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Z Nového Jicína
¡ do Mexika

POCTA DOMINIKU BILIMKOVI. Osobnost rodáka z Nového Jièína Dominika Bilimka je dnení veøejnosti takøka
neznámá. I pøesto se jeho celoivotní dílo stalo základem kulturní a pøírodovìdné osvìty v nejménì ètyøech zemích svìta.
Profesor a cisterciácký mnich Dominik Bilimek zasvìtil
ji od mládí své ivotní osudy pøírodním vìdám. Novojièínská
matrika uvádí, e 25. února 1813 se narodil manelùm Dominiku a Theresii Bilimkovým dalí syn, který dostal jméno
Adolf Josef. Stalo se tak pøímo na novojièínském námìstí
v domì è.p. 8. Ji v mladém vìku vstoupil tento nadaný hoch
do cisterciáckého øádu, kde pøijal jméno Dominik. Jeho zkuenosti na badatelském poli v oblasti pøírodních vìd se doèkaly brzy velkých výsledkù.
V roce 1865 byl Dominik Bilimek vyslán císaøem Frantikem Josefem I. na výpravu do dalekého Mexika, aby zde dopomohl jeho bratru mexickému císaøi Maxmiliánu I. Habsburskému zaloit Národní muzeum Mexika. Ji pøi svém pøíjezdu
zahájil èilou korespondenci se svým rodným mìstem a jeho
dopisy byly zveøejòovány v novojièínském periodiku Die
Biene. V Mexiku nashromádil Dominik Bilimek mnoství
cenných exponátù a objevil nové druhy fauny a flóry. Úèastnil
se nìkolika expedic do vnitrozemí za pøímé úèasti a asistence
císaøe Maxmiliána. Za své zásluhy byl císaøem Maxmiliánem I. ocenìn zlatou Obèanskou záslunou medailí. Po svém
návratu do Evropy v roce 1867 se stal opatem a správcem
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sbírek v císaøské rezidenci Miramare u Terstu. Zde pokraèoval ve svých pøírodovìdných a sbìratelských aktivitách.
O deset let pozdìji se jeho ivotní pou v Miramare spojila
s dalím významným rodákem z Nového Jièína  cestovatelem a moøeplavcem rytíøem Eduardem Orlem. Úzký vztah
k rodnému mìstu dosáhl vrcholu v osobním daru rozsáhlé
sbírky mexické a støedomoøské pøírodovìdy a etnografie
(1884), který se stal jedním ze základních kamenù pro zaloení Mìstského muzea v Novém Jièínì.
Sbírky Dominika Bilimka jsou dodnes roztroueny po mnoha
zemích svìta a jeho osobnost inspirovala mnoství pøírodovìdcù a badatelù k pojmenování více ne desítky druhù fauny
a flóry jeho jménem. Výstava, která bude otevøena pro veøejnost ve dnech 31. srpna a 18. záøí 2005 v prostorách Tereziánského sálu erotínského zámku v Novém Jièínì, si dala
za cíl pøedstavit nejcennìjí exponáty spojené s osobností
Dominika Bilimka. Návtìvníci tak budou mít monost zhlédnout cenné exponáty z rozsáhlé entomologické sbírky, kolekci
grafických listù s portréty významných osobností, Bilimkovy
politické karikatury z Mexika, èást mexické muzejní knihovny
a spoustu dalích exponátù. Poprvé bude pøedstavena jeho
osobní korespondence z Mexika do Nového Jièína. Výstavu
budou doprovázet fotografie ze souèasného Mexika a ojedinìlá sbírka mexických kaktusù. Srdeènì zveme vechny rodáky
a pøátele Nového Jièína k prohlídce.

