápasy, tak i o víkendech.
Výborná organizace se zveøejòováním na vlastních webových
stránkách obsluhovaných jetì stále hráèem juniorského týmu,
zároveò talentovaným rozhodèím u I. tøídy Zbyòkem Kubièíkem
veho, co s turnajem souvisí, dìlá poøadatelùm velmi dobré jméno, o èem svìdèí rok od roku zvyující se zájem drustev nejen
z naeho mìsta, ale i irokého okolí. Pøi velkém organizaèním

úsilí spojeným s konáním turnaje není zanedbatelná, kromì toho,
e se v této krásné høe vyívá tolik sportovcù, ani finanèní èástka,
nebo zisk z poplatkù za nájem ledové plochy ve výi 800 tis. Kè
jde dále do hokeje v naem mìstì. Velký dík za ve, co s touto
soutìí souvisí, patøí nejen p. Gracovi, ale i vem ostatním jeho
spolupracovníkùm. Pohár ZS Nový Jièín, výsledky finálové èásti
(play off), Hranická liga, semifinále: Sigma - Èernotín 5:1, Tondach - Milenov 5:0, o 3. místo: Èernotín - Milenov 5:0, finále: Sigma
- Tondach 4:1, Novojièínská liga, semifinále: Monov - Bílovec
3:1, Skalky - VFU 4:9, o 3. místo: Skalky - Bílovec 5:3, finále:
Monov - VFU 1:3.
g BASKETBALISTÉ MLÉKÁRNY KUNÍN VSTOUPILI DO
BOJÙ O MEDAILE. Velmi dramaticky, pøedevím vak díky
celku Sparty Praha, se vyvíjelo ètvrtfinále play off I. Mattoni NBL,
do nìho se podle oèekávání probojovali také nai basketbalisté,
nesoucí název svého nejvìtího sponzora Mlékárny Kunín. Poté,
co se pøedevím díky tvrdé høe praského týmu v kadém z pøedcházejících vzájemných zápasù letoního roèníku nejvyí soutìe
bojovalo o vítìzství a do samotných závìrù jednotlivých utkání,
se obdobnì odvíjel i prùbìh prvních dvou vzájemných ètvrtfinálových soubojù, které se vyhrotily a k jednání disciplinární komise Asociace ligových klubù (ALK). Po jejím verdiktu se cítili
sparané ukøivdìni a nespokojeni a po následném záporném
rozhodnutí hrací komise SLK k ádosti o odklad tøetího utkání
v Novém Jièínì, kdy se podle jejich vyjádøení obávali moného
incidentu, se k utkání, i pøes nákladná opatøení ze strany poøadatelù, nedostavili. Byli za to podle øádù potrestáni kontumaèní
prohrou, znamenající pro nae basketbalisty se tøemi výhrami
postup do semifinálových bojù. V nich, pokud nebylo do uzávìrky
Zpravodaje rozhodnuto jinak, nastoupí stále jetì oslabeni o zranìného tece, ale stejnì jako proti Spartì s povolanou dlouholetou oporou Jardou Kováøem proti nováèkovi soutìe BK Prostìjov. Sérii hranou na tøi vítìzná utkání zahájili nai v sobotu
30. dubna na palubovce soupeøe, kde jej u jednou porazili, druhý
zápas se hraje v Novém Jièínì ve støedu 4. kvìtna v 18 hodin,
poté opìt v sobotu 7. kvìtna v Prostìjovì a pokud, v co vichni
fandové pevnì vìøí, soupeøe doma udìlají, vrátí se série opìt
do Nového Jièína ve støedu 11. kvìtna.

ENY KVS LAGUNA OBHÁJILY ZLATO, MUI SKONÈILI TØETÍ. Velkým úspìchem pro drustvo en KVS Laguna
je ji potøetí za sebou zisk titulu mistryò Èeské republiky v plavání s ploutvemi pro rok 2005. Velmi úspìný je rovnì výsledek
drustva muù, které získalo po tvrdém boji na tomté ampionátu, konaném ve dnech 8. a 10. dubna 2005 v olomouckém bazénu, bronzové medaile. O zisk titulu mistryò ÈR se postaralo
omlazené drustvo ve sloení Nikola PARGAÈOVÁ (88), Linda
KUBALOVÁ (87), Veronika SAKSOVÁ (87), Veronika SLABÁ
(89), Adriana MALÁTKOVÁ (91) a Aneta PIVOÒKOVÁ (91), kdy
mladí ploutvaøky, které o úèast v tomto drustvu en bojovaly
celý tréninkový rok, se zhostily svého úkolu s nadením a velmi
dobøe. Pøestoe muùm chybìla jedna z hlavních opor týmu, nejrychlejí novojièínský sprintér Tomá Mixa, bojovali i s mladým
Martinem Vandlíkem, coby nováèkem v národních soutìích ve
vech disciplínách s plným nasazením a maximální výkony jim
vynesly v koneèném souètu bodù bronzové medaile. Postarali
se o nì Tomá JANÈÁLEK (81), Ondøej BAJER (88), Martin DORÒÁK (88) Daniel Malátek (89), Jiøí MICHNA (89) a Martin VANDLÍK (90). Reprezentant Ondøej Bajer zaplaval juniorský rekord
ÈR na 100 metrù RP s pøístrojem a spolu s Nikolou Pargaèovou
(100 RP, 100 PP) a Adrianou Malátkovou (800 PP) splnili limity
pro úèast na mistrovství svìta juniorù 2005. O dalí limity poplavou ploutvaøi první víkend v kvìtnu na mezinárodních závodech v Maïarsku, v polovinì kvìtna na Evropském poháru
klubù v Polsku a pøedevím na èervnovém mistrovství republiky
v plavání s ploutvemi. Vítìzství naich en v této prestiní
soutìi je pro klub velkým úspìchem a jsme rádi, e se nám
s mladým týmem podaøilo do tøetice obhájit zlaté medaile.
O celkovì skvìlých výsledcích naich borcù svìdèí nejen
umístìní a splnìné limity na mistrovství svìta juniorù, ale
také øada osobních a klubových rekordù, øekla trenérka
Simona Klapcová.

g

Z TENISU V NOVÉM JIÈÍNÌ. Vítìzem 2. roèníku turnaje
neregistrovaných ve dvouhøe pod názvem Zima 2004/05, který
probíhal od listopadu do dubna s vyvrcholením závìreènými finálovými boji, se stal Ota Stanek pøed Romanem Kneslem, ing.
Rudolfem Zubkem a Zdeòkem Kneslem, soutì útìchy vyhrál
Petr Dìtský.

g
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Novojièínský oddíl tenisu bude spolu s dalími kluby spolupoøadatelem ji 20. roèníku soutìe ménì poèetných drustev.
V soutìi rozdìlené podle výkonnosti od 1. do 3. ligy, která se
bude hrát na antukových kurtech v místech pøihláených úèastníkù z okresu Nový Jièín a Vsetín od 14. 5. do 31. 7. 2005 se závìreènou play off, by mìlo startovat 22 a 25 drustev. Loòské
vítìzství obhajuje novojièínské drustvo TC Skalky.
Posíleno o loòskou v poøadí ètvrtou hráèku celostátního ebøíèku kategorie starích aèek Kvitovou z Fulneku zahájilo smíené drustvo tenistù TJ Nový Jièín výhrou 5:4 na domácích antukových kurtech nad Havíøovem novou sezonu divize roèníku 2005.
V letoním roèníku tenisových soutìí budou z TJ Nový Jièín kromì smíeného drustva dospìlých hrát jetì drustvo dorostu,
starích a mladích ákù.

Struènì...

Spoleèná fotografie úspìných kolektivù en a muù na mistrovství ÈR v plavání s ploutvemi 2005. Foto: archiv KVS Laguna.

