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g Görliètí hoi se mohou jen pøiuèit. Zgorzelec a Nový
Jièín uspoøádali prvotøídní finále, znìl podtitul èlánku
Basketbalový dorost jakoby z jiné planety v regionální pøíloze Sächsische Zeitung z 10. kvìtna 2005. Novojièíntí hráèi
s trenérským vedením Mgr. Martina Zdraila byli jedním ze
sedmi úèastníkù mezinárodního basketbalového turnaje,
který zorganizoval Görlitzer Turnverein 1847. Hráèi dvou
nìmeckých a jednoho litevského drustva zùstali na trase
a ji jen jako diváci pozorovali èeské a polské semifinálové
boje. Kruh lze uzavøít opìtovnou citací nìmeckého èlánku
s doplnìním organizátora turnaje Wernera Witschetzkyho:
Perfektní názorná výuka. Jednodue ve, po èem touí
basketbalové srdce. A napínavé. To, e Nový Jièín zvítìzil
nad Zgorzelcem co nejtìsnìji (100:99), je u skoro vedlejí. Nás vechny ale tak skvìlá reprezentace urèitì potìila!
To ve se odehrálo o víkendu 7. a 8. kvìtna.

O pár dnù pozdìji, 12. kvìtna, jeli porovnat své odborné
zkuenosti a úroveò technického vybavení ing. Zdenìk Biskup, øeditel Hasièských záchranných sborù Moravskoslezského kraje  územního odboru Nový Jièín, Stanislav Kotrc,
starosta Okresního sdruení dobrovolných hasièù Èech, Moravy a Slezska, Nový Jièín a Kamil enk, velitel jednotky dobrovolných hasièù v Libhoti v doprovodu Karla Bendy a Zdeòka
Machaèe z novojièínského mìstského úøadu na výroèní hasièský den do Swietochlowic. Uèinili zadost svému profesnímu
zaujetí a pøedbìnì se dohodli na pravidelnìjích pracovních
kontaktech. Podobnì uspoøádané a rùznì zamìøené kontakty
s románským, slovanským i germánským elementem doma
i v zahranièí jsou plánovány i na pøítí mìsíce.
PhDr. Zora Kudìlková, referent pro zahranièní vztahy

Pokraèování na str. 12

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
V závìru mìsíce kvìtna (25. 5. 2005) se sela rada mìsta
na své 38. schùzi. Její jednání zaèalo ponìkud netradiènì,
a to prohlídkou prostor restaurace Radnièní sklípek, nebytovým prostorem ve vlastnictví mìsta. Prohlídce byl pøítomen i souèasný nájemce p. Pleek. Návtìva nebyla náhodná,
nebo èlenové RM chtìli být seznámeni se souèasným stavem
tìchto nebytových prostor, jeliko rozhodování o jejich budoucím vyuívání bylo zaøazeno do programu této schùze RM.
Úvodní zprávou, kterou se RM zabývala, byla zpráva o stavu
mìstských lesù. Jejímu projednání byli pøítomni zamìstnanci za tento úsek samosprávným orgánùm odpovìdní, tedy
ing. Eva Bártková, vedoucí odboru ivotního prostøedí, a pøedevím Mgr. Schindler, který je pøímo zodpovìdný za hospodaøení v mìstských lesích. Zodpovídali se èlenùm RM z toho,
jak je naplòován lesní hospodáøský plán zpracovaný na období 200413. Pøipomínáme, e mìsto obhospodaøuje 169,13 ha
lesa. S potìením bylo mimo jiné konstatováno, e vývojový
rùst a poèetní gradace kalamitních kùdcù, a to zejména kùrovcovitých, zbrzdily pøíznivé klimatické pomìry a realizace
vèasných preventivních opatøení (kùrovcových lapákù a lapaèù) vèetnì vèasného odvozu napadeného døíví z lesa. Podrobnìji se k této zprávì vrátíme v naem pøítím vydání.
RM byly pøedloeny k seznámení nìkteré návrhy smluv
v podobì, jak jsou pøipraveny k projednání v rámci programu
20. zasedání ZM dne 29. 6. 2005. V první øadì lo o návrh
smluv dotýkající se strategické spolupráce s firmou Opava Net
pøi budování metropolitní optické sítì na území mìsta a dále
o rámcovou smlouvu øeící spolupráci mezi mìstem a Rádiem
Èas. Mnozí z ètenáøù mají jetì v ivé pamìti úspìné poøádání Èeské pouti a Veletrhu Novojièínska konaných ve dnech
21. a 22. 5., její organizování je také souèástí této smlouvy.
Krajský úøad v rámci své bohaté kontrolní èinnosti uplatòované vùèi obecním úøadùm provedl u mìstského úøadu kontrolu výkonu matrièní agendy a o jejím výsledku byla RM
informována. RM zaznamenala, e v závìrech z této kontroly
bylo kontrolním orgánem konstatováno, e výkon matrièní èinnosti je MìÚ zajiován na patøièné úrovni. RM byla rovnì
informována vedoucí finanèního odboru ing. Jarmilou Strakovou, e MìÚ na základì doporuèení finanèního výboru ZM
u poádal Krajský úøad Moravskoslezského kraje o prùbìné provìøování hospodaøení mìsta letoního roku.
RM projednala celou øadu personálních záleitostí z oblasti
kolství, z nich vyjímáme, e ke dni 1. 7. 2005 jmenovala
Mgr. Magdu Trávníèkovou øeditelkou Z Tyrova 1 a Mgr. Ladislava Pospìcha øeditelem Z Jubilejní 3. Rovnì pøistoupila k opodstatnìnému ocenìní odstupujících øeditelù Z
Dlouhá 56, Jubilejní 3 a Tyrova 1. Poté se RM za pøítomnosti garantù Novojièínského kulturního léta 2005 øeditele
mìstského kulturního støediska p. P. Orsága a vedoucí odboru kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy MìÚ ing. O. Navrátilové nechala seznámit s harmonogramem a programovou
náplní jeho jednotlivých akcí. Pøesný jejich výèet uvádíme
v dalí èásti dneního vydání.
Velká diskuse byla rovnì vedena nad obsahem zadání
k dopracování studií na rekonstrukci Masarykova námìstí
è. 1, 3 a 5, se kterými budou v krátké dobì obesláni jejich
autoøi. RM byla pøi této pøíleitosti seznámena se stanoviskem Národního památkového ústavu, územního odborného
pracovitì v Ostravì, které formou odborného vyjádøení k zadání pro dopracování architektonické studie vydal. Z tohoto
odborného vyjádøení èerpal i mìstský úøad jako orgán státní
správy pøi vydávání závazného stanoviska k zamýlené rekonstrukci. Oba materiály budou dány na vìdomí pro orientaci autorùm studií.
RM pøijala zástupce osadního výboru Louèka v èele s jeho
pøedsedou p. J. Kotasem, aby vyhodnotila prùbìh veøejné schùze, která se uskuteènila 5. 5. 2005. Byly zrekapitulovány nejpalèivìjí problémy a bylo mimo jiné konstatováno jako uiteèné informovat prostøednictvím Novojièínského zpravodaje
obèany této èásti mìsta o náplni regenerace sídlitì Louèka
(co se udìlalo a co by mìlo být pøedmìtem jeho dalího zámìru). Podobnì RM vyhodnotila i závìry ze spoleèného jednání
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osadního výboru Straník rozíøeného o zástupce spoleèenských organizací, pøípadnì dalí obèany této èásti mìsta,
které se uskuteènilo za úèasti vedení mìsta dne 18. 5. 2005.
RM rovnì projednala písemný podnìt rodiny Besedových
smìøující ke zmìnì zastavovací studie rodinných domkù v lokalitì Pod Skalkou v rámci její III. etapy. Rozhodla se navrenou zmìnu schválit a uèinit tak jeden z prvních krokù,
na které budou muset navazovat dalí jednání.
S hodnocením své èinnost za dosavadní èást funkèního období pøedstoupila pøed RM bytová komise. Je to jedna z komisí, se kterou má RM nejèilejí spolupráci, nebo pøedseda
komise p. Jaroò je pøítomen kadému jednání RM s cílem
osobnì obhájit stanoviska této komise k jednotlivým ádostem z oblasti øeení bytových problémù. Z uvedeného hodnocení vyplynulo, e komise si nemùe stìovat na nedostatek
práce. Svìdèí o tom nìkteré statistické údaje. Je evidováno
679 ádostí o byt, z toho na byt 0+1 346 adatelù, na byt
1+1 135 adatelù, na byt 1+2 106 adatelù a na byt 1+3 70
adatelù. V roce 2003 bylo pøidìleno 71 bytù a v roce 2004
48 bytù. Z uvedené statistiky vyplývá, e èekací doba na byt
se neúmìrnì prodluuje. Problémem, který z roku na rok
narùstá, je øeení bytové otázky sociálnì slabích rodin.
Rozepisovat se o náplni majetkoprávní problematiky na
této schùzi RM by bylo nad monostmi této pouze základní
informace, protoe jí èlenové RM vìnovali více ne dvì hodiny jednacího èasu. A tak zde jako vdy platí ná odkaz na
plné znìní usnesení.
RM s velkou pozorností vyslechla informace starosty mìsta
a tajemníka MìÚ dotýkající se ze strany státu vyvolaných
zmìn v dislokaci pracovi nìkterých odborù v souèasné dobì
umístìných v rùzných èástech budov bývalého okresního úøadu na ulici Divadelní. Velice jednodue øeèeno èeká mìsto
úkol sestìhovat pracovitì obèany velmi navtìvovaných odborù dopravy a sociálních vìcí do jednoho objektu Divadelní 1,
který by se mìl do budoucna stát majetkem mìsta. Tyto zmìny
se dotknou rozmístìní i jiných státních orgánù, a to pøedevím
okresního soudu a úøadu práce s jeho pracovitìm zabezpeèujícím poskytování dávek státní sociální podpory umístìného dosud na ulici Husovì. Jeliko se jedná o zásahy rozsáhlé,
ke kterým se musí vyjádøit zastupitelstvo mìsta, bude pøíleitost (lépe øeèeno povinnost) se k tìmto informacím obírnìji vrátit a obèany s nimi prùbìnì vemi dostupnými formami seznamovat. U i proto, e dosud není znám èasový
harmonogram realizace tìchto zmìn. By jednání RM konèilo
kolem 21. hodiny, vyuili její èlenové prostor i k diskusi o problémech, které nebyly souèástí programu. Z nich vyjímáme vystoupení èlena RM p. Pavla Wesseleho, ve kterém poádal
vyzvat kompetentní orgány k urychlenému technickému øeení problematické køiovatky na silnici 1/48 s odboèkou na
obec Rybí. ivá diskuse byla vedena i k problematice výroby
a následného vyuívání døevìných prodejních stánkù (poprvé vyuitých u pøíleitosti Vánoèního jarmarku v roce 2004),
k pokraèující nedisciplinovanosti obèanù a organizací pøi úklidu nádob na odpady po uskuteènìném svozu, k roziøujícímu
se poruování vjezdu osobních vozidel do prostor Masarykova
námìstí a pøilehlých ulic.
V závìru bychom chtìli ètenáøùm pøipomenout nejblií
termíny jednání samosprávných orgánù. Rada mìsta se sejde
ke svým øádným schùzím 16. èervna a 21. èervence 2005, zastupitelstvo mìsta uskuteèní své 20. zasedání v aule radnice
Masarykovo námìstí è. 1 tentokráte ve støedu 29. 6. 2005 se
zaèátkem v 15.00 hodin. V pøípadì zájmu obèanù o doplòující informace k zmínìným tématùm, které byly pøedmìtem
jednání rady, jsou pøipraveni vichni èlenové rady, popø. tisková mluvèí MìÚ ing. I. Vaendová, tel.: 556 768 364 poskytnout roziøující sdìlení.
Ing. M. 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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Z èinnosti zdravotnické komise
g Rada mìsta Nového Jièína mimo jiných zøídila jako svùj
poradní orgán i zdravotnickou komisi. Jejím pøedsedou je
MUDr. V. Maòásek. Kompetence mìsta v oblasti zdravotnictví je velmi omezená, nebo pøísluí pøedevím krajským orgánùm. Zdravotnické sluby jsou buï privátní, nebo je jejich
zøizovatelem kraj. Kontrolní mechanismy pak patøí do pùsobnosti lékaøské komory èi krajských orgánù. Úlohou komise
je pøipravovat podklady pro rozhodování orgánù mìsta pøi
napomáhání rozvoje zdravotnictví mìsta, napø. v oblasti pronájmù nebytových prostor èi zaujímání stanovisek a podnìtù
vùèi zøizovateli hlavních zdravotnických slueb, tedy kraji.
V souèasném období zdravotnická komise mimo jiné velmi
pozornì sleduje vývoj v novojièínské nemocnici (NsP). Ten hodnotí velmi pozitivnì. Pøesto pravidelnì projednává aktuální
situaci s øeditelem NsP MUDr. Gocalem. Komise není dozorèím
ani kontrolním orgánem, nicménì pozornì vnímá reakce obèanù a tyto pøenáí pøísluným pøedstavitelùm. Kladnì je
hodnoceno také úsilí souèasného vedení NsP v oblasti vysvìtlování aktuálních otázek, napø. i formou pravidelné rubriky
øeditele NsP v Novojièínském zpravodaji. Mnoha nedorozumìním a problémùm lze pøedejít dalím zlepením vzájemné
informovanosti vedení nemocnice a obèanù o problémech i realizovaných krocích a zlepeních. Proto oznamujeme, e je
moné své poznatky a podnìty o vývoji v NsP pøedat i zdravotnické komisi prostøednictvím pøedsedy komise MUDr. Maòáska nebo vedoucího odboru sociálních vìcí (e-mail: urban@
novyjicin-town.cz). Komise je poté pøedá a projedná s øeditelem nemocnice.
Bc. Antonín Urban