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
g Ke své 40. schùzi se sela RM ve ètvrtek 21. èervna 2005.
Bez ohledu na to, e probíhá èas dovolených, zúèastnilo se
jí vech jejích devìt èlenù. V úvodu svého jednání byla RM
seznámena se zprávou øeditele MP pana R. kody, ve které
hodnotil èinnost MP za druhé ètvrtletí letoního roku. Z úst
èlenù RM zaznìla k její práci celá øada pøipomínek a dalích
námìtù, napøíklad ke zdlouhavé likvidaci autovrakù na území
mìsta, opakující se nedodrování reimu parkování pøed
budovou Èeské poty, výzva k zintenzivnìní kontrolní èinnosti
v parcích, k dùslednìjí kontrole konzumace alkoholických
nápojù mladistvými, zvýená kontrola objektu bývalého koupalitì na ulici ilinské.
Poté pøedstoupili pøed RM vedoucí stavebního úøadu ing.
J. Lacina a vedoucí odboru územního plánování ing. arch. J.
Raka, aby reagovali na pøipomínky ke zprávì o vydaných
stavebních povoleních a územních rozhodnutích za období
od 25. 3. do 30. 6. 2005. Jejich úèast na jednání nebyla zbyteèná, nebo byla vznesena celá øada dotazù k nìkterým ze
110 za tuto dobu vydaných stavebních povolení a územních
rozhodnutí. Èinnost stavebního úøadu byla podrobena kontrole pracovníky nadøízeného odboru KÚ MSK. O jejím výsledku byla podána informace tajemníkem MìÚ. Z ní vyplynulo,
e je na patøièné úrovni, nedochází k poruování stavebního
zákona a navrená opatøení kontroly smìøovala k uplatòování jetì vìtí dùslednosti pøi dodrování stavebního zákona
pøi stavebních øízeních ze strany zamìstnancù stavebního
úøadu MìÚ.
V dalí èásti RM projednala za pøítomnosti kronikáøe mìsta
dr. Chobota a vedoucí odboru KMaTV ing. Navrátilové návrh
koncepce kroniky za rok 2004. V pøipomínkách, které k jeho
návrhu zaznìly, lze zdùraznit, e by se kronika ve svém obsahu mìla dotknout i jednotlivých èástí mìsta, dále ivota
církví a byl doporuèen pro budoucnost intenzivnìjí kontakt
mezi kronikáøem a odbornými komisemi RM.
Rada mìsta se rovnì zabývala problematikou moné úpravy koncepce kulturních zaøízení na území mìsta. Tato diskuse
RM prozatím nevyústila v pøijetí zmìny dosavadního stavu
jejich uspoøádání. Rada mìsta takté schválila dvì smlouvy.
Nejprve smlouvu o partnerství mezi mìstem Nový Jièín a o.p.s.
VIZE  centrem celoivotního vzdìlávání, ze které vyplývá
závazek mìsta k podpoøe spolupráce knihoven obou stran,
umonìní pøipojení informaèního støediska centra na metropolitní sí budovanou mìstem, jako i spolupráce pøi zavádìní vzdìlávacích programù. V druhé smlouvì uzavírané mezi
mìstem a Soukromou støední odbornou kolou podnikatelskou a textilní a Støedním odborným uèilitìm Nový Jièín je
kladen dùraz na spolupráci pøi zavádìní denního bakaláøského studia.
RM pøijala rovnì první informace o podmínkách moného
pøevodu Speciální koly Nový Jièín na ul. Dlouhé 54 a Domu
dìtí a mládee FOKUS Nový Jièín ze správy Moravskoslezského kraje na mìsto Nový Jièín vyjádøené ve stanovisku KÚ
MSK.
Kontrolní èinnost nad hospodaøením pøíspìvkových organizací zøízených mìstem plynule pokraèuje, o èem svìdèí
projednávání protokolu z veøejnosprávní kontroly provedené
u Mateøské koly Máj K. Èapka 6 v rámci programu této
schùze. Vedle zástupcù kontrolního odboru, odboru KMaTv
byli jednání RM úèastni i øeditelka této mateøské koly Jarmila imurdová spoleènì s ekonomkou zaøízení, které potvrdily opodstatnìnost navrených nápravných opatøení.
Rada mìsta vyslechla ve vystoupení vedoucího právního oddìlení MìÚ Mgr. M. Biskupa vstupní hodnocení z dosavadní
spolupráce pøi vymáhání pohledávek s Advokátní kanceláøí
Vaíèek, Frimmel a Honìk, Brno a potvrdila svým usnesením
vùli mìsta na pokraèování této spolupráce.
Z projednávaných finanèních záleitostí byla nejvìtí
pozornost ze strany RM smìøována ke sjednocení názoru na
její stanovisko k ádosti TJ Nový Jièín o pùjèku z rozpoètu
mìsta ve výi 2,5 mil. Kè pouitou na dokonèení akce Trávníku III. generace, o ní má na svém 21. zasedání dne 31. 8.
2005 rozhodnout zastupitelstvo mìsta a bude se tudí ptát

na názor RM. Z rady mìsta také vylo doporuèení na poskytnutí finanèního pøíspìvku pro TJ Sokol ilina ve výi
30 tisíc korun na poøízení zahradního traktoru k údrbì høitì na Lamberku.
Rada mìsta si na své jednání pøizvala i øeditele nìkterých
pøíspìvkových organizací k projednání aktuálních problémù.
S øeditelem Technických slueb mìsta Nového Jièína ing. O.
ímou byla vedena diskuse nad vyhodnocením plnìní úkolù,
které mu byly RM uloeny pøi nástupu do funkce. Ing. O. íma
pøedloil analýzu èinnosti TSM, která byla RM pøijata a bylo
mimo jiné doporuèeno urychlenì navrhnout zpùsob vyuití
stávající správní budovy na ulici Suvorovovu, jako i o zaøazení rekonstrukce vstupního objektu areálu TSM do návrhu
rozpoètu na rok 2006. Jistì bude pro ètenáøe zajímavé, e
jednou z alternativ vyuití správní budovy je její pøestavba na
malometrání byty a garsoniéry. S øeditelem Bytového podniku mìsta Nový Jièín ing. Holiem se èlenové rady mìsta
spoleènì zamýleli nad návrhem budoucí organizaèní struktury této pøíspìvkové organizace. RM tuto diskusi neuzavøela
a zaøadila si ji do programu schùze v lednu 2006. Souèasný
poèet zamìstnancù BPM je 25 a existuje pøedstava jej v blízké
budoucnosti sníit (k 31. 1. 2005 to bylo 27 zamìstnancù).
RM po seznámení se s dopisem øeditelky Silnic a dálnic ÈR,
správy Ostrava, obsahující sdìlení o chystané úpravì dopravní situace køiovatky silnice 1/48 se silnicí III. tøídy Rybí - Kopøivnice s tímto návrhem vyslovila nesouhlas (návrh ruí levá
odboèení v uvedené køiovatce) a povìøila své dva èleny Mgr.
Ivana Týle a pana Pavla Wesseleho jednáním na Ministerstvu dopravy ÈR.
Rada mìsta rovnì jmenovala pro koordinaci postupu zpracování projektové dokumentace rekonstrukce Masarykova
námìstí výrobní výbor ve sloení ing. Bárta, MVDr. turm,
p. Wessely, ing. arch. Tupý, ing. arch. Raka, ing. Veverková,
Bc. Plandor. Rada mìsta v poslední tøetinì své schùze projednala tradiènì obsáhlou majetkoprávní problematiku a bytové záleitosti. Zde vás odkazujeme na plné znìní usnesení
rady mìsta.
V závìru se RM seznámila s obsahem písemných podnìtù
jí adresovaných a schválila rámcový plán práce RM na druhé
pololetí roku 2005. Z nìj vyplývá, e se jetì uskuteèní est
øádných schùzí RM (17. 8., 14. 9., 6. 10., 10. 11., 1. 12. 2005
a 12. 1. 2006). Dovolujeme si vás v závìru pozvat na 21. zasedání ZM, které se uskuteèní v aule radnice ve støedu 31. 8.
2005 se zaèátkem v 15.00 hodin.
Ing. Miroslav rámek, tajemník MìÚ Nový Jièín