tegorii D, získal nejvíce bodù Vojta MIÈKA (92)  1 x 1. a 1 x 2.
místo (96 b.), mezi dìvèaty v tée kategorii získala nejvíce bodù
(120 b.) Linda OPATØILOVÁ (92), která se po zdravotních potíích vrací zpìt do formy. Dalích 125 bodù vybojoval za 1 x 1.
místo, 1 x 4. a 5. místo v kategorii C Martin VANDLÍK (90).
Zcela suverénní mezi dìvèaty byla juniorská reprezentantka ÈR
Adriana MALÁTKOVÁ (91), která z pozice favoritky vybojovala
3 x 1. místo a pøekonala ètyøi roky starý klubový rekord Lindy
kubalové na 400 RP èasem 3:58,00. O nìco ménì úspìná byla
Aneta PIVOÒKOVÁ (91), která vyplavala 3 x 3. místo (126 b.).
Vem Laguòákùm patøí podìkování za jejich výkony a vybojované body, které dopomohly k vítìzství i ve 3. kole Moravskoslezské ligy mládee 2005. Bodové poøadí Moravskoslezské ligy
2005 po tøech kolech: 1. KVS LAGUNA Nový Jièín (1. kolo  2189 b.,
2. kolo  2151 b., 3. kolo 1960 b.)  6300 b., 2. ÈOCHTANKLUB
ïár n. S.  4717 b.
Jaroslav Kotas
FC Vítkovice B  DOSTA Bystrc-Knínièky 0:2. Oproti oèekávání se
fotbalistùm béèka Vítkovic na jaøe nedaøí. Potvrdila to i druhá jarní domácí prohra s Bystrcí. Na snímku z tohoto utkání je v souboji
o míè domácí Petr Nosálek a kapitán hostí Radomíra Smìja. O týden pozdìji (sobota 30. dubna) se vak podaøilo fotbalistùm napravit reputaci a po dobrém výkonu vyhrát v Potorné 1:0. Foto Jiøí
Tomakoviè.
g Hned dvìma dílèími úspìchy, dokumentujícími dobøe zapoèatou a rozvíjející se práci s mládeí umonìnou kvalitním zázemím v nové hernì v Louèce, se mohou pochlubit stolní tenisté TJ
Nový Jièín. Jejich drustvo ákù, které vstoupilo do své letoní
historicky první sezony, skonèilo v regionálním pøeboru ákù
na 2. místì a v soutìi OP II. tø. dospìlých na 4. místì. Dalím
úspìchem je 2. místo B drustva muù v okresním pøeboru I.
tøídy, které z dùvodu odmítnutí postupu vítìze Spartaku Bílovec A postoupilo do krajské soutìe. Pravdìpodobnì také historický první titul okresního pøeborníka pro svùj klub vybojoval
v kategorii nejmladích ákù Tomá Cikryt, mezi mladími áky
skonèil Jakub Dvoøák na bronzovém stupínku. Zlepenými výkony ve druhé èásti sezony si A drustvo muù vybojovalo
v krajské soutìi 6. místo, céèko v OP II. tøídy skonèilo druhé
a bude bojovat v barái s Frentátem D o postup do OP I. tøídy.
g Drustvo muù PK Nový Jièín obsadilo ve skonèeném roèníku
krajského pøeboru 2. místo, eny ve stejné soutìi skonèily
tøetí. Z nejzajímavìjích výsledkù závodníkù PK Nový Jièín na
závodech v dubnu: mezinárodní VC Ostravy  6. místo Petra Dvorská na 50 P, mezinárodní pìtiboj o Pohár starosty Mohelnice 
4. místa Dorota Podzemná, Natálie Kuliáková a Jakub Knesl.
g Na mistrovství ÈR v zápase ve volném styly v Praze vybojoval
novojièínský odchovanec startující za oddíl T Tøinec Michal
Baèa v kategorii kadetù ve váze do 58 kg bronzovou medaili.
Michal sice neobhájil loòské prvenství s titulem mistra ÈR, ale
po dlouhotrvajícím zranìní je bronzová medaile vybojovaná v jeho
letoním prvním startu a hned v tak významné soutìi výborným vstupem do probíhající sezony.
g MLADÍ LAGUÒÁCI STÁLE VÍTÌZNÍ. Plavci s ploutvemi
KVS Laguna vybojovali, stejnì jako v pøedcházejících dvou kolech,
prvenství i v závodech 3. kola moravskoslezské ligy mládee,
které se uskuteènily 16. dubna 2005 za úèasti esti týmù z Moravy a Slezska v Bøeclavi. O celkový zisk 6 300 bodù se pøedevím zaslouili v kateg. E Jakub JAROLÍM (roè. 95)  3 x 2. místo
(138 b.),. Jan BÁRTEK (94)  2 x 3. místo a 1 x 4. místo (123 b.),
Radka SVOBODOVÁ (94)  1 x 1. místo, 2 x 2. místo (142 b.),
Vendula FIGAROVÁ (95)  1 x 3. místo, 2 x 4. místo (120 b.). V ka-
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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 reprezentuje nae mìsto v soutìích v plavání s ploutvemi a rychlostním potápìní, reprezentanta ÈR v kategorii juniorù, èlena
Klubu vodních sportù Laguna Nový Jièín ONDØEJE BAJERA.

g

Ondrej¡ Bajer

Datum a místo narození: 29. 11.
1988 Nový Jièín. Rodinný stav:
svobodný. Oblíbené místo: mùj
pokoj. Nejoblíbenìjí jídlo: jakékoliv tìstoviny. ivotní krédo:
Buï se zlepujeme nebo zhorujeme, neexistuje nic mezi tím.
Který èlovìk vás nejvíce ovlivnil a v ivotì nebo ve sportu?
To nemohu urèit, jistì je mnoho
lidí, kteøí mì nìjakým zpùsobem
ovlivnili. V zásadních vìcech se
ale snaím rozhodovat sám nikým
neovlivnìn. Sportovní vzor: nemám. Dalí záliby mimo vá
sport: bìh, horské kolo, èetba, film, historie. Sportovní dráha,
nejvìtí dosavadní úspìchy: Závodnì jsem zaèal plavat ve 4.
tøídì v KVS Lagunì, kde jsem dosud. Mé nejvìtí úspìchy jsou
4. místo na mistrovství Evropy juniorù v Maïarském Egeru a úèast
na mistrovství svìta juniorù v distanèním plavání s ploutvemi
v Egyptì. Z èeho jste mìl v poslední dobì nejvìtí radost? Z nových osobních rekordù (splnìní limitù na mistrovství svìta juniorù v Polsku na 100 metrù rychlostního potápìní s pøístrojem
èasem 37,81) a také obhájení loòského 3. místa v drustvech
muù na Mistrovství ÈR drustev v plavání s ploutvemi v roce
2005 v Olomouci. Nejlepí a nejhorí sportovní záitky: Nejlepí
záitky mám z pøekonání tøí juniorských rekordù ÈR. Nejhorí
pocit mám, kdy nìjaký závod nedoplavu napø. kvùli technickým
problémùm.
Jaroslav Kotas

Ohlédnutí za rekonstrukcí pøístavby Beskydského divadla

Kotelna po rekonstrukci.

g Duben je mìsíc, který na rozdíl od jiných mìsícù v roce zaèíná mimoøádnì. Prostì aprílem. Beskydské divadlo bylo
vak v tento den velmi vzdáleno aprílovému humoru. 1. dubna
2005 se kolaudací pøístavby divadla zavrily rekonstrukèní
práce. Dùvody, které vedly k rozhodnutí pøistoupit k této
finanènì nákladné rekonstrukci, sahají do minulosti.
První problémy s objektem se vztahují k roku 1994, kdy
zamìstnanci Beskydského divadla pozorovali ve vyzdìných
pøíèkách v pøístavbì v prostoru aten, sociálních zaøízení
a sklepù ikmé a vodorovné praskliny. Ji v té dobì situace
byla øeena za úèasti stavební firmy OSP Nový Jièín, projektanta statika ing. Skokana ze Stavoprojektu Ostrava, vedení
Beskydského divadla a zástupce mìstského úøadu. Pan ing.
Skokan vechny zúèastnìné uklidnil, e se jedná o bìné
dotvarování stavby a praskliny se mají jen zasádrovat a vymalovat. Ve je doloeno zápisem. Pracovníci divadla tak opakovanì èinili, praskliny se vak zvìtovaly a dále roziøovaly.
V roce 2002 praskliny postupovaly intenzivnìji. Byl osloven
statik ing. Hudeèek, který doporuèil odborné mìøení pohybu
konstrukcí, které od tohoto roku opakovanì provádìla firma
Inset Ostrava s výsledným konstatováním posunù a poklesu
stropù. Na základì výsledkù mìøení doporuèil ing. Hudeèek
v èervnu 2003 pøípravu a realizaci rekonstrukce pøístavby.
Byla zpracována studie a následnì provádìcí projekt firmou
Etming Pøerov. Odbornou èást projektu a páteø celého díla,
tj. statické zabezpeèení, provádìla firma Bestex, kde jako
hlavní odborný pracovník pùsobil pan prof. RNDr. ing. Petr
tìpánek, CSc., dìkan fakulty stavební Vysokého uèení technického v Brnì, který se svým týmem doporuèil firmì Etming
s.r.o. zpùsob øeení.
V kvìtnu 2004 probìhlo výbìrové øízení, které urèilo realizátora  firmu Stavitelství indler Lipník nad Beèvou, pøedevím z dùvodù nejkvalifikovanìjího statického øeení ve
spolupráci s firmou Mitrenga Brno. Vechny tyto sloité sta-

vební, úøednické a právní úkony musely být splnìny do zaèátku letních prázdnin divadla, aby 1. 7. 2004 mohla být stavba
zahájena. S úsilím mnoha kolegù a kolegyò zaèala rekonstrukce objektu divadla právì v tento den.
Dle projektu se mìly nosné elezobetonové desky zpevòovat pøepjatými lany pouze ve III. a IV. nadzemním podlaí.
Po nutném vybourání vech pøíèek ve zmiòovaných podlaích
dolo k dramatickému prùhybu nosných konstrukcí v V. podlaí. O této sloité situaci informoval èleny rady mìsta sám
prof. tìpánek, øeení oznaèil jako neodkladné a navrhl zpevnit i tyto èásti nosné konstrukce. O sloitosti a výjimeènosti
této stavební akce svìdèí mimo jiné i to, e pracím pøi napínání lan byl vdy osobnì pøítomen pan profesor tìpánek,
který dohlíel nejen na projekt, ale i na preciznost a odbornost realizátorù. Pøes rozíøení prací a navýení nákladù
byla rekonstrukce dokonèena v plánovaném termínu. Skuteèné náklady se blíí k 11 milionùm Kè. Objemem jednoho
milionu Kè se na této akci podílel i Krajský úøad Moravskoslezského kraje.
Tìmito vysokými finanèní náklady byl vyøeen havarijní
stav a divadlo získalo nové estetické prostøedí pro umìlecký
a technický personál. Byli bychom vak patní hospodáøi,
kdybychom si mysleli, e se nadále budova Beskydského divadla obejde bez stavební údrby. Ji letos bude nutná oprava
èásti støechy a také dalí údrbové práce nesnesou odkladu.
Ale takový je ivot. Jedna vìc se dokonèí a tucet dalích je
na obzoru. Autoøi tohoto èlánku jen doufají, e vechny desítky kilogramù projektù, studií, chytrých výpoètù a vechno
to lidské snaení bude ku prospìchu díla a e pøíroda nám
neukáe svou nezkrotnou sílu v podobì známé ze svìta.
Ing. Oldøika Navrátilová a Pavel Bártek

