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Mìsto Nový Jièín, je je èasto oznaèováno jako mìsto kloboukù (podle ji nìkolik staletí fungující firmy na výrobu
kloboukù Tonak), vyhlásilo soutì o nejoriginálnìjí klobouk.
Soutìe se mohou zúèastnit jednotlivci, týmy, dìti, mláde,
dospìlí. Prostì vichni kreativní lidé, kteøí mají chu, èas
a odvahu. Ji nyní si mohou pøipravovat rozlièné pokrývky
hlavy, které si s sebou pøinesou 3. záøí 2005 na XII. mìstskou
slavnost, kde pìtièlenná porota vybere tøi nejoriginálnìjí
a ty také ocení.
Pokud zájemci vytvoøí více kloboukù a nebudou mít nikoho,
kdo by si je nasadil nebo vytvoøí lepí, originálnìjí a ten pùvodní budou chtít znehodnotit, rádi bychom je poprosili, aby
je nevyhazovali a pøinesli na mìstské kulturní støedisko nebo
do Mìstské knihovny Nový Jièín, nebo tyto budou zcela jistì
v prùbìhu XII. mìstské slavnosti vyuity. Jak a proè? Protoe
se vichni spoleènì pokusíme dosáhnout rekordu v poètu lidí
s klobouky shromádìných na omezeném prostoru. Agentura
Dobrý den Pelhøimov zaregistruje pokus, který se uskuteèg

ní za úèasti oficiálních rozhodèích. Pokus bude zaregistrován agenturou Dobrý den Pelhøimov. Poèítání probìhne za
úèasti oficiálních rozhodèích v den konání slavnosti 3. záøí
2005 od 15.00 do 17.00 hodin na Masarykovì námìstí. V pøípadì, e bude pokus úspìný (oficiálnì uznaný), bude zaevidován v Èeské databance rekordù a nabídnut ke zveøejnìní
v publikaci Guinnessovy svìtové rekordy.
K tìmto zajímavým akcím se pøipojí i novojièínský Tonak a.s.
Tøem nejlepím ze soutìe o nejoriginálnìjí klobouk vìnuje
hodnotné ceny  jak jinak ne originální pokrývky hlavy. Pokus
o rekord podpoøí vìnováním 100 kusù klobouèkù a 500 kusù
polotovarù kloboukù vhodných k umìleckému dotvoøení. Do
projektu se zapojily té základní a støední koly ve mìstì.
Jejich studenti a áci ji vytvoøili více ne 2000 originálních
kloboukù (viz foto).
PROTO, VÁENÍ NOVOJIÈÍÒANÉ, NEZAPOMEÒTE
SI PØICHYSTAT NA 3. ZÁØÍ SVÙJ KLOBOUK!
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín

V polovinì mìsíce èervna, ve ètvrtek 16. 6. 2005, se sela
rada mìsta na své 39. schùzi. Úvodní zprávou, kterou se RM
zabývala, byl závìreèný úèet mìsta za rok 2004. Èlenové rady
se seznámili s výsledky pøezkoumání hospodaøení mìsta zpracovanými Krajským úøadem Moravskoslezského kraje, z nich
vyplynulo, e pøi pøezkoumání nebyly zjitìny nedostatky
a chyby. Proto rada doporuèila zastupitelstvu schválit závìreèný úèet za rok 2004 bez výhrad.
Rada mìsta na svém jednání také schválila celou øadu doporuèení týkajících se schvalování smluv a dohod pro jednání
zastupitelstva mìsta (20. zasedání se uskuteèní 29. 6. 2005),
z nich si dovolíme nìkterá zmínit. Prvním z nich je doporuèení ZM ke schválení dohody o poskytnutí finanèního pøíspìvku
novojièínskému Hasièskému záchrannému sboru ve výi
1 201 000,- Kè na strojní vybavení stanice v Novém Jièínì
a dílèí rekonstrukci a doplnìní interiéru místní stanice. Dále
se jedná o smlouvu o spolupráci s firmou OpavaNet a.s. k zabezpeèení metropolitní sítì, smluv o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta øímskokatolické farnosti na zachování a obnovu
kostela Nejsvìtìjí Trojice a panìlské kaple v Novém Jièínì,
kostela svatého Mikuláe a kaple s morovou deskou v Novém
Jièínì -ilinì v celkové výi 787 tisíc korun.
Rada mìsta souhlasila s oznaèením kulturních památek
ve vlastnictví mìsta tabulkou Kulturní památka se státním
znakem. Jedná se o jednotný postup na území celé Èeské
republiky. Pro zajímavost uvádíme, e ve vlastnictví mìsta
se nachází 32 takovýchto kulturních památek, z toho nejvíce
pak v mìstské památkové rezervaci  dvacet ètyøi.
Uzavøením partnerské smlouvy s Lyaøským klubem Svinec
zvýilo mìsto anci lyaøù na získání prostøedí na revitalizaci lyaøské chaty na Svinci z evropských zdrojù, konkrétnì
Spoleèného regionálního operaèního programu  SROP, Priority 4  Rozvoj cestovního ruchu. Mìsto Nový Jièín se zavázalo konkrétnì opravit pøíjezdovou cestu k areálu ze smìru
od Louèky, podílet se na zimní údrbì této cesty, v rámci stávajícího grantového systému finanènì podporovat lyaøský
klub stejnì jako jiné tìlovýchovné subjekty. Lyaøský klub
na druhé stranì bude pro veøejnost vytváøet kvalitní podmínky spoèívající zejména v zajitìní umìlého zasnìování hlavní sjezdovky, dìtské sjezdovky, bìecké stopy kolem vrcholu
Svince a pøístupné turistické sluby v lyaøské chatì.
Ing. Stanislav Bartoò, vedoucí odboru obecní ivnostenský
úøad, pøedloil radì mìsta zprávu o vyhodnocení VI. veletrhu
Novojièínska. S potìením mùeme uvést, e letoního roèníku (konal se ve dnech 21.22. 5. 2005) se zúèastnilo 114 vystavovatelù a navtívilo jej cca 20 tisíc návtìvníkù. Souèástí
byl bohatý doprovodný a kulturní program zahrnující napøíklad módní pøehlídky, vystoupení orientálního kouzelníka,
historického vojska, návtìvu finalistky Miss ÈR, sálový ohòostroj a tombola, její hodnota se pohybovala okolo 100 000,- Kè.
Nechybìla tak jako u tradiènì i Pravá èeská pou Rádia Èas
a mìsta Nový Jièín. Zmìnou oproti minulým roèníkùm byl
nový partner mìsta, a to pojiovna Kooperativa. V poøádání
veletrhu bude mìsto pokraèovat i v pøítím roce (zde vak
z dùvodu rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu pravdìpodobnì dojde ke zmìnì termínu jeho konání, o èem budeme veøejnost vèas informovat).
Dále byli radní informováni o poøízení dalích 14 ks mobilních døevìných stánkù, které budou nabízeny a komerènì
vyuívány pøi rùzných kulturnì-spoleèenských akcích ve mìstì. Celkem má tedy mìsto Nový Jièín k dispozici 23 tìchto
stánkù. Rada mìsta schválila cenu za jejich pronájem pro
Novojièínské léto a mìstskou slavnost 2005 ve výi 600,- Kè/
stánek/den pro sortiment obèerstvení, hostinskou èinnost
a pro rukodìlné a umìlecké výrobky bezplatnì. Cena bude
následnì vyhodnocena a stanovena pro dalí akce.
Obsáhlá byla tentokrát také problematika zahranièních
vztahù, kdy byla rada mìsta informována o úèasti novojièínské zdravotnì handicapované mládee na olympiádì ve Swietochlowicích v Polsku (konala se 18.19. 6. 2005) a úèasti
mladých sportovcù mìsta na olympiádì v Kremnici (Slovensko) ve dnech 24.26. 6. 2005. Radní byli dále informováni
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o chystané návtìvì oficiálních delegací z partnerských mìst
Novellara (Itálie) a Epinal (Francie) a dalích chystaných
akcích dotýkajících se napø. úèasti vojenského spolku Kaunitz
Rittberg na Slavnostech mìsta Kremnica konaných ve dnech
1. 3. 7. 2005. O vech tìchto akcích vás budeme informovat
na stránkách naeho Zpravodaje. Pro zajímavost uvádíme, e
delegaci mìsta Novellara poprvé povede její nový starosta pan
Raul Daoli.
Vedoucí kontrolního odboru MìÚ paní Jana Pohunková pøedloila radì mìsta ke schválení Plán kontrolní èinnosti odboru
na II. pololetí 2005. Tradiènì obsáhlá byla náplò majetkoprávní a bytové problematiky, jí èlenové rady vìnují vdy maximální pozornost. Proto zde stále platí odkaz na plné znìní
usnesení. Dalí dva body jednání tvoøily informace o výstavbì
bytových domù na ulici B. Martinù a postupu prací pøi výstavbì èistièky odpadních vod a kanalizace Libho. Tyto informace budou následnì souèástí jednání ZM dne 29. 6. 2005
(veøejnost bude informována).
Starosta mìsta vyzval té èleny rady mìsta k vyjádøení
a doplnìní plánu práce rady na II. pololetí letoního roku.
Skoro na samý závìr jednání pøijala RM zástupce osadního
výboru Kojetín v èele s jeho pøedsedou panem Miroslavem
Rosou. Ten podìkoval mìstu za vybudování dìtského sportovního høitì v Kojetínì (blíe informujeme v jiné èásti tohoto èísla) a pøipomnìl palèivé problémy obèanù této místní
èásti, ke kterým oprávnìnì patøí tíivá situace státní komunikace na Kojetín  vìtvì zasahují do komunikace, dále nedostateènì fungující pøipojení domácností na internet a vyøeení monosti sledování mìstského televizního vysílání v této
místní èásti. Rada mìsta uloila odboru obecního podnikání
na toto ve svém pracovním poøádku prùbìnì reagovat.
Pøítí jednání v poøadí 40. schùze RM se uskuteèní ve
ètvrtek 21. 7. 2005.
Na konci tohoto struèného pojednání o závìrech z 38. schùze Rady mìsta Nový Jièín si vám jménem èlenù rady mìsta
a èlenù redakèní rady Novojièínského zpravodaje s ohledem
na fakt, e nastala doba prázdnin a dovolených, dovolujeme
popøát krásné léto plné fantastických záitkù a pøíjemného
odpoèinku.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Máte zájem o zeminu?
g Mìstský úøad Kopøivnice, odbor ivotního prostøedí, vyzval
nai obec k provedení prùzkumu, zdali bude v naem správním území zájem o skrytou svrchní kulturní vrstvu pùdy (dále
jen zeminu), která bude k dispozici na pøelomu let 2007/2008
v rámci výstavby silnice I/58 Pøíbor  obchvat. Jedná se pøiblinì o 19 000 a 29 000 m3 zeminy.
Se zeminou je tøeba nakládat ve smyslu zák. è. 334/1992 Sb.
o ochranì ZPF, tzn. e mùe být pouita pro zlepení kvality
pùdního profilu, ozelenìní po výkopech, ohumusování, rekultivaci pozemku apod., ne pro terénní úpravy. Zemina bude
poskytována bezplatnì do vzdálenosti cca 15 km od místa vzniku skrývky zeminy.
Zájemci o zeminu (obèané, podnikatelé, zemìdìlci, obec, aj.)
mohou vyplnit na Mìstském úøadì v Novém Jièínì, odboru
ivotního prostøedí, ádost o poskytnutí zeminy, která bude
povaována za závaznou pøihláku k odbìru poadovaného
mnoství zeminy vèetnì jejího hospodárného vyuití. Termín
podání ádosti je do 15. 12. 2005. Seznam zájemcù bude pøedán orgánu ochrany ZPF MìÚ Kopøivnice a ten bude ve spolupráci s investorem stavby rozhodovat o výbìru adatelù,
kterým bude poadovaná zemina poskytnuta. Následnì bude
orgán ochrany ZPF provádìt kontroly pozemkù pøed i po poskytnutí zeminy. Vyplnìním ádosti jetì nevzniká právní
nárok na poskytnutí zeminy. Pøi výbìru bude pøihlíeno ke
dni podání ádosti, vzdálenosti, pøístupnosti, mnoství poskytované zeminy i zdùvodnìní pouití zeminy. V pøípadì dlouhodobìjího uskladnìní zeminy pøed jejím vlastním pouitím
je nutno vypracovat projekt deponie.

Blií informace podá ing. Rybáøová z MìÚ Nový Jièín, odboru ivotního prostøedí, tel. 556 768 278. Formuláøe ádosti
a vzor projektu deponie zeminy je mono najít na stránkách
www.novyjicin.cz

Novojicínský
zpravodaj
¡

2

Provoz kolních høi
Odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy pøi MìÚ
Nový Jièín ve spolupráci s novojièínskými základními kolami informuje o zpøístupnìní kolních høi v dobì hlavních
kolních prázdnin pro novojièínskou veøejnost:
1. Provoz kolního høitì pøi Z Dlouhá 56, Nový Jièín:
pondìlí a sobota: 9.0012.00, 15.0018.00 hod., nedìle zavøeno. Monost zapùjèení sportovního náøadí.
2. Provoz kolního høitì pøi Z Komenského 66, Nový
Jièín: V dobì kolních prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. 2005 bude
areál kolního høitì uzavøen z dùvodu rozsáhlé rekonstrukce kolního høitì.
3. Provoz kolního høitì pøi Z Jubilejní 3, Nový Jièín:
pondìlí a sobota: 15.00  20.00 hod., nedìle zavøeno. Správce sportovního areálu zapùjèí míèe na kopanou, vybíjenou,
k dispozici jsou pro malé dìti hrací koutky. V areálu je pitná
voda, uèebna v pøírodì s moností odpoèinku, pøíjemné posezení v areálu s výsadbou okrasných døevin. Minigolfové
høitì bude zrueno.
4. Provoz kolního høitì pøi Z Bohuslava Martinù 4,
Nový Jièín: pondìlí a nedìle: 9.00  20.00 hod. S výjimkou
dovolené domovníka, bude vyvìeno.
5. Provoz kolního høitì pøi Z Tyrova 1, Nový Jièín:
pondìlí a pátek, 7.00  15.00 hod. Vstup na høitì je pouze
z Derkovy ulice branou za schoditìm do kolní jídelny.
Odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy MìÚ NJ
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Úspìný den likvidace autovrakù