Víte, e na webu NJ
mùete sledovat dìní na novojièínském námìstí?
g Mìsto Nový Jièín ve
spolupráci s firmou ALSYKO Jiøí Myslík a krajským vzdìlávacím a informaèním centrem provozuje ji od roku 2003
webovou kameru. Ta nabízí ivý pøenos snímkù
dìní z novojièínského
námìstí, které si mùete
prohlédnout na titulní
stránce webu mìsta Nový Jièín. Zde si kliknutím na obrázek z kameFoto Jaroslav Bìlík
ry tento nejenom zvìtíte, ale zobrazí se vám i monost volby èasového intervalu
pøenosu, èím si sami mùete øídit frekvenci snímkù. Zájemci si mohou také pod odkazem Archiv prohlédnout snímky
z pøedchozích 24 hodin doplnìné informacemi o stavu povìtrnostních podmínek ve snímaném okamiku.
Velký zájem je o webovou kameru zejména v pøípadì pobytu naich obèanù mimo mìsto Nový Jièín  podívat se toti
na snímky mùete odkudkoliv z celého svìta na www.novyjicin.cz. Doporuèené parametry pro prohlíení snímkù web
kamery: Internet Explorer 5.0 a vyí, rychlost pøipojení k internetu 256 kb/s.
Bc. Eva Kukolová, ing. Iva Vaendová
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Interpelace na ministra financí
g Starosta mìsta Mgr. Ivan Týle se po èetných pøipomínkách obèanù dotýkajících se údrby zelenì na pozemcích
nacházejících se na území mìsta, jejich vlastníkem je
stát, obrátil se ádostí o pomoc na poslance PÈR Ing. Pavla Hrnèíøe. Ten v této záleitosti interpeloval ministra
financí Mgr. Bohuslava Sobotku. Uvádíme plný obsah
interpelace.

Ing. Pavel Hrncír¡ ¡
Poslanec

Výbor pro veøejnou správu,
regionální rozvoj a ivotní prostøedí
Poslanecká kanceláø: 741 01 Nový Jièín,
Sokolovská 9, tel., fax: 655 703 315
mobil poslance: + 420 602 165 418
asistentka: + 420 603 834 255
e-mail: hrncir.p@applet.cz
g Váený pane ministøe!
Je mi skoro trapné interpelovat vás v tak samozøejmé vìci,
jako je to, aby se stát øádnì staral o svùj majetek, o své pozemky tak, aby neobtìoval nae spoluobèany. Øada mìst a obcí
v naí republice udìlala hodnì pro své zkrálení. Stejnì tak
i Nový Jièín má vyspravenou památkovou rezervaci, zdravé
ivotní prostøedí a èilý turistický ruch. Bohuel má na svém
katastru také státní pozemky, o které není øádnì peèováno.
Zatímco vichni ostatní se starají a sekají travní porost ètyøikrát roènì, jak stanoví zvyk, jak stanoví vyhláka, stát to neèiní. Má odùvodnìní to, e nemá peníze. A tak seká tuto trávu
dvakrát roènì, jako by se jednalo o nìjakou louku v Beskydech. Starosta mìsta ji dva roky jedná, intervenuje, ale dosud
bezvýslednì. Obèané si stìují na pøerostlou trávu, která je
místy po kolena. Alergiemi postiení obèané jsou neastni
a spravedlivì rozhoøèeni.
Váený pane ministøe, v dobì, kdy máme miliardy na gripeny, myslíte si, e nemáme peníze na øádnou údrbu státních
pozemkù tak, aby stát dodroval pravidla, která sám stanoví?
Kromì toho, e vláda naøizuje, kontroluje a vymáhá, mùe
být i pøíkladem starostlivého hospodáøe, který svým èinìním
neobtìuje obèany naeho státu. Dìkuji vám za odpovìï.