Zelené mìsto 2005  10. roèník
g ZVEØEJNÌNÍ

PODMÍNEK PØIHLÁENÍ PROJEKTÙ.
Odbor ivotního prostøedí Mìstského úøadu Nový Jièín vyhlauje a zveøejòuje podmínky realizace projektu Zelené mìsto
2005, jeho cílem je mj. úprava zelených ploch na území mìsta, odstranìní èerných skládek, úprava bøehù podél vodních
tokù Jièínka, Zrzávka a Grasmanka, vyèitìní porostù a pozemkù, obnova studánek, opravy a nátìry zaøízení ve veøejné
zeleni, drobné terénní úpravy, likvidace klínìnky jírovcové
a dalí èinnosti ke zlepení vzhledu Nového Jièína a místních
èástí zejména na veøejných prostranstvích, pøedevím na pozemcích ve vlastnictví mìsta. V letoním roce bude projekt
v termínu 1.12. 8. 2005 organizován následujícím zpùsobem:
Èasový harmonogram 10. roèníku akce Zelené mìsto
2005: 1. Zveøejnìní podmínek k pøihláení projektù (16. 5.);
2. Odevzdání projektù (20. 6. do 10.00 hod.); 3. Jednání komise pro vyhodnocení projektù (22. 6.); 4. Sdìlení výsledkù
jednání komise (do 30. 6.); 5. Realizace projektù (1.12. 8.).
Podmínky pro zájemce: a) dosaený vìk 16 let; b) sdìlení
jména, adresy, rodného èísla, èísla obèanského prùkazu, zpùsobu kontaktu (telefon, e-mail); c) pøedloení dokladu o
studiu; d) sestavení pracovní skupiny o poètu nejménì esti
studentù; e) e-mailová adresa vedoucího pracovní skupiny
k monému pøedávání podkladù; f) pøedloení zpracovaného
vlastního návrhu projektu ke zlepení ivotního prostøedí mìsta Nový Jièín v termínu do 20. 6. 2005 do 10.00 hod. odboru
P Mìstského úøadu Nový Jièín nebo na podatelnu Mìstského
úøadu Nový Jièín (celková doba k realizaci projektu nesmí
pøesáhnout 10 pracovních dnù). Vzorové projekty jsou k dispozici u odboru P Mìstského úøadu Nový Jièín a lze je pøípadným zájemcùm poskytnout e-mailovou potou. Pøi výbìru
èinností ke zlepení ivotního prostøedí v místních èástech
se doporuèuje spolupracovat s osadními výbory.
Odboru P Mìstského úøadu Nový Jièín je mono písemnì
v co nejkratím termínu zaslat podnìty a upozornìní na lokality, jejich údrba je z hlediska ivotního prostøedí zanedbaná a vyadují podle názoru obèanù údrbu a péèi. Ze
strany èlenù vedení mìsta, komise ivotního prostøedí, pøípadnì pracovníkù úøadu oèekáváme námìty na èinnosti,
které by studenti mohli pøi zpracování projektù vyuít.
Nejvhodnìjí pøedloené projekty budou vybrány k realizaci komisí pro vyhodnocení projektù sloenou ze zástupcù
vedení mìsta, komise ivotního prostøedí, odboru P a tech-
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nických slueb mìsta. Po uzavøení výsledkù jednání komise
budou vybraní uchazeèi vyzváni k podepsání dohody o provedení práce a k projednání podrobností realizace projektu
(zadavatel si vyhrazuje právo pøedloené projekty doplnit,
pozmìnit a urèit termín realizace). Pracovníci odboru P
jsou pøipraveni ke konzultacím pøi pøípravì projektù, pøedpokládá se také pomoc TSM  pøistavování kontejnerù na
odpad, pøíprava veøejných ploch na úpravu apod.
Kontaktní adresa: Mìstský úøad Nový Jièín, odbor ivotního prostøedí, Mgr. Kateøina Kuelová, Masarykovo nám. 1,
741 01 Nový Jièín, e-mail: kkuzelova@novyjicin-town.cz, tel.:
556 768 261, fax: 556 701 188.

Pøestupky v roce 2004
g Øeením pøestupkù se ve mìstì Nový Jièín zabývá komise
k projednávání pøestupkù mìsta Nového Jièína, která pùsobí
v rámci èinnosti odboru správních deliktù MìÚ Nový Jièín.
Tato øeí nejen pøestupky spáchané na území mìsta a jeho
pøilehlých èástech, ale té pøestupky dalích 11 obcí, s nimi
má uzavøenu veøejnoprávní smlouvu.
V roce 2004 bylo zaevidováno celkem 1 040 oznámení o pøestupku, co je o 124 více ne v roce 2003. Z toho jich nejvíce
bylo proti obèanskému souití (537) a proti majetku (310).
Mladiství se na spáchaných pøestupcích podíleli asi v 6,5 %
pøípadù z celkového mnoství, nejvíce na pøestupcích proti
majetku v 44 pøípadech. Na nich vak výrazný podíl mají chovanci zdejího výchovného ústavu mládee, páchající drobné
krádee zpravidla v supermarketech. Uloeno bylo 384 pokut, co pøestavuje èástku 492 200,- Kè.
Nutno také pøipomenout, e od druhé poloviny loòského
roku mìsto Nový Jièín vymáhá uloené pokuty a dalí pohledávky ve spolupráci se soukromou advokátní kanceláøí. Dluhy
jsou vymáhány soudním exekutorem, co pro dluníky znamená nárùst dluné èástky o náklady právního zastoupení
mìsta advokátní kanceláøí a odmìnu exekutora (èasto pouze
stokorunové èástky narùstají do výe nìkolika tisíc korun).
Tímto chce také mìsto Nový Jièín apelovat na osoby
mající dluh vùèi mìstu, aby plnili své povinnosti a závazky a sami se vyvarovali následných rostoucích nepøíjemných postihù.
Ing. Iva Vaendová,
tisková mluvèí Mìstského úøadu Nový Jièín

Nový Trní øád mìsta
Dne 17. 5. 2005 nabylo úèinnosti naøízení mìsta Nový Jièín è. 2/2005  Trní øád mìsta Nový Jièín (dále jen TØ). Toto
naøízení nahrazuje pøedchozí obecnì závaznou vyhláku stejného názvu. Dùvodem je zmìna § 18 zákona è. 455/1991 Sb.,
o ivnostenském podnikání, ve znìní pozdìjích pøedpisù, na
základì kterého je mìsto zmocnìno takovéto naøízení vydat.
Úèelem TØ je vymezit místa, kapacitu a podmínky, podle kterých mùe být provozován prodej zboí a poskytování slueb mimo provozovny urèené k tìmto úèelùm kolaudaèním
rozhodnutím. Pøi tvorbì TØ se vycházelo ze znalostí místních
podmínek a z praktických zkueností pøi poøádání trních
akcí v Novém Jièínì.
TØ se vztahuje na vechny prodejce zboí a poskytovatele
slueb (ne pouze na osoby podnikající podle ivnostenského
zákona) a jsou v nìm vymezeny tradièní novojièínské lokality, kde je mono uskuteèòovat prodej zboí a poskytování slueb. Dále jsou v nìm specifikovány druhy prodeje (napø. zákaz
prodeje ze zemì èi kapoty automobilu atd.) Pro zvlátní pøípady je zde zmocnìní Radì mìsta Nový Jièín povolit prodej
zboí a poskytování slueb i na místech, která nejsou v TØ
uvedena. Upozoròujeme obèany, e ustanovení TØ nezbavují
prodejce zboí a poskytovatele slueb povinností vyplývajících
ze zvlátních právních pøedpisù a také nijak neomezují vlastnická práva k místùm, která jsou pro prodej zboí a poskytování slueb urèena. TØ je v písemné podobì k nahlédnutí
na MìÚ Nový Jièín na sekretariátu vedení mìsta, ke staení
pak na webových stránkách mìsta (www.novy-jicin.cz v bloku
Mìstský úøad na levé stranì nazvané Právní pøedpisy).
Stanislav Bartoò, Pavlína Hastíková

g

Osadní výbor Louèka informuje

3. Oprava høi za domy è. 268270, vybudování dìtského høitì s pískovitìm a zaøízeními pro kategorii nejmladích dìtí; za domem è. 271 zaøízení pro dìti ve vìku
513 let (prolézaèky, hrady, sítì, houpaèky); za domy è.
228, 229 vybudování sportovního høitì s fotbalovými
brankami, koi na basketbal, pøedpøíprava na tenis
a volejbal (bude zvukovì odclonìno protihlukovou stìnou). 4. Za domy è. 227, 226, 225 vybudování klidové
zóny s lavièkami a skluzavkou.
g

2006 jaro / PØEDPOKLAD UKONÈENÍ II. ETAPY.

g 2007 / MONÉ POKRAÈOVÁNÍ III. ETAPY (cca 15 mil.
Kè), IV. ETAPY (cca 12,4 mil. Kè), V. ETAPY (cca 23,2 mil.
Kè).
Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Z místní èásti Bludovice

Pøed letoní veøejnou schùzí, která se z podnìtu osadního
výboru uskuteènila v Louèce 5. kvìtna, si pøedstavitelé mìsta
proli Louèku s tím, e zvlá pozornì si prohlédli a zajímali
se o realizaci I. etapy Programu regenerace sídlitì Louèka,
na kterém se v tìchto dnech intenzivnì pracuje. Na následné
veøejné schùzi, jí se zúèastnilo na 50 obèanù, byly nejen
podány informace o tom, co se v Louèce za poslední období
pro obèany realizovalo a co se bude realizovat v letoním
roce a nejbliím období, ale pøítomné vedení mìsta a dalí
zodpovìdní pracovníci MìÚ i øeditel MP si vyslechli a reagovali na mnoství pøipomínek obèanù k mnohým problémùm,
které Louèku trápí.
Jaroslav Kotas
g

g STAVÌNÍ MÁJKY:
Dne 30. dubna 2005 se
konalo v Bludovicích tradièní stavìní májky. Tento vesnický zvyk byl obnoven v roce 1999 a letos jsme májku postavili
ji posedmé. Akce se
konala v rámci èinnosti
jezdeckého oddílu Bludièka. Také proto vichni pøítomní mìli monost
svézt se na koních èi vyzkouet jízdu ve voze.
V odpoledních hodinách
byla uskuteènìna prohlídka místní kaplièky
sv. Michala, její souèástí je vznikající malé muzeum o historii naí obce
Bludovice. Pohodový den
byl zakonèen opékáním
pekáèkù pod krásnì
nazdobenou a ve vìtru
se tøepotající májkou.

Regenerace panelového sídlitì
Nový Jièín  Louèka
Co se ji podaøilo a co nás jetì èeká?
2000 / NAØÍZENÍ è. 494/2000 VLÁDY ÈESKÉ REPUBLIKY O PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE
STÁTNÍHO ROZPOÈTU NA PODPORU REGENERACE
PANELOVÝCH SÍDLI (urèeno pro rekonstrukce veøejných
prostranství, komunikací, zelenì, centrálních ploch sídli
apod.)

g

2001 øíjen / PROVEDEN PRÙZKUM  dotazníkové etøení u obyvatel Louèky (anketa mezi obyvateli, jaké jsou nejhavìjí problémy a co chtìjí nejrychleji øeit). ZADÁNA STUDIE PROGRAMU REGENERACE Urbanistickému støedisku
Ostrava, ing. arch. Gajdùek.

g

g 2002 bøezen / PØEDLOENA STUDIE. duben / PROJEKT

REGENERACE SCHVÁLEN ZASTUPITELSTVEM MÌSTA (po projednání v komisích, výborech mìsta).

g 2003 / ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
PRO I. ETAPU (Architráv s.r.o., Nový Jièín). øíjen / SPORTOVNÍ HALA  pøestavìna z výmìníkové stanice (jediné
sportovní zaøízení v Louèce tohoto charakteru, 3,3 mil. Kè).

/ SNAHA ZÍSKAT DOTACI z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu regenerace panelových sídli (Nový Jièín nebyl vybrán). VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NA DODAVATELE I. ETAPY (STRABAG, a.s.), 14 563 124,- Kè s DPH.
Srpen / ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I. ETAPY: 1.
Úprava prostoru pøed øadovými garáemi na 91 parkovacích míst, vybudování pøíjezdové komunikace a veøejného osvìtlení. 2. Úprava chodníkových tìles a komunikace na ulici Na Lani. 3. Úprava zelenì v této oblasti,
vybudování kontejnerových stání.

g MÁJOVÁ ME SVATÁ: Dne 21. kvìtna 2005 byla slouena
v kaplièce sv. Michala v Bludovicích májová me svatá. V letoním roce byla bohosluba vìnována událostem druhé svìtové války. V tìchto dnech navtívili nai obec bývalí nìmeètí
obyvatelé, v kaplièce jsme se modlili spoleènì. Historické události nelze vrátit zpìt, mnohdy je bolest v naich srdcích stále
ivá a hrùzy druhé svìtové války patøí jistì u pamìtníkù k tìm
nejtrýznivìjím vzpomínkám. Pøesto musíme hledat spoleèné
východisko a nadìji, která je skryta ve slùvku odputìní a vede
ke smíøení
Gabriela itníková

Reim v MPR Nový Jièín

g 2004

g 2005 / DOPRACOVÁVÁ SE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE II. ETAPY  DÌTSKÁ HØITÌ A DÌTSKÁ ZAØÍZENÍ (cca 10 mil. Kè). MÌSTO ÁDÁ DOTACI na II. etapu
 MMV Program regenerace panelových sídli. Èerven / DOKONÈENÍ I. ETAPY; srpen / VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ NA DODAVATELE II. ETAPY. Záøí, øíjen / ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ II. ETAPY: 1. Vytvoøení dalích 32 parkovacích míst (vè. 2 pro invalidy) u øadových garáí. 2.
Chodníková tìlesa ve vnitrobloku domù è. 271, 275, osazení prostoru vnitrobloku lavièkami a vodní fontánou.

Mìstská policie Nový Jièín upozoròuje øidièe, e od 1. 4.
2003 mají pøi vjezdu do Mìstské památkové rezervace Nový
Jièín oznaèené dopravní znaèkou jako Pìí zóna, povinnost
v dobì od 12.00 do 16.30 hodin zaplatit u pøísluného automatu poplatek v hodnotì 20,- Kè/den. Vjezd do této pìí zóny
mají povolen pouze vozidla do 6,5 tuny zajiující dopravní
obsluhu, a to pouze za úèelem neprodleného naloení nebo
sloení nákladu a nastoupení nebo vystoupení osob. Dále vozidla, která jsou zprotìna této poplatní povinnosti; jedná
se o vozidla fyzických osob, mající trvalý pobyt nebo vlastní
nemovitost v tomto místì, osob, které v tomto místì nemovitost vyuívají k hospodáøské èinnosti, dritelùm prùkazu ZTP
a vozidel Èeské poty.
Ostatní vozidla nesplòující podmínky pro vjezd do pìí zóny
nemají vjezd povolen ani po zaplacení poplatku. Stráníci
MP provádìjí v MPR prùbìné kontroly vozidel. Za první
ètvrtletí roku 2005 øeili stráníci MP celkem 307 øidièù, kteøí
nemìli zaplacený poplatek nebo nesplòovali podmínky pro
vjezd do pìí zóny.
str. I. Majoroová, mluvèí MP NJ

g
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Ze sociální oblasti
Platby za peèovatelskou slubu
poskytovanou mìstem Nový Jièín
g V minulém èísle jsme seznámili ètenáøe s peèovatelskou
slubou mìsta Nový Jièín. Nyní navazujeme pøehledem moných poskytovaných úkonù vèetnì maximální sazby dle pøílohy
è. 1 vyhl. MPSV è. 182/1991 Sb. pro tìce zdravotnì postiené
obèany a staré obèany (uvedená èísla jsou vybrané úkony dle
vyhláky, které PS v naem mìstì poskytuje). Skuteèné sazby
po posouzení zdravotní a sociální situace mohou být nií.
Úèastníci odboje a politiètí vìzni mají peèovatelskou slubu
bezplatnou.