Novojièínská radnice v letoním roce pøipravila pro obèany
mìsta novou akci Den likvidace autovrakù zdarma. Akce
spoèívala v monosti ekologické likvidace starého motorového vozidla. Dne 28. kvìtna v termínu od 8 do 14 hodin mohli
obyvatelé mìsta pøivézt vozidlo do areálu technických slueb.
Zde bylo pøistavené vozidlo zdarma pøevzato pracovníky Autovrakovitì enklava, kteøí se o ekologickou likvidaci vraku
postarali. Majiteli motorového vozidla byl na místì vystaven
doklad o pøedání vozidla k ekologické likvidaci, který následnì poslouil jako podklad k trvalému vyøazení z evidence
vozidel. Dle srovnání s jinými mìsty, kde se den likvidace
uskuteènil také, byla sobotní akce velmi úspìná, nebo i pøes
rekordní teploty pro toto období bylo Autovrakoviti enklava pøedáno celkem dvacet osm autovrakù.
Dle statistických údajù bylo v ÈR k 31. 12. 2003 registrováno celkem 3 706 012 ks osobních automobilù v prùmìrném
vìku 13,49 roku. Vozidla starí ne 15 let tvoøila více ne
tøetinu tohoto vozového parku. Od roku 2003 se prùmìrný
vìk automobilù neustále sniuje, nejedná se vak o výrazný
pokles. Statistika jednoznaènì poukazuje na fakt, e v následujících letech bude pøibývat mnoství automobilù, které budou jejich majitelé vyøazovat z registru vozidel. Na základì
letoního úspìného dne likvidace autovrakù zdarma bude
mìsto Nový Jièín i v následujících letech opìt hledat monosti, jak v této akci pokraèovat.
Mgr. Marta Kiová, odbor ivotního prostøedí
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Nové autobusové spojení do Prahy
g Odbor dopravy a silnièního hospodáøství Mìstského úøadu
Nový Jièín oznamuje obèanùm Nového Jièína, e od 1. èervna
2005 je zavedeno nové autobusové spojení, a to dvìma spoji
z Nového Jièína do Prahy s odjezdem Nový Jièín 4.20 hod.,
pøíjezd Praha 9.10 hod., Nový Jièín 13.05 hod., pøíjezd Praha
17.55 hod. V opaèném smìru odjezd Praha 14.00 hod., pøíjezd Nový Jièín 18.50 hod., odjezd Praha 17.30 hod., pøíjezd
Nový Jièín 23.10 hod. Cena jízdenky Nový Jièín  Praha èiní
dle ceníku 240,- Kè. Jízdenku lze zakoupit v pøedprodeji, a to:
ÈSAD Frýdek Místek, tel.: 558 434 649; Connex Ostrava,
tel.: 596 626 731; Connex Olomouc, tel.: 585 312 341. Rovnì
lze jízdenku zakoupit pøímo u øidièe v autobuse.
Vladislava ustková,
odbor dopravy a silnièního hospodáøství MìÚ NJ

Ve výchovì malých hokejistù
se nic nemìní

Mìsto Nový Jièín, resp. jeho Základní kola B. Martinù, je
zapojena do systému výuky a pøípravy malých hokejistù. Od
1. 9. 2005 se Z B. Martinù na základì rozhodnutí zastupitelstva mìsta stane souèástí jednoho subjektu  Z Jubilejní
(bude slouèena spolu s dalími dvìma sídlitními základními
kolami). Slouèení vak nebude mít kromì jedné zmìny na
výuku hokejistù ádný vliv. A sice výuka hokejových tøíd 1.
stupnì se pøesune a bude se uskuteèòovat v pùvodních prostorách Z Jubilejní (II. stupeò zùstává v budovì bývalé Z
B. Martinù). Rodièe se nemusí bát, dìti vdy na trénink
ze koly vyzvedneme a pak je opìt pøivedeme zpìt. Stejnì
jako kdy se uèily na Z B. Martinù, uvedl pan Fleischmann, trenér HC Nový Jièín. Dohody a ujednání uzavøené mezi
Z B. Martinù a hokejovým svazem plnì pøechází na nový
subjekt, tedy Z Jubilejní. Mìsto Nový Jièín bude i nadále podporovat aktivity koly a podílet se na vytváøení co nejlepích
podmínek pro fungování tohoto systému, jen v sobì spojuje
klasický vzdìlávací proces v propojení s rozíøenou sportovní
výukou.
Systém, který je základem pro výchovu budoucích úspìných hokejistù a reprezentantù, uvedlo do chodu pøed patnácti lety Ministerstvo kolství, mládee a tìlovýchovy ÈR
spolu s Èeským svazem ledního hokeje. Systém funguje tak,
e dìti trénují v dobì kolního vyuèování. To znamená,
e rozvrh je pøizpùsoben tréninkovým jednotkám. Nemusí absolvovat tréninky brzy ráno nebo naopak pozdì odpoledne a zùstává jim tak volný èas pro jejich aktivity,
doplnil hlavní trenér mládee HC Nový Jièín. Systém je koncipován tak, aby nemìl negativní vliv na vzdìlávací proces
dìtí a dnes je do nìj zapojeno 45 oddílù z celé Èeské republiky.
Více informací: p. Jaroslav Fleischmann, trenér, HC Nový
Jièín, tel: 556 856 022; p. Jaroslav Havlík, zástupce Èeského
svazu ledního hokeje, 603 479 969; p. Ladislav Pospìch, øeditel Z B. Martinù, tel: 556 702 341.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín
g

Informace, oznámení
Upozornìní pro ètenáøe mìstské knihovny. Mìstská
knihovna v Novém Jièínì, Husova 2, upozoròuje ètenáøe na
uzavøení knihovny o prázdninách od pondìlí 25. èervence do
pátku 5. srpna. Knihovna bude znovu otevøena 8. srpna 2005.
Hana Krkoková, vedoucí knihovny

g

g Provoz venkovního bazénu v Novém Jièínì  èervenec,
srpen 2005. Pondìlí a sobota 10.00  20.00 hod., nedìle 10.00
 19.00 hod. Provozovatel: Basketbalový klub Nový Jièín, Novosady 10, 741 01 Nový Jièín, e-mail: info@basketnj.cz. Informace
na pokladnì, tel.: 556 704 061, www.basketnj.cz. Atrakce: tobogán v cenì vstupného, dìtský bazén, tøi brouzdalitì, beachvolejbal, basketbal na jeden ko, fotbálek. Vstupné celodenní:
dospìlý 50,- Kè, dìti 25,- Kè. Slevy: rodinné vstupné, studentské.

V místní èásti Kojetín
se koneènì doèkali

Z místní èásti Bludovice

g Po déletrvajících problémech se získáním pozemkù do vlastnictví mìsta Nový Jièín podaøilo realizovat sportovní dìtské
høitì v místní èásti Kojetín. Na základì mnoha poadavkù
obèanù Kojetína byla výstavba høitì zahájena v mìsíci záøí
loòského roku a od zaèátku mìsíce èervna letoního slouí
iroké veøejnosti høitì, jeho náklady na vybudování dosáhly výe 2 048 889,- Kè. Na asfaltovém høiti si mohou dìti
zahrát napø. kopanou, odbíjenou, tenis, nohejbal, koíkovou
a provozovat dalí druhy rùzných sportù. V souèasné dobì
mìsto Nový Jièín jetì uskuteèòuje dovybavení sítìmi, brankami a lavièkami. Návtìvníkùm høitì bude také slouit buòka urèená pro pøevlékání a jako zázemí k umístìní sportovních potøeb. Mìsto Nový Jièín formou zápùjèky pøedá høitì
vèetnì jeho vybavení novému provozovateli  obèanskému
sdruení, které bylo v Novém Jièínì-Kojetínì zaloeno právì
pro tento úèel. Podle prvních zpìtných informací je høitì
hojnì vyuíváno a slouí ke sportovním aktivitám dìtí a mládee této místní èásti a okolí.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

g NOVÁ VÝSTRANÁ
SVÌTLA. Jistì jste si
vimli pøi prùjezdu obcí
Bludovice výstraných
svìtel zlepujících bezpeènost pìích na zdejím jediném pøechodu
pro chodce. Nejen tato
uiteèná novinka, ale zejména ohleduplnost øidièù pomùe sníit rizika
dopravních nehod a zlepit ivot zdejích obyvatel i návtìvníkù této malebné vesnièky.

ÈÁPÙM SE U NÁS DAØÍ. Po problematickém zaèátku
ivota mladého èapího páru v Bludovicích se zdá, e tito krásní ptáci nali u nás svùj stálý domov. Dùkazem jsou v poøadí
ji druhá èapí trojèata, neb malí èápi právì v tìchto dnech vystrkují své rozèepýøené hlavièky z hnízda na sloupì elektrického vedení u pohostinství Boss. Nezapomeòte pøi prùjezdu
Bludovicemi pozvednout hlavu k nebi, moná se vám podaøí
tyto ptaèí krasavce spatøit!
Gabriela itníková

g

Extrémní cyklistika na Skalkách
V mìsíci lednu letoního roku poádal cyklistický klub
Extrem bike klub Nový Jièín odbor P MìÚ Nový Jièín o vyjádøení k vybudování zaøízení pro jízdu na horských kolech
v areálu Skalky. Odbor ivotního prostøedí tuto ádost posoudil a v návaznosti na usnesení RM ze dne 15. 10. 2004, kterým schválila zámìr a realizaci komplexního øeení lokality
Skalky (dotýká se vyuití lesního komplexu na Skalkách k cykloturistice), schválil. Souèástí návrhu klubu bylo vybudování
dvou cyklistických tras o celkové délce cca jednoho kilometru
pro extrémní cyklistiku. Na tìchto trasách jsou umístìny rùzné pøekáky (napø. vyvýeniny, jednoduché konstrukèní lávky
a zatáèky a dalí drobné terénní úpravy). Bylo stanoveno, e
cyklistický klub tyto trasy prozatím vybuduje provizornì, na
své vlastní náklady a bude je následnì udrovat v provozuschopném stavu.
Nutno uvést, e z pohledu øádného lesního hospodaøení
není takovýto druh vyuívání lesa a pøírody na pøekáku, jeliko lokalita Skalky je zaøazena do kategorie pøímìstských
lesù slouících mimo jiné také k rekreaci obèanù a sportovnímu vyuití. Mìsto vak velmi trápí pøístup nìkterých obèanù, kteøí tìmto aktivitám nepøejí a vybudovaný areál nièí
a pokozují. Chtìli bychom tímto veøejnost informovat, e
v rámci výe uvedeného zámìru mìsto Nový Jièín bude i nadále pokraèovat ve zpevòování lesních cest a stezek také pro
pìí a bìnou cykloturistiku.
Mgr. Jiøí Schindler, Ing. Iva Vaendová

g

Omezený provoz
mateøských kol a jeslí
Odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy MìÚ Nový
Jièín si dovoluje upozornit rodièe dìtí navtìvující jesle a mateøské koly, jejich zøizovatelem je mìsto Nový Jièín, e tyto
budou mít v dobì hlavních prázdnin od 4. 7. do 31. 8. 2005
omezený provoz (viz tabulka níe).

g

MATEØSKÁ KOLA

4.7.8.7.

11.7.15.7. 18.7.22.7. 25.7.29.7.

1.8.5.8.

8.8.12.8. 15.8.19.8. 22.8.26.8. 29.8.31.8.

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Vanèurova

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Jubilejní

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Louèka

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Sady, Revoluèní 52

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Máj, Karla Èapka 6

Smetanovy sady

uzavøeno

uzavøeno

Jiráskova

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Beskydská

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Komenského

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Libho

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

uzavøeno

Trojlístek, Trlicova 8
Máchova

Jesle

uzavøeno

uzavøeno uzavøeno
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kola ivota v Kaletách

Úèastníci integraèního programu z Warsztat zajeciowej
Swietochlowice a koly ivota Nový Jièín.
g Skupina mladých lidí s handicapem ze koly ivota a doprovodem se ve dnech 7. a 9. 6. 2005 zúèastnila integraèního
programu v polských Kaletách. Po roèní plodné spolupráci jsme
pøijali pozvání naich swietochlowických pøátel. V prùbìhu
tøídenního pobytu jsme navtívili pivovarské muzeum Tyskie
v Tychy, kde jsme zhlédli historii, zpùsob výroby Tyskie v 3D
provedení a také ochutnali koneèný produkt. V prùbìhu dalího dne se vyuilo monosti nákupu suvenýrù a nakonec se
zmìøily síly v bowlingovém zápase Polákù proti Èechùm. Vemi veèery nás k tanci i poslechu provázela kapela Whisky
river, která je sloena z personálu a klientù Warsztat terapii
zajeciowej. Naim i polským lidem s postiením se dostalo úasné monosti integrace, kdy si navzájem posilovali sebevìdomí,
spoleènì sdíleli sportovní úspìchy, pøekonávali jazykovou
bariéru a také navazovali nová pøátelství a vztahy. Dalí spoleèné setkání nás èeká ji v záøí, kdy se opìt setkáme na turnaji v ipkách, který poøádá kola ivota. Avak v dlouhodobém horizontu je plánována spousta integraèních aktivit
a profesních výmìnných stáí.