Odpovìï místopøedsedy vlády a ministra financí ÈR
Mgr. Bohuslava Sobotky: Váené poslankynì, váení poslanci, pokud by zde v Poslanecké snìmovnì získal program
více sekaèek, ménì zbraní, pak bych ho rozhodnì jako ministr
financí podporoval. Odpovídá to i mé filozofii. Pokud skuteènì
bude vùle v Poslanecké snìmovnì na úkor Ministerstva obrany poskytnout Úøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových více finanèních prostøedkù na údrbu této zelenì,
pak nepochybnì jako ministr financí takové tendence budu
muset podporovat. Nebo vìzte, e Úøad pro zastupování státu
ve vìcech majetkových je k 1. 1. 2005 pøísluný hospodaøit
s témìø 78 miliony metrù ètvereèních zelených ploch, které
je nutno ze státních rozpoètových prostøedkù udrovat. Pøi
odhadovaných prùmìrných nákladech 20 haléøù na posekání
jednoho metru ètvereèního zatravnìné plochy lze odhadnout,
e údrba ploch v pøíslunosti hospodaøení úøadu by v r. 2005
mìla pøesáhnout minimálnì 15 milionù Kè. Bavíme se pouze
o minimálních frekvencích, které zde pan poslanec zmiòoval.
Je tøeba øíci, e oblast ploch se èlení. Jednak jsou to plochy,
které jsou v okolí budov uívaných úøadem. Tam ta pravidelná údrba zahrnuje bìnou péèi o trávníky, pøípadnì úklid
a likvidaci odpadù. Pokud jde o parky a historické zahrady,
které jsou rovnì ve vlastnictví úøadu, je to problém, který
je sloitìjí, protoe je tøeba zajistit pravidelnou údrbu døevin, køovin a ivých plotù. V pøípadì jejich kácení je potøeba
zajistit i náhradní výsadbu. Uøad také pøevzal plochy veøejné
zelenì v zástavbì. Jde o veøejnì pøístupná prostranství, v nich
nìkteré zajiují údrbu obce na své náklady. Úøad také pøevzal zelené plochy na hranièních pøechodech v rozsahu cca
600 tisíc metrù ètvereèních. Úøad rovnì také k 1. 1. 2005 na
základì zmìny zákona pøevzal hospodaøení k pozemkùm ve
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zvlátì chránìných územích, které se nacházejí v souèasnì
zastavìných èástech obcí. I tady se jedná o více ne 20 milionù
metrù ètvereèních. Chtìl bych také øíci, e v loòském roce se
náklady úøadu na sekání a údrbu zelenì pohybovaly kolem
10 milionù korun. Skuteènì, jak zde bylo øeèeno, ze správ
jednotlivých územních pracovi úøadu vyplývá, e v dùsledku
nedostatku finanèních prostøedkù nejèastìjí strategií úøadu
je údrba pouze tam, kde je zcela nezbytná, co vychází z velmi omezených finanèních prostøedkù. To znamená, e k údrbì dochází v minimálním rozsahu, jak to finanèní prostøedky
Uøadu pro zastupování státu ve vìcech majetkových umoòují.
Pøirozenì tam, kde je to moné a obce projeví zájem o pøevod
tìchto ploch do vlastnictví, úøad na základì zákona o majetku
takovéto pøevody pøipravuje. Dochází k úplatným pøevodùm
do vlastnictví mìst a obcí. Dìkuji.
g Dotaz poslance Pavla Hrnèíøe: Váený pane ministøe,
dejme tomu, e bych mohl vai odpovìï docela dobøe chápat,
i kdy pravdìpodobnì ne, ale jak ji mohou chápat nai spoluobèané? Doufám, e tyto interpelace a vai odpovìï snad
mnoho obèanù neslyí. Skoro bych je prohlásil za tajné, abychom se nemuseli seznamovat s vaimi odpovìïmi. Vdy pøece
nikdo v této republice, ádný obèan, ádná firma nemá neomezené prostøedky, se kterými mùe hospodaøit. Takovou
výmluvu e na nìco nemá peníze pøece by mohl aplikovat
kdokoliv, kterýkoliv obèan, kterákoliv firma. I obèan mùe øíci,
e nemá peníze na údrbu pozemku, e se musí starat o jiné
vìci, jako je napøíklad starost o jídlo, nájemné za byt, bezpeènost sebe a svých vlastních dìtí. Myslíte, e vae odpovìï
vùèi obèanùm tohoto státu je regulérní?

Odpovìï místopøedsedy vlády a ministra financí ÈR
Mgr. Bohuslava Sobotky: Váení poslanci, váené poslankynì, musím øíci, e prvotním posláním Úøadu pro zastupování
státu ve vìcech majetkových byla jakási prokuratura, obhajoba zájmù státu v majetkových sporech. Poslanecká snìmovna
z tohoto úøadu uèinila jakýsi odpadkový ko reformy veøejné
správy, kdy na úøad byly pøevedeny pravomoci, kompetence
a odpovìdnosti po zruených okresních úøadech. Úøad se s tím
musí vypoøádat. To znamená, e kromì své hlavní èinnosti,
to je zastupování státu v majetkových sporech, musí provádìt správu majetku, která na nìj pøela, zajistit koneènì zaevidování vekerého státního majetku, uvedení do poøádku,
protoe k tomu bohuel za celou dobu existence okresních
úøadù nedolo, a také se musí starat o majetek, který na nìj
byl pøeveden. K tomu má k dispozici omezené mnoství finanèních prostøedkù a musí pokrývat vechny tyto náklady
vèetnì sekání pozemkù.
Já bych chtìl pøislíbit, e budu usilovat o to, aby na tuto oblast
pokud mono byly vyèlenìny dostateèné finanèní prostøedky
a aby úøad pøijal urèitou strategii, jak se tìchto ploch zbavovat pøevodem na obce tam, kde není ádným strategickým
zájmem státu, aby tyto plochy drel. Jedná se napøíklad o plochy uvnitø obcí, uvnitø sídli, tam, kde obce mají zájem scelit
své pozemky s tìmi státními. Tam by mìla být pøijata jasná
strategie a o to budu usilovat. Dìkuji.