Pohled na chodbu v prùbìhu a po rekonstrukci.
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Slavnostní otevøení

dìtského høitì u mìstské knihovny

O cvièení tzv. sytlu budo je v dnení dobì obrovský zájem.
Stále více dìtí, mládee i dospìlých studuje filosofii bojových
umìní. Vracíme se k moudrostem a malostem starých civilizací. Cvièení budo forem nám umoòuje ít vyrovnanì se vemi silami ve vesmíru a v pøírodì. ít vyrovnanì znamená ít
v souladu s pøírodou. Mít ve svém já èást oné krásy, síly
a energie, která na nás tak moudøe pùsobí. Vyrovnanost znamená jednotu mylenek a èinù (ducha a tìla).
Hana Veverková, pedagog DDM Fokus, vedoucí oddílu
TV a sportu, organizátorka akce, foto Jaroslav Bìlík

g Ve støedu dne 27. dubna 2005 v 9.30 hodin místostarosta
mìsta Mgr. Tomá Vindi za pøítomnosti dìtí z mateøských
kol slavnostnì oficiálnì otevøel dìtské høitì u mìstské
knihovny. Høitì se nachází v èásti zahrady mezi Mìstskou
knihovnou Nový Jièín a katastrálním úøadem a jeho provozovatelem je mìstské kulturní støedisko. Otevøeno je pro irokou veøejnost od pondìlí do pátku vdy od 8.30 do 18.00
hodin. Pro nejmení dìti je zde pøipraveno pískovitì, pro ty
troku vìtí je urèena sestava loï, vì se plhací rampou,
dvouhoupaèka s prolézaèkami, sedací schody, dladice pro
hru ruce-nohy a skákacího panáka. Výstavba høitì byla
dokonèena na podzim loòského roku, kdy se také uskuteènil
zkuební provoz. Náklady na vybudování høitì dosáhly èástky
767 830,- Kè. Mìsto Nový Jièín a provozovatel høitì mìstské
kulturní støedisko pevnì vìøí, e nabídne dìtem a jejich rodièùm koutek pro strávení pøíjemných spoleèných chvil.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Studenti z Nìmecka
na novojièínském gymnáziu

Od støedy 20. do soboty 23. 4. hostilo Gymnázium v Novém
Jièínì skupinu nìmeckých studentù z druebního gymnázia
z bavorského Freisingu. Pro nae nové pøátele jsme pøipravili
bohatý program, seznámili jsme je nejen s naí kolou a Novým
Jièínem, ale ukázali jsme jim i zajímavosti v okolí. Spoleènì
s námi navtívili Technické muzeum v Kopøivnici, jeskyni
ipku ve tramberku a zvládli i mnoství schodù na Trúbu.
V pátek dopoledne jsme je provedli naím mìstem a po obìdì
jsme se autobusem vydali do Valaského muzea v pøírodì
v Ronovì pod Radhotìm. Cestou jsme se krátce zastavili
u skokanských mùstkù ve Frentátì pod Radhotìm.
Po celou dobu pobytu jsme se o nae hosty sami starali,
poskytli jsme jim ubytování v rodinách, navázali jsme nová
pøátelství a ovìøili jsme si své dosavadní znalosti nìmèiny
v praxi. Mìsto Freising známe zatím jen z fotografií, které
studenti pøivezli s sebou. Na vlastní oèi ho uvidíme zaèátkem
kvìtna, kdy Freising navtívíme a znovu se setkáme s naimi
kamarády.
Zdeòka Kohoutková a Radim Kocián,
3.C Gymnázium Nový Jièín

g

Pøehlídka bojových umìní
V sobotu 16. dubna 2005 se v DDM Fokus Nový Jièín poøádal VI. roèník pøehlídky bojových umìní. Ve 14.00 hodin bylo
ve perfektnì pøipraveno a typické bubny uvedly vystoupení
Abada capoeira. Kombinace tance, akrobacie a netradièního
boje vytvoøila pro diváky strhující úvod. Ti dále obdivovali
a zasvìcovali se postupnì do tajù aikido, iaido, kendo, karate. Letoní pøehlídku obohatily ukázky zípasníkù z oddílu TJ
Nový Jièín a ukázky velmi dynamického kick-boxu a taebo. Závìr patøil pùvabnému vystoupení orientální taneènice a aerobicu DDM Fokus.

g
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KINO KVÌTEN
Pondìlí 2. a støeda 4. 5. v 18.00 hod. UP SEM, UP
TAM. Dánská komedie o fotbalu. Fotbal je svìtovým náboenstvím a Beckham je jeho prorokem. A trojice dánských
teenagerù se tomuto kultu bezmeznì klaní. Mládei
pøístupno, 95 min., titulky, vstupné 60,- 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
g Støeda 4. 5. v 18.00 hod. TANEÈNÍ VEÈER. Závìreèné vystoupení taneèního oboru ZU Nový Jièín.
g Ètvrtek 5. 5. v 19.00 hod. Antonín Procházka: S TVOJÍ
DCEROU NE. Pøíbìh docela obyèejných manelù, snaících
se pøedejít moné manelské krizi. V reii Antonína Procházky hrají Petr Nároný, Naïa Konvalinková, Karolína Kaiserová, Lucie Juøíèková / Marika Procházková, Pavel Kikinèuk aj.
Praská divadelní agentura Václava Hanzlíèka, Praha.
Pøedplatné sk. D. Vyprodáno.
g Pondìlí 9. 5. v 19.00 hod. Martin McDonagh: OSIØELÝ ZÁPAD. Pøíbìh lásky bratrù Valena a Colemana, kteøí se umìním muèit jeden druhého chtìjí zapsat do Guinessovy knihy
rekordù Inscenace Osiøelý západ byla Nadací Alfréda Radoka
vyhláena hrou roku a èinoherní inscenací roku (2002). Ondøej
Sokol byl vyhláen talentem roku a pøevzal Cenu Thálie urèenou mladému umìlci do 33 let. V reii Ondøeje Sokola hrají
Jaromír Dulava, Marek Taclík, Michal Pavlata, Laïka Nìrgeová. Èinoherní klub Praha. Pøedprodej od 13. 4.
g Úterý 10. 5. v 19.00 hod. KONCERT ONDØEJE HAVELKY
A MELODY MAKERS hrají skladby Jaroslava Jeka, George
Gershwina a jejich vrstevníkù. Zazní rovnì slavná Rhapsody
in blue v pùvodním aranmá pro klavír a jazzový orchestr.
Na klavír hraje Karel Koárek. Dále jako host vystoupí Vìra
Gondolánová. KONCERT JE VÌNOVÁN 60. VÝROÈÍ VÍTÌZSTVÍ NAD FAISMEM. Pøedprodej od 13. 4.
g Nedìle 15. 5. ve 14.00 a 16.00 hod. MICHAL NA HRANÍ.
Michal umí bìhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný
Michal je první hraèkou na svìtì, která si mùe vybrat, kdo
si s ní bude hrát! Kdo z vás to bude, dìti? Michal Nesvadba
pøivede dìti do svého svìta, zapojí je do magické hry s rekvizitami vyrobenými ze samolepicí pásky. Pragokoncert Praha.
Pøedprodej od 13. 4.
g Úterý 17. 5. v 19.00 hod. TANEÈNÍ POCTA ANTONÍNU
DVOØÁKOVI. V roce 2004 jsme si pøipomnìli sté výroèí úmrtí významného èeského skladatele Antonína Dvoøáka. Baletní soubor Moravského divadla v Olomouci u této pøíleitosti
pøipravil taneèní veèer. A. Dvoøák  Slovanské dvojzpìvy, choreografie L. Vaculík. A. Dvoøák  Z Nového svìta, choreografie
R. Balogh. Moravské divadlo Olomouc. Pøedplatné sk. A.
Pøedprodej od 4. 5.
g Ètvrtek 19. 5. v 17.00 hod. SLAVNOSTNÍ AKADEMIE Z
Tyrova Nový Jièín.
g Pondìlí 23. 5. v 19.00 hod. Richard Nelson: MADAME
MELVILLE. Tváø, slova a doteky první lásky, na kterou nejde zapomenout celý ivot. Subtilní pøíbìh o vztahu 17letého
amerického studenta a jeho francouzské uèitelky literatury.
V reii Patrika Hartla hrají Ivana Chýlková, Eva Holubová,
Jan Meduna, Hanu Bor/Jaromír Meduna. Studio DVA Praha.
Pøedplatné sk. P. Pøedprodej od 4. 5.
g Støeda 25. 5. v 17.00 hod. AKADEMIE Základní koly
Bohuslava Martinù Nový Jièín.
g Úterý 31. 5. v 17.00 hod. ZÁVÌREÈNÝ KONCERT ákù ZU
Nový Jièín. Pøedprodej v ZU 26., 27. a 30. 5. od 15.00 do
17.00 hod.

g Ètvrtek 5. 5. v 16.00 hod. Oslava 60. výroèí osvobození Èeskoslovenska. Filmové odpoledne. Program: slavnostní zahájení Osvobození Moravy a Slezska 1945 dokument 45 min.
SOKOLOVO  èeský film 1974 reisera Otakara Vávry. 126
min. Vstupné 30,- Kè.