Bezplatné úkony:
1. celková koupel vè. umytí vlasù v domácnosti pøíjemce
2. celková koupel vè. umytí vlasù ve støedisku
osobní hygieny

g

Dalí úkony:
3. bìné úkony osobní hygieny
25,- Kè/úkon, dennì
pomoc pøi oblékání
25,- Kè/úkon, dennì
pomoc pøi pøesunu na vozík
nebo na lùko
25,- Kè/úkon, dennì
pomoc pøi pouití WC
25,- Kè/úkon, dennì
4. jednoduché
oetøovatelské úkony
15,- Kè/dennì
5. donáka nebo dovoz obìda
nebo jiného teplého jídla
17,- Kè/dennì
pomoc pøi podávání jídla
a pití
17,- Kè/dennì
6. donáka uhlí a døeva
za kadých 15 kg
25,- Kè/úkon, dennì
típání a skládání døeva
za kadých 15 kg
25,- Kè/úkon, dennì
7. nákupy
30,- Kè/úkon, dennì
nutné pochùzky
30,- Kè/úkon, dennì
8. donáka vody
20,- Kè/úkon, dennì
topení v kamnech
a vynesení popela
20,- Kè/úkon, dennì
èitìní kamen
20,- Kè/úkon, dennì
9. práce spojené
s udrováním domácnosti
60,- Kè/hod.
10. pøíprava a uvaøení
snídanì nebo obìda, popø.
svaèiny nebo veèeøe
40,- Kè/hod.
11. doprovod na vyetøení45,- Kè/hod.
doprovod do zamìstnání
45,- Kè/hod.
doprovod pøi krátkodobém
pobytu mimo domov
45,- Kè/hod.
pomoc pøi denních kulturních,
zájmových, vzdìlávacích
nebo pracovních aktivitách
45,- Kè/hod.
12. praní drobného osobního
prádla, vèetnì pracích prostøedkù,
ehlení a pøípadnì drobné
úpravy
50,- Kè/kg
15. oetøení nohou (pedikúra)
80,- Kè/úkon
masá
80,- Kè/úkon
vodová ondulace
80,- Kè/úkon
zástøih vlasù
16. prùvodcovská sluba pro úplnì nebo prakticky
nevidomé na lékaøské vyetøení, pøi vyøizování
úøedních záleitostí
40,- Kè/hod.
17. tlumoènická sluba pro neslyící
pøi návtìvì lékaøe, pøi vyøizování
úøedních záleitostí
80,- Kè/hod.
18. dohled nad dospìlým obèanem
od 6 do 22 hodin
50,- Kè/hod.
19. noèní sluba od 22 do 6 hodin
a) spojená s moností spánku 90,- Kè/úkon
b) spojená s provádìním jednoduchých
oetøovatelských úkonù
150,- Kè/úkon

g
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20. mimoøádné úkony:
a) praní velkého prádla, prádla znaènì zneèistìného
ve støedisku osobní hygieny nebo v prádelnì
peèovatelské sluby vèetnì pracích prostøedkù a jeho
vyehlení, pøípadnì drobných úprav
90,- Kè/kg
b) velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken,
mytí spoleèných prostor domu apod.
100,- Kè/hod.
Jarmila Kudìlková, vedoucí peèovatelské sluby
telefon 556 772 297

Kde si mùete koupit
Novojièínský zpravodaj?

g Potraviny Bimbo, ul. Trlicova g trafika u nákupního støediska, Høbitovní g trafika u lávky, Jugoslávská g trafika
u Obchodní akademie Dukelská (enov u Nového Jièína) g
trafika Tabák  noviny Petra, Mendelova g trafika Tabák 
noviny Petra, Palackého g AZA prodej novin a èasopisù,
Dlouhá g trafika u zastávky MHD, Dlouhá g PNS u obchodu
Koruna, Sportovní g trafika Na pøedmìstí, køiovatka Jièínská-Palackého g trafika Kotìna Jièínská (Nový Jièín- Louèka) g trafika Janek, Jièínská (Nový Jièín-Louèka) g trafika
pod nemocnicí, Slovanská g trafika ROSDPS, Revoluèní g
trafika u Starého slunce, Smetanovy sady g Veèerka Medúza,
Dvoøákova g Prodejna Hruka, Kalaè, Dvoøákova g potraviny Plus, Máchova g trafika u domova dùchodcù, Bezruèova
g Tabák Bezruèova, Bezruèova g Smíené zboí Prospìchová, Beskydská (Nový Jièín-ilina) g Stánek Podìbradova, Podìbradova g Krotil s.r.o., Drogerie Teta, Dostála Bystøiny g
trafika Maruka, Generála Hlaïo g stánek u Meinla, Generála Hlaïo g trafika u tiskárny, Tyrova g prodejna u Staré
poty, Masarykovo námìstí g trafika na námìstí, Masarykovo námìstí g trafika na autobusovém nádraí, tefánikova g prodejna poty, K Nemocnici g prodejna na vrátnici
pro zamìstnance, Autopal g kantýna VOP 025, enov u Nového Jièína g èerpací stanice Slovnaft, Malostranská ul.,
enov u Nového Jièína, g trafika u nemocnice, nemocnice g
LAPOS PZ, s.r.o., nám. Míru 22, centrum, Frentát pod Radhotìm g smíené zboí Machula, Starý Jièín, námìstí g
Unikov  kantýna, Unikov, Polanka.

Mìsto Nový Jièín
soutì Rozkvetlý balkon (okno) 2005
g V roce 2005 vyhlauje mìsto Nový Jièín soutì ve dvou kategoriích: 1. Rozkvetlý balkon (okno) rodinného domu; 2. Rozkvetlý balkon (okno) panelového domu.
PØIHLÁENÍ. Pøihlaovat se lze prùbìnì od 1. 6. 2005,
nejpozdìji vak do 30. 9. 2005. K pøihláení je potøeba doruèit
na odbor ivotního prostøedí MìÚ Nový Jièín fotografii pøihlaovaného balkonu èi okna z ulice (veøejného prostranství)
s upøesnìním místa a uvedením vlastníka a jeho adresy. Není-li
vlastník zároveò pøihlaovatelem (nepøihlaujete-li vlastní
balkon), je tøeba uvést i jméno a adresu vlastníka.
VYHODNOCENÍ. V øíjnu 2005 bude zasedat komise, která
posoudí pøihláené balkony a okna, vyhodnotí nejhezèí a urèí
tøi výherce v kadé kategorii (zvlá pro rodinné domy a zvlá
pro panelové domy). Balkon bude hodnocen podle pohledu
z veøejného prostranství (ulice) a bude posuzován estetický
a ekologický pøínos v dané lokalitì, vkusná kvìtinová výzdoba, zdravé rostliny, bujný rùst a bohaté kvetení.
VÝHRA. Jedná se o soutì, take výherci mohou oèekávat
ocenìní dle umístìní v této podobì: 1. místo: proplacení rostlinného materiálu, popø. hnojiva v hodnotì 2000,- Kè; 2. místo:
proplacení rostlinného materiálu, popø. hnojiva v hodnotì
1000,- Kè; 3. místo: proplacení rostlinného materiálu, popø.
hnojiva v hodnotì 500,- Kè.
UPOZORNÌNÍ. Zaslané fotografie balkonù èi oken nebudou vráceny a mohou být zveøejnìny v Novojièínském zpravodaji.
Mgr. Kateøina Kuelová, odbor ivotního prostøedí

Kam za sportem?
FOTBAL: so 4. 6. v 10.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, MSFL
mui Vítkovice B/N. Jièín - Bystøice p. H., ne 5. 6. v 17 hod., høitì
Libho, I. B tø. mui Libho - Janovice, ne 5. 6. v 17 hod., høitì
Bludovice, IV. tø. mui Nový Jièín (Bludovice) - Monov, so 11. 6.
v 9. a 10.45 hod., høitì Bludovice, kraj. sout. st. a ml. áci Nový
Jièín - Veøovice (2 utk.), so 11. 6. v 10.15 a 12.30 hod., stadion
TJ Nový Jièín, divize st. a ml. dorost. Nový Jièín - 1. Valaský FC
(2 utk.), ne 12. 6. v 10.15 hod., høitì Lamberk, OP mui, ilina
- Stachovice, ne 12. 6. v 17 hod., høitì Libho, I. B tø. mui Libho - Bílovec, ne 12. 6. v 17 hod., høitì Straník, III. tø. mui
Straník - Skotnice, so 18. 6. v 10.30 hod., stadion TJ Nový Jièín,
MSFL Vítkovice B/ N. Jièín - Zlín B (POZOR  moná zmìna na
st 15. 6. v 17 hod. !), ne 19. 6. v 10.15 a 12.30 hod., stadion TJ
Nový Jièín, divize st. a ml. dorost Nový Jièín - Valaské Meziøíèí
(2 utk.) ne 19. 6. v 17 hod., høitì straník, III. tø. mui Straník Lubina g STOLNÍ TENIS (herna Louèka): so 25. 6. v 9 hod., 3.
kolo okresního bodovacího turnaje muù  neregistrovaní hráèi
g TENIS (antukové kurty na stadionu TJ): so 4. 6. v 9 hod., divize smíených drustev Nový Jièín - Vratimov g STREETBAL
(Masarykovo nám.): so 25. 6. od 9 hod., 9. roè. turnaje tøíèlenných drustev (8 katg.) g OLYMPIÁDA KOL (letní stadion
a dalí sportovitì): pá 17. 6. od 8.30 hod., soutì ákù Z O pohár starosty mìsta g PROVOZ SAUNY: st 10 - 14 a 15 - 21 hod.,
èt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g PLAVÁNÍ
PRO ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ: po 12. 15 - 13.45 hod., pá 12.
30 - 14 hod.
g

Sportovní aktuality
g BASKETBALISTÉ MLÉ-

KÁRNY KUNÍN OPÌT VE
FINÁLE I. MATTONI NBL.
To, co se zpoèátku a také
v první èásti sezony I. Mattoni NBL zdálo témìø nemoné, toti, e nai basketbalisté zopakují loòskou úèast
ve finále, se podaøilo. Poté,
co vyøadili ve ètvrtfinále praskou Spartu, je èekal nováèek
soutìe BK Prostìjov, soupeø
nadmíru tìký a v souboji
na tøi vítìzná utkání i vysoce favorizovaný. To, co vak
pøedvedli nai hráèi v semifinálovém souboji s tímto soupeøem, pøed tím se nedá nic
jiného ne hluboce smeknout. Kdy prohrávali 2:0 na
Souboj dvou amerických hráèù zápasy, u asi málokdo by
(vlevo domácí Frederick Warrick si vsadil na obrat v sérii ve
v bílém, vpravo Nymburský Ashante prospìch mlíkaøù. Stalo
Johnson), kteøí patøili nejen v tom- se. Po výhøe v Prostìjovì
to utkání k nejlepím hráèùm v prodlouení 100:93, vydøesvých týmù a také jejich zásluhou ném domácím vítìzství opìt
mohou oba celky bojovat a ve fi- v prodlouení o jediný bod
nále. Foto Danue Stareèková.
104:103, zaili prostìjovtí
hráèi i pøíznivci ok, kdy
na jejich palubovce nai, k obrovské radosti vech novojièíòákù,
vyhráli v rozhodujícím zápase 90:79, co znamenalo postup do
finále proti nejvìtímu favoritovi celku ÈEZ Basketball Nymburk. Zranìními znaènì oslabený tým se vak ani tohoto soupeøe
nezalekl a v prvních dvou finálových zápasech s ním sehrál zcela
rovnocennou partii, bohuel vak z nich po boji vyel naprázdno.
Po uzávìrce Novojièínského zpravodaje sehráli nai s Nymburkem ve finále hraném na ètyøi vítìzství jetì minimálnì dva
zápasy, u teï je vak jisté, e pokud se nezopakuje situace
jako v prùbìhu semifinále s Prostìjovem, zopakuje tým Mlékárna Kunín loòský úspìch, který se urèitì zaøadí na èelní místo
historie basketbalového klubu.
Bezesporu urèitì velký podíl na letoním úspìchu naich basketbalistù mají i èlenové FAN KLUBU, kteøí doprovázeli tým
a mocným povzbuzováním dodávali dalí síly hráèùm nejen v kadém utkání I. Mattoni NBL a Evropském poháru, ale zejména pak
na cestì do finále a v nìm, za co si zaslouí velký dík hráèù
a vedení klubu.

g FOTBALISTÉ FC VÍTKOVICE B BOJUJÍ O OSMOU PØÍÈKU. Tøi výhry, dva nerozhodné výsledky a est prohraných utkání  taková je bilance naich fotbalistù, hrajících s názvem FC
Vítkovice B, v dosavadním prùbìhu jarní èásti MSFL. Tým trenéra Aloise Holuba sice bojuje v kadém zápase o co nejlepí
výsledek, ale zejména prohry jdou na vrub urèité nesehranosti
zapøièinìné vdy nìkolika zmìnami v sestavì v kadém utkání.
V loòském roèníku vybojovali nai fotbalisté výborné sedmé místo
ziskem 41 bodù. K tomu, aby loòský úspìch zopakovali, anebo
pøi nejhorím splnili pøedsezonní cíl skonèit do osmého místa,
k nìmu nejsou ze souèasného devátého místa daleko, mají jetì
ètyøi utkání. O tom, jaká bude skuteènost, se ètenáøi Novojièínského zpravodaje dozvìdí v jeho èervencovém vydání.

TURNAJ VE STREETBALU JI PODEVÁTÉ. V sobotu
25. èervna bude Masarykovo námìstí opìt patøit sportu. Uskuteèní se tady ji 9. roèník turnaje tøíèlenných drustev ve streetbalu,
letos jako jednoho ze ètyø turnajù v ÈR zaøazeného do seriálu
Koe proti drogám. Hrát se bude v esti vìkových kategoriích,
a to kat. I. (mui i mix roè. 93 a ml.), II. (mui i mix roè. 9192),
III. (mui i mix roè. 8890), IV. (mui i mix roè. 87 a starí), V.
(mui roè. 72 a starí a V.I.P.) a X. (eny open). V pøípadì dostateèného poètu zájemcù by uskuteènili poøadatelé z DDM Fokus
a BC Nový Jièín i turnaj hráèù I. ligy a vozíèkáøù. Zájemci si mohou vyzvednout pøihláky v DDM Fokus nebo na sekretariátu BC
s odevzdáním tamté nejpozdìji do 15. èervna.

g

g JE TADY OPÌT OLYMPIÁDA KOL O POHÁR STAROSTY MÌSTA. Bezesporu nejvìtí sportovní akcí v letoním roce
v naem mìstì, co do poètu startujících, bude i letos dalí roèník
ji velmi populární Olympiády kol O pohár starosty naeho
mìsta. Tato olympiáda se uskuteèní pod poøadatelstvím DDM
Fokus, Atletického klubu TJ Nový Jièín a dalích sportovních
oddílù a s garancí odboru kolství MìÚ na letním stadionu a pøilehlých sportovitích v pátek 17. èervna a stejnì jako v pøedcházejících letech by se jí mìly zúèastnit vechny základní koly
naeho mìsta. Vítìzové jednotlivých disciplín obdrí poháry a diplomy, nejúspìnìjí kola v celkovém souètu dosaených bodù
se mùe tìit na putovní pohár s finanèní odmìnou, kterou obdrí s poháry i dalí koly s medailovým umístìním. Olympiáda
O pohár starosty má zahájení v 8.30 hodin a jsou na ni kromì
startujících srdeènì zváni jejich spoluáci, rodièe i ostatní obèané naeho mìsta.

Plavecký klub Nový Jièín  mladé nadìje novojièínského plavání.