g

Výmìna obèanských prùkazù
Váení obèané, vzhledem k chybným informacím, které poskytly nìkteré sdìlovací prostøedky, opakovanì upozoròujeme, e 31. 12. 2005 konèí platnost pouze: obèanských prùkazù typu kníka (i bez omezení platnosti) a obèanských
prùkazù typu karta bez strojovì èitelné zóny vydaných
do roku 1994. ádáme obèany, jim konèí platnost obèanského prùkazu pozdìji ne v roce 2005, aby odloili jejich výmìnu
a neroziøovali zbyteènì øady èekajících na úøadì! Informace
na tel. èíslech: 556 768 319, 556 768 321, 556 768 322.
Odbor vnitøních vìcí MìÚ Nový Jièín

g

Obèanské prùkazy
bez strojovì èitelných
údajù, vydané
do 31. prosince 1994

Lhùta k výmìnì
obèanského prùkazu

Lhùta k podání
ádosti o vydání
obèanského prùkazu
do 31. prosince 2005 do 30. listopadu 2005

do 31. 12. 1996

do 31. 12. 2006

do 31. 11. 2006

do 31. 12. 1998

do 31. 12. 2007

do 31. 11. 2007

do 31. 12. 2003

do 31. 12. 2008

do 31. 11. 2008

Z místní èásti Bludovice
g Øidièi se doèkali. V loòském roce zapoèatá oprava
úseku velmi frekventované
státní silnice z Nového Jièína
smìrem na Valaské Meziøíèí vedoucí pøes místní èást
Bludovice se na pøelomu letoního èervna a èervence
doèkala koneèných úprav.
patný stav této komunikace trápil nejen samotné obyFoto R. itník vatele obce a projídìjící øidièe, ale také zdejí osadní
výbor a pøedstavitele mìsta, kteøí mají jen omezené monosti v øeení problémù nespadajících pøímo pod jejich kompetenci. Neustálý apel na øeditelství silnic a dálnic o neutìeném stavu dané vozovky pøinesl své ovoce, a tak tato státní
komunikace doznala znaèných zmìn. Nyní je povrch cesty
v poøádku a doufejme, e pøispìje k veobecné spokojenosti
vech, kteøí Bludovicemi projídìjí.

Den koní. Dne 28. èervna
2005 se konala na zemìdìlské usedlosti Bludièka tradièní klubová akce místního
jezdeckého oddílu. Mladí milovníci koní mìli monost
své nabité koòaøské dovednosti a znalosti prokázat v teoretickém testu, prakticky
pøímo u koní a v nejoblíbenìjí èásti celého odpoledne
 jezdeckých závodech. Na
závìr tohoto hektického dne
se po vyhodnocení Nejlepího úèastníka Dne koní (Markéta
Novotná a koník ejk  viz foto), Nejpracovitìjího èlena
oddílu za kolní rok 2004/2005 (Markéta Trèková) a Dítka
tìstìny (Dominika Valová) konalo pøedávání vysvìdèení
a v poøadí ji pátý kolní rok jezdeckého oddílu byl následnì
ukonèen opékáním pekáèkù u táborového ohnì.
Foto G. itníková

Foto G. itníková

Z místní èásti Louèka

Foto ze smaení vajec: Dùsledná pøíprava  základ úspìchu,
a pak u se jedlo, klábosilo a taky zpívalo

g

g Úhyn èapího mládìte.
V minulé èísle Novojièínského
zpravodaje jsme informovali
o zdejí èapí rodince. Bohuel na poèátku èervence nìkolik dní po kroukování mláïat jedno ze tøí èápat vypadlo z hnízda a utrpìlo tìká
vnitøní poranìní. I pøes snahu
a vekerou péèi Záchranné
stanice v Bartoovicích, kam
bylo èápì ihned po nalezení
pøevezeno, mládì uhynulo.

g Netradièní svatba na èerácké louce. Malebný zdejí
kraj a pøekrásná okolní pøíroda okouzlují nejen místní obyvatele, o èem svìdèí i netradièní svatba dvou mladých lidí
pocházejících z Plzeòska  Jiøího Køíe a Veroniky Dudkové.
Oba nali zalíbení v romantické krajinì èerácké pøehrady
a Skalek, kde se rozhodli pod irým nebem na louce uzavøít
své manelství. Nevìsta v doprovodu druby a druièek
pøijela na místo vdavek koòmo, co pøidalo na romantiènosti této slavnostní chvíle.
Vojáci historického pluku
Harrach po svatebním obøadu vzdali novomanelùm hold
dùstojným palírem. Od oltáøe
ji nevìsta s enichem odjídìli spoleènì a jak jinak
ne v sedle koní.
Foto R. Holubová
Gabriela itníková