Chcete na dovolenou
se svým miláèkem?
g Od 1. øíjna 2004 potøebujete pro svého psa, koèku nebo
fretku, chcete-li s nimi cestovat do ostatních státù EU (a do
Andory, Chorvatska, Lichtentejnska, Monaka, San Marina,
výcarska a Vatikánu), následující: mezinárodní prùkaz pro
malá zvíøata; identifikaci zvíøete mikroèipem, pøípadnì
tetováním; oèkování zvíøete proti vzteklinì. Pro vycestování do Velké Británie, Irska a védska je nutné i serologické
vyetøení na vzteklinu. Mezinárodní prùkazy pro malá zvíøata
(europas, petpas) vydává veterinární lékaø schválený a registrovaný krajskou veterinární správou. V naem regionu to
jsou tito veterinární lékaøi (stav k 17. 5. 2005):
1) Dr. Miroslav Andrle, Komenského 110, Klimkovice; 2)
Dr. Dalibor Babinec, Tichá; 3) Dr. Pavel Frous, Anenská
571, enov u NJ; 4) Dr. Ladislav Grbal, Èeská 318, Kopøivnice; 5) Dr. Duan Hrachovec, Mendlova 32, Odry; 6) Dr. Zbynìk Konvièka, Støelnièní 964, Frentát pod Radhotìm; 7)
Dr. Hana Kotrcová, Kamenná 1543, Pøíbor; 8) Dr. Radim
Kopøiva, Trojanovice-Bystré 305; 9) Dr. Robert Lakomý,
Havlíèkova 62, Kopøivnice; 10) Dr. Tomá Malina, Anenská
367, enov u NJ; 11) Dr. Milan Pøibil, Dolní 964, tramberk;
12) Dr. Milan turm, Jugoslávská 26, Nový Jièín; 13) Dr. Ivo
turm, dtto; 14) Dr. árka turmová, dtto; 15) Dr. Zdenìk
Marek, dtto; 16) Dr. Martin Zelinka, Záhuní 1167, Frentát
pod Radhotìm.
Odbor ivotního prostøedí MìÚ Nový Jièín
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Návraty ke studnám VII.
g Problematika zaøízení na doúpravu vody (vodních filtrù) 1. èást. Èasto se mezi lidmi udruje povìra, e pøevaøením
se z nepitné vody stane voda pitná. Zatímco u bakteriálního
zneèitìní je var úèinným prostøedkem, jak z vody závadné
získat vodu nezávadnou, u chemické kontaminace nikoliv,
protoe varem se chemické sloení vody nemìní. Zatímco
døíve byla úprava chemických vlastností vody výsadou vodáren, dolo v posledních desetiletích k miniaturizaci nìkterých zpùsobù úpravy. Zaøízení na doúpravu pitné vody v domácnosti, pro které se vil ne zcela správný název vodní filtry, existuje dnes velké mnoství a zvlátì pro laika není
lehké se v nich vyznat. Pro hrubou orientaci uvedeme jejich
základní rozdìlení. Základní typy pøístrojù podle konstrukce a místa pouití:
a) nádobový: dvì nádoby nad sebou spojené pøes filtraèní
vloku, voda protéká samospádem;
b) point-of-use (v místì uití): pøístroj se montuje tìsnì
pøed vodovodní baterii a má samostatný vývod (odtud jiný
název zaøízení tøetího kohoutku) nebo pøímo na konec výtokového ramínka (odtud také bateriový filtr); voda protéká
pod tlakem;
c) point-of-entry (na vstupu): pøístroj o vìtí kapacitì
se montuje na vodovodní potrubí na vstupu do objektu (odtud
také pouívaný název domácí vodárna) a upravuje vodu pro
celý objekt; tento typ je oproti pøedchozím relativnì nejbezpeènìjí, protoe má znaènou kapacitu (objem filtraèních hmot
a desítky litrù) a je dodáván a kontrolován odbornou firmou
na základì provedeného rozboru vody. Tato zaøízení pracují
na rùzném principu: mechanická filtrace, sorpce na aktivním
uhlí a podobných médiích, výmìna iontù na iontomìnièích,
speciální membránové filtrace apod. Vìtinou se jedná o kombinaci dvou a tøí zpùsobù úpravy. Èastá je kombinace s nìkterým prvkem dezinfekce.
Vechna zaøízení vyadují pravidelnou údrbu. Problémy
s uitím vodních filtrù mohou mít pùvod v pøístrojích samotných, v návodu k uití a v obsluze.
Chyby pøístrojù: ádný z prodávaných systémù nedává
uivateli monost v plné míøe si prùbìnì kontrolovat jakost
vyrobené vody ani stupeò vyèerpanosti náplnì. U iontomìnièù jsou z vody odstraòovány neádoucí souèásti výmìnou
za jiné, ve zvýeném mnoství takté neádoucí (chloridy,
sodík, sírany). Z vody jsou vedle neádoucích odstraòovány
i souèásti prospìné (Ca, Mg, stopové esenciální prvky), pøípadnì se mìní jejich pøirozený pomìr. Filtraèní jednotka slouí díky vlhku, teplu, temnu a zachyceným organickým látkám
(= ivinám) jako ivné médium pro rùst ve vodì obsaených
mikroorganismù a je zdrojem bakteriální kontaminace filtrátu, chuových a pachových závad. Vìtinou se zapomíná,
e bakterie mohou osídlit i plastový vnitøní povrch nádoby
filtru. U naprosté vìtiny filtrù chybí v návodu doporuèený
postup, jak pøi výmìnì filtraèní vloky asanovat i celý vnitøní
povrch nádoby filtru, který se jinak stává dalím zdrojem
kontaminace upravované vody.
Chyby návodù k pouití: Výrobce (prodejce) doporuèuje
ploné pouití pøístroje bez znalosti typu vody a její chemické a mikrobiologické kvality. Výrobce slibuje odstranìní
i tìch sloek, které pøístroj odstranit nedokáe. Výrobce (prodejce) nedává jasnou informaci o mechanismu úpravy a nedává tak zákazníkovi monost se objektivnì rozhodnout
(hovoøí jen obecnì o vodním filtru). Neurèitá nebo nadhodnocená informace o ivotnosti filtraèní vloky. Nìkolikanásobné nadhodnocení doporuèené rychlosti prùtoku, které má
za následek výrazné sníení úèinnosti a pøedèasné vyèerpání
filtraèní náplnì. Neúplný návod, neodborný pøeklad z cizího
jazyka, neinformovanost prodejcù.
Chyby obsluhy: Nedodrování návodu (proplach po delí
odstávce filtru). Pøetìování pøístroje nadmìrným prùtokem.
Nerespektování doby ivotnosti náplnì.
(Zdroj: SZÚ Praha). V pøítí èásti o vodních filtrech si
povíme, jak se výe uvedených chyb vyvarovat.

Vedoucí odboru hygienických laboratoøí Bruntál
Zdrav. ústavu se sídlem v Ostravì MVDr. Jitka kutová

Sportovní aktuality
g FOTBALISTÉ ZOPAKOVALI V MSFL VÝBORNÉ UMÍSTÌNÍ Z LOÒSKA. Tak, a je konec. V polovinì èervna skonèily
na vech úrovních soutìe v nejpopulárnìjím svìtovém sportu
fotbalu. Hráèi si vyberou dovolenou nebo budou mít prázdniny
a poté se uprostøed léta opìt vrhnout do pøípravy na nový soutìní roèník. Trenéøi a realizaèní týmy si vyhodnotí, jak dopadli
jejich svìøenci. A diváci? Ti se buï radovali z úspìchu svých hochù,
anebo si zanadávali na jejich neúspìch, aby stejnì nakonec netrpìlivì èekali na nový roèník soutìe. O tom, jaká je bilance
drustev z naeho mìsta, vypovídají následující øádky.
Stejnì jako v loòské sezonì reprezentoval nae mìsto (a dá se
øíci, e opìt velmi úspìnì) ve tøetí nejvyí soutìi ÈR MSFL
celek muù Nového Jièína hrající ji druhou sezonu pod hlavièkou FC Vítkovice B. Ten obsadil opìt 7. místo, kdy vybojoval
jetì o jeden bodík navíc, co je v situaci, kdy mìl trenér Alois
Holub v témìø kadém utkání èásteènì jinou sestavu s velkým
poètem mladíkù, solidní výsledek. A za nìj patøí trenérovi Holubovi, který po mnohaleté práci v Novém Jièínì pøenechává trenérské ezlo Jaroslavu Laubovi, urèitì právem upøímné podìkování. Stejné umístìní jako v pøedcházející sezonì, t.j. velmi
solidní 3. místo, vybojovali v I. B tøídì fotbalisté Libhotì, o nìkolik stupínkù výe ze 13. na 10. místo vyskoèil v okresním pøeboru
celek iliny, rovnì fotbalisty a pøíznivce Straníku mùe tìit
koneèné 3. místo v okresní III. tøídì. Velkou radost udìlali opìt
po dlouhé dobì nejen sobì, ale i svým pøíznivcùm fotbalisté Bludovic, kteøí nastoupili ve IV. tøídì ji s novým názvem TJ Nový
Jièín, kdy urèitì i za pøispìní mladých hráèù Nového Jièína
vybojovali zcela suverénnì vítìzství s postupem do III. tøídy.
V mládenických kategoriích zaznamenali vzestup starí dorostenci Nového Jièína, kteøí obsadili v divizi 4. místo, zatímco jejich
mladí kamarádi v této soutìi teprve sbírali zkuenosti a v soutìi skonèili poslední. Dlouho bojovali o návrat zpìt do krajského
pøeboru starí áci Nového Jièína, aby obsadili a 3. pøíèku,
v nové sezonì vak urèitì budou o tento postup usilovat znovu
a pomoci k tomu by mìli i jejich mladí kamarádi, kteøí zcela
suverénnì svoji skupinu krajské soutìe vyhráli. V daných podmínkách se zdá být docela sluné 3. místo dorostencù iliny a 5.
místo Libhotì v okresní soutìi, to stejné se dá øíci i o 6. místì
ákù Straníku ve sk. A okresní soutìe a iliny ve sk. B tée
soutìe, v áèku obsadili poslední místo chlapci Libhotì.

HISTORICKÉ ZLATÉ MEDAILE PRO SENIORY LAGUNY. S dalím velkým úspìchem v podobì zisku dvaceti medailí
se vrátili ploutvaøi Klubu vodních sportù Laguna Nový Jièín
z mistrovství republiky v plavání s ploutvemi, které se konalo v severoèeském Chomutovì. K hlavním úspìchùm Laguny na tomto
ampionátu patøí ètyøi mistrovské tituly a první zlaté medaile
v kategorii muù pro tento klub v patnáctileté historii, kterou
v padesátimetrovém chomutovském bazénu pøepsali sprintéøi
Tomá Mixa a Nikola Pargaèová. Juniorský reprezentant Mixa
vybojoval 2 zlaté medaile a stal se nejrychlejím muem ÈR ve
sprintech na hladinì 50 PP i pod vodou 50 RP i s novým èeským
juniorským rekordem. Ke dvìma titulùm mistra ÈR pøidal Tomá
dalí dvì støíbrné (100 a 200 PP) a dvì bronzové medaile ve tafetách muù a za své pøedvedené výkony se mùe radovat z nominace na èervencové mistrovství Evropy v plavání s ploutvemi
seniorù. Na zlatém stupni stála poprvé mezi enami i Pargaèová,
která v disciplinì 50 RP porazila vechny své soupeøky vèetnì
èeské jednièky, svìtové juniorské medailistky Heleny Kocourkové a oprávnìnì se radovala z prvního mistrovského titulu mezi
enami. Sbírku medailí z tohoto ampionátu na celkový poèet
sedm rozíøila Nikola o zlatou ze tafety en na 4 x 200 PP a pìt
støíbrných v disciplínách 50 PP, 100PP, 200 PP (na hladinì) a pod
vodou na 100 RP s pøístrojem a v enské tafetì na 4 x 100 PP.
Tøetím medailistou z juniorského týmu byl Ondøej Bajer, který
v disciplinì 100 RP získal bronzovou medaili a ve své specializaci
400 RP skonèil mezi mui tìsnì ètvrtý. Stejnì jako Ondrovi se
v podvodních disciplinách daøilo i Veronice Slabé, která na dlouhé trati 800 RP vyplavala støíbro. Do medailové sbírky pøispìly
i trekaøky Linda kubalová støíbrem na 800 PP a dvìma bronzy
na 400 PP i 400 RP a Veronika Saksová støíbrem 1500 PP. Ozdobou mistrovství byly jako kadoroènì tafety na 4 x 100 a 4 x 200
PP, v nich eny Laguny ve sloení Saksová, kubalová, Slabá,
Pargaèová obhájily na 4 x 200 PP titul a na 4 x 100 PP doplavaly
støíbrné, kdy Lindu kubalovou vystøídala Aneta Pivoòková.
Také tafeta muù ve sloení Mixa, Bajer, Daniel Malátek a Martin Vandlík se mohla radovat ze dvou bronzových medailí. Vý-

borné výsledky na tomto mistrovství nominovaly juniorskou reprezentantku Nikolu Pargaèovou spolu s Tomáem Mixou, Ondøejem Bajerem a Adrianou Malátkovou na srpnové mistrovství
svìta juniorù v plavání s ploutvemi v Polsku. Plavci s ploutvemi
KVS Laguna vak v letoním roce dosáhli ve vech kategoriích
dalích velmi výrazných výsledkù, o nich pøineseme, vzhledem
k nedostatku prostoru, informace v pøítím vydání Zpravodaje.
BÌH TERRYHO FOXE SE I LETOS VYDAØIL. Pøekrásné
poèasí, 514 spokojených úèastníkù i poøadatelù, 10 960,50 Kè
vloených úèastníky do zapeèetìných uren, taková je bilance
letoního 8. roèníku humanitární akce Bìh Terryho Foxe (BTF),
kterou uspoøádaly spoleènì komise pro tìlovýchovu a volný èas
a DDM Fokus s dalími partnery v pátek 27. kvìtna v prostorách
kolem areálu bazénu na ul. Novosady. K úspìnosti BTF pøispìl
i doprovodný program sestávající z dvouhodinového testování
zdravotního stavu obèanù, zajiovaný bezplatnì øeditelem nemocnice Nový Jièín p. MUDr. Gocalem a jeho spolupracovníky,
dále soutìe pro dìti a mláde v bazénu v provedení èlenù KVS
Laguna. Stejnì jako v pøedcházejících letech i v tomto roèníku
BTF velmi napomohla k hojné úèasti dobrá propagace i monost
bezplatného koupání ve venkovním bazénu vem, kteøí se dostali do cíle. BTF podpoøila i VZP, poboèka Nový Jièín, která dodala
drobné reklamní pøedmìty pro doprovodné soutìe a tøi vìcné
ceny vìnované nejstarím úèastníkùm této akce. Podìkování za
organizaci patøí vem, kteøí ji zajiovali, zvlá pracovníkùm
DDM Fokus, bez jejich pomoci by byla tìko uskuteènitelná.
g

g

Stejnì jako v mnoha pøedcházejících letech se i letoního roèníku
BTF zúèastnila nejen skupina èlenù organizace zdravotnì postiených z naeho mìsta, ale i rodiny s dìtmi na koèárku.