Ètvrtek 5. 5. ve 20.00 hod., pátek 6. 5. a nedìle 8. 5. v 18.00
a 20.00 hod. ROMÁN PRO ENY. Nový film Filipa Renèe podle románu Michaela Wiewegha. Mládei nepøístupno, 100
min., vstupné 65,- Kè.

g

Pondìlí 9. a støeda 11. 5. v 18.00 a 20.00 hod. XXX: NOVÁ
DIMENZE. Pokraèování akèního amerického thrilleru. Snímek
nabízí dobré herecké obsazení, vysoce profesionální kameru,
støih, hudbu a triky (ILM). Mládei pøístupno, 97 min., titulky. Vstupné 70,- Kè.

g

g Ètvrtek 12. a nedìle 15. 5. v 18.00 a 20.15 hod. HITCH:
LÉK PRO MODERNÍHO MUE. Will Smith v hlavní roli komedie o specialistovi na randìní. Mládei pøístupno, 115 min.,
titulky, vstupné 70,- Kè.

Pondìlí 16. a støeda 18. 5. v 18.00 a 20.00 hod. TEAM AMERICA: SVÌTOVEJ POLICAJT. Akèní loutkový film od proslulých tvùrcù seriálu South Park. Mládei nepøístupno, 94
min., titulky, vstupné 65,- Kè.

g

Ètvrtek 19. 5. a nedìle 22. 5. v 18.00 hod. CONSTANTINE.
Film natoèený podle komiksu Hellblazer vypráví pøíbìh nevychovaného, ale mimoøádného detektiva Johna Constantina
(Keanu Reeves), který doslova proel cestu do pekla a zpátky.
Do 12 let nevhodný, 121 min., titulky, vstupné 65,- Kè.
g

Ètvrtek 19. a nedìle 22. 5. ve 20.15 hod. NENÁVIST. Pøízraky ve starém domì  japonský horor. Mládei nepøístupno, 91 min, titulky, vstupné 65,- Kè.

g

g Pondìlí 23. a støeda 25. 5. v 18.00 a 20.00 hod. HRA NA
SCHOVÁVANOU. Pøed pikolou za pikolou smrt nesmí stát.
Mládei nepøístupno, 97 min., titulky, vstupné 65,- Kè.

Pátek 27. a nedìle 29. 5. v 18.00 hod. ROBOTI. Z doby ledové do doby plechové. Animovaná sci-fi komedie od tvùrcù
Doby ledové. Mládei pøístupno, 86 min., dabing, vstupné
65,- Kè

g

Pondìlí 30. 5. a støeda 1. 6. ve 20.00 hod. BOKOVKA. Krize
støedního vìku a hledání... Do 12 let nevhodný, 122 min.,
titulky, vstupné 65,- Kè.

g

g Pondìlí 30. 5. a støeda 1. 6. v 18.00 hod. PAPARAZZI. Nefote u moji rodinu! Bo Laramie je nová hvìzda hollywoodských akèních filmù. Neodbytný fotograf Rex Harper odstartuje hon po skandálních fotografiích jeho rodiny. Zpùsobí
dopravní nehodu hercova vozu. Ten se rozhodne pomstít...
Mládei nepøístupno, 85 min., titulky, vstupné 65,- Kè.
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Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín a Klub Galerka

DÙM DÌTÍ A MLÁDEE
N

Výstavní síò Stará pota, Masarykovo námìstí 20. Mateøská kola novojièínská BERUKA a Mìstské kulturní støedisko Nový Jièín si vás dovolují pozvat na výstavu výtvarných
prací dìtí, poøádanou u pøíleitosti desátých narozenin 
10 LET S BERUKOU. 6. 30. kvìtna 2005. Otevøeno: pondìlí a pátek 13.0016.00 hod., støeda 10.0013.00 hodin.

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Mìstská knihovna Nový Jièín, Husova 2, si vám dovoluje
nabídnout semináø VYUITÍ ASTROLOGIE V DENNÍM IVOTÌ. Semináø vede Milan Gelnar, astrolog, který se astrologií a duchovními disciplínami zabývá mnoho let. Dalí informace o kursu na adrese www.astrosfera.cz nebo na tel.:
737 382 484. Cena semináøe je 720,- Kè. V cenì je vytitìní
radixu natálního horoskopu (postavení hvìzd v dobì narození) kadého úèastníka. Data narození je tøeba nahlásit pøi
pøihláení min. dva dny pøedem. V rámci semináøe bude vylosován jeden úèastník, který získá zdarma rychlý astrologický posudek dle svého výbìru (partnerský vztah, kariéra, ivotní úkol, momentální situace). Pøihlásit se mùete na info
@astrosfera.cz, nebo na tel.: 737 382 484 nebo prostøednictvím SMS na èísle +420 731 128 800.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

4. 5. (st) MAMALÖR, idovská hudba. idovská hudba,
která se hrála pøi svatbách a jiných idovských oslavách.
Èeské texty k písním z roku 1920 si muzikanti vytvoøili po
svém. Èajovna Archa, 19.30 hod., 30,- Kè.

g

11. 5. (st) ÁLEK HUDBY, jamování. Spìch je nejvìtí
neøestí naí doby. Pøijïte k nám zpomalit. Èajovna Archa,
19.00 hod. 0,- Kè.

g

12. 5. (èt) ZA SAMOTOU DO KANADSKÉ PUSTINY, cestopisná pøednáka. Výpravná projekce Radima Ptáèka s diapozitivy, besedou a minivýstavou fotografií. Projekce vás zavede do kraje medvìdù a sobù, na øeky plné táhnoucích lososù, mezi zlatokopy i pùvodní obyvatele a taky do rozlehlých
oblastí, kde nepotkáte stovky kilometrù vemi smìry iváèka.
Klub Galerka, 18.00 hod., 40,- Kè.

g

g 13. 5. (pá) JEDNODUE, fulnecká pop - rocková skupina.
Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kè.
g 14. 5. (so) IX. POETICKÝ VEÈER, poezie. Hlavními hosty
veèera budou nadìjní básníci Ivan Petlan a Petr Bukovjan.
V prùbìhu veèera se uskuteèní soutì o nejlepí báseò na
téma zdá se mi . Tento veèer bude z poetických posledním. Èajovna Archa. 19.00 hod., 0,- Kè.
g 18. 4. (st) POSLECHOVÝ

VEÈER, The Mars Volta. Chcete
slyet nìco nového a osobitého? Pøijïte se oddat afro-americkému orgiastickému tripu amanistických ohaøù Cedrica Bixlera a Omara Rodrigueze Lopéze. Èajovna Archa, 19.00 hod.,
10,- Kè.

g 20. 5. (pá) SUPECOOL, americko - èeská bluesrocková
skupina. Supercool je americko-èeská kapela, její hudbu
lze popsat jako emocionální, s prvky poèínaje Chicago blues
a po souèasný rock. Jakýkoliv popis je vak zavádìjící, protoe Supercool se nesnaí za hudebními styly pøíli uvìzòovat. Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kè.

21. 5. (so) TANEÈNÍ SPRCHA VII. aneb tanec na obìné dráze. Vesmírná 70., 80., 90., léta Kavárna U Knihotoèe / klub Galerka, 20.00 hod., kostýmovaní 25,- Kè, nekostýmovaní 60,- Kè.

g

23. 5. (po) PROÈ LÉTÁME DO VESMÍRU, pøednáka
publicisty ing. Tomáe Pøibyla. Publicista Tomá Pøibyl
se narodil roku 1975, vystudoval Podnikatelskou fakultu pøi
VUT v Brnì. V roce 1989 se zúèastnil kosmonautického výg
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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

O

Ètvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPÌLÉ I DÌTI. Kadý ètvrtek a pátek (5., 6., 12., 13.,
19., 20., 26. a 27. 5.). Pro zaèáteèníky i pokroèilé pod vedením paní E. Mitáové. Dospìlí 60,- Kè, dìti od 8 do 18 let
30,- Kè.

g

g Pátek 6. 5. od 18.00 hod. DISKOTÉKA  FIRST FRIDAY.
Pro lidièky do 15 let, kteøí mají rádi spoleènost, dobrou
náladu, trochu divoèiny a dobrodruství. Kadý první pátek
v mìsíci bude pro vás hrát DJ Lojza Kvita. Vstupné 30,- Kè.
g Pátek 6. 5. od 19.00 hod. PRÙCHOD MÌSTEM. Chcete
poznat ulièky naeho krásného mìsta tak, jak je neznáte?
Jste zváni! Kudy pùjdeme? To je pøekvapení! Snad vám
mùeme prozradit, e pro zájemce o netradièní pohled na
zákoutí naeho mìsta je pøipravená veèerní procházka,
která bude doplnìna divadelním pøedstavením. Nutno co
nejdøíve vyplnit pøihláku (jsou v recepci DDM Fokus), zaplatit 30,- Kè a mùeme jít!

Pátek 20. 5. od 14.00 hod. PÁTEÈNÍ AEROBIC. ODPOLEDNE PRO DÌTI A MLÁDE. Pøijïte si bájeènì protáhnout tìlo v rytmu dynamické hudby. Zaèínáme ve 14 hodin. Pøedpokládaný konec je v 16 hodin.

g

g Sobota 21., 28. 5. od 9.00 do 15.00 hod. SOBOTNÍ MODELOVÁNÍ PRO VEØEJNOST. Zajímá vás, jak se pracuje s hlínou? Pøijïte mezi nás do výtvarného ateliéru.
Pro vechny vìkové skupiny. Vstupné: dospìlí 60,- Kè, dìti
od 8 do 18 let 30,- Kè.
g Støeda 25. 5. od 14.00 hod. KRÁVOVINY 2005. SOUTÌ O NEJZAJÍMAVÌJÍ RECYKLOVATELNOU NAPODOBENINU KRÁVY. Tentokrát pouze z obalù Mlékárny
Kunín! Pøihláky si mùete vyzvednout na kolách a v DDM
Fokus, uzávìrka pøihláek je 9. 5. v 16 hodin.
g Pátek 27. 5. v 16.00 hod. BÌH TERRYHO FOXE. CHARITATIVNÍ AKCE PØIPOMÍNAJÍCÍ SPORTOVNÍ VÝKON kanadského bìce. Akce se poøádá za úèelem získání
prostøedkù na výzkum rakoviny. Prezence probíhá od 14.00
hodin, start je v 16.00 hodin u areálu krytého bazénu. Aktivní úèastníci mají po dobìhu koupání na venkovním bazénu zdarma.