g Klub dùchodcù v Louèce ji má své prostory. To, e nae
generace stárne, je problém, který se dotýká celé naí spoleènosti, nevyjímaje místní èást naeho mìsta Louèky, její nejen
pùvodní, ale i nové sídlitní zástavby. K tomu, aby se problémy generace seniorù ponìkud zmenily a tato generace mohla
dále aktivnì spoleèensky ít, se rozhodla malá skupinka seniorù v této místní èásti a zaloili (stejnì jako je tomu napø.
v Libhoti èi Straníku), svùj vlastní klub dùchodcù. Po pùlroèní zkouce s urèitým programem, zda bude o ustavení klubu
zájem, bylo rozhodnuto a rada mìsta tomu dala své poehnání. Od 1. ledna 2004 byl v Louèce klub dùchodcù i s dotací mìsta na èinnost ustaven. Pìtièlenný výbor v èele s pøedsedkyní pí Elenou Kotasovou a èleny p. Bøetislavem Havlem,
pí Zdenkou Heraltovou, pí Marií Indrákovou a pí Miluí Vavøíkovou zaèal hledat a zajiovat vhodný rozmanitý program
s vyuíváním pronajatých, ne vak zrovna, zejména v zimních
mìsících, ideálních prostorách zaøízení chovatelù. Za rok
a pùl své èinnosti je zøejmé, e Klub dùchodcù v Louèce si
nael své klienty, jejich poèet se stále zvyuje. Svìdèí o tom
úèast na poøádaných akcích, jako jsou tématicky zamìøená
klubová odpoledne, vycházky do pøírody, zájezdy, návtìva
divadelních pøedstavení, migrustovské a mikuláské odpoledne a dalí, pro seniory zajímavé akce. A protoe se výbor
klubu nechce spokojit se souèasným stavem, hledal vhodnìjí prostory pro klubovou èinnost, co se nakonec ve spolupráci
s mìstem, zejména vedoucím sociálního odboru p. Urbanem
a pí Dreslerovou podaøilo, kdy mu byly v závìru první poloviny roku vyèlenìny nebytové prostory v budovì bývalé koly,
které budou vyuívat i místní osadní výbor a organizace ÈS.
Místnosti nového klubu se nyní zaèínají pomalu vybavovat
zatím jen mením mnostvím starího nábytku tak, aby se po
prázdninách mohla èinnost klubu v nových prostorách rozjet
naplno. Výbor klubu se tímto obrací na veøejnost nebo instituce s prosbou monosti poskytnout urèitý, pro nì ji nepotøebný, ale zachovalý nábytek k dovybavení místností, zejména idle, za co pøedem vem dárcùm upøímnì dìkuje. Dárci,
ozvìte se, prosím, na tel. èíslo 777 295 920.
Jaroslav Kotas, pøedseda osadního výboru

Novojicínský
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Ze sociální oblasti
Jaké budou sociální sluby
v naem mìstì?
g Odpovìï na tuto otázku se snaí v souèasné dobì najít
spoleènì zástupci mìsta, poskytovatelé slueb, ale také obèané  souèasní nebo potencionální pøíjemci sociálních slueb v programu nazvaném komunitní plánování. V této
triádì se snaí spoleènì zmapovat stávající situaci sociálních slueb ve mìstì, popsat klady, slabiny i bílá místa a navrhnout v rámci finanèních moností dalí rozvoj pøi souèasném respektování odhadu budoucího legislativního vývoje
(oèekává se pøesun odpovìdnosti za poskytování slueb od
státu smìrem k obcím a zmìna toku financí od dosavadního
financování sociálních zaøízení státem èi krajem formou nejrùznìjích grantù k poskytování pøíspìvku na péèi konkrétním
postieným obèanùm, kteøí by sami rozhodovali, v kterém
zaøízení budou a s pomocí pøíspìvku si sluby zaplatí. Obce
a kraje by pak nefinancovaly provoz, ale podporovaly by investièní rozvoj zaøízení).
V souèasné dobì ji pracuje sekce péèe o handicapované,
která se snaí najít odpovìï na celou øadu otázek. Mimo jiné
je to otázka péèe o osoby mentálnì postiené a osoby s kombinovanými vadami v návaznosti na Dìtské centrum, kolu
ivota a Zvlátní odborné uèilitì. Dalími diskutovanými tématy je budoucnost asistenèních slueb, dalí rozvoj bezbariérových pøístupù a podobnì.
Na samém poèátku je èinnost sekce péèe o rodinu. Zde
pùjde o nalezení doporuèení orgánùm mìsta, co mohou v rámci svých kompetencí udìlat nejen pro ohroené a neúplné
rodiny, ale také pro normální rodiny s dìtmi. V II. pololetí
tohoto roku zahájí svou èinnost i sekce péèe o staré obèany a sekce sociálního vylouèení (ta se zabývá negativními sociálními jevy a jejich pøedcházení). Práce tìchto sekcí
není uzavøená. Naím cílem je naopak co nejvíce zapojit veøejnost a neziskové nestátní organizace. Vání zájemci o práci
v sekcích mohou nabídnout své zkuenosti vedoucímu odboru
sociálních vìcí Antonínu Urbanovi (tel.: 556 768 240, e-mail
urban@novyjicin-town.cz).
Vichni se mohou seznámit se základními podkladovými
materiály a zápisy z pracovních jednání komisí na internetové adrese www.novy-jicin.cz. Podnìty, pøipomínky a nápady
lze posílat koordinátorovi programu paní Alici Hradilové (tel.:
556 768 241, e-mail ahradilova@novyjicin-town.cz). V podzimních mìsících bude probíhat i anketa mezi obèany na toto
téma. Ji nyní se chystá první konkrétní výsledek naí práce,
a to katalog sociálních slueb, zachycující souèasný stav.
Bude pomocníkem v orientaci obèanù a jejich rodin v oblasti
sociálních slueb. Pracovníci MìÚ oslovili v této vìci celou øadu
jim známých organizací. Touto cestou vak chceme poádat
ty, kdo poskytují sluby výe uvedeným cílovým skupinám,
aby kontaktovali koordinátora programu a jeho prostøednictvím nabídli své sluby spoluobèanùm.
Bc. Antonín Urban,
vedoucí odboru sociálních vìcí MìÚ NJ