PLAVECKÝ KLUB NOVÝ JIÈÍN BUDE LETOS SLAVIT
TØICET LET ZÁVODNÍHO PLAVÁNÍ. Z historie V kvìtnu
1975 zaloilo nìkolik nadencù plavecký oddíl pøi TJ Nový Jièín,
jeho závodníci dosáhli za uplynulých 30 let øady výborných výsledkù. První zlaté medaile v tehdejích ákovských oblastních
pøeborech získal Jakub Procházka, prvním dorosteneckým pøeborníkem tehdejí ÈSSR se stal Libor Pohunek a první zlaté
medaile z mistrovství ÈSR a ÈSSR seniorù si pøivezla Vladimíra
Jaková (nyní Kratochvílová), která drela øadu let dorostenecké
rekordy ÈR v disciplinách 50 a 100 VZ. Ocenìním rostoucí výkonnosti novojièínských plavcù pak byla nominace do reprezentaèních drustev dospìlých. První pozvánku dostal Jakub Procházka, po nìm následovali Robert Bittman, Libor Pohunek, Jiøí Petroviè a Vladimíra Jaková. Kromì nich tu bylo rovnì poèetné
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pøi navazování pøátelství se svými vrstevníky ze zúèastnìných
zemí. Nae mìsto a fotbalový oddíl TJ Nový Jièín reprezentovali
hráèi: Smolarèík, Vavøík, Poláek, Pavelka, Pleek, Knapek, Danis, T. Matìjièný, Janýka, Novotný, Tobola, Habrmann a trenéøi
Petr Hurta a Jan Veselka. Výsledky  základní skupina: Ludres
 Nový Jièín 0:2 (Pleek, Danis), Cornimont  Nový Jièín 0:0, Neufchateu  Nový Jièín 0:0, Bruyres  Nový Jièín 0:1 (Habrmann),
Sas 1  Nový Jièín 0:0, finálová skupina: Nový Jièín  Roan Le-tape 1:0 (Janýka), Nový Jièín  Vandoeuvre 0:0, Nový Jièín 
Richardmenil 0:2.

Struènì...
Stolní tenisté TJ Nový Jièín bilancovali na kvìtnové výroèní
schùzi výsledky minulé sezony a vytýèili si na ní program do sezony pøítí. Hodnocení uplynulé sezony dopadlo velmi pozitivnì,
nebo A mustvo obsadilo v krajské soutìi v silné konkurenci
6. místo, béèko skonèilo v OP I. tø. na 2. místì s postupem místo
vítìzného Bílovce do krajské soutìe, céèko po 2. místì v OP II.
tø. vyhrálo bará s Frentátem a postoupilo do OP I. tø., drustvo
ákù, hrající jako déèko, obsadilo v OP II. tø. 4. místo a v samostatné soutìi ákù skonèilo na 2. místì. Oddíl, který plnì vyuívá novou halu v Louèce, má 22 registrovaných hráèù, z nich
90 % tvoøí mláde. V minulé sezonì oddíl angaoval k tréninkové
pøípravì talentované mládee reprezentaèního trenéra mládee
Svitáka, jeho práce ji pøinesla své ovoce v podobì velkého
výkonnostního skoku se solidním umístìním chlapcù a dívek
v okresních a krajských ákovských (Tomá Cikryt, Jakub Dvoøák, Tomá Kratochvíl, Martin Tomeèek) a dorosteneckých (Jana
Krompolcová, Kateøina Heraltová) bodovacích turnajích. Pro pøítí sezonu si èlenové odhlasovali výi èlenských pøíspìvkù, které
èiní u dospìlých 1000,- Kè a u mládee do 18 let polovinu. Do
soutìe jsou pøihláena drustva muù A a B (krajská soutì),
C (OP I. tø.), C  dívky (OP II. tø. muù) a áci.
Jaroslav Kotas

g

Plavecký klub Nový Jièín  drustvo muù a en na oblastních
pøeborech 2005.

zastoupení v reprezentaèních drustvech ákù a juniorù. Vrcholem
snaení novojièínských plavcù byla 2. místa drustva muù v I.
národní lize v roènících 85/86 a 86/87. Jmenovat vechny význaèné osobnosti oddílu plavání TJ Nový Jièín by bylo témìø nemoné,
avak kromì výe uvedených jmen je tøeba se zmínit i o nìkterých dalích plavcích, kteøí nìco v novojièínském plavání v minulých letech znamenali s omluvou vem ostatním, na nì se v tomto èlánku nedostalo. Z plavcù to byli RNDr. Martin Radina,
Bronislava Merendová, Radek Fryara, Petr Cabák, Kateøina
Janeèková, z trenérù a funkcionáøù pak ing. Ale Lowak, Jiøí Kabeláè, Josef Nekl, Milan Havran, tìpán Hyk, Karel Stodùlka,
Lubomír Srba, ing. Petr Náhorniak, ing. Duan Tyml, Ivan Skøièek. V lednu roku 1992 se Plavecký oddíl TJ Nový Jièín osamostatnil a stal se Plaveckým klubem Nový Jièín.
Ze souèasnosti... V souèasné dobì má plavecký klub pøiblinì 180 èlenù rùzných vìkových kategorií, jeho závodníci se
pravidelnì zúèastòují vech povinných i nepovinných soutìí
v rámci kraje a ÈR. Ji nìkolik let je nejlepí závodnicí klubu
Petra Dvorská (roè. 88), která v minulém roce vybojovala na
mistrovství ÈR dorostu výborné 4. místo a patøí mezi desítku
nejlepích prsaøek v ÈR. Mezi áky patøí k nejlepím Jakub
Strýèek (roè. 91), který na mistrovství ÈR své vìkové kategorie
obsadil dvakrát 2. místo na 100 a 200 motýlek, dalím velmi
úspìným ákem je Vojtìch Kuliák (roè. 92), který vybojoval
na mistrovství ÈR své kategorie výborné 4. místo na 200 PZ.
Klub má i øadu dalích velmi talentovaných ákù, mezi nì patøí
Kamil Pleek, Filip Skøièek, Dorota Podzemná, Tomá Zumer,
Natálie Kuliáková, Jakub Knesl, Jiøí Maòásek, Marek Zetocha.
Na závìr podìkování a pøání pøedsedkynì plaveckého klubu
Pavlíny Skøièkové: Dovolte mi, abych touto cestou podìkovala
vem minulým i souèasným plavcùm, trenérùm, cvièitelùm,
funkcionáøùm, rozhodèím a v neposlední øadì i rodièùm
plavcù, dále vem sponzorùm, mìstu Nový Jièín, vedení bazénu za podporu a pøízeò, kterou nám vìnovali a vìnují. Já
zase na oplátku mohu slíbit, e se vynasnaíme, aby novojièínské klasické plavání patøilo i v dalích letech mezi nejlepí sporty v naem mìstì. Pøeji vem plavcùm dobrou vodu,
pevné nervy trenérùm a rodièùm, pøesné stopky rozhodèím, prostì jen to nejlepí do dalích plaveckých let 
Kontakty: Plavecký klub Nový Jièín, Novosady 10, 741 01 Nový
Jièín, tel.: 556 711 608, mobil: 721 766 522, e-mail: pknj.plavec
@tiscali.cz, webové stránky: pknj.wz.cz
g FOTBALOVÍ BENJAMÍNCI VZORNÌ REPREZENTOVALI NAE MÌSTO. Mladí fotbalisté TJ Nový Jièín vzornì reprezentovali nae mìsto na mezinárodním turnaji benjamínkù roèníku 1993, který se hrál ve dnech 30. 4.1. 5. za úèasti témìø padesátky týmù z Nìmecka, Belgie, Lucemburska a domácí Francie
v partnerském mìstì Epinal. Nai chlapci po výborných výkonech
v základní skupinì, kdy z pìti odehraných zápasù ani jednou
neprohráli a dokonce neinkasovali branku, postoupili do finálové
èásti. V ní jednou zvítìzili, v jednom utkání uhráli nerozhodný
výsledek a jednou odeli poraeni, co znamenalo koneèné10.
místo. Spokojenost trenérù, nìkterých rodièù, kteøí pøijeli na
vlastní náklady své ratolesti povzbudit, ale zejména samotných
hráèù z dosaeného úspìchu byla umocnìna i pìknými záitky
z tohoto partnerského mìsta, také prohlídkou trasburku, moností vychutnat si atmosféru velké sportovní akce a moci si v jedenácti letech vyzkouet své dosavadní znalosti cizích jazykù
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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 sportovkyni, která úspìnì reprezentuje nae mìsto v soutìích v plavání, èlenku Plaveckého
klubu Nový Jièín PETRU DVORSKOU.

g

Petra Dvorská

Datum a místo narození: 6. 1.
1988 Nový Jièín. Rodinný stav:
svobodná. Oblíbené místo: kdekoliv v krásné pøírodì. Nejoblíbenìjí jídlo: italská kuchynì.
ivotní krédo: Nikdy není tak zle,
abychom se nemohli zasmát.
Který èlovìk vás nejvíce ovlivnil a v ivotì nebo ve sportu?
V ivotì mì nejvíce ovlivnili rodièe a starí bratr, který je pro
mì oporou. Ve sportu zajisté má
trenérka spoleènì s celým kolektivem plaveckého klubu. Sportovní vzor: Petra Klosová. Dalí záliby mimo vá sport: Vechny
sporty po celou sezonu a práce s dìtmi. Sportovní dráha, nejvìtí dosavadní úspìchy: Závodnì jsem zaèala plavat u v roce
1994 v Plaveckém klubu Nový Jièín, ve kterém jsem dodnes. Mé
nejvìtí úspìchy jsou z loòské sezony, ve které jsem obsadila
ètvrté místo na dorosteneckém mistrovství v Trutnovì a vylepení umístìní mezi nejlepími enami v republice na prsaøských
tratích. Z èeho jste mìla v poslední dobì nejvìtí radost? Ze
získání nových zkueností z práce s dìtmi, kterou bych se chtìla
v budoucnu zabývat. Také ze zaplavání nových osobních rekordù a z nedávné jarní bouøky. Nejlepí a nejhorí sportovní
záitky? Je jich opravdu hodnì, ale ten nejhorí je z letního
mistrovství v Praze. Plavali jsme pod irým nebem, bylo kolem
deseti stupòù a pøíernì prelo. No a ten nejlepí je z kadého
záitku, nad kterým se mohu zasmát.
Jaroslav Kotas

Vyhodnocení nejlepích
stráníkù MP za rok 2004

Co nového na dìtském
dopravním høiti

g Na 37. schùzi Rady mìsta Nového Jièína dne 27. dubna 2005

starosta mìsta pan Mgr. Ivan Týle ocenil dva nejlepí pracovníky (stráníky) Mìstské policie Nový Jièín za rok 2004,
a to pana Petra Jorpalidise jako nejlepího velitele smìny
a pana Konstantina Mazareho jako nejlepího hlídkaøe. Ocenìní stráníci pøevzali pamìtním list mìsta a finanèní odmìnu ve výi ètyø tisíc korun.
Stráníci a pracovníci Mìstské policie Nový Jièín jsou hodnoceni na základì bodového systému obsahujícího øadu kritérií z rùzných oblastí napø. znalost práce, úèast na výcviku,
vystupování, iniciativa, kvalita zpracovaných záznamù apod.
U velitelù smìn se pak kromì výe uvedeného hodnotí i jejich
komunikace, a to s nadøízenými i podøízenými, chod smìny
jako celku apod.
Starosta mìsta a vichni èlenové rady mìsta ocenìným
stráníkùm podìkovali za jejich dobrou práci a popøáli hodnì
úspìchù v letoním roce. Starosta mìsta Mgr. Ivan Týle rovnì
vyjádøil potìení nad rostoucí prestií Mìstské policie Nový
Jièín a rostoucí spokojeností obèanù s její prací.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ NJ,
foto E. Weissbrodová

g Na podzim roku 2004 bylo uvedeno do provozu Dìtské dopravní høitì v areálu Základní koly Dlouhé 56, kde dva
stráníci Mìstské policie Nový Jièín vtìpují dìtem ètvrtých
roèníkù teoretické znalosti a zásady provozu na pozemních
komunikacích. Dìti si ujasní, jak má být správnì vybaveno
jízdní kolo, seznamují se z významem dopravních znaèek a nebezpeèím, které je mùe potkat v silnièním provozu v roli chodce i cyklisty. Po ukonèení teoretické èásti dìti mají monost
ve, co se nauèily, uplatnit v praktické èásti výuky pøímo na
høiti.
Dìti, které se na podzim úèastnily výuky na dìtském dopravním høiti, pøily v dubnu a kvìtnu 2005 na pøezkouení,
aby získaly Prùkaz cyklisty. Tohoto pøezkouení se zúèastnilo 264 dìtí. Zkouka se skládá z teoretické èásti, kde je
nutno zvládnout test a praktické zkouky, která je rozdìlena do dvou èástí, na jízdu zruènosti a jízdu podle dopravních
znaèek. Tuto zkouku provádìjí dìti velmi svìdomitì, nebo
si uvìdomují, e i ony jsou pøímými úèastníky silnièního provozu a mají povinnost øídit se jistými pravidly.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ
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Dùstojné pøipomenutí výroèí

60. výroèí osvobození Èeské republiky od faismu a konce
nejhrùznìjí váleèné vøavy v dìjinách lidstva, II. svìtové války,
si v kvìtnových dnech letoního roku pøipomenulo i nae
mìsto Nový Jièín ve dnech pátého a desátého kvìtna letoního roku øadou akcí: filmovým odpolednem v kinì Kvìten,
pietním poloením vìncù starostou, pøedstaviteli mìsta a èleny Èeského svazu bojovníkù za svobodu na mìstském høbitovì v Novém Jièínì u Památníku obìtí válek a u Pomníku
padlých vedle høbitova místní èásti ve Straníku, mí za obìti
II. svìtové války ve farním chrámu Nanebevzetí Panny Marie,
vernisáí výstavy Muzea Novojièínska a Státního okresního
archivu Nový Jièín, ve výstavní síni muzea v erotínském zámku, výstavy vìnované tématu a pøíznaènì nazvané Za svobodu. Vyvrcholením akcí byl slavnostní koncert Ondøeje Havelky
a Melody Makers v Beskydském divadle. Právì tady, v zaplnìném sále, na zaèátku koncertu, byly starostou mìsta panem
Mgr. Ivanem Týle, øeditelem Krajského vojenského øeditelství
Ostrava plk. ing. Pavlem Glucem a pøedsedkyní Okresního

g

výboru za svobodu v Novém Jièínì paní Elikou Michalskou
pøedány pamìtní medaile ministra obrany Èeské republiky
obèanùm naeho mìsta a okresu, kteøí se tenkrát pøed více
ne edesáti léty vzbouøili a proti zlu bojovali, a ji na frontì
èi v odboji. Jmenovitì pak medaili obdreli Josef Diblík, Vladimír Knob, Josef Køesina, Rostislav Stehlík, dále pak Vlasta
Bártù, Zdenìk Borkovec, Helena Esterkesová, Milada Hlubíková, Josef Hyvnar, Zdenka Kalvodová, Marie Kubová, Frantika Kubiová, Teodor Macek, Jiøina Majerová, Mojmír Merenda, Elika Michalská, Dana Milatová, ing. Lubomír Novák,
Antonín Potomák, Vlasta Purkarová, Jitka Skládaná. Medaili
jako výraz ocenìní pomoci a podpory mìsta Nového Jièína
k vyvíjení a rozvíjení èinnosti Svazu bojovníkù za svobodu
obdrel pøi této pøíleitosti rovnì starosta mìsta, pan Mgr.
Ivan Týle. Pøi slavnostní chvíli byla pokøtìna kniha pana
ing. Václava Langra, který léta sbíral údaje o vech vojácích
z území novojièínského okresu, bojujících za naí svobodu
na frontách 2. svìtové války. Slavnostní koncert byl rovnì
ji potøetí od roku 2000 podìkováním bezplatným dárcùm
krve, dritelùm Zlaté plakety MUDr. Janského, obèanùm naeho mìsta, kteøí významné ocenìní za 40 odbìrù získali v létech 20032004: Adámek Jiøí, Baro Ivo, Bezunk Bohumil,
Cink Josef, Csepesar Pavel, Dragomír Milan, Dudek Vilém,
Gavlas Jiøí, Hegar Ladislav, Heide Roman, Holec Jaroslav,
Krulich Jaroslav, Lintner Even, Merenda Jan, Panc Oldøich,
Pitr Vladimír, Pleek Jiøí, Poláek Lubomír, Pospíil Rostislav, Pospíil Zdenìk, Raka Ivo, tusek Petr, Tarbaj Michal,
Tichánek Petr, Tomanová Pavlína, Vala Tomá, Veèerek Dalibor, Zjavková Radka.
60. výroèí konce II. svìtové války v Novém Jièínì byla vìnována i beseda Klubu rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína
ve ètvrtek 26. kvìtna 2005 v prostorách erotínského zámku
v expozici výe uvedené výstavy Za svobodu. Kromì autora
tìchto øádkù besedovali pan Jan Èíp, Jaroslav Balon, Jaroslav
Bìlík, Václav Ptáèek, Jan Hanák, Jaroslav Merenda, Pavel
Wessely. Zajímavé a podnìtné byly pøedevím autentické vzpomínky pamìtníkù, kteøí konec války v Novém Jièínì proili,
zvlátì, kdy písemné prameny chybí.
PhDr. Karel Chobot
foto ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ NJ