PØIPRAVUJEME 4. èervna od 14.00 hod. VELKÝ DEN
DÌTÍ ve Smetanových sadech a letním kinì. Velký svátek
naich nejmeních oslavíme odpolednem plným soutìí,
nevedních záitkù, her a zábavy. Tentokrát navtívíme
zoologickou zahradu ve Smetanových sadech se spoustou neuvìøitelných i uvìøitelných zvíøat. A taky k nám zavítá principál Berousek se svými ètyønohými kamarády.
Na závìr slavnostního dne se mùete podívat na skvìlý
film SHREK 2.

g

cviku v Nìmecku a Belgii jako kandidát za Èeskou republiku v rámci projektu West In Space. Jeho velkým koníèkem
je kosmonautika a ve, co s ní souvisí. Je autorem publikací:
Smrt mìla jméno Challenger, Rudé hvìzdy ve vesmíru, Pøíbìh stanice Mir, Den, kdy se nevrátila Columbia, Spanilá
jízda po Marsu. Mìstská knihovna, 18.00 hod., 20,- Kè.
26. 5. (èt) 4. JAZZOVÝ VEÈER, jazzování s OP Jazz bandem. Klub Galerka, 19.00 hod., 30,- Kè.

g

27. 5. (pá) ORGASTAS KLITORIDIS: Se mnou pùjde do
ráje. Divadelní pøedstavení novojièínského souboru (... a nezlob se divadlo, e má køivou hubu). Nìco málo o enách,
nìco málo o muích a hodnì o sexu v interaktivním dialogu.
Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kè.

g

Seznamte se!

Motocrosová kola, kterou Bemge Motocross poøádá pro malé zaèínající jezdce. kolu vedou zkuení jezdci  p. Pavel Bártko a jiní.
g Základní údaje: Sdruení BEMGE Motocross Nový Jièín.
Sídlo: Trlicova 31, 741 01 Nový Jièín. Kontaktní osoba: p. Jiøí
Beseda, tel.: 603 195 268, p. Petr Geryk, tel.: 602 780 145.
g Èlenská základna: Klub má 34 èlenù ve vìku 7 62 let.
g Náplò èinnosti organizace: Sdruení BEMGE Motocross
Nový Jièín vzniklo v roce 2002. Jeho hlavním cílem je seskupit
vechny, kteøí mají zájem jezdit na terénních motocyklech,
ale bohuel nemají finanèní, technické a jiné zázemí, aby
mohli být organizováni v nìkterém z profesionálních klubù.
Tedy soustøedit vechny zájemce do míst k tomu urèených
a zde pod vedením odborníkù organizovat mláde a dospìlé
v rámci jejich volného èasu.
g Èinnost v letoním roce v souvislosti s vyuitím grantu
získaného od mìsta: Jako kadý rok vyvrcholením sezony
klubu bude uspoøádání mistrovských závodù mládee a dospìlých ve vech moných kategoriích. Závody jsou koncipovány tak, aby se jich mohli úèastnit i jezdci, kteøí nevlastní
licenci a nejsou organizováni v automotoklubu, co je jinak
podmínkou pro úèast v republikových závodech. V souèasné
dobì se tìchto závodù úèastní závodníci z celé Moravy. Vý-

znamnou aktivitou, kterou klub poøádá pro dìti a mláde, je
jejich motokrosová kola pro mláde. koliteli jsou zde zkuení profesionální závodníci. kola probíhá v pùldenních cyklech, ve kterých se mladí závodníci seznamují a uèí tzv. abecedu motokrosového jezdce. Pozornost je také vìnována jejich
rodièùm, aby vìdìli, jak mají dále vést v tomto odvìtví sportu
své dítì (stravovací návyky, cvièení, psychologie apod.).
Dalími akcemi, je klub poøádá, jsou pak napøíklad dny
otevøených dveøí, ukázky sportovního umìní pøedních motokrosaøù, prezentace techniky, soustøedìní mladých èlenù klubu
a podobnì. V letoním roce BEMGE Motocross opìt zaèíná
pracovat se zájemci o jízdu na kole, nebo se tito zaèínají na
jejich aktivity postupnì nabalovat. V roce 2005 dále chtìjí
èlenové klubu zopakovat dìtský den, který pøipraví spolu
s turistickým oddílem (loni uspoøádali dìtský den na zkouku
a setkal se s velkým ohlasem). Vechny akce jsou zamìøeny
pøedevím na mláde a bývají uspoøádány minimálnì dvakrát
za sezonu. Mimo výe uvedené akce je tøeba uvést, e sportovitì BEMGE Motocross je v rámci tréninkových hodin (2
3 x týdnì) vyuíváno celoroènì v souladu s øádem klubu. Stávající tra je v rámci moností a finanèních prostøedkù (mimo
jiné i grantù mìsta Nového Jièína) dobudovávána tak, aby
splòovala jak sportovní, tak i bezpeènostní kritéria. V letoním
roce bychom mìli docílit stavu, e tra bude splòovat vechny
pøedepsané parametry a èlenové klubu se budou moci více
zamìøit na rozvoj svých dovedností.
g Pøedstavy o budoucím vývoji, cíle: Mezi hlavní cíle a pøedstavy o budoucnosti patøí následujících pìt bodù: zachovat
pøípadnì rozíøit sportovní nabídku v naem mìstì; nabízet
co nejvìtí mnoství organizované èinnosti pro volný èas naí
mládee a dìtí; stáhnout motokrosové nadence z volné pøírody; nauèit dìti a mláde být souèástí týmu a v nìm spoleènì
pracovat (spoleèné tréninky, brigády, sportovní akce atd.);
navázat spolupráci s jinými zájmovými organizacemi, které
nemusí být zamìøeny pouze na motokros.
Ing. Iva Vaendová, p. Jiøí Beseda

Obèanská statistika /bøezen
g Narodilo se 23 dìtí, z toho 12 chlapcù a 11 dìvèat. Pøistìhovalo se 65, odstìhovalo 36 obèanù. Bylo uzavøeno 10 sòatkù
v Novém Jièínì, 1 v Kunínì. Poèet obyvatel 26 669, zemøelo
28. Nejstarími obèany jsou Anna Trávníèková (8. 1. 1905)
a Josef Hubník (8. 4. 1904).

Likvidace autovrakù zdarma
g Mìsto Nový Jièín, odbor ivotního prostøedí ve spolupráci
s Technickými slubami mìsta Nový Jièín a zpracovatelem
autovrakù Milanem Petrem (Autovrakovitì enklava) poøádá
v rámci akcí ke Dni Zemì den likvidace autovrakù zcela zdarma. Kadý obèan mùe v tento den odevzdat své motorové
vozidlo kategorie M1 a N1 (malé nákladní do 3,5 t) zcela zdarma. Podmínkou bezplatného odevzdání autovraku na shromaïovací místo je pøedání kompletního vozidla. V pøípadì
nekompletního autovraku bude s vlastníkem dohodnut dalí
postup a pøípadnì cena za likvidaci. Maximální èástka, která
mùe být pøímo na místì vybrána, je 1 190,-Kè (jedná se o 50%
cenu, která je bìnì vybíraná za likvidaci autovrakù v Autovrakoviti enklava). Zájemci mohou rovnì pøepravit svá
vozidla k pøedání na vrakovitì sami v tento den za stejných
podmínek. Pøi pøedání autovraku obdrí kadý majitel vozidla potvrzení o pøevzetí autovrakù na ekologickou likvidaci.
Tento doklad je nezbytnou souèástí pøi trvalém vyøazení vozidla z provozu.
Akce se uskuteèní v sobotu dne 28. 5. 2005 od 8.00 do
14.00 hod. v areálu Technických slueb mìsta Nový Jièín, ul.
Suvorovova 114, Nový Jièín. Poadované doklady: velký TP,
obèanský prùkaz popøípadì plná moc (povinnost ovìøení
není). Dalí poadavky: pøedání vyklizeného vozidla. Dalí
informace budou poskytnuty 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).
Mgr. Marta Kiová, odbor P
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Bytový podnik mìsta NJ
vyhlauje nabídkové øízení

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 dvì osoby. Prohlídka bytu není moná.
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 jednotky: kuchyòská linka, plynový sporák, vana,
umyvadlo, WC, plynová topná tìlesa. Prodávaná jednotka
i spoleèná èást domu je v horím technickém stavu. Minimální cena je stanovena na 103 240,- Kè. Kromì nabídnuté ceny
zaplatí uchazeè fond oprav (5 980,- Kè).
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.
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 jednotky: kuchyòská linka,
plynový sporák, vana, umyvadlo, WC, plynová topná tìlesa.
Prodávaná jednotka i spoleèná èást domu je v horím technickém stavu. Minimální cena je stanovena na 92 080,- Kè.
Kromì ceny zaplatí uchazeè fond oprav (2 741,- Kè).
Nabídky musí obsahovat úøednì ovìøený podpis úèastníka nabídkového øízení. Jakékoliv blií informace podá
ing. Bohumil Valigura, Bytový podnik mìsta Nový Jièín, tel.:
556 770 835.
Ing. Miloslav Holi, øeditel BPM NJ