PLAVCI PK NOVÝ JIÈÍN JEN KOUSÍÈEK OD MEDAILÍ.
Pøes meziokresní a oblastní pøebory actva s vyvrcholením v pøeborech ÈR dospìly soutìe plavcù a v nich i s úèastí pìti závodníkù Plaveckého klubu Nový Jièín. Novojièíntí plavci vybojovali
v oblast. pøeborech 16 medailí (Jakub Strýèek 2-1-0, Marek Zetocha 1-1-1, Kamil Pleek 0-1-1, Vojtìch Kuliák 0-2-0, Dorota
Podzemná 1-1-1, Tomá Zumer 0-0-1), 8 x skonèili na 4. místì
a 10 x na 5. místì. Neúprosným sítem kvalifikaèních závodù proli a mezi závodníky ze 68 klubù bojovali na P ÈR v Chomutovì
Jakub Strýèek (roè. 91), Vojtìch Kuliák (92), Marek Zetocha
(91) a Filip Skøièek (92), v Plzni pak Dorota Podzemná (93).
Nejblíe k medaili mìli Strýèek, který na 200 metrù motýlek obsadil nepopulární 4. místo a Podzemná se stejným umístìním
na 100 metrù motýlek. Kromì tìchto dvou výborných umístìní
jsou v nejsilnìjí konkurenci velmi cenné i 6. místo Podzemné
na 200 PZ a 9. na 200 M, 9. místo Kuliáka na 400 PZ (13. na 200
PZ), 10. místo Zetochy na 200 M a 12. místo Strýèka na 100 M.
Nejúspìnìjí novojièínskou plavkyní na závodech Poháru desetiletého actva ve Vsetínì byla talentovaná Natálie Kuliáková,
která vybojovala zlatou a støíbrnou medaili na 50 a 100 prsa,
dalí ètyøi její kamarádi obsadili místa ve druhé desítce startujících. Souèasná jednièka mezi plavci PK Nový Jièín Petra Dvorská (88) bojovala na velkých mezinárodních závodech v Praze
v Podolí, kde obsadila v disciplinì 50 metrù prsa mezi 72 závodnicemi výborné 10. místo. Dvorská byla z novojièínských plavcù
nejlepí i na letních mezikrajských pøeborech èlenstva ve Zlínì,
kde získala pøebornické tituly na 50 a 200 P a druhá skonèila
na 100 P, tamté obsadila Veronika Hruková 3. místo na 50 M.

g
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g MUKAØSKÝ TÝM
NJ BOJUJE ÚSPÌNÉ
V PRVNÍ LIZE. Poprvé
v historii Zpravodaje podáváme sportumilovným
ètenáøùm informaci o sportu, o nìm se mnoho nepíe, a sice o mukaøském
sportu. Døíve ne se ètenáø
dozví nìco o soutìících
Tým mukaøù, který si vede velmi z naeho mìsta a jejich výúspìnì coby nováèek první ligy, tvoøí sledcích, jen krátké pøedzleva Jaroslav Randus, Jaroslav stavení této sportovní
ustek, Filip Apjár a Roman Vacek.
disciplíny v lovení ryb. Loví se na pøedem urèených
vodách, vìtinou v øekách nebo v jezerech. Kadý soutìící si
vylosuje asi stometrový úsek na lov, jedno soutìní kolo rozdìlené na dvì èásti trvá tøi hodiny. Ryby se loví na umìlou nástrahu (muku) jako napodobeninu ivého hmyzu. Kadý soutìící
má svého rozhodèího, který mu zmìøí chycenou rybu a za kadý
milimetr nad 20 cm dostává bod, ryba se pak ihned vrací zpìt
do vody. Nejnií soutìí je divize, pak II. liga a I. liga, soutìí
vdy tøíèlenné týmy a náhradníci. V roce 2000 byl novì zaregistrován mukaøský tým Nový Jièín B (celý tým je z Nového Jièína,
v týmu N. Jièín A je pouze jeden novojièínský mukaø, zbytek je
z Prahy), který ve sloení Pavel Kunetek, Roman Vacek a Filip
Apjár hned v prvním roce pùsobení divizi vyhrál a postoupil do
druhé ligy skupiny B, kterou tvoøí týmy od Prahy na východ. Ve
II. lize pùsobili novojièíntí mukaøi po ètyøi sezony, a se jim
v ponìkud pozmìnìné sestavì (místo Kunetka zaèal soutìit
Jaroslav ustek) podaøilo v roce 2004 postupným umístìním na
4., 3., 7. a 1. místì II. ligu vyhrát a postoupit do I. ligy, v ní soutìí jako nejmladí tým v její historii s vìkovým prùmìrem 21
let od letoního roku. V souèasné dobì u mají novojièíntí mukaøi za sebou jarní kolo I. ligy, které se konalo na pøehradì Skalièka. Po nìm jsou zatím z deseti drustev na výborném 5. místì,
kdy v jednotlivcích je na skvìlém 4. místì Filip Apjár, jemu se
podaøilo dokonale vyuít domácího prostøedí. V letoním roce
tvoøí tým: Filip Apjár (21 let, vzdìlání: VO vodohospodáøství
a ekologie Vodòany, nejlepí umístìní: vítìz II. ligy, 1. místo v jezerním závodu Zlatá muka, 4. místo v I. lize po jarním kole,
6. místo na MR v juniorech, 15. místo na MR v seniorech, 3. místo
na Moravì), Roman Vacek (20 let, støední umìlecká skláøská
kola Valaské Meziøíèí, Gymnázium Nový Jièín, vítìz MR juniorù, vítìz krajského poháru, 2. místo v jezerních závodech Zlatá
muka a Polièka), Jaroslav ustek (21 let, V Báòská, výpoèetní techniky Ostrava, vítìz II. ligy a Jaroslav Randus (22 let,
V technická Brno), vedoucím a trenérem je Josef Apjár. Samozøejmì, e pùsobení v jakémkoli sportu na nejvyí domácí
scénì je také dosti nákladné, a tak se soutìící týmy neobejdou
bez svých opìrných sloupù. Pro Nový Jièín B jsou to: Rybáøské potøeby Král, Pavel Doøièák, Záviice a firma Tevyb NJ.
g MOTOKROSAØI ZÁVODILI V NOVÉM JIÈÍNÌ. Teprve
pøed tøemi lety zaloené sdruení BEMGE Motocross Nový Jièín,
které velmi aktivnì rozvíjí svoji èinnost, uspoøádalo v souladu
s náplní a cíli své èinnosti v sobotu 28. kvìtna ve svém areálu
veøejné závody urèené pro závodníky vech kategorií od tìch
teprve zaèínajících a po nejstarí se závodní licencí i bez ní.
Za úmorného estatøicetistupòového vedra se tìchto závodù
zúèastnilo 54 závodníkù z celé Moravy, aby si to rozdali na trati
vdy ve dvou jízdách v kubaturách do 50 ccm (vìk 78 let), do
65 ccm (do 10 let), do 85 ccm (do 13 let) a v kategorii veteránù
bez rozdílu kubatury a v závìreèném volném závodì bez rozdílu kubatur. Poitkem pro vechny byly jízdy tìch nejmladích,
kteøí by se jednou chtìli vyrovnat svým vzorùm. Po seètení bodù
mohli poøadatelé pøedat poháry, diplomy a vìcné ceny nejlepím
jezdcùm, kterými byli v kubatuøe do 50 ccm: 1. Antonín Øehák,
2. Thomas Tupa, 3. Richard Tabach; do 65 ccm: 1. Lubomír Huòka, 2. Adam Geryk, 3. Luká Krigovský, 4. Marek Krutil; do 85
ccm: 1. Ondøej Záruba, 2. Ondøej Praák, 3. Miroslav Èudek, 4.
Jiøí Beseda, 5. Filip Kulhánek, 6. Martin Horyl, 7. Michal Janíèek;
veteráni (bez rozdílu kubat.): 1. Jiøí Chamrád, 2. Frantiek Zlý,
3. Petr Klosík, 4. Oldøich Stanìk, 5. Frantiek Horák (nejstarí
úèastník  62 let); volný závod (bez rozdílu kubat.): 1. Marek
Demel, 250 ccm (4t), 2. Daniel Galia, 250 ccm (4t), 3. Miroslav
Janáè 125 ccm. Za finanèní a materiální pomoc dìkují poøadatelé: GT AUTO ALARM Drlík, MOTO PALIÈ Krhová, KELNAR
TOMÁ, zemní práce, AUTO HORÁK, MIKULÁTÍK SILVESTR.
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Struènì...
g Novojièíntí fotbalisté se snad letos koneènì doèkají vytoueného umìlého trávníku 3. generace. Poèínaje prvním týdnem
kvìtna byly zahájeny práce na úpravì starého kvárového høitì,
na nìm by mìl být do podzimu instalován umìlý trávník, který
by mìl slouit nejen pro vechna drustva oddílu kopané TJ
Nový Jièín, vèetnì I. mustva, ale za urèitých dohodnutých podmínek i pro dalí, zejména kolní kolektivy.
g Poèínaje 11. èervencem zahájí fotbalisté FC Vítkovice B pøípravu na novou sezonu v MSFL, v ní je poté, co po mnoha letech
odstoupil z trenérské funkce Alois Holub, povede, jetì do uplynulé sezony aktivní hráè, estatøicetiletý Jaroslav Laub, který
jednu dobu oblékal i dres Nového Jièína. Termíny pøípravných
zápasù FC Vítkovice B: 16. 7. v 10 hod. v Ostravì (umìlá tráva)
proti SK Hranice, 20. 7. v 17 hod. pravdìpodobnì v Jeseníku nad
Odrou proti Hluèínu, 24. 7. v 10 hod. opìt v Ostravì (umìlá tráva)
proti Karviné, 30. 7. v 10. 30 hod. doma proti Frentátu, 2. 8.
v 17 hod. v Èeském Tìínì a 6. 8. v 10. 30 hod. doma proti Lichnovu. Nová mistrovská sezona MSFL zaène 13. a 14. srpna.
g Novým trenérem hokejového drustva muù HC GEDOS Nový
Jièín pro novou druholigovou sezonu se stal David Handl, který,
pøestoe byl i v letoní sezonì velmi platnou oporou týmu, vykonával funkci trenéra dorostu, který dovedl k výbornému 4. místo
v lize. Poèínaje kvìtnem zaèala pro vechna hokejová drustva
tvrdá letní pøíprava v terénu, posilovnì, tìlocviènì a na høiti.
g Dalím velkým úspìchem se mùe pochlubit novojièínský zápasník Michal Baèa, který vybojoval na mistrovství ÈR v Hradci
Králové mezi juniory v soutìi volný styl ve váhové kategorii do
60 kg støíbrnou medaili.
g Celkem 15 medailí z individuálních závodù a 3 ze závodù tafet pøivezli nejmladí plavci s ploutvemi Laguny z pøeboru ÈR
kat. D (12  13 let) a E (10  11 let), který se uskuteènil 14. a 15.
kvìtna v Táboøe. O medaile se podìlili Radka Svobodová (E  1
x zlato a 1 x bronz), Vojtìch Mièka (D  3 x støíbro a 3 x bronz),
Jakub Jarolím (E  2 x støíbro a 2 x bronz), Jan Bártek (E  2 x
bronz) a Linda Opatøilová (D  1 x støíbro).
Jaroslav Kotas

Galerie úspìných sportovcù
Váení ètenáøi Zpravodaje, pokraèujeme v seriálu pøedstavování naich úspìných sportovcù a u bývalých nebo
souèasných, kteøí svými výsledky dìlají èest svému klubu,
naí republice a naemu mìstu doma i v zahranièí a kteøí
své bohaté zkuenosti pøedávají mladým coby trenéøi èi funkcionáøi. V tomto vydání Zpravodaje vám pøedstavujeme
sportovce, který úspìnì reprezentuje nae mìsto v soutìích
v zápase, reprezentanta ÈR v kategorii kadeti, èlena oddílu
zápasu TJ Nový Jièín MICHALA BAÈU.

g

Michal Baca¡

Datum a místo narození: 12. 9.
1988, Zlín. Rodinný stav: Svobodný. Oblíbené místo: Valasko 
Vizovice. Nejoblíbenìjí jídlo:
Koprovka. Móda: Vechno, v èem
se cítím dobøe. ivotní krédo:
Dosáhnout dobrých výsledkù na
evropských turnajích. Který èlovìk vás nejvíce ovlivnil a v ivotì nebo ve sportu? Mùj otec.
Sportovní vzor: Olympijský vítìz
a mistr svìta Vítìzslav Mácha.
Sportovní dráha, nejvìtí dosavadní úspìchy: Zaèal jsem v TJ
Nový Jièín, kde jsem èlenem dosud, na hostování jsem v oddílu
TJ T Tøinec, zisk titulù mistra ÈR v drustvech v r. 2003 a mistra ÈR v zápase volný styl v r. 2004, 7. místo v norském Colbotonu,
1. místo na mezinárodním turnaji v Polsku, 2. místo na mezinárodním turnaji Grand Prix v Chomutovì, letos 3. místo na MÈR
a 2. místo na MÈR juniorù. Z èeho jste mìl v poslední dobì
nejvìtí radost? Radost mám ze veho, co se mi podaøí dobøe
udìlat a vybojovat jak v osobním ivotì, tak na ínìnce.
Jaroslav Kotas

Mìsto ocenilo basketbalisty

Budoucí prvòáèci si hráli na kolu
Základní kola Dlouhá 56 v Novém
Jièínì ji tøetím rokem organizuje pro
dìti pøedkolního vìku (budoucí prvòáèky) setkávání se kolou pod názvem Pøedkoláèek aneb hrajeme
si na kolu. V letoním kolním roce
docházelo do koly 28 dìtí se svými
rodièi. Pøi této akci jsme se snaili
rodièùm umonit poznávání svého
dítìte pøi rùzných èinnostech v kolektivu svých vrstevníkù a poskytnout jim námìty pro pøípravu
na vstup do koly. Dìti se mìly monost seznámit se svými
budoucími spoluáky a postupnì i s novým prostøedím koly.
Také uèitelky vyuily spoleèných setkání, poznaly své budoucí áky a navázaly kontakt s rodièi, který je pro úspìný
start ve kole velice potøebný. Pro kadé dítì byl pøipraven
seit pøedkoláka, do kterého si dìti postupnì zakládaly
jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Titulní list byl graficky zpracován tak, e si dìti do volného okénka mohly
namalovat svou podobiznu nebo nalepit fotografii. Pro lepí
zapamatování zde byly i termíny jednotlivých schùzek. Za
splnìní úkolù a úèast na schùzce dìti dostávaly tiskátka, která se mohla vymalovat.
Budoucí prvòáèci se svými rodièi pøili do naí koly ètyøikrát a do programu kadé schùzky byly zaøazeny cviky na
rozvoj hrubé a jemné motoriky. Postupnì dìti trénovaly kreslení jednoduchých tvarù a správné drení tuky. Do jednotlivých lekcí byla formou her zaøazena dalí témata jako hudební cítìní, rytmus, jazyková výchova a matematické pøedstavy.
Poslední setkání se uskuteènilo 30. 5. 2005 v tìlocviènì, kde
byly pro dìti pøipraveny soutìe v drustvech, cvièení na náøadí a pohybové hry. Pro rodièe se v tuto dobu konala schùzka,
na které se dozvìdìli podrobnosti o organizaci prvního kolního dne, nákupu pomùcek a potøeb pro své dìti. Program
jednotlivých schùzek pøipravovaly uèitelky prvního stupnì
a ochotnì pomáhali starí áci koly. Na základì ankety pro
rodièe mùeme øíci, e se èinnost klubu líbila a byla pro zúèastnìné pøínosem. Dìti klubu se seznámily v pøedstihu se
kolou, uèiteli, spoluáky a rodièe zase pozorovali své dítì
pøi jednotlivých èinnostech. Dìti i rodièe dostávali opravdové
domácí úkoly. Pøedkoláci se na netradièní setkání tìili,
s radostí ukazovali své splnìné domácí úkoly a byly zvìdaví,
co je pro nì zajímavého pøipraveno. Vìøíme, e dìti získaly
vhodnou motivaci pro vstup do koly.
Závìrem mùeme konstatovat, e nai malí pøedkoláèci
splnili vechny úkoly a plnì si zaslouili titul kolák  kolaèka, který jim byl formou diplomu na poslední schùzce
udìlen. Ji nyní se tìíme na nový kolní rok, kdy prvòácèi
plni oèekávání usednou do kolních lavic. Jim i jejich rodièùm
pøejeme hodnì trpìlivosti a úspìchù. Fotografie z této akce
je mono vidìt na internetových stránkách koly na adrese:
www.edunet.cz/skoly/zsdlouhanj
Za kolektiv uèitelek 1.-3. tøíd Mgr. Jarmila imurdová
g

g Bezprostøednì po skonèení nejvyí basketbalové ligy pøi-

jali na radnici pøedstavitelé mìsta Nový Jièín v èele se starostou Mgr. Ivanem Týle novojièínské basketbalisty, vystupující pod názvem svého reklamního partnera Mlékárna Kunín.
Starosta ocenil zisk støíbrné medaile a vzornou reprezentaci
mìsta v celé uplynulé sezonì. Pøedal basketbalistùm pamìtní
list a drobné dárky. Naopak sekretáø klubu dr. Milan Dvoøák,
jako výraz ocenìní a podìkování za nezitnou pomoc klubu,
pøedal panu starostovi jednu z kolekce støíbrných medailí. Po
oficialitách setkání pokraèovalo neformální besedou funkcionáøù mìsta, trenérù a hráèù.
M. Dvoøák
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Pøijetí pedagogù a ákù
u starosty mìsta