Pozvání na
zámecké slavnosti v Kunínì

g Jak prozradil zámecký kastelán PhDr. Jaroslav Zezulèík,
v poøadí ji VII. roèník zámeckých slavností v Kunínì se ponese v barokním duchu. Velkolepá historická freska probìhne
25. èervna 2005 od 10.00 do 24.00 hodin v zámeckém areálu
se spoustou kostýmovaných úèinkujících, kejklíøù, jezdcù na
koních, dobovou hudbou, historickým jarmarkem  to ve
v duchu barokní zámecké slavnosti zakonèené velkolepým
ohòostrojem pøed zahradním prùèelím zámku. A tak pøijmìte
pozvání a vypravte se 25. èervna do Kunína. Jistì to bude
stát za to!
Gabriela itníková
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tel. 556 709 069, 556 710 088
http://ddm-fokus.novy-jicin.cz
e-mail: ddmfokus@ddmfokus.cz
g Sobota 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. Program pokraèuje
v letním kinì vystoupením ákù novojièínských základních kol. Na závìr slavnostního dne se mùete podívat
na skvìlý film SHREK 2.
g Pátek 10. 6. od 19.00 do 21.00 hod. TANEÈNÍ VEÈER
 SMETANOVY SADY. Vùbec poprvé v krásném pøírodním prostøedí se pøedstaví taneèní a divadelní soubory.
Pokud poèasí nevyjde, pak vás, diváky, rádi uvidíme ve
stejný den a stejný èas ve velkém sále DDM Fokus.
g Ètvrtek 16. 6. od 19.00 hod. PREZENTACE FILMOVÉ
KOLY spojená s premiérou jejich nového filmu ÈLOVÌK NA OBTÍ. U pátým rokem natáèíme reportáe,
dokumenty, medailony, reklamy i filmy. Ve velkém sále
DDM Fokus také uvidíte to nejlepí z naeho archivu aneb
veselé historky z natáèení.
g Pátek 17. 6. od 8.00 hod. O POHÁR STAROSTY MÌSTA
NOVÉHO JIÈÍNA. Tradièní olympiáda základních kol
v atletice, malé kopané, stolním tenisu, basketbalu, volejbalu, vybíjené, florbalu a jízdì zruènosti na stadionu, v hale ABC, v hale stolního tenisu v Louèce, na Z Jubilejní
a B. Martinù. Pøijïte povzbudit své kamarády!
g Pátek 17. 6. od 17.00 hod. BRNKÁNÍ  MASARYKOVO
NÁMÌSTÍ. Zveme vás na setkání ákù hry na kytaru, které uèil Bedøich Rýdel v DDM Fokus v uplynulých deseti
letech. Vichni bývalí áci, kteøí se jetì nestihli pøihlásit,
mají poslední anci!
g Sobota 25. 6. od 8.15 hod. Celodenní akce. STREETPARTY. Program: 9.00 hod. STREETBALL  IX. roèník,
poprvé v rámci projektu KOE PROTI DROGÁM. 8.15 a
8.45 hod. prezence, od 9.00 hod. zaèátek turnaje. Pøihláky
v DDM Fokus nebo na sekretariátì BC Nový Jièín. Vyplnìné pøihláky odevzdejte tamté do 15. 6. 2005. Více informací na samostatných plakátech! FUNBOX CUP. 15.00
hod. zahájení závodù BMX, 17.00 hod. exhibice skate, 18.00
hod. finálové jízdy BMX, exhibice Valenta, 20.0022.00 hod.
koncert skupiny INE KAFE, 22.00 hod. AFTERPARTY
s projekcí (Sklípek).

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA PRO ZÁJEMCE O LETNÍ
TÁBORY! Blií informace na výe uvedených èíslech.
g

2005

KINO KVÌTEN
g Ètvrtek 2. 6. a nedìle 5. 6. v 18.00 hod. RYCHLÝ STRIPES. Dìtský film o závodivé zebøe. Mládei pøístupno.
103 min., dabing. Vstupné 55,- Kè.
g Ètvrtek 2. 6. a nedìle 5. 6. ve 20.00 hod. V DOBRÉ SPOLEÈNOSTI. Mladý éf støídá starého. Americká komedie.
Do 12 let nevhodný, 109 min., titulky. Vstupné 60,- Kè.

Pondìlí 6. 6. a støeda 8. 6. v 18.00 a 20.30 hod. JARMARK MARNOSTI. Romantické drama a kostýmová pastva pro oèi. Ironický pohled na anglickou spoleènost na
sklonku napoleonských válek. Dvì dívky se snaí stát souèástí nejvyí spoleèenské elity. Do 12 let nevhodný, 137
min., titulky. Vstupné 60,- Kè.

g

Ètvrtek 9. 6. a nedìle 12. 6. ve 20.00 hod. PÁD TØETÍ
ØÍE. Historický film Itálie, Nìmecko. Bruno Ganz hraje
Adolfa Hitlera pøi posledních dnech jeho ivota v Berlínì
obklíèeném Rudou armádou. Do 12 let nevhodný, 148
min., titulky. Vstupné 65,- Kè.

g

g Pondìlí 13. 6. a støeda 15. 6. ve 20.00 hod. KRUH 2. est
mìsícù po pøíhodì s videokazetou se objevují nové stopy,
které dokazují, e se v temnotì skrývá nové zlo. Pokraèování úspìného hororu. Mládei nepøístupno, 105 min.,
titulky. Vstupné 65,- Kè.

Ètvrtek 16. a nedìle 19. 6. ve 20.00 hod. KORSICKÝ
PØÍPAD. Jean Reno jako vùdce mafie. Francouzská komedie. Mládei pøístupno, 94 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.

g

Pondìlí 20. 6. a støeda 22. 6. v 18.00 hod. BUÏ V KLIDU.
J. Travolta a U. Thurmanová v americké krimikomedii. Do
12 let nevhodný, 117 min., titulky. Vstupné 60,- Kè

g

g Pondìlí 20. a støeda 22. 6. ve 20.15 hod. HOTEL RWANDA. Drama o genocidì ve Rwandì. Mládei nepøístupno,
122 min., titulky. Vstupné 60,- Kè.

Ètvrtek 23. a nedìle 26. 6. ve 20.15 hod. PROKLETÁ
ARGENTINA. A. Banderas a E. Thompsonová. Historické
melodrama panìlsko, USA. Mládei nepøístupno, 107
min., titulky. Vstupné 60,- Kè.

g

LETNÍ KINO

Pátek 10. a sobota 11. 6. ve 21.30 hod. SLUNEÈNÍ STÁT.
Ostravaci ve filmu. Kamarádi dìlníci z ostravské fabriky Milan, Tomá, Karel a Vinco pøili o práci. Rozhodnou se neroziøovat øady nezamìstnaných a zaènou podnikat. Otevøe se
tak pøed nimi a jejich blízkými zcela nový svìt. Mládei nepøístupno, 95 min. Vstupné 75,- Kè.
g Pátek 17. a sobota 18. 6. ve 21.30 hod. STOPAØÙV PRÙVODCE PO GALAXII. Zfilmování prvního dílu pentalogie
Douglase Adamse. Pozeman Arthur Dent a jeho kamarád
Ford, který je mimozeman, se snaí zabránit znièení planety Zemì. Mládei pøístupno, 110 min., titulky. Vstupné
70,- Kè.
g Pátek 24. a sobota 25. 6. ve 21.30 hod. SLEÈNA DRSÒÁK
2: jetì drsnìjí. Druhý díl americké komedie se Sandrou
Bullockovou. Do 12 let nevhodný, 115 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.
g

g Pondìlí 27. a støeda 29. 6. v 18.00 a 20.00 hod. NÌCO
JAKO LÁSKA. Romantická americká komedie o osudové
lásce. Mládei pøístupno, 107 min., titulky. Vstupné
70,- Kè.
g Ètvrtek 30. a nedìle 3. 7. v 18.00 a 20.30 hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. Orlando Bloom v køiáckých válkách.
Reie Ridley Scott. Americký historický film. Království
nebeské se odehrává ve 12. století. Mladý francouzský
kováø Balian (Orlando Bloom) se po sebevradì své eny
ocitá v køiáckém vojsku, a posléze i uprostøed bojù mezi
zapálenými køesany a muslimy. Do 12 let nevhodný,
138 min., titulky. Vstupné 70,- Kè.
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Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín a Klub Galerka

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

g Výstavní síò Stará pota, Masarykovo námìstí 20. KRESBY ANNA GEORGIADU. 6.29. èervna 2005. Otevøeno: pondìlí a pátek 13.0016.00 hod., støeda 10.0013.00 hodin.

Studovala východní filozofie a zpìvy. Kamenné divadlo Na
Skalkách (17.00 hod.), vstupné dobrovolné
g 25. 6. (pá) STREETPARTY & INÉ KAFE. Streetball 2005,
9. roèník, poprvé v rámci projektu KOE PROTI DROGÁM.
Funbox cup, lokální závody BMX. Exhibice skate. INÉ KAFE,
koncert (ve spolupráci s DDM Fokus). Masarykovo námìstí,
8.30 hod.

g ZA VÝZNAMNÝMI NOVOJIÈÍÒÁKY. Klub rodákù a pøátel Nového Jièína se chystá vypravit v den podzimní rovnodennosti (22. záøí) po stopách novojièínských osobností minulosti, které se svou tvorbou významnìji zapsaly v Rakousku
a Slovinsku. V hlavním mìstì Korután (v Klagenfurtu), kde
donedávna pùsobil ve funkci vrchního stavebního rady novojièínský rodák Eberhard Kraigher, si prohlédnou kromì galerie s obrazy jeho otce Otto Mlèocha-Kreighera (mj. vytvoøil
velký obraz sv. Jiøí, který nyní zdobí zasedací síò rady mìsta
v naí radnici) té napø. tamní divadlo obohacené stropními
malbami dalího rodáka  letos jubilujícího Eduarda Veitha.
Ve Slovinském Mariboru provede úèastníky zájezdu pøedstavitelka Slovinsko-èeské ligy dr. Dvoøáková místy, kde vytvoøil mnohé stavby významný novojièínský architekt Max
Czeike. Nepochybnì lákavá bude i prohlídka hlavního tyrského mìsta Grazu a výjimeèného lázeòského místa Bad Blumau vystavìného svìtovì proslulým moravákem Fr. Hundertwasserem.
Pavel Wessely

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1. 6. (st) SETKÁNÍ S DIDGERIDOO, koncert, výstava. Vystoupení Miry Golicha na didgeridoo spojené s vernisáí výstavy výtvarných umìleckých projevù. Èajovna Archa, 19.00
hod., 10,- Kè.
g 3. 6. (pá) Chiki liki tu-a & All SKA pone's, dvojkoncert.
Sloventí rockeøi s neopakovatelným, jemnì úchylným smyslem pro humor a s citem pro krásné melodie. V poeticko-hospodské zahradì Nové Slunce. 19.00 hod., 80,- Kè.
g 4. 6. (so) JARNÍ ÈAJOVÝ VÝLET NA STARÝ JIÈÍN. Trasa: Èajovna Archa, Svinec, Oèní studánky, hrad. Na hradì
oheò a èaj ze zázraèné vody, cestou posbírané. Za hezkého
poèasí spacáky s sebou! Èajovna Archa, 16.00 hod.
g 8. 6. (st) VEÈER J.R.R. TOLKIENA, výpravná pøednáka. Povídání Tomáe Mohlera o slavném spisovateli, jeho ivotì a díle, doprovázené obrazovými ukázkami nejen ze svìta
Støedozemì. Èajovna Archa, 19.00 hod., 10,- Kè.
g 11. 6. (so) DIVADELNÍ DÍLNA IX, divadelní minifestival.
Program: viz Novojièínské léto 2005. Kamenné divadlo Na
Skalkách, 17.00 hod., 50,- Kè.
g 15. 6. (st) CO NÁM ØÍKAJÍ NEMOCI, pøednáka. Situace
a vztahy, které neumíme pøijmout, nás bolí. Tak zaèíná nemoc. Nae tìlo s námi mluví a chce nám øíct, co dìláme ve svém
ivotì patnì. Èajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kè.
g 16. 6. (èt) CABRIOLET + DAVID VYSLOUIL, dvojkoncert. Èajovna Archa, 19.00 hod., 30,- Kè.
g 17. 6. (pá) BRNKÁNÍ PO DESETI LETECH & VÌÁK,
dvojkoncert. Setkání cca 60 hráèù na akustickou kytaru +
novojièínská beatová legenda. Masarykovo nám., 17.00 hod.
g 21. 6. (út) EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY, svùj svátek oslaví vichni hudebníci. Program: Z Dlouhá, Z Tyrova, Noty
a pomlky, Cikne Èhave, Double Bubble, Café la maòana, Swordfishtrombones. Masarykovo námìstí, 11.00 hod.
g 22. 6. (st) ÁLEK HUDBY, prázdninové jamování. Èajovna Archa, 19.00 hod.
g 24. 6. (pá) NADA SHAKTI A AMANSKÉ BUBNY. Nada
Shakti ila tøicet let v USA, v Tichomoøí a v Himalájích Indie.
g
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g Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína doporuèuje vem
èlenùm a pøíznivcùm navtívit VEÈERNÍ MATINÉ v sobotu
4. èervna 2005 ve 21 hodin veèer pøed zahradním prùèelím
zámku v Kunínì, kde v podání Chorus collegia Odry zazní
Korunovaèní me Wolfganga Amadea Mozarta, jako i VII. zámecké slavnosti v Kunínì v sobotu 25. èervna 2005. Vem pøejeme pøíjemné sluneèné léto.