Mìsto Nový Jièín
vyhlauje nabídkové øízení

g na nájem garáe v objektu na ul. K atlavì 1 v Novém
Jièínì o výmìøe 25 m2.
Obvyklá cena nájmu garáe èiní 371,-Kè/m2/rok a je zároveò nejnií nabídkovou cenou. Nabídky zájemcù musí obsahovat konkrétní, jednoznaènou a závaznou výi nabídky
ceny nájmu za m2/rok; úøednì ovìøený podpis zájemce. Kritériem pro hodnocení nabídek uchazeèù je nabídnutá výe
ceny nájmu. Uzávìrka nabídkového øízení probìhne dne
10. kvìtna 2005 v 15.00 hodin.
Nabídky je nutno doruèit v uzavøené obálce, oznaèené v levém horním rohu zøetelnì slovy SOUTÌ (MPZ 1524) GARÁ  K ATLAVÌ 1 nejpozdìji do uzávìrky, a to osobnì
na podatelnu Mìstského úøadu v Novém Jièínì, Divadelní 3,
Nový Jièín nebo potou na adresu: Mìstský úøad Nový Jièín
majetkoprávní odbor, Kateøina Ballerová, Masarykovo nám.
1, 741 01 Nový Jièín. Jakékoliv blií informace k vyhláenému nabídkovému øízení podá Kateøina Ballerová, majetkoprávní odbor MìÚ Nový Jièín, tel. è.: 556 768 293.
g na

nájem nebytových prostor v domì 5. kvìtna 4 v Novém Jièínì. Nebytové prostory o celkové výmìøe 148,88 m2
sestávají ze dvou místností + WC v I. patøe domu a tøí místností v pøízemí domu s prosklenou výlohou smìøující pøímo na
ulici. Cena nájmu nabízených nebytových prostor je stanovena ve výi 1.135,- Kè/m2/rok pro prostory v I. patøe domu
a 1.260,-Kè/m2/rok pro pøízemí a je zároveò nejnií nabídkovou cenou. Uzávìrka 13. kvìtna 2005 v 11.00 hod. Nabídky je nutno doruèit v uzavøené obálce oznaèené v levém horním rohu zøetelnì slovy MPZ 1902  NP 5. kvìtna 4, soutì
nejpozdìji do uzávìrky osobnì na podatelnu Mìstského úøadu v Novém Jièínì, Divadelní 3, Nový Jièín nebo potou na
adresu: Mìstský úøad Nový Jièín, Marie Rusinská, majetkoprávní odbor, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jièín.
Mgr. Ivan Týle, starosta mìsta
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Pozvánky, informace, upozornìní
g VI. VELETRH NOVOJIÈÍNSKA. Mìsto Nový Jièín a Pojiovna Kooperativa poøádají ve dnech 21. 22. kvìtna 2005
(9.0018.00 hod.) v areálu zimního stadionu ji VI. VELETRH
NOVOJIÈÍNSKA. Veletrh se stal nejvìtí akcí svého druhu
v naem regionu, loòská návtìvnost se pohybovala okolo
15 000 návtìvníkù. Také v letoním roce bude veletrh spojen
s Pravou èeskou poutí Rádia ÈAS  ta v areálu fotbalového
stadionu. Mimo veèerní program pouti vstup zdarma. Mottem
veletrhu je: VÝROBA  SLUBY  OBCHOD. Srdeènì vechny
zveme k návtìvì.
Za organizaèní tým
ing. Stanislav Bartoò, MìÚ Nový Jièín
PhDr. Vítìzslav Èernoch, Podbeskydská agentura
g UPOZORNÌNÍ PRO OBÈANY  SILC 2005. Váení obèané, dovolujeme si vás upozornit, e ji od 9. dubna letoního
roku probíhá také na území naeho mìsta výbìrové
zjiování o ivotních podmínkách domácností v Èeské republice s názvem SILC 2005. Toto statistické zjiování je od roku
2005 povinné pro vechny èlenské zemì Evropské unie. Úèelem je získat reprezentativní údaje o sociální a ekonomické
situaci èeských domácností a poskytnout data pro mezinárodní srovnání ivotní úrovnì v rámci celé Evropské unie.
Pracovníci provádìjící zjiování v domácnostech se
budou prokazovat pøísluným povìøením Èeského statistického úøadu ve spojení s obèanským prùkazem. Ve vech
fázích zjiování bude zaruèena anonymita údajù získaných u domácností. Celá akce potrvá do 22. kvìtna 2005.
Dìkujeme vám, e budete pøi zjiování potøebných dat pracovníkùm povìøeným ÈSU nápomoci.
Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín
g HASIÈI ZVOU NA DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ. Hasièský
záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový
Jièín zve na den otevøených dveøí, který se bude konat v pátek 13. kvìtna 2005 od 9.00 do 17.00 hodin, na centrální hasièské stanici Nový Jièín a poboèné hasièské stanici Bílovec.
K vidìní bude vekerá hasièská technika, kterou hasièi pouívají pøi zdolávání mimoøádných událostí. Nebudou chybìt
praktické ukázky obsluhy jednotlivých zaøízení, která hasièùm pomáhají pøi úspìném zdolávání nejrùznìjích druhù
zásahù. Ve probìhne za bìného reimu sluby jednotek,
proto návtìvníci budou upozornìni na pøísluné bezpeènostní a organizaèní opatøení, aby nebyla omezena akceschopnost
jednotek a bezpeènost návtìvníkù.
g DNY ZDRAVÍ. Dne 10. 5. 2005 se od 10.00 do 16.00 hodin
v Klubu dùchodcù mìsta Nového Jièína uskuteèní Den zdraví (ul. Msgr. rámka 13, za zubní poliklinikou). Akce je urèena pro irokou veøejnost. Èlenové klubu Projekt zdraví Nutra
Bona nabídnou mìøení cholesterolu, cukru, krevního tlaku,
tìlesného tuku i ochutnávku výrobkù zdarma. Následnì se Den
zdraví bude pravidelnì opakovat kadé druhé úterý v mìsíci.

g Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína doporuèuje vem

svým èlenùm a pøíznivcùm návtìvu akcí kvìtnových oslav
60. výroèí osvobození od faismu a konce II. svìtové války,
mimo jiné vernisáe výstavy v Muzeu Novojièínska v pátek
6. kvìtna 2005 v 16 hodin, slavnostního koncertu s pøedáváním vzpomínkových medailí v Beskydském divadle v úterý
10. kvìtna 2005 v 19 hodin. Zároveò zveme na ji tradièní
Májovou merendu v kavárnì Hotelu Praha, a to v pátek 13. kvìtna 2005 v 19 hodin veèer. K tanci a poslechu bude zpívat v doprovodu své kapely Pavel Novák. Beseda k osvobození se
uskuteèní koncem mìsíce kvìtna. Blií informace ke vem
akcím na vývìskách klubu, kde se dovíte ji i podrobnosti
o chystaném zájezdu klubu do Vídnì a Slovinska v polovinì
záøí tohoto roku.
Karel Chobot

Neúnavný sluebník paní Hudby

Moje první seznámení s panem primáøem MUDr. Karlem
Pavlisem bylo zajímavé, øekl bych neosobní. Stalo se to v edesátých letech pøi jedné z mých návtìv zdejí nemocnice.
Tehdy mne mùj pøítel MUDr. Boris Votava upozornil na tóny
známé Mozartovy melodie, vyluzované violou za oknem inspekèního pokoje. Vzápìtí pak dodal: To je ná kolega Karel,
zdejí pediatr a zanícený muzikant! Pan primáø, jak jsem
mu tehdy øíkal, pocházel z Brna, kde se narodil 16. øíjna 1919.
Tam také absolvoval reálné gymnázium a zaèal studovat na
lékaøské fakultì Masarykovy univerzity. Jeho studia vak
byla pøeruena válkou a totálním nasazením v Stuttgartu.
Proto promoval a v roce 1948. Hned poté nastoupil místo
pediatra ve zdejí nemocnici, aby se posléze stal primáøem
stejného oddìlení.
O první hudební krùèky malého Karla se postaral jeho tatínek, amatérský muzikant, ovládající hru na klarinet, housle
i harmonium. Ten také svého syna získal pro hudební umìní
a zasvìcoval ho do tajù hry na dva z nich (housle a harmonium). Na hodiny hudební teorie chodil malý Karel zprvu
k prof. Padrtovi, pozdìji se vzdìlával velmi intenzivnì sám.
Komplexnost hudebního vzdìlání mu zaruèovalo pùsobení
v dìtském sboru Státní opery v Brnì (19291933), ve studentském symfonickém orchestru (19401942) a postupnì v nìkolika amatérských smyècových kvartetech (19391945). V pozdìjím vìku, u jako primáø, se zaèal vìnovat høe na kytaru
a loutnu. Pozdìji (ve vìku 45 let) zamìøil svou pozornost jetì
na zobcové flétny.
Ve svém celoivotním pùsobiti v Novém Jièínì se záhy stal
nepøehlédnutelnou osobností. Svých hudebních dovedností
zaèal vyuívat nedlouho po pøíchodu do naeho mìsta. Stal
se violistou ve zdejím amatérském symfonickém orchestru,
byl jedním ze zakládajících èlenù Novojického (pozdìji Novojièínského) kvarteta i Komorního orchestru Pavla Josefa
Vejvanovského, pro který po veèerech nezitnì opisoval notové materiály. Velmi aktivnì se té zapojil do práce v klubu
pøátel hudby zejména pøi jednáních s agenturami i samotnými
umìlci a mnohé koncerty zasvìcenì uvádìl. Po zaloení dìtského pìveckého sboru Ondráek se stal na sedm let jeho
prvním pøedsedou a pøíznivì ovlivòoval rostoucí popularitu
sboru i jeho umìleckou úroveò.
Vzácným entuziasmem podnìcoval svou paní Blanku a syna
Jirku k domácímu muzicírování, kdy manelka zasedala
ke klavíru, Jirka hrával housle a pán domu reprodukoval
party kytary èi zobcové flétny. Sám Karel velmi èasto hrával
pro svoje potìení i na královský hudební nástroj  varhany
ve panìlské kapli. Rodina byla vdycky v popøedí Karlových
zájmù. Své eny Blanky si nesmírnì váil a snail se jí vemonì v domácnosti pomáhat, synu Jirkovi chtìl pøedat
vechny své hudební zkuenosti a dovednosti, kterých dnes
mladý inenýr elektronik v plné míøe vyuívá.
Hudba vak nebyla jedinou Karlovou láskou. Miloval rovnì pøírodu, zejména kouzelná zákoutí Slovenského ráje,
majestátních Tater i malebných Beskyd, kam Pavlisovi jezdívali trávit své volné chvíle. Zájem o historii a výtvarné