Kam patøí odpad?
Vichni víme, kam s ním. Do popelnice!
Ale je to tak jednoduché?
Èlánek je souèástí právì probíhající informaèní kampanì mìsta Nového Jièína, která je zamìøena na zlepení
tøídìní a následné vyuití odpadù z naich domácností.

Textil: Vykupují jej nìkteré výkupny (suchý, èistý, bez knoflíkù a zipù). Je mono jej bezplatnì odevzdat na separaèním
dvoøe. Pokud mùe jetì nìkomu poslouit, lze se obrátit i na
nìkterou z neziskových organizací, které organizují èi zprostøedkovávají pomoc sociálnì slabím spoluobèanùm nebo
obìtem ivelných katastrof nebo váleèných událostí.
Organický odpad: Tento odpad tvoøí asi 3040 % odpadu
z domácnosti. Je nekodný do okamiku, ne se smíchá s ostatním komunálním odpadem. Kolem popelnic se íøí zápach
a obtíný hmyz. Na skládce dochází k velkému mnoství chemických reakcí, jejich produkty zneèiují vzduch, pùdu i vodu.
Pøitom je tato surovina jednodue a pøínosnì vyuitelná. Pokud máte alespoò malou zahrádku kompostujte. Kompostováním získáte kvalitní hnojivo, snííte mnoství a kodlivost
odpadu a tím pomùete ivotnímu prostøedí. Mezi nejpouívanìjí zpùsoby patøí kompostování na kopì. Dno kompostu
vysypeme hrubým materiálem, abychom zabezpeèili cirkulaci
vzduchu a odtok pøebyteèné vody. Materiály ukládáme na
kompost posekané. Je vhodné na kadých 20 cm hmoty navrstvit asi 10 cm zeminy. Ta obsahuje velké mnoství mikroorganizmù, které napomáhají rozkladným procesùm a výraznì
dokáe zredukovat zápach. Hromadu kompostu provlhèíme
vodou a pøikryjeme netkanou textilií (nepropoutí svìtlo) nebo
vrstvou trávy. Kdy je sucho, kompost zalijeme. Pøed zimou
kompost pøeházíme. Jak poznáte dobrý kompost? Má tmavou
barvu, neobsahuje celé zbytky a najdeme v nìm mnoho íal.
Na trhu existuje mnoství kompostérù, kde speciální úprava
napomáhá urychlení zrání kompostu. Kompostér si také mùeme sami vyrobit ze døeva, cihel apod. Co se dá kompostovat?
Zbytky ovoce, zeleniny, malé mnoství zbytkù jídla, èajové
sáèky, lógr, zvadlé kvìtiny, rostliny z kvìtináèù, tráva, seno,
sláma, vìtve, listí, plevely pøed vysemenìním, popel ze døeva,
hobliny, hnùj, peøí, vajeèné skoøápky, surová vlna i malé mnoství nepotitìného papíru. Co na kompost nepatøí? Zbytky
masa, kosti, rostliny s chorobami, prach z vysavaèe, trus psù
a koèek, léky, oleje, chemikálie, barvy.
Tlak lidí na pøírodu je podle vìdcù neudritelný. Lidstvo
tìí pøíli mnoho surovin a vypoutí do vody, vzduchu a pùdy
pøíli odpadù. Reklama láká, obchody jsou plné krásných
a mnohdy i zbyteèných vìcí, staré vìci vyhazujeme, kupujeme
nové, pouíváme nadbyteèné obaly. Tøi pìtiny ekosystémù,
které podporují a umoòují ivot na zemi, se hroutí. Tempo
vymírání ivoèiných druhù je katastrofální. I kdy se zdá,
e jeden èlovìk nic neovlivní, nemùeme souèasnì povaovat
konzumní styl ivota jako souèást ivotní úrovnì a zároveò
chtít dýchat èistý vzduch, pít èistou vodu a jíst zdravé potraviny. Je dùleité, aby kadý z nás zaèal u sebe. Omezujme
mnoství odpadu  výrobky a obaly pouívejme opakovanì,
tøiïme odpad a umoòujme tím jeho recyklaci.

KOVY: Tvoøí asi 4 % komunálního odpadu. Jsou dobøe recyklovatelným materiálem, mùeme je odevzdat ve sbìrnách
druhotných surovin. Kontejnery pro sbìr kovù nejsou tak èasté,
ve mìstì je mùeme odevzdat bezplatnì na separaèním dvoøe.