Novojièínské léto
program èerven 2005

g Sobota 11. 6., 17.00 hod. Divadelní dílna IX. Divadelní
pøehlídka v lesním divadle za svitu louèí a ohòù.
Program: Divadlo DUO (Frýdek-Místek), O perníkové
chaloupce g Divadlo Vìdíèek (Nový Jièín), Hádejte g
Divadlo na Pokraji (Nový Jièín), krt pink cililink g Divadlo Jedna Hra (Nový Jièín), Pou g Divadlo na kraji
(Nový Jièín), Podívej se pravdì do oèí g Divadelní soubor Vendelín (Kopøivnice), Vìtba g Divadlo na Pokraji (Nový Jièín), Popoluka g Bílé divadlo (Ostrava), Hráz
vìènosti g Rýpadlo pøívìtivé prádlo (Kopøivnice), Co
jsme nali v Bednì g Divadlo bez støechy (Ostrava),
Dìdictví g Èerný den aneb Blackday (Kopøivnice) Vìdomí/svìdomí g Divadlo Kusy Cukru (Kremnica, SK)
Etudy g Turnovské Divadelní studio (Turnov), Hamlet g Divadlo na kraji (Nový Jièín), V lázních g Skupina scénického tance Iluze (Kopøivnice), Vztahy, vztahy, vztahy. Kamenné divadlo Na Skalkách.
g Pátek 17. 6., 17.00 hod. Brnkání & Vìák. Megakoncert kytaristù a novojièínská beatová legenda. (DDM Fokus). Masarykovo námìstí.
g Pátek 17. 6., 18.00 hod. Olympiáda základních kol
O pohár starosty mìsta. Sportovitì mìsta.
g Úterý 21. 6., 10.00 hod. Evropský svátek hudby. Svùj
svátek oslaví amatéøi i profesionální hudebníci. Masarykovo námìstí.
g Sobota 25. 6., 9.00 hod. Streetparty. Streetball, koe
proti drogám. Funbox cup, lokální závody BMX. Exhibice
skate. Koncert INÉ KAFE. Masarykovo námìstí.
g Pátek 1. 7., 20.00 hod. United Flavour. Mezinárodní
reggae skupina. Masarykovo námìstí.

Dokonèení z titulní stránky

Svou první zahranièní sportovní zkuenost nabývalo od
28. dubna do 2. kvìtna novojièínské drustvo fotbalových benjamínkù na mezinárodním turnaji Challenge Laurent Sap
v Epinalu. Coby nejvzdálenìjí úèastníci se hoi museli vypoøádat nejdøíve s únavou dlouhé noèní cesty a vstøebat jetì
dojmy z ranní procházky a lodní projíïky centrem Strasbourgu, ne se po více jak 30 hodinách jízdy mohli osvìit
v jednom z epinalských bazénù a ubytovat se. Ze zahranièních úèastníkù se ve francouzském moøi celkem 48 drustev
zdánlivì ztráceli jetì malí fotbalisté z Nìmecka a Lucemburska. Nai hráèi se ale pod vedením Jana Veselky a sekretáøe
klubu Petra Hurty i v cizím prostøedí rychle zorientovali a za
vydatné podpory nìkolika tatínkù, kteøí je sami pøijeli podpoøit, postoupili ze své skupiny mezi posledních 16 soutìících.
Pro svou profesní èest vykonali maximum a pøi závìreèném nástupu na Stade de la Colombiere si kapitán Petr Pleek el pro pohár a diplom za 10. místo. Potìitelná okolnost
spoèívá i v jejich tzv. obèanské reprezentaci: sluným chováním a nìkolika v autobusu zvládnutými kouzelnými slùvky
ve francouztinì si získali i spoleèenské uznání, èím jistì
napomohli organizátorùm k pøesvìdèení, e soupeøi z Nového
Jièína byli výrazným obohacením významného turnaje.
Epinalský víkend vak obsahoval i kulturní rozmìr: Epinalu,
jakoto mìstu s ojedinìlou tradicí ruèního tisku a specifického muzea Imagerie, byla nabídnuta atraktivní originální
kolekce Kouzelný svìt dìtského divadla 19. století, kterou
k výstavním úèelùm laskavì zapùjèil a do Epinalu jel instalovat
Karel Zelenka, majitel a restaurátor této sbírky, èlen pøísluné evropské organizace UNIMA, její generální sekretariát
sídlí právì ve francouzském Charleville. Výstava mìla být
pùvodnì jen souèástí akcí ke Dni Evropy 9. kvìtna, po dodateèné dohodì bude vak jetì i v prázdninových mìsících
atrakcí výstavních prostor,
pøistavìných pøed dvìma
lety k pùvodní a dodnes
funkèní a obdivované Imagerii. Epinalskou výpravu
doprovázela autorka textu.
PhDr. Zora Kudìlková,
referent pro zahr. vztahy,
foto Michal Knápek

g

b) øidièe motorových vozidel, jejich provozovatelem je
mìsto Nový Jièín nebo pøíspìvkové organizace zøízené mìstem Nový Jièín, kde je mono zaøadit vozidla MìÚ v Novém
Jièínì, technických slueb mìsta, bytový podnik mìsta, mìstské kulturní støedisko apod.
c) øidièe motorových vozidel viditelnì oznaèených znakem O1, jde o vozidla pøeváející osobu zdravotnì tìlesnì
postienou.
d) øidièe motorových vozidel viditelnì oznaèených jako vozidla provozovaná obcemi nebo mìsty náleejícími do správního obvodu obce s rozíøenou pùsobností Nový Jièín pøi plnìní
úkolù veøejné správy. Jde tedy o vozidla obcí Bartoovice, Bernartice nad Odrou, Hladké ivotice, Hodslavice, Hostaovice, Jeseník nad Odrou, Kunín, Moøkov, Rybí, Sedlnice, Starý
Jièín, Suchdol nad Odrou, enov u Nového Jièína, ivotice
u Nového Jièína.
René koda, øeditel MP NJ

Mìsto Nový Jièín
vyhlauje nabídkové øízení
g na nájem nebytových prostor v domì Masarykovo nám.
4, 5 v Novém Jièínì. Rozsáhlé nebytové prostory o celkové výmìøe 539,86 m2 sestávají z místností v suterénu, v pøízemí a prvním patøe domu s velkými prosklenými výlohami smìøujícími pøímo na námìstí. ádost musí obsahovat: podnikatelský zámìr (èinnost, která bude v nebytových
prostorách provozována), nabídka ceny nájmu za m2 a rok, informace o adateli (ivnostenský list, pøíp. výpis z obchodního
rejstøíku). Cena nájmu nabízených prostor je stanovena pro
pøízemí ve výi 1.261,- Kè/m2/rok, I. patro 1.135,- Kè/m2/
rok, suterén 505,- Kè/m2/rok, tzn. cena nájmu celkem
635.887,- Kè/roènì a je zároveò nejnií nabídková cena.
Prohlídkový den je stanoven na ètvrtek 2. 6. 2005 v 10.00 hod.
Uzávìrka nabídkového øízení probìhne dne 10. èervna 2005
v 10.00 hodin. Nabídky je nutno doruèit v uzavøené obálce
oznaèené v levém horním rohu zøetelnì slovy MPZ 1870 
NP Masarykovo nám. 4, 5 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.
Jakékoliv blií informace k vyhláenému nabídkovému øízení podá Marie Rusinská, Mìstský úøad Nový Jièín, majetkoprávní odbor, tel.: 556 768 235.
Mgr. Ivan Týle, starosta mìsta

Rekonstrukce Masarykova nám.
Na zasedání rady mìsta dne 25. 5. 2005 se rozhodlo o dalím postupu pøi výbìru koneèné varianty øeení rekonstrukce
Masarykova námìstí v Novém Jièínì. Odbor územního plánování MìÚ zadá dopracování studií variant 1, 3 a 5 z výstavky
dle zadání, jeho text byl tého dne schválen. Zadání upøesòuje poadavky na øeení prostoru, urèuje jednotný formát
a skladbu výkresù pro lepí porovnání variant a odráí pøipomínky èlenù zastupitelstva mìsta, obèanù i odborné komise. Termín odevzdání dopracovaných studií byl urèen na
20. 6. 2005 tak, aby mohlo zastupitelstvo mìsta na svém zasedání dne 29. 6. 2005 vybrat jednu z nich k realizaci.
Ing. arch. Jiøí Raka, vedoucí odboru ÚP

g

Naøízení mìsta è. 3/2005

Vyuijte schránku dùvìry

g Rada mìsta Nového Jièína na své schùzi dne 27. dubna 2005

g Mìstská policie Nový Jièín pøipomíná vem obèanùm, e
mají monost vyuít schránek dùvìry, které jsou umístìny
v prostorách tìchto budov: nemocnice s poliklinikou, úøad
práce, MìÚ Nový Jièín, mìstská policie. Dìti mají monost vyuít schránek umístìných ve vech základních kolách a také
v OU Sokolovská 45. Do schránek mùete vhazovat nalezené
doklady èi jiné cennosti, pøipomínky, poznatky, dotazy, upozornìní na problémy. Schránky dùvìry jsou pravidelnì vybírány MP Nový Jièín.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ

schválila naøízení mìsta è. 3/2005, kterým se mìní naøízení
mìsta è. 4/2004 o zpoplatòování obecného pouívání místních
komunikací, kde byly stanoveny oblasti øidièù, kteøí budou
moci vyuívat parkovi s parkovacím automatem bez zpoplatnìní. Jedná se o:
a) øidièe motorových vozidel s právem pøednostní jízdy pøi
plnìní úkolù souvisejících s výkonem zvlátních povinností,
tedy napøíklad vozidla Policie ÈR, mìstské policie, hasièského záchranného sboru, rychlé záchranné sluby apod.
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Valaské oveèce se letos daøí

Den zdraví v Novém Jièínì

g Jedna ze zajímavostí zdejího regionu je specifické
plemeno ovcí pùvodní Valaky. Poèet kusù tohoto plemene se v Èeské republice
pohybuje okolo 130 a nìkolik chovatelù se nachází i na
území Novojièínska. Do programu záchrany se zaøadila
mj. i Záchranná stanice ivoèichù v Bartoovicích na Moravì a napomoci by mìl také
Klub pøíznivcù a chovatelù Valaské ovce, který byl zaloen
v loòském roce. Na letoní první schùzce dne 14. kvìtna v ronovském skanzenu èlenové klubu konstatovali, e tento rok
je pro pùvodní Valaku pøíznivý a jehòata se rodí zdravá a plná
ivota. Doufejme, e se do budoucna podaøí udret a také
rozíøit stav této atraktivní oveèky.
Gabriela itníková

g Zmìna místa konání! Nyní v Klubu dùchodcù (za zubní
poliklinikou) Msgr. rámka 13. Úterý 14. èervna 2005 v 10.00
a 16.00 hod., dále kadé druhé úterý v mìsíci. Pro irokou
veøejnost nabízíme: mìøení cholesterolu, mìøení krevního
cukru, mìøení krevního tlaku (zdarma), mìøení tìlního tuku
(zdarma), poradnu pro výivu (zdarma), ochutnávku èeských
nutraceutik, dopolòky stravy (zdarma). Srdeènì zvou èlenové klubu Projekt zdraví.

Osobnosti roku jsou známy!
Rada mìsta Nový Jièín na svém 38. zasedání dne 25. kvìtna
2005 schválila návrh na vyhodnocení osobností z oblasti sociální a oblasti kultury. Dle zákona o obcích a na doporuèení
komise kulturní a sociální se osobnostmi roku 2005 stali:

Cyklobus z NJ a na Bílou
Oznamujeme vem pøíznivcùm turistiky a cykloturistiky,
e od 1. 5. 2005 byl zahájen provoz cyklobusu, který odjídí
z Nového Jièína, autobusového nádraí v 7.25 hod. Linka je vedena pøes Trojanovice, Ronov p. R, Beèvy, Velké Karlovice,
Bílá-Bumbálka do Bílé. Cena jízdenky a do Bílé èiní 92,- Kè.
Cena kola 15,- Kè. Od 1. 5. do 2. 10. 2005 kadou sobotu, nedìli a státem uznaný svátek. V dobì prázdnin od 1. 7. 2005
do 31. 8. 2005 dennì. Také je mono si objednat rezervaci,
a to na: http://cyklobusy.connexmorava.cz
g

Novojièínská Kopretina

g

V OBLASTI KULTURY
1. paní Marie BÌLÍKOVÁ, dlouholetá sbormistrynì dìtských pìveckých sborù. Zaslouila se o rozvoj dìtského zpìvu
a hudebností dìtí ve mìstì.
2. pan Oldøich SOBEK, podílí se na kulturním rozvoji místní èásti Nový Jièín-Libho. Vydává místní zpravodaj.
3. paní Jana HOMOLOVÁ, dlouholetá vùdèí osobnost Literárního klubu.
4. pan Miroslav TYRALA, uèitel a propagátor hudby ve mìstì, úspìná vùdèí osobnost Novojického kvarteta a Komorního
orchestru P.J. Vejvanovského.
5. pan Bøetislav JANOVSKÝ, významný uèitel, malíø.
g

V OBLASTI SOCIÁLNÍ
1. paní Marie BÙKOVÁ, dobrovolnì peèuje o staré lidi.
2. paní ing. Hana MACHÁÈKOVÁ, pracuje ve sdruení
RAIN MAN rodièù a pøátel dìtí s autismem s cílem zlepení
kvality ivota tìchto dìtí a jejich rodin.
3. pan Miroslav SVÁÈEK, zaloil a dosud vede klub dùchodcù a stará se o zlepování podmínek starých lidí v místní
èásti Nový Jièín-Straník.
Osobnosti budou slavnostním zpùsobem ocenìny a bude
jim podìkováno v úterý 31. 5. 2005 v 17.00 hodin, kdy v Beskydském divadle v rámci závìreèného koncertu ZU Nový
Jièín jim starosta mìsta Mgr. Ivan Týle pøedá pamìtní listy,
medaile, kvìtinové a vìcné dary. Stejnì jako minulý rok i letos vás v následujících èíslech Novojièínského zpravodaje podrobnìji seznámíme s kadou z ocenìných osobností.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín
g