Z Tyrova 1: Tereza Petráová, Pavel Trutman, Vladimír
Maòásek, Tereza Kelnarová, Patrik Mruzík, Jakub Strýèek,
Lucie Uhlíøová, Markéta Pítrová, drustvo starích ákù (atletika), Luká Pindroch, Petra Javorková.
II. áci základních kol, kteøí trvale dosahují vynikajících studijních výsledkù: Z Dlouhá 56: Andrea Billová,
Jana Zelenková, Iva Jasioková. Z Komenského 66: Daniela
Kubiszová, Aneta Krùpová, Vojtìch Kvita. Z B. Martinù 4:
Alexandra Pavelková. Z Jubilejní 3: Aneta Hrstková. Z
Komenského 68: Marek Zeman, Eva Kalhousová. Z Tyrova 1: Martin Tomeèek, Barbora Malovaná, Veronika Bátrlová, Barbora Hubíková.
Na závìr byli vyhodnoceni áci Základní umìlecké koly
v Novém Jièínì za jejich mimoøádný úspìch na 2. mezinárodním bienále dìtské výtvarné tvorby v øeckých Aténách. Do
soutìe bylo zasláno v øíjnu 2004 celkem 89 754 obrázkù
z celého svìta. Z Èeské republiky bylo zasláno 4 598 obrázkù.
Porota udìlila celkem 272 zlatých medaili, z toho 11 zlatých
medailí pro tyto áky ZU Nový Jièín: Pavlína Králová, Jiøí
Veømiøovský, Kateøina rámková, Adam Choleva, Václav Kudìlka, Petr Páleníèek, Lucie tanclová, Kateøina Vojkùvková,
Michaela Polochová, Veronika Trefilová, Kateøina Baková.
Dalí ocenìnou ákyní byla Jana Horáková za 1. místo v celostátní soutìi ve høe na kytaru PRAGUE JUNIOR NOTE
2005.
Ing. Michaela Bluchová,
tajemnice komise pro výchovu a vzdìlávání

g Dne 21. èervna pøijal starosta mìsta pan Mgr. Ivan Týle na
radnici pedagogické osobnosti a nejúspìnìjí áky základních kol v Novém Jièínì. V letoním roce mìsto Nový Jièín
ocenilo i mimoøádné úspìchy ákù Základní umìlecké koly
v Novém Jièínì. Uèitelé byli ocenìni za svùj nadstandardní
pøístup k výuce, pedagogickou tvoøivost, inovaèní pøístupy,
lektorskou èinnost, prosazování koly na veøejnosti, zapojení
v mezinárodních projektech, mimokolní èinnost se áky, za
rozvoj talentù, ale i za péèi o zaostávající áky. áci byli ocenìni za mimoøádný úspìch ve vìdomostních, ale i sportovních
soutìích a olympiádách a za trvalé dosahování vynikajících
studijních výsledkù. áci obdreli z rukou starosty èestné
uznání a upomínkový pøedmìt. Uèitelé byli obdarováni medailí mìsta Nový Jièín, èestným uznáním, kniní publikací
a finanèní odmìnou. K pøíjemné atmosféøe pøispìlo vystoupení pìveckého souboru Zpìváèek pøi Základní kole B. Martinù pod vedením paní uèitelky Dany Praivkové.
Pedagogiètí pracovníci základních kol byli ocenìni titulem Pedagogická osobnost roku 2005, a to: Mgr. Vlasta Kohoutková, Z Dlouhá 56; Mgr. Alena Merendová, Z Dlouhá
56; Mgr. Lenka Hnilièková, Z Komenského 68, Mgr. Jaroslav
Pavlík, Z Komenského 66; Mgr. Jana Síkorová, Z Tyrova 1.
áci byli vyhodnoceni ve dvou kategoriích, a to: I. áci a kolektivy, kteøí reprezentovali kolu a mìsto v rozlièných
soutìích a olympiádách na úrovni regionu ve k. roce
2004/05: Z Komenského 66: Urbánková Petra, drustvo
starích ákyò (lehká atletika), drustvo mladích ákù (kopaná), drustvo starích ákù (basketbal), dvì drustva mladích ákyò (volejbal), drustvo starích ákù (volejbal), Pláil
Tomá, Vindiová Monika, Pekarová Lucie, kolektiv ákù (ruský jazyk).
Z Dlouhá 56: Denisa vihlová, Zdenìk Pavlica, Lubomír
Mamula, kolektiv ákù 8. tøíd (èeský jazyk), kolektiv ákù 9.
tøíd (vìdomostní soutì), Jiøí Hollý, Marek Kvita, Filip Skøièek, Jan Buèek, Jakub Radina, Jakub Dvoøák.
Z Jubilejní 3: Luká ák, drustvo ml. ákù (vybíjená).
Z Komenského 68: Lucie Kotalová, Nelly Drescherová,
Tomá Mixa, Adriana Malátková, Martin Vandlík, Aneta Pivoòková, Radka Svobodová, Jakub Jarolím, Jan Bartek, Matìj Obivaè.
Z B. Martinù 4: kolektiv ákù tøídy 5. B (lední hokej),
kolektiv ákù 8. a 9. roèníku (pøespolní bìh).
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Vokální seskupení DETAÉ
pøi Gymnáziu Nový Jièín

g Ji delí èas sbírá Vokální seskupení Detaé pøi Gymnáziu
Nový Jièín (døíve známé pod názvem Koudys) rùzná ocenìní.
Od místních pøehlídek pøes regionální kola a po Brno  pøehlídku celostátní. A právì zde (z úst odborné poroty) zaznìla
poprvé mylenka: To vae zpívání je hodnì dobré! Nechcete natoèit CD? Nápad vechny nadchl, i kdy bylo jasné,
e nás èekají týdny perné práce. Poté, co jsme sehnali sponzora (Obèanské sdruení rodièù a pøátel koly) a dobrého
zvukaøe s nahrávacím studiem, mohlo se zaèít s pøípravou
repertoáru. Detaé opráilo starí písnì, docvièilo nové
a v nedìli 5. 6. 2005 se vichni sjeli v nahrávacím studiu v Pustìjovì. Natoèeno. V následujících dnech výborný reisér ve
spolupráci s èlenkami seskupení a paní Dostálovou CD zpracoval.
A booklet? Zuzana Knytlová Detaé nafotila, vybrala nejpovedenìjí fota a p. Hyvnar pøipravil výsledek do tisku. Na
tomto místì musíme velmi podìkovat také p. Hlostovi za sponzorský dar na booklet a rovnì tiskárnì Kontext Nový Jièín,
která nìkolik desítek kusù vytiskla zdarma. Je to dlouhá cesta,
ne mùete vydat své první CD. Doladit kadý tón, nebo na
nahrávce je ve slyet a vytvoøit i pìkný obal, protoe léta se
na nìj budete dívat. Skupinì Detaé se to povedlo.
Andrea Dostálová, Gymnázium Nový Jièín

B E S K Y D S K É

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

PØEDPLATNÉ 2005/2006
g PØEDPLATITELSKÁ SKUPINA A (2 opery, 2 operety,
1 balet, 3 èinohry): Giuseppe Verdi: NABUCCO; Bedøich Smetana: PRODANÁ NEVÌSTA; Johann Strauss ml.: NOC V BENÁTKÁCH; Jiøí Voskovec, Jan Werich, Burton Lane: DIVOTVORNÝ HRNEC; Giuseppe Verdi, Sergej Onsoff: DÁMA S KAMÉLIEMI; Edward Albee: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ; Miro Gavran: VE O ENÁCH; Ephraim Kishon: ODDACÍ
LIST. Cena pøedplatitelské skupiny A: 1340,- Kè, 1180,- Kè,
980,- Kè. Poøadí: I., II., III.
g PØEDPLATITELSKÁ SKUPINA B (5 èinoher): Pavel Kohout: UBOHÝ VRAH; Rudolf Tìsnohlídek: LIKA BYSTROUKA (Pøíbìhy krve); David Eldridge: POD MODRÝM NEBEM;
Carlo Goldoni: LHÁØ; Charles Webb, Terry Johnson: ABSOLVENT. Cena pøedplatitelské skupiny B: 1100,- Kè, 980,- Kè,
790,- Kè. Poøadí: I., II., III.
g PØEDPLATITELSKÁ SKUPINA D (5 èinoherních komedií): Neil Simon: VSTUPTE!; Neil Simon: DRUHÁ KAPITOLA; Moliére: KOLA PRO ENY; Stanislav tepka: HRA
O LÁSKE; Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJÈÍ. Cena pøedplatitelské skupiny D: 1100,- Kè, 980,- Kè, 790,- Kè. Poøadí:
I., II., III.
g PØEDPLATITELSKÁ SKUPINA P 4 x mu a ena (pøátelé, pøíbuzní, milenci): Morris Panych: TETIÈKA A JÁ; Diego
Ruiz, Fiona Bettaniniová: BEZ PØEDSUDKÙ; Neil LaBute:
TRÙN MILOSRDENSTVÍ; Bernard Slade: KADÝ ROK VE
STEJNOU DOBU. Cena pøedplatitelské skupiny P: 880,- Kè,
780,- Kè, 630,- Kè. Poøadí: I., II., III.
g PØEDPLATITELSKÁ SKUPINA S: VEÈER SVÌTOVÝCH EVERGREENÙ A MUZIKÁLÙ; Donald Churchil: CHVILKOVÁ SLABOST; Jiøí Suchý: PATERO DÙVODÙ PRO VOO
DOO; Claude Magnier: OSKAR; Olga Scheinpflugová: OKÉNKO. Cena pøedplatitelské skupiny S: 840,- Kè, 740,- Kè,
600,- Kè. Poøadí: I., II., III.
g PØEDPLATITELSKÁ SKUPINA ROLNIÈKA: 4 pohádky pro nejmení dìti: Jan Vodòanský, Pavel Polák: JAK LO
KÙZLE OTEVØÍT; KOUZELNÁ KOLKA S MAJDOU A FRANTIKEM; Jiøí Jaro: PRASÁTKA SE VLKA NEBOJÍ; Zoja Mikotová: BUDULÍNEK. Cena pøedplatitelské skupiny Rolnièka: 280,- Kè.
g PØEDPLATITELSKÁ SKUPINA ÈTYØLÍSTEK: 4 pohádky pro dìti mladího kolního vìku. Tomá Pìkný: MALÁ
ÈARODÌJNICE; Iva Peøinová: JANEK A KOUZELNÁ FAZOLE,
Jan Drda, Vlastimil Peka: HRÁTKY S ÈERTEM; Martin Klásek,
Denise Kirchnerová: HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE. Cena pøedplatitel. skupiny Ètyølístek: 300,- Kè, 260,- Kè,
160,- Kè. Poøadí: I., II., III.
g KRUH PØÁTEL HUDBY: LANDEK KVARTET; SMETANOVO TRIO; KATEØINA ENGLICHOVÁ; MARTIN KASÍK;
KRISTINA KRKAVCOVÁ; ÈESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO; JANÁÈKOVA FILHARMONIE; VÈELLI; EVA BUBLOVÁ;
MAREK ZVOLÁNEK; VERONIKA HAJNOVÁ-FIALOVÁ.
Cena pøedplatitelské skupiny Kruh pøátel hudby: 640,- Kè.

2005

KINO KVÌTEN

g Pondìlí 4. a støeda 6. 7. v 18.00 a 20.00 hod. ROMÁN
PRO ENY. Repríza filmu Filipa Renèe. Mládei nepøístupno, 100 min. Vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 7. a nedìle 10. 7. v 18.00 hod. OCHRÁNCE.
Vin Diesel v roli paní na hlídání. Mládei pøístupno, 91
min., titulky. Vstupné 70,- Kè.
g Ètvrtek 7. a nedìle 10. 7. ve 20.00 hod. TLUMOÈNICE.
Politický thriller Sydneyho Pollacka. Mládei nepøístupno, 128 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.
g Pondìlí 11. a støeda 13. 7. ve 20.00 hod. CONSTANTINE. Svìt démonù a andìlù. Do 12 let nevhodný, 121 min.,
titulky. Vstupné 65,- Kè.
g Pondìlí 11. a støeda 13. 7. v 18.00 hod. SKØÍTEK. Èeská komedie beze slov. Do 12 let nevhodný, 85 min. Vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 14. a nedìle 17. 7. v 18.00 a 21.00 hod. STAR
WARS: EPIZODA III  pomsta SITHÙ. Poslední epizoda
kultovní ságy. Do 12 let nevhodný, 140 min., titulky.
Vstupné 70,- Kè.
g Pátek 15. a nedìle 17. 7. v 16.00 hod. KOUZELNÝ KOLOTOÈ. Animovaná britská pohádka. Pro dìti, 85 min.,
dabing. Vstupné 60,- Kè.
g Ètvrtek 21. a nedìle 24. 7. v 18.00 hod. MOJE VELKÁ
INDICKÁ SVATBA. Pomáda na bollywoodský zpùsob.
Mládei pøístupno, 111 min., titulky. Vstupné 60,- Kè.
g Ètvrtek 21. a nedìle 24. 7. ve 20.15 hod. ZÁKON PØITALIVOSTI. P. Brosnan a J. Mooreová jako právníci. Do 12
let nevhodný, 90 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.
g Pondìlí 25. a støeda 27. 7. v 18.00 hod. KUNG - FU mela.
Stephen Chow v akèní komedii. Mládei pøístupno, 99
min., titulky. Vstupné 70,- Kè.
g Pondìlí 25. a støeda 27. 7. ve 20.00 hod. ONG - BAK.
Nový thajský bojový film. Do 12 let nevhodný, 105 min.,
titulky. Vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 28. a nedìle 31. 7. v 18.00 hod. KINSEY. Liam
Neeson jako Alfred Kinsey v ivotopisném snímku o slavném sexuologovi. Mládei nepøístupno, 118 min., titulky.
Vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 28. a nedìle 31. 7. ve 20.15 hod. SIN CITY 
mìsto høíchu. Adaptace povídek Franka Millera. Mládei nepøístupno, 126 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.