g

umìní zase podnítily èetné návtìvy hradù a zámkù. To ve
bylo ovem o Pavlasovì rodinì známo. Málokdo vak vìdìl
o Karlovì domácím kutilství a jeho zálibì ve vaøení. Prý vaøíval rád a velmi dobøe. Stejnì obratnì si poèínal i pøi øízení
svého auta, na nìm si dovedl leccos sám opravit.
Na své okolí pùsobil primáø Pavlis dojmem váného a uzavøeného èlovìka. V jeho oèích vak èasto doutnaly jiskøièky
legrace. Rád vtipkoval, ale umìl pøijmout s nadhledem i satirický leh svých kamarádù. Posuïte sami: Jednou pøi
návratu z koncertního úèinkování si pøed odemknutím garáe
odloil svoji cennou violu za auto. Po odemèení vrat musel
trochu couvnout a malér byl na svìtì. Drahý nástroj se promìnil v hromádku tøísek. Mrzutost a koda byly veliké, ale
ná Karel tuto historku pozdìji vyprávìl vdy s úsmìvem na
rtech. Dalí humorný pøíbìh, v nìm hlavním aktérem byl
ná pøítel, se odehrál v Prachaticích, kde byl komorní orchestr PJV na festivalu. Po dojezdu na místo se Karel v rámci pøedkoncertní relaxace pøevlékl do pyama. Tìsnì pøed vystoupením si pro nedostatek èasu ponechal noèní úbor pod koncertním oblekem. Pøi vlastní umìlecké produkci vak byl jako
na jehlách, oíval se a vrtìl se. Svoji pozornost musel toti
rozdìlit na vlastní umìlecký výkon a na pozorování, zda mu
nevyèuhuje noèní prádlo z kalhot èi rukávù. Vichni se tomu
po koncertì zasmáli a postiený s nimi. Navíc mnohdy pøidával tuto historku ve spoleènosti pro zpestøení zábavy.
Milý Karle! Dìkujeme ti za ve, co jsi pro obèany naeho
mìsta v oblasti hudebního ivota vykonal. Vdy ti lo o krásné
pocity druhých a ne o vlastní obohacení pozemskými statky.
Svou krátkou vzpomínku bych chtìl zakonèit nezvratným
historickým faktem: MUDr. Karel Pavlis, primáø pediatrického oddìlení zdejí nemocnice a neúnavný sluebník paní
Hudby, zemøel v Novém Jièínì 20. èervence 1994 ve vìku nedoitých 75 let a zanechal po sobì v naem mìstì nesmazatelnou stopu své zásluné èinnosti.
Václav Ptáèek

Provoz kolních høi v roce
2005 pøi Z v Novém Jièínì

Odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy pøi MìÚ
Nový Jièín ve spolupráci s novojièínskými základními kolami informuje o zpøístupnìní kolních høi veøejnosti v Novém
Jièínì:
1. kolní høitì pøi Z Dlouhá 56, Nový Jièín. Provoz od
1. 5. do 31. 10. 2005. V dobì kolního vyuèování: popá 15.00
18.00 hod., so 9.0012.00, 15.0018.00 hod., ne zavøeno. V dobì
kolních prázdnin: poso 9.0012.00, 15.0018.00 hod., ne zavøeno. Monost zapùjèení sportovního náøadí.
2. kolní høitì pøi Z Komenského 66, Nový Jièín. Provoz od 1. 5. do 30. 6. 2005 a od 1. 9 do 31. 10. 2005. V dobì kolního vyuèování: popá 16.0019.00 hod., so 9.0012.00, 15.00
18.00 hod. V dobì kolních prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. 2005
bude areál kolního høitì uzavøen z dùvodu rozsáhlé rekonstrukce kolního høitì. Po dohodì se správcem je mono sehrát pøátelská utkání, zapùjèit sportovní materiál. Kontakt
pøes vrátnici koly.
3. kolní høitì pøi Z Jubilejní 3, Nový Jièín. Provoz
od 1. 5. do 31. 10. 2005. V dobì kolních prázdnin a kolního
vyuèování: poso 15.0020.00 hod., ne zavøeno. Správce sportovního areálu zapùjèí míèe na kopanou, vybíjenou, k dispozici jsou pro malé dìti hrací koutky. V areálu je pitná voda,
uèebna v pøírodì s moností odpoèinku, pøíjemné posezení
v areálu s výsadbou okrasných døevin. Minigolfové høitì
bude zrueno.
4. kolní høitì pøi Z Bohuslava Martinù 4, Nový Jièín.
Provoz od 1. 5. do 31. 10. 2005. V dobì kolního vyuèování:
popá 17.0020.00 hod., sone 10.0012.00, 16.0020.00 hod.
V dobì kolních prázdnin: pone 9.0020.00 hod. S výjimkou
dovolené domovníka  bude vyvìeno.
5. kolní høitì pøi Z Tyrova 1, Nový Jièín. Provoz
v dobì hlavních prázdnin v roce 2005: popá 7.0015.00 hod.
Vstup na høitì je pouze z Derkovy ulice branou za schoditìm do kolní jídelny.
Ing. Michaela Bluchová
odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy
g
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Pøijímací øízení na støední
koly v Novém Jièínì

Mìsto Nový Jièín ve spolupráci se støedními kolami v Novém Jièínì a enovì u Nového Jièína pøipravilo pøehled výsledkù I. kola pøijímacího øízení na jednotlivých støedních
kolách, které probìhlo dne 18. dubna 2005. Výsledky pøijímacího øízení: (kola, poèet pøihláených ákù, poèet pøijatých ákù, poèet volných míst pro II. kolo)
Gymnázium Nový Jièín, Palackého 50. Obor: ètyøleté gymnázium 175, 138, 12; estileté gymnázium 49, 30, 0. Termín
II. kola pøijímacího øízení bude upøesnìn.
SZe a SOU zemìdìlské NJ, U Jezu 7. Obor: agropodnikání (maturita) 35, 25, 5; ochrana a obnova P (maturita)
24, 23, 7; opraváø zemìdìlských strojù 32, 23, 0; pøírodovìdné
lyceum (maturita) 17, 16, 14; podnikání (nástavbové studium
s maturitou) 55, 25, 5. Termín II. kola pøijímacího øízení:
9. kvìtna 2005.
Støední odborná kola a støední odborné uèilitì Nový
Jièín, Divadelní 4. Obor: veøejnosprávní èinnost (maturita)
27, 26, 2; obchodnì podnikatelská èinnost (maturita); 21, 21,
2; obchodník (maturita) 15, 15, 11; prodavaè 14, 14, 16; zdravotnický asistent (maturita) 55, 54, 5; zdravotnické lyceum
(maturita) 23, 23, 7; obchodní akademie (maturita) 97, 90, 0.
Termín II. kola pøijímacího øízení bude upøesnìn.
Soukromá SO podnikatelská a textilní a SOU textilní,
s.r.o., NJ, Pøemyslovcù 834/4. Obor: management cestovního
ruchu (maturita) 27, 26, 0; management obchodu (maturita)
14, 14, 0; odìvnictví (maturita) 7, 7, 5; informatika v ekonomice (maturita) 13, 12, 4; podnikání (dálkové nást. studium s maturitou) 35, 35, 15. Termín II. kola pøijímacího øízení probìhlo 28. dubna 2005. Termín III. kola pøijímacího øízení: 6. kvìtna 2005.
SOU, OU a U, enov u NJ, enovská 574. Obor: mechanik
strojù a zaøízení (maturita) 21, 19, 4; zámeèník 27, 27, 3; nástrojáø 25, 25, 0; truhláø 32, 28, 0; tesaø 13, 12, 0; zedník 16,
16, 0; obrábìè kovù 9, 9, 3; elektrikáø  silnoproud 12, 12, 0;
elektrotechnické a strojnì montání práce 12, 12, 2; strojírenská výroba (2-letý) 12, 8, 5. Termín II. kola pøijímacího
øízení: 5. kvìtna 2005, pøihláky do 3. kvìtna 2005.
OU, U a P NJ, Sokolovská 45. Obor: kuchaøské práce
46, 46, 0; zámeènické práce a údrba 10, 9, 0; praktická kola
4, 4, 0. Termín II. kola pøijímacího øízení: neprobìhne.
Ing. Michaela Bluchová, odbor KMaTv
g