Ubytování v soukromí
g Ji v loòském roce jsme upozoròovali na existenci poptávky
po ubytování v soukromí. Doposud jsme vak zaznamenali
jen velmi malou odezvu na tuto výzvu. Máte-li tedy nìkdo nevyuitou èást domu, stálo by jistì za zváení, zda byste tento
prostor nechtìli pronajímat turistùm, obchodním cestujícím
a jiným. V pøípadì, e nìkdo ubytování v soukromí ji poskytuje, má monost prezentovat svou nabídku prostøednictvím
IC Nový Jièín. Informaèní centrum poskytovateli ubytování
vytvoøí prezentaci na internetu a zahrne ho do informaèních
materiálù mìsta, které jsou návtìvníkùm k dispozici. Vyzýváme tímto ty, kdo poskytují ubytování v soukromí, nebo by
tuto aktivitu chtìli zaèít provozovat, aby kontaktovali Informaèní centrum Nový Jièín, Úzká 27, 741 01 Nový Jièín, tel.:
556 711 888, 556 768 288.
Tereza Petráová, Informaèní centrum Nový Jièín
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Informaèní centrum Nový Jièín ve spolupráci s panem Bròovjakem z KÈT vytvoøilo v loòském roce Novojièínskou Kopretinu (turistické trasy, které vedou z NJ zpìt do NJ a pøipomínají tak kvìt kopretiny) a Mìstskou turistickou trasu. Kopretina má celkovou délku 80,5 km. Není nutné absolvovat ve
najednou. Kopretina má dvanáct lístkù, které je moné procházet po jednom nebo je spojovat do nìkolika a vytváøet si
tak libovolnì dlouhé trasy. Do záznamníku s popisem trasy
a mapou mohou úèastníci sbírat záznamy z kontrolních bodù
na trase. Po projití úsekù Kopretiny o celkové délce minimálnì
40 km úèastník obdrí v IC speciální razítko a po dokonèení
celé délky trasy pak pamìtní odznak. Celou Kopretinu je moné
absolvovat i na kole. Pro ty, kteøí dávají pøednost kratím trasám, je tu pak záznamník Mìstské turistické trasy, který
vás provede Mìstskou památkovou rezervací Nový Jièín. Za
projití vech zastavení vám bude opìt odmìnou speciální razítko. Kdo si tedy bude chtít v nadcházející turistické sezonì
pøipomenout, v jak krásném mìstì a kraji ije, mùe tak uèinit
s pomocí turistických záznamníkù, které jsou v prodeji v informaèním centru.
Tereza Petráová, IC Nový Jièín
g

Co Èech, to muzikant
g P O H O D A  tak se
jmenovala jedna z písnièek ji druhého roèníku soutìe DO-RE-MI,
kterou dne 12. kvìtna
2005 pro své áky poøádalo Odborné uèilitì a Praktická kola na
Sokolovské ulici v Novém Jièínì. I pøes poèáteèní nervozitu vech
devìt soutìících svá vystoupení zazpívalo na výbornou,
a právì proto za svùj výkon nìkolik z nich dostalo i pìtku!
Výjimkou byla pouze vítìzka Kateøina Zelenková, kterou za
její podání písnì Høíná tìla, køídla motýlí vedoucí odboru
kolství pøi MìÚ a pøedsedkynì poroty ing. Oldøika Navrátilová ohodnotila známkou 6! V porotì dále zasedla také mluvèí novojièínské radnice ing. Iva Vaendová, øeditel koly PhDr.
Ivan Janík, klávesista a zpìvák skupiny Krystal Karel Glogar
a uèitele koly zastupovala paní uèitelka Hana Hanáková.
Odmìnou vem odváným soutìícím byly nejen pìkné
ceny, ale hlavnì potlesk i obdiv spoluákù  divákù. Vdy
vystoupit a zazpívat pøed celou kolou, to chce poøádný kus
odvahy! Rèení Co Èech, to muzikant se opìt potvrdilo a nezbývá, ne se tìit na 3. roèník soutìe opìt za rok.
Dagmar Pospìchová

Pøedváleèní hudební pedagogové
g Hudební ivot v Novém Jièínì je velmi bohatý a pestrý. Do-

kladem jsou mnohá hudební seskupení, jejich úroveò ji
pøesáhla hranice amatérizmu a svými výkony se øadí mezi
profesionály. Velmi se o to zaslouili èetní hudební pedagogové, kteøí v naem mìstì buï jetì ijí nebo se o nich mùeme
doèíst v èetných odborných publikacích. Vìtina z nich se
vdy aktivnì zapojovala do zdejího kulturního dìní. Dnes
bych vás chtìl seznámit s trojicí muzikantù, která zde pùsobila v pøedváleèných letech. Vichni se podíleli na sjednocení èeské hudební kultury v mìstì. Výsledkem jejich snaení
bylo vytvoøení okresního osvìtového sboru (dále OOS) koncem
roku 1935. Místní zpìváci se tehdy soustøedili ve Smíeném
pìveckém sdruení pod vedením odborného uèitele Adolfa Geryka (65 èlenù) a instrumentalisté se uplatnili v amatérském
symfonickém orchestru, do jeho èela se postavil Eugen Nohel.
Dalím krokem OOS bylo správní pøevzetí èeské hudební koly, která byla doposud poboèkou kolské matice v Mariánských horách. Øízením tohoto uèilitì bylo povìøeno kuratorium, jeho èleny se stali Marie Rozmìrová, Josef Krejèí,
Stanislav Lakota a Adolf Geryk.
Poslednì jmenovaným bych se chtìl zabývat podrobnìji.
Adolf Geryk nebyl sice zdejím rodákem, ale jeho jméno tehdejí obyvatelé naeho mìsta velmi dobøe znali. Narodil se
26. ledna 1903 v nedalekém tramberku, kde také absolvoval základní kolu. Do tajù hudby ho zasvìcoval kopøivnický
evangelický vikáø Rosenzweig, který ho také uèil høe na housle, harmonium a varhany. Bìhem pozdìjích studií na uèitelském ústavu v Pøíboøe (19181922) si své hudební vìdomosti
i dovednosti dále rozíøil. V oné dobì také hrával na violoncello
v tamním symfonickém orchestru pod vedením uznávaného
Frantika Vojtìchovského a a do roku 1924 dirigoval smyècový orchestr a muský pìvecký sbor v rodném tramberku.
Jako uèitel pùsobil postupnì na èeských kolách v Rybím,
v Bernarticích nad Odrou a v Novém Jièínì. V naem mìstì
øídil od roku 1926 nejdøíve smíený pìvecký sbor církve èeskobratrské (20 èlenù). Po sjednocení èeské hudební kultury
v mìstì a vytvoøení Smíeného pìveckého sdruení pod zátitou OOS (65 èlenù) se stal jeho sbormistrem. Jeho zásluhou dolo k vzájemnì inspirující spolupráci s místním symfonickým orchestrem a výsledkem bylo provedení i tak nároèných skladeb, jakými jsou Smetanova Èeská píseò a Novákova Neèasná vojna. Geryk také pøíleitostnì vystupoval
jako instrumentalista se sokolským orchestrem a dokonce
zaloil hasièskou dechovku. Navíc aktivnì spolupracoval se
zdejím klavírním triem a se smyècovým kvartetem (violoncello). Po záboru Sudet se pøestìhoval do Pøerova, kde jako
dùchodce externì vyuèoval na tamní støední pedagogické
kole.
Dalím místním a veøejnì známým hudebním pedagogem
byl Ludvík Calábek, narozený 9. srpna 1899, pocházející ze
Skokù v okrese Pøerov. Po absolvování brnìnské konzervatoøe v oborech hra na varhany (19191923) a hra na housle
(19231926) a po krátkém uèitelském pùsobení na hudební
kole v Èeském Tìínì si otevøel soukromý hudební ústav
v Novém Jièínì (1929). Toto kolské zaøízení se nacházelo v rohovém domì na styku ulic Vysoké (Hohe-Strasse) a Revoluèní (Land-Strasse) a mìlo vysokou odbornou úroveò. Mnoha
Calábkovým ákùm se stala hudba povoláním (napø. Ervínu
Bártkovi, Václavu Ptáèkovi aj.). Zajímavostí byly kadoroènì
poøádané a hojnì navtìvované ákovské produkce probíhající v Národním domì, kulturním centru zdejích Èechù.
V roce 1938 odchází Ludvík Calábek do Brna, kde posléze
pùsobí na Hudební kole J. Kvapila a do svého dùchodu
(1959). Bìhem svého uèitelského pùsobení napsal èetné skladby pro housle a klavír, vesmìs instruktivního rázu. Komponoval vak i rozsáhlejí díla orchestrální, uvádìná v létech
1946 1953 v rozhlase. Nìkteré jeho skladby vyly tiskem
v Novém Jièínì.
Tøetí osobností, která si zaslouí nai pozornost, byl vynikající houslista Eugen Nohel, který se narodil v Hustopeèích
u Brna. Vrcholu své virtuozity ve høe na housle dosáhl soukromým studiem u posledního svého pedagoga Viktora Noppa,
který byl asistentem Otakara evèíka. V letech 19281938

vyuèoval hudební výchovu na státním reálném gymnáziu
v Novém Jièínì a poslední dva pøedváleèné roky té houslovou hru na hudební kole OOS (19361938). Kromì toho dirigoval místní symfonický orchestr OOS spolu s kolegou Jaroslavem toudou. Roku 1945 se stal uèitelem Mìstské hudební koly v Novém Jièínì. Èasto se té uplatòoval jako koncertní
houslista. Dva roky rovnì hrál druhé housle v právì vzniklém
Novojièínském smyècovém kvartetu.
V závìru bych chtìl zodpovìdìt otázku, proè jsem vás chtìl,
váení ètenáøi, seznámit s výe uvedenými hudebními pedagogy? Oni toti patøili k mnoha poctivým muzikantùm, kteøí
v naem mìstì pùsobili a svou prací pomáhali vytváøet hudební podhoubí, z nìho vyrùstali noví dobøí hudebníci pùsobící na zdejí hudební scénì a vytváøející cenné kulturní
hodnoty.
Václav Ptáèek

Problematika domácího násilí
Jednou z velmi nebezpeèných forem trestné èinnosti jsou
èiny, které nìjakým zpùsobem poniují lidskou dùstojnost.
V souèasné dobì trestní zákon obsahuje nìkolik trestných
èinù, které lze zahrnout do termínu domácího násilí, jako je
napø. omezování osobní svobody, ublíení na zdraví, týrání
svìøené osoby, únos apod. Následky domácího násilí se týkají jak ivotních partnerù tak i nezletilých dìtí a odhalování
této trestné èinnosti je velmi problematické, protoe mezi
agresorem a obìtí jsou z minulosti citové vazby a málokdo
je ochoten se svým problémem pøijít k odborníkovi a sdìlit
svoji tíivou ivotní situaci.
Jako dùkaz výe uvedeného by mohly slouit poznatky oetøujících lékaøù, kteøí nevìøí pacientùm sdìlované pøíèiny svých
úrazù a modøin, policistù, kteøí øeí podaná trestní oznámení.
Neøeené domácí násilí má patný vliv na obì, která postupem èasu ztrácí objektivní náhled na svoji situaci a v koneèné
fázi obviòuje sebe sama za vechny potíe v partnerském
souití. Ve vypjatých situacích mohou obìti dospìt k závìru,
e není ádné východisko z této ivotní situace a mohou zaèít
uvaovat o formách úniku, které jsou spojené s pokozením
vlastního zdraví èi sebevradou. Takové ivotní situace se
zápornì projevují i na schopnosti dospìlé osoby vychovávat
své dìti, které trpí takovou rodinnou situací nejvíce.
Dosavadní postoj spoleènosti k agresorùm, kteøí znepøíjemòují ivot svým pøíbuzným, není dostateènì dùsledný, obìti
domácího násilí si stìují, e jim stejnì nikdo nepomùe a pokud si budou stìovat, e situace bude jetì horí. V souèasné
dobì je v Parlamentu Poslanecké snìmovny ÈR návrh zákona,
na jeho základì by se agresorovi zakázal pobyt ve spoleèné
domácnosti s obìtí na dobu deseti dnù, bìhem které by si
obì vyøeila svoji tíivou ivotní situaci. Pøedpokládá se, e
by uvedený zákon mohl být schválen jetì v tomto roce.
Dne 25. dubna 2005 se uskuteènila v aule Mìstského úøadu
v Novém Jièínì akce Bílého kruhu bezpeèí v Ostravì, který
seznámil posluchaèe s problematikou domácího násilí a statistickými údaji o tomto jevu v Ostravì-Dubinì a Bìlském lese.
Mìsto Nový Jièín má zájem na tom, aby pøísluné orgány a instituce, které mohou pomoci pøi øeení této problematiky,
dohodly systém pomoci obìtem domácího násilí a seznámily
se závìry veøejnost, která mùe tìchto slueb vyuívat.
V souèasné dobì se mohou obèané obracet na paní Vìru
Bezunkovou, pracovnici odboru sociálních vìcí Mìstského
úøadu Nový Jièín na tel. èísle 556 768 237, která ji nyní
spolupracuje pøi øeení tìchto problémù s níe uvedenými
institucemi. Obèané se mohou obracet i pøímo na Poradnu
pro manelství, rodinu a mezilidské vztahy se sídlem Nový
Jièín, tefánikova 7, na tel. èísle 556 702 265, Obèanskou poradnu se sídlem Nový Jièín, Divadelní 8, tel. èíslo 556 768 368
a mìstskou policii na adrese Nový Jièín, Divadelní 8, tel. èíslo
556 768 280 nebo tísòové volání 156 (i z mobilního telefonu),
Policii ÈR, Nový Jièín, Sv. Èecha 11, tel. èíslo 974 735 111
a Obvodní oddìlení Policie ÈR, Nový Jièín, Vanèurova 46, tel.
èíslo 974 735 111 nebo tísòové volání 158. Policie má ji urèené pracovníky, kteøí se budou zabývat touto citlivou problematikou. Mìstský úøad Nový Jièín mùe rovnì poskytnout
sluby prostøednictvím psycholoky, která pracuje pro klienty
ve ètvrtek od 15 do 17 hodin a konzultace zprostøedkuje paní
Bezunková.
Mgr. Jiøí Mièaník, odbor sociálních vìcí
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Zvukový informaèní panel
pro lepí orientaci v Novém Jièínì

g Informaèní panel s orientaèní mapou mìsta Nový Jièín umís-

tìný v dolní èásti ulice 5. kvìtna (proti Komerèní bance) v prùchodu k autobusovému nádraí, proel v polovinì mìsíce kvìtna výraznými zmìnami. Ji na poèátku letoního roku byly
v úzké spolupráci MìÚ Nový Jièín a DARUMA, spol. s r.o.
definovány nové obsahy vech informaèních blokù a legend
novojièínské orientaèní mapy. Na základì této spolupráce byl
plzeòskou spoleèností obsah zvukového informaèního panelu
od základu inovován. Stejné nebo podobné informaèní panely
DARUMA CITY VOICE nebo DARUMA VOICE GUIDE mùeme ji nìkolik let vyuívat ve více ne 100 nejvýznamnìjích
èeských a moravských mìstech, ale také v pøírodnì krajináøských areálech, na hradech, zámcích, památnících a podobných místech.
Na zvukovém informaèním panelu najdete výraznì zvìtený
a velmi pøehledný orientaèní plán mìsta s nejzajímavìjím
okolím, úplný rejstøík ulic, nejvýznamnìjí historické objekty
a samozøejmì i vechny instituce, to celé v aktualizovaném
provedení a zcela nové, moderní grafice. Po navolení urèité
èíselné kombinace na ovládací klávesnici vás bude u nejdùleitìjích objektù uvedených v orientaèním plánu mìsta
a jeho legendách provázet nejen mluvené slovo v èeském, anglickém èi nìmeckém jazyce, ale zároveò bude dané místo
svìtelnì oznaèeno vysoce svítivými diodami. Nový øídící systém Listonic opìt obsahuje atraktivní funkci SELF PROMOTION, která umoòuje automatické spoutìní jednotlivých
zvukových sloganù v pravidelných èasových intervalech. Souèástí zvukového informaèního panelu je i plocha urèená k prezentaci podnikatelských subjektù. Informaèní panel není urèen
pouze návtìvníkùm Nového Jièína, ale urèitì jej vyuijí i novojièíntí obèané pro lepí orientaci ve svém mìstì.
Stanislav Bartoò
a za DARUMA, spol. s r.o. Miroslav Maek