LETNÍ KINO
g Pátek 1. a sobota 2. 7. ve 21.30 hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. Orlando Bloom v hlavní roli historického filmu.
138 minut, titulky.
g Pátek 8. a sobota 9. 7. ve 21.30 hod. OCHRÁNCE. V hlavní roli Vin Diesel. Patøil k elitní vojenské jednotce. Teï se
musí stát elitním hlídaèem dìtí. 95 minut, titulky.
g Pátek 22. a sobota 23. 7. ve 21.30 hod. MOJE VELKÁ
INDICKÁ SVATBA. Anglická romantická komedie. Pomáda na bombajský zpùsob aneb Bollywood vs. Hollywood.
111 minut, titulky.
g Pátek 29. a sobota 30. 7. ve 21.30 hod. SIN CITY  MÌSTO HØÍCHU. Americké akèní drama. Sin City, bìsnící
mìsto. Policejní oddìlení je zkorumpované, v ulicích se
vradí. 126 minut, titulky.
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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

Výstavní síò Stará pota, Masarykovo námìstí 20. Výstava barevných snímkù LUBOMÍR KUÈÍREK  LES. 4. - 29.
èervence 2005. Otevøeno: pondìlí a pátek 13.0016.00 hod.,
støeda 10.0013.00 hodin.

g

g Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína ve spolupráci
s novojièínským Státním okresním archivem zve vechny své
èleny a pøíznivce na besedu Významné osobnosti regionu
 Karl von Schwarz, evropsky proslulý stavitel eleznice,
rodák z iliny u Nového Jièína (u pøíleitost 125 let místní
dráhy SuchdolNový Jièín). Beseda se koná v úterý 19. èervence 2005 v 16 hod. v pøednákovém sále Státního okresního
archivu v Novém Jièínì, K Archivu 1. Pøednáet bude p. Peter
Schindler ze Salzburgu, autor Schwarzova ivotopisu.
Zároveò doporuèujeme návtìvu èervencových akcí Správy
zámku v Kunínì: sobota 16. 7., 21 hodin, Zámecké nokturno
(hudba barokních mistrù v podání nìmeckého souboru Blechbläser-Quintett Ludwigsburg) a sobota 23. 7., 18  24 hodin,
Zámecká gardenparty, hudba a tanec ve stylu 30. let 20. stol.
se Swingbandem Alfa pøed zahradním prùèelím zámku. Plánovaná exkurze gobelinky ve Valaském Meziøièí se uskuteèní v záøí letoního roku.
Vem èlenùm a pøíznivcùm klubu pøejeme pøíjemné sluneèné léto. Výbor klubu rodákù.

Novojièínské léto
program èervenec 2005

Pátek 1. 7., 20.00 hod. United Flavour. Mezinárodní
reggae skupina. Masarykovo námìstí.
g Pátek 8. 7., 19.00 hod. Cimbál nebo klávesy. Soubor
lidových písní a tancù Javorník a dìtský romský soubor
Cikne Èhave. Masarykovo námìstí.
g Sobota 9. 7., 10.00 hod. Koncert dechových hudeb.
Hudební setkání regionálních dechovek Starojíèané
a Hustopeèe. Masarykovo námìstí.
g Pátek 15. 7., 15.00 hod. Blechbläser-Quintett Ludwigsburg. panìlské a latinskoamerické rytmy. Masarykovo
námìstí.
g Pátek 15. 7., 20.00 hod. Ranec. Novojická country skupina. Masarykovo námìstí.
g Pátek 22. 7., 20.00 hod. Nierika. Barevná elektronická
zahrada plná ivých nástrojù a andìlského hlasu. Masarykovo námìstí.
g Pátek 29. 7., 18.00 hod. Jièínfest & Gaia Mesiah. Pøehlídka regionálních amatérských kapel a host. Amfiteátr
Na Skalkách.
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

NABÍDKA KURZÙ PRO KOLNÍ ROK 2005  2006
JAZYKOVÉ KURZY
Angliètina pro dospìlé: 1., 2., 3. a 4. roèník, 30 lekcí po 2
vyuèovacích hodinách g Nìmèina pro dospìlé: 1., 2., 3., a 4.
roèník, 30 lekcí po 2 vyuèovacích hodinách g Italtina pro
dospìlé: 1., 2., 3. a 4. roèník, 30 lekcí po 2 vyuèovacích hodinách g panìltina pro dospìlé: 1., 2., 3. a 4. roèník, 30 lekcí
po 2 vyuèovacích hodinách g Francouztina pro dospìlé:
1., 2. a 3. roèník, 30 lekcí po 2 vyuèovacích hodinách g Anglická konverzace: 30 lekcí po 2 vyuèovacích hodinách g
Nìmecká konverzace: 30 lekcí po 2 vyuèovacích hodinách
g panìlská konverzace: 30 lekcí po 2 vyuèovacích hodinách.
NÌCO NAVÍC
g

ípoùv výtvarný kurz: 20 lekcí po 3 vyuèovacích hodinách g Kurz tvùrèího psaní: 17 lekcí po 3 vyuèovacích hodinách g Kurz grafologie pro zaèáteèníky: 7 lekcí po 3 vyuèovacích hodinách g Kurz hry na kytaru: 25 lekcí po 1 hodinì.
g

INFORMACE A PØIHLÁKY:
Mìstské kulturní støedisko, Masarykovo námìstí 20
741 01 Nový Jièín
tel. 556 701 853, fax: 556 706 692
e-mail: domitrova@meks.novy-jicin.cz
www.meks.novy-jicin.cz
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Kdy hvìzda padá,
vyslov rychle pøání.
Má-li tì ráda,
pøej si milování.
Neví-li jistì,
ptej se kopretiny,
zda na tvém místì
není nìkdo jiný.
Nejsou-li právì
kopretiny k mání,
najde si hravì
jiné poèítání.
Kdy hvìzda spadne,
stisk nìných dlaní
stvrdí tvé pøání.
Jak je to snadné!

Jak je to snadné
Jaroslav Merenda

Foto Jaroslav Bìlík
(Hnízda kopretin na stráni Panského
vrchu (u Bernartic nad Odrou)

Víkendový pobyt
na táborové základnì Hùrka

Premiéra filmu Èlovìk na obtí

g Ve dnech 3.5. 6. 2005 probìhl na táborové základnì Hùrka

Ve ètvrtek 16. èervna 2005 se ve velkém sále Domu dìtí
a mládee Fokus konala velká filmová premiéra. Po ètyøech
letech pøedstavila filmová kola Nový Jièín svùj druhý hraný
film s názvem Èlovìk na obtí. Dvacetiminutový snímek natoèili mladí nadenci z Nového Jièína pod odborným vedením
spolu se známými ostravskými herci v loòském létì. Po prázdninovém snímku pro náctileté  Bezstarostné léto, si vybrali
tentokrát mladí filmaøi nároènìjí látku ke zpracování. Na
plátno pøevedli povídku amerického spisovatele J. S. Fitzgeralda. Dìj filmu vypovídá pøíbìh stárnoucího mue, hledajícího nové ivotní uplatnìní v moderní reklamní agentuøe.
Natáèení probíhalo na rùzných místech Nového Jièína a okolí
a mladí filmoví koláci tak dostali monost vyzkouet si rùzné
èinnosti ve skuteèném filmovém tábu. Velmi autenticky vypovídá o náladì i celém prùbìhu natáèení film o filmu. Spoleènì s reisérem snímku Martinem Jakùbkem a kameramanem Robertem Neklem pokøtil mladý filmový táb DVD, kterému spokojené diváky popøáli i jeho kmotøi, místostarosta
Mgr. Tomá Vindi a øeditelka DDM Fokus Hana Rùová.
Slavnostní veèer nepatøil ale jen jedinému snímku. Bìhem
90 minut mìli diváci monost zhlédnout prùøez prací filmové
koly. Od televizních reportáí, které jako TV PRESS zpracovávají, pøes dokumenty, medailon a po samostatné krátké
filmy. Podìkování patøí zároveò vem, kteøí mladým filmaøùm v Novém Jièínì drí palce a pomáhají v jejich tvùrèí èinnosti. Film Èlovìk na obtí bude reprezentovat mìsto Nový
Jièín na filmových festivalech a my vìøíme, e úspìnì.
Martin Jakùbek, mluvèí DDM Fokus Nový Jièín

v poøadí ji tøetí víkendový pobyt pro dìti s výchovnými problémy a dìti z neúplných rodin, který organizoval Mìstský úøad
Nový Jièín. Pobytu se zúèastnilo celkem 26 dìtí z Nového
Jièína a blízkého okolí ve vìku od 6 do 15 let. Dìtem se vìnovali pracovníci Mìstského úøadu Nový Jièín paní Vìra Bezunková, paní Miroslava Vagnerová, sleèna Erika Tuèná a jako
externisté nám pomáhal pan Roman Bezunk(noèní hlídaè),
paní Pavla Stoevová (zdravotník) a sleèna Petra Makúchová
(pomocný asistent).
V pátek kolem 16. hodiny jsme dorazili autobusem na táborovou základnu Hùrka, kde jsme se ubytovali a seznámili
s programem celého víkendu. Ne jsme pro dìti pøipravili fáborkovou hru se 14 úkoly, které se týkaly pøírody, dìti zatím
pod dozorem vedoucích hrály míèové hry  vybíjenou, basketbal apod. Hra probíhala v okolí tábora v lese, její vyhodnocení bylo pøi veèerním táboráku, kdy si dìti opekly pekáèek.
Poté jsme spoleènì zpívali tábornické a jiné písnièky a veèer
jsme zakonèili tradiènì veèerkou.
V sobotu ráno, kdy jsme se vichni probudili, protáhli jsme
se u raní rozcvièky, vyuili jsme míèe a vihadla k vybití pøebyteèné energie a poté jsme se vichni pøesunuli do jídelny,
kde dìti ve skupinkách lutily kvízy, rébusy, malovaly obrázky a ztváròovaly záitky z pøedelých víkendových pobytù
a co by chtìly zaít o letoních prázdninách. Po obìdì jsme
li vichni na místní koupalitì do Hùrky, kde se dìti koupaly
a do tábora jsme se vrátili na svaèinu. Druhá èást odpoledního
programu probíhala opìt formou her v pøírodì, kdy nám vak
zaèalo pret, pøesunuli jsme se do herny v budovì. Dìti se
zapojily do soutìí  kufr, hry na rozvíjení pamìti a soustøedìnosti atd. Veèer jsme zakonèili oblíbenou diskotékou a nastala veèerka.
Nedìlní dopoledne jsme opìt hráli míèové hry, uklízeli jsme
pokoje a okolí tábora a po obìdì jsme odjeli zpìt do Nového
Jièína, kde si dìti vyzvedli jejich rodièe. Vechny dìti byly s pøipraveným programem spokojeny a ji teï se tìí na letní
dìtský tábor, který probìhne ve dnech 29. 7. a 7. 8. 2005 na
táborové základnì Hùrka pod názvem Robinsoni na Hùrce.
Jak u z názvu tábora vyplývá, budeme vichni Robinsoni,
kteøí se nauèí, jak se o sebe postarat na pustém ostrovì, a budou se moci vcítit do ivota troseèníka Robinsona Crusoe.
Erika Tuèná, odbor sociálních vìcí

Setkali se u Kolína

Romský dìtský den

g

g Historický pluk Harrach
z Nového Jièína podnikl
nároèné tøídenní setkání
ve dnech 17.  19. 6. 2005
u Kolína, aby se stal souèástí rekonstrukce bitvy
o toto mìsto. Více ne stovka historických nadencù
se takto setkala popáté,
aby dùstojnì uctila 248. výroèí od uvedené bitvy. Z historických pramenù se dovídáme, e dne 18. 6. 1757 Král Fridrich II. chtìl zabránit
marálu Daunovi v postupu na Prahu. Prusové u tohoto mìsta
utrpìli krvavou poráku a rychle se stáhli zpìt do Slezska
a Pruska.
Letoní roèník byl ozvlátnìn svatbou jednoho z úèastníkù
a èlenù milovníkù vojenské historie, stafá vech zúèastnìných v dobových uniformách pøed radnicí v Kolínì byla jistì
zajímavou událostí nejen pro samotné aktéry, ale i pøítomné
diváky. Vem, kteøí úspìnì pøeili tuto bitvu, pøeji i dalí bezbolestná vojenská setkání. Právì díky obdobným akcím mùeme pøemýlet o smyslu váleèného utrpení a vzpomenout na
nae pøedky, kteøí byli pøímými úèastníky tìchto vojenských
událostí.
Gabriela itníková, foto Frantiek Holub

K pøíleitosti oslavy Dne
dìtí se v sobotu 4. 6. 2005
uskuteènil Romský dìtský
den. Pøedevím romtí rodièe se seli se svými dìtmi
na høiti Z Komenského
68, kde na dìti èekaly rùzné
hry a soutìe. Poté mohli
vichni úèastníci obdivovat
mrtnost a fyzickou zdatnost mladých klukù pøi
ukázce brejkù v místní tìlocviènì. Malé dìti si mohly
ovìøit svou odvahu recitovat a zpívat pøed publikem. Na své
si pøili také fanouci fotbalu pøi sledování klání mezi Z Komenského 68 a speciální kolou. Za svou snahu byli vichni
úèastníci odmìnìni sladkostmi, drobnými dárky, reklamními
pøedmìty mìsta. Organizátorem celé akce byl mìstský úøad
ve spolupráci se Spoleèenstvím Romù na Moravì, s romskými
asistenty základních kol Komenského 68 a speciální koly
a za pøispìní dobrovolníkù. Náklady ve výi cca 3 000,- Kè byly
hrazeny z projektu Terénní sociální práce. Na akci pøispìlo
i mìsto Nový Jièín. Celou akci provázelo pøíjemné sluneèné
poèasí, dobrá nálada organizátorù, rodièù i dìtí. Nejen dle
poètu rozesmátých dìtských tváøí mùeme povaovat tuto
akci za zdaøilou.
Kvìta Kyselá
g