Benefièní ples
Stalo se ji tradicí, e do plesové sezony v Novém Jièínì
patøí benefièní ples, který poøádá obecnì prospìná spoleènost Dìcko, spolu se Speciální kolou pro áky s více vadami
 Dìtským centrem Nový Jièín. Dne 11. 3. 2005 se v prostorách
sálu Autopal, a.s. uskuteènil benefièní ples ji poesté.
Ráda bych touto cestou podìkovala vem sponzorùm plesu
(firmám, spoleènostem, institucím, zamìstnancùm, pøátelùm
koly a rodièùm) za projevenou podporu benefièního plesu
a za poskytnutí pìkných darù do tomboly. Poskytnuté dary
byly odmìnou pro ty, kteøí se rozhodli úèastí na benefièní
akci podpoøit aktivity koly. Dìkuji hudební skupinì CIPOS +,
která ji estým rokem hraje k tanci bez nároku na honoráø.
Dìkuji vem hostùm plesu za jejich úèast. Spolu s ostatními
dárci tak pøispìli k celkovému finanènímu výtìku plesu.
Èástka 50.004 Kè dokládá vstøícnost dárcù a hostù. Váíme si toho.
Ples je pøíleitostí k neformálnímu spoleènému setkání a zábavì pro vechny, kteøí se podílejí na péèi a vzdìlávání dìtí
se zdravotním postiením. Jde o formu prezentace odborné
práce speciální koly a pøíleitost finanènì netradiènì podpoøit èinnost Dìtského centra a DÌCKO, o.p.s., která roziøuje
sluby rodinám handicapovaných dìtí.

g

Za Dìcko, o.p.s. a Speciální kolu pro áky s více vadami Nový Jièín PaedDr. Marcela Komendová, øeditelka
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Sdruení Kafira za zkuenostmi

v zemích Evropské unie

Sdruení Kafira získalo v loòském roce podporu programu
Leonardo da Vinci a v rámci výmìnných pobytù navtívili
jeho zamìstnanci partnerské organizace v Irsku, na Slovensku, ve Francii a v Rakousku. Tyto výmìny probíhaly bìhem
listopadu 2004 a bøezna 2005. Vichni zahranièní partneøi
projektu se zabývají problematikou pomoci zrakovì postieným lidem. Úèastníci projektu proto získali mnoho nových
zkueností i dùleitých informací, týkajících se napø. trendù
ve zvyování uplatnitelnosti zrakovì postiených na trhu práce
èi procesu vzdìlávání v oblasti informaèních technologií, jazykù apod. Vedoucí støediska Sdruení Kafira v Novém Jièínì,
paní Jaromíra Èuboková, se zúèastnila výmìn v Irsku a v Rakousku a velmi ochotnì pøedá zájemcùm o konkrétní informace své zkuenosti. Výsledky cest jsou shrnuty také na www.
kafira.cz, kde se s nimi mùe seznámit iroká veøejnost.

g

Poradenský den
g Speciálnì pedagogické centrum pøi Speciální kole pro
áky s více vadami v Novém Jièínì ve spolupráci se Sdruením zdravotnì postiených v ÈR a mìstem Nový Jièín uspoøádaly dne 13. 4. 2005 v dobì od 9.00 do 16.00 hod. tradièní
výstavní a prodejní akci s názvem Poradenský den. V sále
krajské hygienické stanice (bývalý Dùm kolství) na tefánikovì ulici è. 9 v Novém Jièínì se pøedstavily firmy, sdruení
a instituce, jejich èinnost je zamìøena na výrobu, prodej
a poradenství klientùm se zdravotním postiením a jejich
rodinám. K vyzkouení i prodeji zde byly nabízeny speciální
hraèky a pomùcky pro vyuití v mateøských i speciálních kolách, døevìné hraèky, výtvarný materiál vhodný i pro dìti se
zdravotním postiením, poèítaèové programy pro dìti a áky
s handicapem i bez nìj, zrakovì stimulaèní hraèky a pomùcky pro smyslovì handicapované dìti, kompenzaèní a rehabilitaèní pomùcky zdravotnì postieným obèanùm, speciální
koèárky, zdravotnické potøeby a materiál, výrobky pro relaxaci, aromaterapii, zdravý ivotní styl, didaktické pomùcky,
speciální obleèení, poradenství v øeení bezbariérového pøístupu, speciální pomùcky a sluby pro sluchovì postiené,
poradenský servis pro obèany se zrakovým postiením, odborné knihy, publikace, dìtská literatura, sociálnì-právní
poradenství. Výrobky a poradenství vech vystavujících firem,
sdruení a institucí vyuijí klienti se zdravotním postiením
vech vìkových kategorií. Nabídka byla rozíøena o monosti
práce jak s dìtmi doma, tak v mateøských, základních, speciálních kolách i v zaøízeních pro dìti s rùzným typem postiení.
Organizátoøi akce dìkují nejen krajské hygienické stanici, která k tomuto úèelu poskytla sál bez nároku na pronájem
(pouze za úhradu provozních nákladù), ale také vem vystavovatelùm i návtìvníkùm akce, jejich hojnou úèast a zájem
o nabízené výrobky a sluby. Srdeènì vás zveme k návtìvì
této tradièní výstavní a prodejní akce i v pøítím roce.
Kolektiv pracovníkù Speciálnì pedagog. centra NJ

Víkendový pobyt pro dìti v DDM

Ze sociální oblasti
Peèovatelská sluba

g Peèovatelská sluba pomáhá tìce zdravotnì postieným
a starým obèanùm v domech s peèovatelskou slubou (DPS)
a ve stávajících domácnostech (terénní sluba), ale i rodinám
s více dìtmi. Tato pomoc oddaluje èi dokonce vyluèuje potøebu
ústavní péèe. Obèané si zachovají své soukromí, spoleèenské
a rodinné zázemí, na které byli zvyklí, kde proili vìtinu
svého ivota. Do domácnosti dochází peèovatelka z povolání
v pøedem domluveném termínu. Péèe se poskytuje dle individuální potøeby, pøevánì v pracovní dny a v pracovní dobì,
kdy jsou rodinní pøísluníci v zamìstnání. O sobotách a nedìlích provádìjí úkony dobrovolné peèovatelky zejména osamìlým osobám.
Sluby se poskytují v souladu se znìním vyhláky MPSV
ÈR è. 182/91 Sb., ve znìní pozdìjích pøedpisù. Nejèastìji poskytované úkony jsou: pomoc pøi osobní hygienì, zajitìní nákupù, pochùzek, dováka obìdù, provádìní úklidu v domácnosti,
praní prádla, doprovody k lékaøùm, denní dohled, masáe, pedikúru aj.). Úhrada za úkony peèovatelské sluby se stanoví
rozhodnutím a výe je odvislá od nákladù na bydlení a mìsíèního pøíjmu. Bezplatnì se poskytuje sociálnì potøebným
obèanùm a úèastníkùm odboje.
Pokud vás tato informace zaujala a potøebujete pomoc,
obrate se na kteroukoli vedoucí DPS v Novém Jièínì na
Revoluèní ul. è. 6 (tel. 556 772 297), Pod Lipami 19 (tel.
556 778 300) nebo U Jièínky 25 (tel. 556 710 036).
Jarmila Kudìlková, vedoucí peèovatelské sluby

V dalím èísle uvedeme pøílohu è. 1 vyhl. 182/91 Sb. v plném rozsahu
(úkony peèovatelské sluby vèetnì úhrad).

g Ve dnech 8. a 10. 4. 2005 probìhl v DDM Nový Jièín v poøadí druhý víkendový pobyt pro dìti s výchovnými problémy
a dìti z neúplných rodin, který organizoval Mìstský úøad Nový
Jièín. Pobytu se zúèastnilo celkem 27 dìtí ve vìku od 6 do 15
let. Dìtem se vìnovali pracovníci Mìstského úøadu Nový Jièín
paní Vìra Bezunková, paní Miroslava Vagnerová, sleèna Erika Tuèná a jako externisté pomáhali pan Roman Bezunk
(noèní hlídaè) a paní Pavla Stoevová (zdravotník).
V pátek po ubytování v prostorách DDM Nový Jièín mìla
paní øeditelka Mgr. Èervená pro dìti pøipravené spoleèenské
hry, do kterých se vechny dìti s chutí zapojily. Páteèní i sobotní veèer byl zakonèen diskotékou. V sobotu ráno jsme navtívili s dìtmi bazén v Novém Jièínì, kde se nám vìnovali
pracovníci klubu Laguna. Dìti mohly pøedvést svou zdatnost
v plavání, soutìily ve vodních hrách, kdy za kadé vítìzství
získaly razítka, za která si mohly samy vybrat odmìny (èepice, pexesa, pastelky, penìenky a sladkosti), co je velmi
motivovalo v projevené aktivitì.
Sobotní odpoledne jsme s dìtmi tvoøili výrobky z keramiky
a ve volném èase si dìti hrály hry a soutìe. Pro nìkteré dìti
byla práce s hlínou velmi inspirující a snaily se podle svých
moností vytvoøit krásné výrobky.
V nedìli dopoledne nám byla umonìna návtìva Muzea
Novojièínska a jeho stálé expozice Nechte na hlavì poskytující pøehled o vývoji klobouènické módy. V historických sálech zámku probíhaly v té dobì dvì výstavy  Lovecké trofeje
a Cesta do pravìku, které jsme s dìtmi takté zhlédli. Po návratu do budovy DDM se dìti vìnovaly dramatickému krouku pod vedením paní Matýskové. Hrály hry, formou obrázkù
ztvárnily, co se jim na víkendovém pobytu líbilo a co nikoliv.
Pøestoe nám poèasí nepøálo, vyplnili jsme volný èas hrami
v budovì a pøipraveným programem. Dalí víkendový pobyt
by mìl probìhnout v kvìtnu èi èervnu 2005, tentokrát ji na
táborové základnì Hùrka.
Erika Tuèná
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Jaroslav Merenda

Stromy a domy

v pohledech nevedních
Rostou tu do své výe 
a èlovìk vedle nich
z pohledù nevedních
si do poznámek píe:
Jsou mocné  jako skály.
Jak slabý jsem a malý.

Foto Jaroslav Bìlík
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