Kam patøí odpad?
g Vichni víme, kam s ním. Do popelnice! Ale je to tak
jednoduché? Tento èlánek je souèástí právì probíhající informaèní kampanì mìsta Nového Jièína, která je zamìøena
na zlepení tøídìní a následné vyuití odpadù z naich domácností.
Co to je plast? Plasty jsou syntetické materiály, které se
získávají z chemických látek, pøedevím z ropy, zemního plynu a uhlí, ale i z biomasy. Plasty se pro své velmi výhodné
uivatelské vlastnosti rychle rozíøily. Plastové výrobky mnohdy nahrazují výrobky døíve vyrábìné z pøírodních materiálù.
První plast, který se ujal pod názvem bakelit, objevil roku
1909 chemik Leo Baekeland.
Jak tøídit plasty? Vytøídìné plasty dáváme do kontejneru
oznaèených zpravidla lutou barvou a nápisem plasty. Dalí
monost je odevzdání vytøídìných plastù na separaèním dvoøe. Linolea, novodurové trubky, zneèitìné plastové obaly od
oleje, potravin, chemikálií apod. do tøídìného plastu vak
nepatøí! Je nemoné tøídit kadý druh plastu zvlá. Pro jejich rùznorodost a rozdílný bod tavení se ze smìsných plastù
lisují výrobky jako patníky, lavièky, dladice apod. Výjimkou
jsou PET lahve. Jedná se o recyklovatelný obal, proto pokud
máme monost, tøídíme PET lahve zvlá. Vdy je selápneme  snííme tím jejich objem. V Èeské republice se PET lahve
zpracovávají ve firmì Silon Planá nad Lunicí, kde se vytøídìné lahve drtí a pouívají pøi výrobì polyesterových vláken
pro netkané textilie a izolaèní materiály.
A z hlediska recyklace, skládkování, spalování i pouití
je nejménì pøíznivý ivotnímu prostøedí plast PVC. Obsahuje
velké mnoství ftalátù a chlóru. Ve védsku platí dokonce
zákaz pouívání PVC. Polyvinylchlorid se pouívá na výrobu
obalù na potraviny, hraèek, plastových oken, kreditních karet, novodurových trubek, linolea a mnoha jiných výrobkù.
Jak poznáme polyvinylchlorid  PVC? Kadý druh plastu poznáme podle èíselného kódu, popø. zkratky uvedeného symbolu PVC  èíselný kód 03.
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Pokud se plastovým výrobkùm a obalùm nemùeme vyhnout, snaíme se je pouít opakovanì. Plasty které nejsou
recyklovány se skládkují nebo spalují ve spalovnách, které
jsou vybaveny èistièkou spalin. Plasty nikdy nespalujeme doma. Vzniká velké mnoství toxických látek, které se spalováním uvolní.
Více informací o informaèní kampani a nakládání s odpady se dozvíte na tìchto adresách a kontaktech: Odbor
P mìsta Nového Jièína, Masarykovo námìstí 1, 741 01 Nový
Jièín, tel.: 556 768 365, e-mail: mkissova@novyjicin-town.cz,
Ekocentrum  RS ÈSOP Novojièínska, Komunitní centrum
Kláter, Blahutovice 34, 741 01 tel.: 556 752 030, 603 845 216,
e-mail: info@rcmsk.cz, www.rcmsk.cz.
Mgr. Marta Kiová, odbor ivotního prostøedí,
Lumír Kuchaøk, Ekocentrum  RS ÈSOP Novojièínska

Veletrh Novojièínska byl úspìný
Ve dnech 21. 22. 5. 2005 se uskuteènil v areálu zimního
stadionu tradièní VI. veletrh Novojièínska. Prezentovat své výrobky na veletrhu projevilo zájem témìø dvì stì podnikatelù,
ivnostníkù èi firem, avak z dùvodu kapacity plochy zimního stadionu, pozdní pøihláky, popø. zájmu pouze prodávat
a ne vystavovat, jich nakonec bylo 114. Veletrh zahájil námìstek hejtmana Moravskoslezského kraje pan Pavol Luka s místostarostou Nového Jièína Mgr. Tomáem Vindiem, èlenem
rady mìsta dr. Milanem turmem a vedoucím referátu finanèních poradcù Kooperativy ing. Èeòkem Krupièkou. Mgr. Vindi
ve svém úvodním slovu zdùraznil význam této akce pro rozvoj podnikání v Novém Jièínì a naem regionu. Pøipomnìl
vývoj veletrhu, kdy proti prvnímu roèníku, který se uskuteènil pøed esti lety v prostorách závodního klubu Tonak Nový
Jièín, dolo k výraznému zkvalitnìní akce nejen z hlediska
sortimentu zboí, ale také estetického vzhledu, návtìvnosti
atd. Oproti pøedchozím létùm dolo v letoním roce k významné zmìnì na místì hlavního poøadatele veletrhu, jim se vedle
mìsta Nového Jièína stala pojiovna Kooperativa.
Ji tøetí rok se daøí spojit veletrh s Pravou èeskou poutí
Rádia Èas, co významnì pøispívá k úspìnosti obou akcí 
letoní návtìvnost okolo 20.000 návtìvníkù je toho opìt dùkazem. V jarním termínu, na zaèátku sezony, tak byla ve
mìstì vytvoøena tradice domácí, nejen zábavné, ale i prospìné akce. Na pouti vystoupila øada umìlcù, návtìvníci mohli
vyuít pouové atrakce, stánkový prodej, èi se pobavit pøi veèerním programu. Naopak na veletrhu bylo mono se seznámit s produkcí domácích podnikatelù, inspirovat se novými
módními trendy, získat kontakt na mnohé výrobce, sjednat
èi objednat mnohé sluby, nechat se pojistit, objednat dovolenou a také ochutnat výrobky místních potravináøù. Veletrh
letos nepochybnì zvýraznily i osobnosti, které se zúèastnily
slavnostního zahájení, hokejista NHL Rostislav Klesla, zpìvaèka Heidi Jankù, Miss Moravskoslezského kraje Zuzana
Hanzelková a dalí. Svou koncepcí pøesáhl letoní veletrh
regionální hranice, o èem svìdèí vystavovatelé nejen z novojièínského okresu. Podcenìn vak zùstal podnikateli pøímo
z Nového Jièína, kteøí snad zatím nedocenili monost levné
reklamy. Ale ti, kteøí se zúèastnili, projevili zájem o úèast také
v pøítím roce. Jako u kadé akce bude u pøítích roèníkù
stále co zlepovat, hledat nové formy propagace této akce,
a tím zároveò i mìsta Nového Jièína, jeho turistických atraktivit, pohostinských slueb a mnohého jiného.
A perlièku na závìr: Po zhlédnutí veletrhu se mylenkou
zrealizovat podobnou akci v prostorách sportovní haly zabýval také jeden ze zahranièních návtìvníkù, který ocenil
tuto akci jako velmi pøínosnou a mnohé námìty si odváí
domù.
Za organizátory ing. Stanislav Bartoò,
dr. Vítìzslav Èernoch

g

Obèanská statistika /duben
Narodilo se 19 dìtí, z toho 7 chlapcù a 12 dìvèat. Pøistìhovalo se 42, odstìhovalo 34 obèanù. Bylo uzavøeno 11 sòatkù
v Novém Jièínì, 6 v Kunínì, 1 v enovì u NJ, 1 v ivoticích u NJ.
Poèet obyvatel 26 637, zemøelo 22. Nejstarími obèany jsou
Anna Trávníèková (8. 1. 1905) a Josef Hubník (8. 4. 1904).

g

Ahoj, Evropo, aneb
nae záitky z Finska

g Vstupem Èeské republiky do EU získaly koly monost pracovat na rùzných mezinárodních projektech. Ji ètvrtým rokem
se Interklubu, který pùsobí pøi naí kole pod vedením ing. Galiové a Mgr. Sviderkové, podaøilo získat grant EU. Letoní mezinárodní projekt Ahoj, Evropo se uskuteènil koncem bøezna ve
Finsku a my jsme mìli tu monost se ho zúèastnit.
Do této zemì jezer a mrazu jsme zavítali 17. bøezna 2005. Jeliko jsme vyjídìli ze suchdolského nádraí o pùl jedné v noci,
v Praze vichni vypadali velice vyèerpanì. Pøispìlo k tomu i nìkolikahodinové èekání na odlet naeho letadla v hale ruzyòského
letitì. Pøestup v Helsinkách nám neèinil velké potíe, take jsme
se rychle pøemístili do druhého, ale tentokrát meního letadla.
Kdy jsme pøiletìli do Turku, nepøivítaly nás kufry, ale zato nai
usmìvaví hostitelé. Nasedli jsme do autobusu a ujídìli kdo ví
kam. Jakmile autobus zastavil, vystoupili jsme a ocitli se uprostøed lesa. Jeliko u byla tma, museli jsme zaostøit svùj zrak,
abychom zjistili, e to není obyèejný les, ale nádherný kemp s názvem Ahtela. Byli jsme moc unavení, a tak nás Finové netrápili
ádným dalím seznamováním a odvedli nás do chaty, kde jsme
byli po celých deset dní ubytováni.
Program ostatních dnù byl velice pestrý. Mezi dalími èinnostmi nesmíme opomenout návtìvu horolezeckého centra, ve kterém se vyøádili i ti nejvìtí ïáblíci, nebo odpoledne strávené
v lázních Spa Caribia. Jakmile jsme tam veli, byli jsme ohromeni. Byl tam jeden bazén se skluzavkou, dalí s vodopádem a komùrkami a nechybìly bazény s perlièkovou koupelí èi masáními proudy. Ale tøenièkou na dortu byl venkovní bazén. Vyplavali jste ven, kde bylo jen pár stupòù nad nulou a pokud jste
z vody nevystrèili nic víc ne hlavu, ani jste tu zimu nepoznali,
protoe tam byla teplá voda. A co teprve výlet lodí na ostrov
Mariehamn, kde nám hrál a zpíval stále usmìvavý Pete Laakso!
Mohli jsme tanèit, uèit se salsu, nakupovat a mnoho dalího.
A pøestoe byla zima, mìli jsme pøístup na palubu, kde nám to
pøipadalo jak na zimním stadionu, jen ty brusle kdyby byly.
A protoe nìkteøí nevìøili, e ve Finsku mají stejná zvíøata jako
u nás, v Èeské republice, návtìvu v ZOO v Helsinkách jsme nevynechali. Dokonce jsme zavítali i do finského parlamentu, kde
nás provázela jedna moc sympatická paní, která nám vyprávìla
o historii Finska.
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Dalími akcemi s naimi finskými kamarády byly koncert kapely jednoho z Finù  Rasmuse a návtìva kina Pallatsi, ve kterém
se promítala americká komedie. Vzali nás i do rùzných restaurací,
napøíklad do pizzerie, èínské restaurace a Hesburgeru (pravý
finský McDonald). U jste se nìkdy procházeli ve snìnicích na
nohou po zamrzlém moøi?
Nae denní programy byly nabité a rùznorodé, ale noèní zùstávaly stejné. Protoe kadá chata mìla saunu, strávili jsme více
èasu saunováním ne spaním. Nachystali pro nás i pár workshopù  kreslení na trièka, kde jsme uplatnili vechnu svou fantazii,
která nezná hranic, navlékání døevìných korálkù, vyrábìní placek pro tìstí a pletení náramkù pøátelství. Mìli jsme také
monost navtívit katedrálu v Turku. Také jsme navtívili dvì
finské koly. První byla Seafarers school  kola pro námoøníky. Byla neuvìøitelnì prostorná se spoustou odborných uèeben
a zkuebních radarù a simulátorù s navigaèním zaøízením. Vyzkoueli jsme si i záchranné vesty. Druhou kolou byla nejstarí
kola v celém Finsku  Gymnázium v Turku. Vnìjí vzhled této
koly nevypadal nijak vábivì, ale interiér byl pøíjemnì vybaven.
Rozdíl mezi naím a jejich studiem na tomto typu koly je, e
studují pouze tøi roky na gymnáziích, kdeto my studujeme ètyøi
roky. Ale tohle není jediný rozdíl. Protoe studenti bydlí v jiných
èástech mìsta nebo na odlehlejích místech, koly jim platí taxi
na dopravu a obìdy ve kolních jídelnách mají také zdarma. Na
to mùeme jen øíct, jiný kraj  jiný mrav.
A co nás pøekvapilo? Na ulici nezamèená kola, ve kolách nemají atny, pouze vìáky na jejich obleèení, a pøesto se nemusí
bát, e se jim nìco ztratí. Stravování Finù se také lií od toho
naeho. Velice èasto i v restauracích mají védské stoly a musíme
øíct, e jsou poøádní jedlíci. Po celou dobu naeho pobytu byli
neustále usmìvaví, milí a pøíjemní. Jejich ivotní styl je odliný
od naeho. A je to vude vidìt! Váí si velmi ivotního prostøedí.
Na ulicích, ve mìstech je èisto. Za deset dní jsme vidìli spíe ty
jejich dobré stránky, ty patné buï nemají nebo je dobøe skrývali.
A nastal èas louèení, který asi nikdo nemá rád. Rozdali jsme
si dárky, kterými jsme chtìli udìlat radost, ale hlavnì jim prezentovat nai zemi. Potìili jsme je proslulým èeským pivem, èokoládou, keramickými a sklenìnými suvenýry. I my jsme dostali
dárky. Bylo to od nich velmi milé. Fotili jsme, vymìòovali telefonní èísla, e-mailové adresy. Nikomu se nechtìlo domù. Louèili jsme
se se slzami v oèích a s nadìjí, e se za rok sejdeme  tentokrát
u nás. A my se u tìíme, e se o své pøátele postaráme, tak jako
oni o nás. Snad se jim bude u nás líbit.
SO a SOU, Divadelní 4, Nový Jièín
Tento projekt byl uskuteènìn s podporou z programu EU
MLÁDE. Obsah tohoto projektu nemusí vyjadøovat stanovisko EU èi Národní agentury ani nezakládá odpovìdnost
z jejich strany.

Jaroslav Merenda

Setkání

Jen okamik, malá chvíle.
To setkání je vak milé:
sestra sestru pøivine
a tisknou se víc a víc.
Foto Jaroslav Bìlík

Tak vítáme v Jièínì
i Zrzávku z Hodslavic.

Jièínka se v ilinì ostøe otáèí doprava. Zleva pøibírá
vody Zrzávky. Soutok je skryt v husté zeleni vysokých
bøehù obou koryt. (Pohled z mostu.)
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