Novojicínský
zpravodaj
¡

12

Automobil není trezor
g Pøíleitost dìlá zlodìje. Zøejmì k nejúèinnìjím opatøením
proti krádei vìcí ze zaparkovaných motorových vozidel patøí
dodrení tøí zásad:
1) Odstranìní cíle pro pachatele. Neponechávejte ve vozidlech náhradní klíèe. Nevystavujte na sedadlech nebo palubní
desce cenné vìci. Vestavìná autorádia odnímejte z ovládacího panelu.
2) Odstranìní pøíleitosti. Pokud je to moné, parkujte
v garái. Pøed odchodem z vozidla zkontrolujte uzavøení vech
oken. Neponechávejte klíèky v zapalování.
3) Pùsobení na moného pachatele. Reagujte na podezøelé chování cizích osob. V pøípadì podezøení kontaktujte
Policii ÈR i mìstskou policii.
Mìstská policie Nový Jièín vyzývá obèany k ostraitosti na
koupalitích i obchodech pøed zlodìji. S pøíchodem léta kadoroènì pøibývá krádeí vìcí z vozidel, rekreaèních chatek,
stanù, veøejných koupali a vodních nádrí. Nejúèinnìjím
preventivním opatøením, kterým je mono sníit anci zlodìjù, je nenechávat bez dozoru osobní vìci a cennosti, nenosit
s sebou vìtí obnos penìz.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP

Bezpeèí dìtí v letním období
Blíí se èas dvou mìsícù prázdnin, letních aktivit, tepla,
koupání. Málokdo si ale uvìdomuje, e právì v tuto dobu, na
kterou se vechny dìti celý rok netrpìlivì tìí, je obdobím,
kdy dochází k nejvíce zranìním u dìtí, které ukonèí prázdniny døíve, ne zaènou. Proto nìkolik rad.
Nikdy nenechávejte dìti bez dozoru, svìøte je jen osobám
spolehlivým. Vysvìtlete dìtem, na koho se mají obrátit ve chvílích, kdy nejste nablízku. Nauète dìti, jak správnì pouívat
tísòová telefonní èísla. Nauète dìti zásady první pomoci. Vysvìtlete dìtem, jaké nebezpeèí je mùe postihnout pøi patné
a neopatrné jízdì na kole, kolobìce, bruslích (patnì vybavené kolo, pøilba, chránièe). Nedovolte dìtem koupání bez
dozoru na rybnících a øekách. Vysvìtlete dìtem, e nemají
mluvit z cizími lidmi a také chodit na oputìná místa. Dáte-li
dítì na letní dìtský tábor, øádnì zvate, komu dítì svìøujete,
zjistìte si co nejvíce informací o táboru a vedoucích. Vysvìtlete dìtem, proè není dobré nosit viditelnì na krku klíèe
nebo mobilní telefon.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP

g

Jeïte se podívat do Kremnice
Jeïte se podívat do mìsta s bohatou hornickou a mincovní
tradicí a jednoho z nejkrásnìjích míst na Slovensku, leícího
uprostøed Kremnických vrchù a pynícího se unikátním souborem zvlátnì øeeného gotického urbanismu. Zlatonosné
íly pøinesly osadì Cremnychbana v minulosti bohatství a slávu a v roce 1328 povýení na královské mìsto, a to se vemi
výsadami, které mu udìlil uherský král Karel Robert z rodu
Anjou.
Stará báòská díla, i kdy dnes u oputìná, svìdèí o namáhavé hornické práci, díky ní se ádané zlato dostávalo z útrob
zemì na povrch. Hornictví pøineslo mìstu bohatství a slávu.
Karel Robert z Anjou zaloil i mincovnu a kremnické dukáty,
zvané florény, patøily k nejhodnotnìjím a nejvyhledávanìjím
mincím v Evropì. Díky nejvìtí produkci zlata v Uhersku se
zaèalo hovoøit o zlaté Kremnici. Kremnická mincovna si
svou raební èinnost uchovala a dodnes mìstu íøí slávu svými mincemi a medailemi.
Nìkdejí slávu Kremnice reprezentuje pøedevím zachovalá architektura. Roku 1950 bylo historické jádro vyhláeno
za mìstkou památkovou rezervaci, kvùli ní je Kremnica
nejen neodmyslitelným èlenem Sdruení historických sídel
Slovenska, ale v zastoupení primátorem mìsta ing. Miroslavem Nároným se úèastní i jednání zvoleného výboru. Mezi
nejpozoruhodnìjí stavby na námìstí patøí frantikánský kláter s kostelem, barokní fontána a mohutný barokní morový
sloup sv. Trojice s plastikami významného sochaøe Dionýza
Stanettiho. Nejstarí èástí a souèasnì dominantou Kremnice
je mìstský hrad, zaøazený mezi národní kulturní památky.
Bohatá historie a stavební památky soumìrnì doplòuje
pøíjemné a romantické okolí, které poskytuje pøíleitost relaxace a regenerace v areálu termálního koupalitì a pøi letních i zimních sportovních a turistických monostech.

g

Podle podkladù informaèního støediska mìsta Kremnica
zpracovala PhDr. Zora Kudìlková, ref. pro zahr. vztahy
g Námìstí s barokní fontánou, v pozadí mìstský hrad s kostelem
sv. Kataríny, patronky mìsta g Mìstské opevnìní g Národní banka
Slovenska  Muzeum mincí a medailí g Rekreaèní oblast Skalka 
1232 m n.m.

Evidence jízdních kol
g Mìstská policie Nový Jièín informuje obèany, e od 1. 5. 2004
kadou støedu v èasech 9.0010.00, 13.0014.00 hodin mají
monost nechat si bezplatnì zaevidovat své jízdní kolo na
sluebnì Mìstské policie Nový Jièín, na ul. Divadelní 8. K evidenci musí vlastník kola pøedloit tyto doklady: doklad o nabytí jízdního kola (kopie), bylo-li kolo sloeno, tak jednotlivé
doklady (kopie), jízdní kolo, obèanský prùkaz.
Na místì stráník MP Nový Jièín bude poadovat po vlastníku kola vyplnìní souhlasu se zpracováním osobních údajù,
poøídí fotodokumentaci jízdního kola a jeho èástí, opatøí kolo
samolepkou a vlastníku kola vystaví evidenèní prùkaz. V pøípadì ztráty nebo odcizení jízdního kola je potøeba ihned o této
skuteènosti informovat PÈR a také MP Nový Jièín.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ

Dodrování vyhláky O chovu psù
g Dne 12. a 30. 5. v dobì od 5.00 do 7.00 hodin probìhly mimoøádné kontroly zamìøené na dodrování OZV è. 26/1996
o chovu psù. Kontroly probìhly v místní èásti Louèka, a to
v ulicích Za Humny, Jièínská, Na Lani, Za Korunou, Za Potokem, U Hráze, V Kútì. Pøi tìchto kontrolách bylo zkontrolováno celkem 36 psù. Z tohoto poètu byl hlídkou MP øeen
jeden majitel psa za poruení OZV è. 26/1996 o chovu psù.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ
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Obèanská statistika /kvìten
g Narodilo se 29 dìtí, z toho 15 chlapcù a 14 dìvèat. Pøistìhovalo se 53, odstìhovalo 37 obèanù. Bylo uzavøeno 10 sòatkù
v Novém Jièínì, 2 v Kunínì. Poèet obyvatel 26 656, zemøelo
23. Nejstarími obèany jsou Terezie Vrbicová (10. 10. 1905)
a Josef Hubník (8. 4. 1904).

Výjimeèná hudební osobnost

Kdo by si pomyslel, e z malého kluèiny, se kterým jsem
se obèas v mládí potkával na hodinách houslí èi klavíru u pana
profesora Calábka, vyroste èasem tak výrazná a nepøehlédnutelná hudební osobnost. Byl to hoch o tøi roky starí, bydlel
poblí naeho domu a obèas jsme si spolu s ostatními kluky
zahráli na èetníky a zlodìje. Pak mi v dobì války zmizel
z obzoru a setkali jsme se vlastnì a pøi hudební spolupráci
v roce 1954. Ale nepøedbíhejme historii.
Ervín Bártek, nebo o nìm bude øeè, se narodil v naem
mìstì 28. srpna 1927. Po ukonèení základního vzdìlání a nuceném vystìhování ze Sudet pokraèoval ve studiu na reálném
gymnáziu a uèitelském ústavu v Kutné Hoøe. Láska k hudbì
ho pøivedla mezi èleny místního DPS Jakobín, do sboru pøi
chrámu sv. Barbory, kde zpíval tenor (!) a posléze do amatérské Kutnohorské filharmonie, kde hrál housle. Své hudební
vìdomosti a dovednosti si zdokonaloval u profesorù B. Jelínka (teorie), J. Krásy (housle) a J. Francla (komorní hra).
Po válce ukonèil svá uèitelská studia ve Valaském Meziøíèí.
V roce 1946 byl pøijat na houslové oddìlení praské konzervatoøe. Na kolu vak z rodinných dùvodù nenastoupil a zaèal uèit. Postupnì pùsobil v Kujavách a v Novém Jièínì. V prùbìhu své uèitelské dráhy byl 13 let øeditelem národní koly
v ilinì u Nového Jièína s dvouletým pøeruením, kdy zastával funkci inspektora kultury na ONV. Jeho posledním pùsobitìm pøed odchodem do dùchodu byla ZD na Jubilejní ulici.
Celý svùj ivot zasvìtil Ervín Bártek hudbì, zejména vokální. Láska ke zpìvu jej v roce 1946 pøivedla do PSMU (Pìveckého
sdruení moravských uèitelù), kde se stal soukromým ákem
profesora Jana oupala a velmi platným èlenem tohoto proslulého muského sboru, pozdìji té sólistou. V PSMU pùsobil
23 let (19461969), z toho v letech 19651969 zastával spolu
s O. Halamou funkci zástupce dirigenta. Èlenství ve sdruení
si velmi váil a nadøazoval je vem svým ostatním koníèkùm.
Svùj vztah ke sborovému zpívání projevoval i tím, e neustále pùsobil jako sbormistr u rùzných pìveckých tìles.
V roce 1947 vedl jednu sezonu enský sbor pøi Palackého
vyí kole lidové. Po návratu z vojenské prezenèní sluby
se stal sólistou zdejího chrámového sboru a posléze mládenického sboru Za mír. Po asi dvouleté spolupráci s Ladislavem Pospìchem st., zakladatelem tohoto tìlesa, pøevzal
jeho umìlecké vedení a postupnì pøetvoøil zmínìné vokální
seskupení v klasický pìvecký sbor, který byl tehdy povaován
za vrchol amatérismu v oblasti sborového zpívání v naem
státì a svou umìleckou úrovní získal zaslouenou pozornost
i v zahranièí. Nìkteøí Bártkovi kolegové si jistì vzpomenou,
e v letech 19511959 vedl na kolách, kde pùsobil, i sbory
dìtské a podílel se i na umìlecké práci v Pìveckém sdruení
novojických uèitelù.

g

Bylo by vak chybou povaovat Ervína Bártka pouze za
stoupence sborového zpìvu. Èasto se uplatòoval i mimo PSMU
jako sólista disponující sytì zbarveným barytonem èi jako
pohotový houslista a violista. Své bohaté zkuenosti velmi
ochotnì pøedával mladím kolegùm pøi akcích OPS. Nìkolikrát také vedl dìtské prázdninové tábory a podílel se na
organizaci základny EXODu. Jeho významným poèinem bylo
zaloení Klubu rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína. Za svou
obìtavou práci byl mnohokráte ocenìn, napø. Cenou Bedøicha
Smetany. Pøedstavitelé rodného mìsta mu posmrtnì udìlili
èestné obèanství.
Je tøeba se také zmínit o Bártkovì tvùrèí práci. Vedle sborových úprav nìkolika lidových písní (Na Kaòurském vrchu,
Vysoko zornièka, Okolo Jaroova) napsal na Kainarova slova
sbor Cvrèek a zhudebnil báseò Jaroslava Merendy Magnólie
u zámecké zdi. Podílel se spolu s Václavem Ptáèkem na televizní znìlce pro soutì Mezimìstská a na Novojièínské
suitì. Obì skladby byly realizovány èetnými sólisty, Ondráem
a Ondrákem za doprovodu studiového orchestru. K jeho
mimohudebním zájmùm patøila zejména pøíroda. Byl zruèným
a náruivým rybáøem a miloval houbaøinu. Zemøel 2. èervence 2000 v Ostravì.
Èasto jsem se zamýlel, proè se Ervín zamìøil hlavnì na
sborový zpìv? Pochopil toti úsilí svého profesora Jana oupala o docílení zvukového ideálu sborového zpìvu. Souvisí
to s uplatòováním èistého ladìní v rùzných harmonických souvislostech a s existencí následnì vznikajících alikvotních tónù.
Proto byli Moravtí uèitelé vdy povaováni za jeden z nejlepích sborù svìta a jejich zkuenosti pøenáeli èlenové
tohoto tìlesa i do práce ve svých regionálních sborech.
Mgr. Václav Ptáèek

Osobnost roku 2005

Marie Belíková
¡

Zamìstnání: uèitelka. ivotní
krédo: Èinit lidem dobro a radost.
Jak jste pøijala a co pro vás znamená ocenìní vaí dlouholeté
práce? Ocenìní mé práce s dìtmi pøi
vedení kolních pìveckých sborù
Radou mìsta Nový Jièín mne velmi
potìilo. Co vás k této èinnosti
pøivedlo? Vztah ke zpìvu ve mnì
pìstovala rodinná pohoda, kde jsme
díky rodièùm doma èasto zpívali. Ji v prvním roce mého pùsobení jako mladé dvacetileté uèitelky jsem zaloila kolní
pìvecký sbor. To bylo v Odrách na Z, v roce 1960. Od té doby
jsem a do dùchodu soustavnì vedla kolní pìvecká tìlesa.
Sbory mìly dobrou úroveò. Získávali jsme cenná ohodnocení
i v celostátních soutìích. Posledním pìveckým sborem, který
jsem vedla, byl sbor Jitøenka na Z B. Martinù. S tím jsme
v roce 1994 zaloili drubu s hudební kolou ve Francii, která
trvá dodnes. A co budoucnost? Vedení kolního pìveckého
sboru ji patøí mladým nástupcùm. Mùj vztah ke zpìvu a jeho
aktivní provozování mne ale neopoutí ani v dobì zasloueného odpoèívání. Zpívám a také diriguji (jako zástupce dirigenta) v pìveckém sboru Ondrá Nový Jièín. Je tady léto, jak
je proijete? Léto proiji s rodinou, hlavnì s vnouèaty a s návtìvami pøátel. Pøijedou i pøátelé z hudební koly z mìsteèka
St. Laurent Nouan leícím na øece Loiøe. Je nìco, co byste
chtìla vzkázat ètenáøùm? Chtìla bych zde podìkovat mé
milé kolegyni, Martì Krutílkové, která se mnou dlouhá léta
pøi vedení sboru úzce spolupracovala. Podìkování patøí i dalím spolupracovníkùm, kteøí s velkou obìtavostí pomáhali
pøi organizaci poèetného kolektivu zpìvákù. A nakonec chci
podìkovat rodièùm mých bývalých ákù za to, e mìli pochopení pro nae zpívání a dovolili svým dìtem zúèastòovat se
zkouek hodnì nad rámec bìných povinností. Vdy to stálo
zato; se zpìvem jsme proili pøekrásné chvíle s domácími
i zahranièními posluchaèi a s naimi pøíznivci.
Pøipravila Ing. Iva Vaendová
g
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Jarní ohlédnutí

podobu paní Ivana Kaòáková. Tradiènì pomohly uèitelky
ZU, armantní paní Marie Válková v klavírní høe a v tanci
ji výe zmiòovaná Mgr. Ilona Rudelová. Nìkteøí bývalí áci,
dnes ji støedokoltí èi vysokokoltí studenti, se rádi na
kolu vracejí a pøi akademii vypomohli, a ji Tomá Kaèo èi
Filip Chobot pøi høe na klavír, nebo David Stanèík výteèným
moderováním. Ten neotøelým a dojímavým zpùsobem vedl
i závìreèný dialog s pøítomným øeditelem koly, panem Mgr.
Petrem Hajdou, který po ètyøiadvacetiletém pùsobení na kole
odchází do penze. A tak této významné pedagogické osobnosti kola i novojièínská veøejnost slavnostní akademií podìkovala nejen za dlouhá léta uèitelského umu a øeditelského
øízení, ale za vechny áky koly, kteøí se pod vedením svých
uèitelù a za pùsobení právì historika Mgr. Petra Hajdy uèili
mít rádi svou kolu a s ní mìsto Nový Jièín. Karel Chobot

Zpíváme stále...
Foto ze závìreèného koncertu Základní umìlecké koly Nový Jièín.

Jaro letoního roku v kulturním povìdomí naeho mìsta
probíhalo, dá se øíci, ji v tradièních konturách jarních koncertù a akademií základních kol. Na poèátku voòavé kytice
bylo vystoupení novojièínského pìveckého sboru Základní
umìlecké koly Ondráku. Kytice vonìla v mìsících dubnu
a kvìtnu dalími akcemi, napø. v podobì akademie Základní
koly B. Martinù, kde tradiènì záøil pìvecký sbor Jitøenka.
Bravurní jako vdy byly i oba taneèní veèery Základní umìlecké koly v Novém Jièínì pod choreografickou taktovkou
paní Mgr. Ilony Rudelové èi Anity Vahalové, které svùj um
a nadení pro balet rovnì nezapøely pøi vystoupeních na
závìreèném koncertu tée koly koncem kvìtna. Plný sál Beskydského divadla nadenì obdivoval jednotlivé výstupy áèkù
a ákù, dokreslujících, èemu se za uplynulý rok v umìní hudby, zpìvu a tance pøiuèili. A tak publikum oslnili jak ti nejmení z Hráku zpívajících pod dohledem Simony Adámkové pøedevím lidové písnì, tak o nìco starí áci Veroniky
krobákové ve høe na klavír, podobnì jako Filip Chobot, student novojièínského gymnázia a ák 3. roèníku  II. stupnì
základní umìlecké koly paní uèitelky Heleny Tøetinové pøi
klavírní skladbì W. A. Mozarta Sonata F dur (3. vìta) a F.
Chopina Etuda f moll, který pøi krajské soutìi ve høe na klavír získal pro svou umìleckou kolu ve své kategorii tøetí
místo. Zaujalo vystoupení kytarového kvarteta vyuèujícího
Marcelína Juøíka. Jana Horáková nadchla svou hrou na kytaru a i ona tak dokumentovala vekeré pocty, kterých se jí
letos pøi okresních a krajských soutìích dostalo  respektive
v pøípadì této mladé talentované ákynì 7. roèníku koly
pana uèitele Pavla tuly v této chvíli ji mùeme hovoøit a pøedevím blahopøát k obrovskému úspìchu v celostátním kole
soutìe, kde ve velké a nároèné konkurenci zvítìzila. Ale
vrame se k samotnému koncertu. Zajímavá byla souborová
hra nìkolika ákyò na housle, zpívající pod dohledem vyuèující paní Aneky Michálkové Schusterovu Cavatinu èi Portnoffovu Vzpomínku na Ukrajinu. Pod dohledem tée paní
uèitelky, a pøipomeòme v té souvislosti, e se jedná zároveò
o umìleckou vedoucí Komorního orchestru Pavla Josefa Vejvanovského v Novém Jièínì, se zaskvìlo v Haydnovì Serenádì i smyècové kvarteto ákyò. Ozdobou koncertu bylo vystoupení ákovského orchestru ZU s dirigentkou paní Boenou
Varajovou. Koncert, v jeho prùbìhu byly ji podruhé pøedány
ceny významným osobnostem kulturního ivota a sociální
oblasti mìsta, kultivovaným zpùsobem moderovala paní Mgr.
Jiøina Lukeová.
Z mnohých kolních akademií pøipomeòme tradièní Základní koly Tyrova 1, zachovávající dvouletý rytmus. áci
koly a jejich uèitelé fascinovali vyprodaný sál Beskydského
divadla pøedevím svou vitalitou a radostí z pohybu, zpìvu,
tance. Bylo jedno, zda hovoøí èesky, nìmecky, anglicky, rusky,
francouzsky, vude bylo znát bezprostøední nadení a hrdost
pøísluenství k jedné z nejlepích a nejvìtích kol starobylého mìsta Nového Jièína. Panu uèiteli Rudolfu Balonovi, vystupujícímu zde jako autor scénáøe i reisér v jedné osobì,
se podaøilo skloubit do jedné velké kytice umìní celé koly.
Hudební dui pøedstavení vtiskl Radomír Hubík, výtvarnou
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g Polovina roku 2005 je za námi. Uplynula v soustavném ná-

cviku stále nových, nároèných, zajímavých a pìkných skladeb
sborové tvorby pro interpretaci pìveckým sborem Ondrá
Nový Jièín k rùzným pøíleitostem.
Bøeznové koncerty duchovní hudby v Rychalticích a Frýdlantì nad Ostravicí mile zahøívaly u srdíèka vdìèné posluchaèe ve studených chrámových prostorách. Obdobnì vdìèné
tváøe naich starích spoluobèanù v Domovì dùchodcù Pod
Lipami nebo v domovì zr. Boromeo, kde jsme písnìmi chtìli
vzdát úctu. Pro kadodenní vední dny ivota to bylo malé
vyboèení ze stereotypu. I staøí lidé se dovedou vcítit do krásné
tvorby, i kdy je to moderní skladba, a s pochopením ji pøijali. Také slavnostní koncertní zpívání pro vechny èleny
novojièínského klubu dùchodcù v prostorách jídelny Z na
Tyrovì ulici byl dárkem ke Dni matek vem zúèastnìným
maminkám a babièkám.
Mìsíc kvìten a èerven byl pro Ondráovce ve znamení úspìných úèastí na dvou mezinárodních soutìích. Sbor soutìil
ve skladbách sakrální sborové tvorby na 15. roèníku festivalu
Námestovské hudobné slavnosti a umístil se ve støíbrném
pásmu. Obdobnì krásného støíbrného umístìní se nám dostalo na festivalu 33. roèníku Svátku písní Olomouc 2005 ve
dvou soutìních kategoriích, a to duchovní hudba a spirituály.
Toho si obzvlá ceníme, nebo patøíme k amatérským sborùm a v soutìi vystupovaly vìtinou profesionální hudební
sbory ze zemí Evropy, Tichomoøí, Japonska, Ruska a dalích zemí.
Dlouhé hodiny zkouek (za pìt mìsícù jich bylo pøes 40),
trpìlivá a cílená práce sbormistra ing. Karla Monsporta, dirigentky paní Marie Bìlíkové a dirigenta ing. Zdeòka Stanislava pøinesly kvalitní ovoce mající cenu støíbra. A co nás jetì
tìí je to, e chybìl jeden bod do získání zlatého pásma. A tak
ve vzpomínkáých na pøedchozí léta, na naeho bývalého a prvního dirigenta, zakladatele pìveckého sboru Ondrá pana
Ervína Bártka, si v souèasných dnech mùeme øíci, e jsme
odkazu zùstali vìrni a stále ho naplòujeme. To jsme vyjádøili písnìmi u jeho hrobu na místním høbitovì v pondìlí 27. 6.
ve veèerních hodinách. Pøed pìti léty v pondìlí, v poslední
den zkouky pìveckého sboru pøed letními prázdninami, pan
Ervín Bártek ukonèil svou aktivní sborovou práci. V tento den
nás Ondráovce svìøil do odborného vedení ing. Karla Monsporta. Ervín Bártek byl èlovìk èestný, moudrý a pøedvídavý.
Èest jeho památce.
Mgr. Anna tefková

Závìr kolního roku v Novojièínském sboru ZU Ondráek
nilo se ho takté 18 dìtských sborù  úèastníkù pøehlídky.
Pøi této slavnostní pøíleitosti byla sbormistru Ondráku panu
Josefu Zajíèkovi udìlena jako výraz uznání mimoøádného pøínosu interpretaèní sbormistrovské èinnosti Cena Frantika
Lýska za rok 2004. Poté si Ondráek a Severáèek odskoèil
na spoleèný koncert do Tábora. A nakonec Ondráci absolvovali poslední koncert k ukonèení pøehlídky v kostele sv. Víta.
Po rozlouèení pak odjídìli z krásného Krumlova plni dojmù
a záitkù domù.
Závìrem mìsíce èervna sbory zazpívaly na námìstí v Novém Jièínì v rámci evropského svátku hudby a poslední akcí
tohoto kolního roku bylo tøídenní soustøední Rarákù na
jiní Moravì. Vem dìtem, sbormistrovi, klavíristùm i asistentkám pøejeme krásné prázdniny plné sluníèka, odpoèinku
a nabrání nových sil do nového kolního roku.
Sdruení pøátel DPS Ondráek z Nového Jièína

Novojièínská knihovna svolala
nejlepí knihovníky z republiky
g Národní

g Poslední tøi mìsíce kolního roku 2004/05 byly u Ondrákù
ve znamení velké aktivity. První z nich byla návtìva DPS
Skøivánek Praha u dìtí pøípravného sboru Kulihráek a spoleèný jarní koncert v Beskydském divadle. Velmi úspìná byla
úèast pøípravných sborù Raráek a Kulihráek na soutìi
Chrám a tvrz ve Vsetínì 16. 4., kde si Kulihráek vyzpíval
první místo a dìti Raráku místo druhé. V mìsíci kvìtnu byl
zajitìn pro nejmení pøípravný sbor Hráek jednodenní výlet
do Beskyd a dìti Kulihráku vrátily návtìvu praských dìtí
a na ètyøi dny byly hosty praského dìtského sboru Skøivánek. V Praze spoleènì uskuteènily spoleèný velký koncert
v kulturním domì v Ládví, mìly monost si prohlédnout prostory Èeské televize a projít se Praským hradem a jeho pøilehlými zahradami. S rodinami dìtí pak navtívily dalí zajímavá místa Prahy. Takté v mìsíci kvìtnu a posléze v èervnu
probìhly talentové zkouky do pøípravných sborù Ondráku.
V závìru kvìtna dìti Hráku a Raráku úèinkovaly na závìreèném koncertì ZU v Beskydském divadle.
Den dìtí strávil Kulihráek opìt pracovnì, a to v Kunínì na
zámku, kde v pùdních prostorách hrál pro dìti kol Moravskoslezského kraje operu O komínku. Avak nejvìtí závìreènou akcí Kulihráku byla návtìva partnerského sboru
v Michalovcích zakonèená spoleèný koncertem.
Vyvrcholením kolního roku koncertního sboru Ondráek
bylo pìtidenní koncertní turné do jiních Èech. Ondráci turné
zapoèali v Kunínì, kde uspoøádali koncert jako podìkování
sponzorùm a rodièùm v rámci projektu Èeské firmy èeské
kultuøe. Z koncertu odjeli pøímo do Daèic k partnerskému
sboru Kvítek, kde je po dva dny hostily rodiny dìtí. Prohlédli
si hrad Rotejn, Telè a uskuteènili spoleèný koncert. Dalí tøi
dny Ondráci proili v Èeském Krumlovì, kde byli pozváni
spoleènì s libereckým sborem Severáèek a DPS Motýli ze
umperka na jubilejní XV. celostátní pøehlídku kolních dìtských pìveckých sborù. Tato pøehlídka se uskuteènila z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR a poøádala ji ARTAMA, útvar Národního informaèního a poradenského støediska pro kulturu, Sdruení pro rozvoj ZU v Èeském
Krumlovì a Èeskokrumlovský dìtský sbor. Probíhal pod zátitou mìsta Èeský Krumlov. Slavnostní zahájení pøehlídky
se uskuteènilo v zámecké jízdárnì za úèasti pracovníkù ministerstva kultury, odborných pracovníkù NIPOS-ARTAMA
a dalích odborníkù a lektorù na dìtský sborový zpìv. Zúèast-
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knihovna v Praze, Svaz knihovníkù a informaèních pracovníkù Moravskoslezského a Olomouckého kraje, Mìstská
knihovnou v Novém Jièínì
a Místní knihovna v Sedlnicích uspoøádali ve dnech
1618. èervna 2005 setkání
knihoven z celé republiky,
které byly bìhem pìti roèníkù nominovány do celostátního kola soutìe Knihovna roku. Setkání vzelo z popudu hodnotitelské komise soutìe, kterou vyhlauje Ministerstvo kultury a konalo se v naem okrese proto, e novojièínská i sedlnická knihovna byly v roce 2004 v této soutìi vysoce
hodnoceny. Mylenka, e by tyto knihovny mohly pracovat
i jako kulturní a informaèní centra, byla hlavní náplní semináøe Co venkovské knihovny umìjí a mohou. Úèastníci
se shodli na tom, e knihovny v malých obcích mají svùj nezastupitelný význam. Knihovna v Novém Jièínì má v regionu
na starosti vechny obecní knihovny, do kterých nakupuje,
zpracovává a dodává soubory nové literatury, pomáhá pøi
revizích, poskytuje poradenskou a metodickou èinnost, poskytuje servis informaèních a komunikaèních technologií
a zajiuje vzdìlávání dobrovolných knihovníkù.
Hana Krkoková, vedoucí knihovny
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