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.

NEBEZPEÈNÝ ODPAD: Kadý z nás ho vyprodukuje asi
1kg za rok. Produkci nebezpeèného odpadu mùeme sníit

Mgr. Marta Kiová, odbor ivotního prostøedí,
Lumír Kuchaøík, Ekocentrum - RS ÈSOP Novojièínska
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pouíváním ekologicky etrných výrobkù  vodou øeditelné
barvy, nabíjecí baterie, ekologické èistící prostøedky apod.
Co vechno je nebezpeèný odpad? Vyøazené elektrické spotøebièe, záøivky, suché baterie, autobaterie, léky, oleje. Vechny
sloky nebezpeèného odpadu lze odevzdat bezplatnì na separaèním dvoøe. Vybité baterie mùeme odevzdat v prodejnách
na vyznaèených místech, autobaterie odebírají výkupny druhotných surovin. Obèané místních èástí Nového Jièína mohou
nebezpeèný odpad zdarma odevzdat do speciálního vozidla
technických slueb. O termínech mobilního svozu informují
osadní výbory, Novojièínský zpravodaj a úøední desky. V ádném pøípadì nepatøí nebezpeèný odpad do kontejnerù na velkoobjemové odpady!

Novojicínský
zpravodaj
¡

Kam za sportem?
g FOTBAL: ne 7. 8. v 17 hod., høitì Bludovice, okr. kolo Poháru
ÈMFS, Nový Jièín - Starý Jièín, ne 7. 8. v 17 hod., høitì Vamberk,
okr. kolo Poháru ÈMFS, ilina - Suchdol, ne 14. 8. v 17 hod., høitì Bludovice, III. tø. mui Nový Jièín - Vrané, so 20. 8. v 10.30 hod.,
MSFL Vítkovice B - Jakubèovice Fotbal, ne 21. 8. v 9 a 10.45 hod.,
stadion, kraj. soutì star. a mlad. áci Nový Jièín - Polanka (2
utk.), ne 21. 8. v 10.15 hod., høitì Lamberk, OP mui ilina - Kunín, ne 21. 8. v 16.30 hod., høitì Libho, I. B tø. mui Libho Kozlovice, ne 21. 8. v 16.30 hod., høitì Bludovice, III. tø. mui
Nový Jièín - Bravinné, so 27. 8. v 10.15 a 1.30 hod., stadion, divize star. a mlad. dorost Nový Jièín - 1. FC Valaský (2 utk.), ne
28. 8. v 16.30 hod., høitì Straník, III. tø. mui Straník - Nová Horka,
so 3. 9. v 10.30 hod., MSFL Vítkovice B - Zlín B, ne 4. 9. v 9 a 10.45
hod., stadion, kraj. soutì star. a mlad. áci Nový Jièín - Heømanice (2 utk.), ne 4. 9. v 10.15 hod., høitì Lamberk, OP mui ilina - tramberk, ne 4. 9. v 16.30 hod., høitì Libho, I. B tø. mui
Libho - Vlèovice g HOKEJ (ZS Nový Jièín, pøípravná utkání
mui): út 16. 8. v 18 hod. Nový Jièín - Valaské Meziøíèí, út 23. 8.
v 18 hod., Nový Jièín - umperk, pá 26. 8. v 18 hod., Nový Jièín Kromìøí, pá 2. 9. v 18 hod. Nový Jièín - Orlová g TENIS (antukové kurty na stad. TJ): so 27. 8. od 9 hod., II. roè. turnaje ve
smíených ètyøhrách g JEZDECTVÍ (kolbitì VV ilina): so
20. 8. v 9 hod., ne 21. 8. v 9 hod., drezurní závody, pá 26. 8. ve 13
hod., so 27. 8. v 9 hod., skokové závody (finále), so 3. 9. v 9 hod.,
drezurní závody.

Sportovní aktuality
g FOTBALISTÉ ZAHAJUJÍ NOVOU SEZONU. Tradiènì ze
vech kolektivních sportù zahajují nový roèník mistrovských soutìí nejdøíve, a to v srpnu, fotbalisté ve vech soutìích. Stejnì
jako v pøedcházejících dvou sezonách, budou hrát nejvýe ze
vech mustev, která jsou na území naeho mìsta, tøetí nejvyí
soutì v ÈR MSFL fotbalisté Nového Jièína, nadále pod hlavièkou svého mateøského klubu FC Vítkovice. Ve stejném termínu,
tedy o víkendu 13. a 14. srpna, vstoupí do soutìe také mustva
hrající okresní soutìe  Sokol ilina (okresní pøebor), Sokol
Straník (III. tø.) a TJ Nový Jièín coby jetì nedávný Sokol Bludovice (nováèek III. tø.), zatímco úèastník I. B tø. FC Libho zahájí soutì a o týden pozdìji 21. srpna. Mìlo by být témìø
samozøejmé, e i letos by mìla být nejvìtí pozornost pøíznivcù
zamìøena na úèastníka MSFL tým FC Vítkovice B, pøestoe podle
diváckého zájmu v uplynulé sezonì na jeho utkáních tomu tak
nebylo. Z toho dùvodu pøináíme nìkolik bliích informací o tomto týmu. Po ukonèení práce dlouholetého trenéra Aloise Holuba
pøevzal jeho ezlo bývalý prvoligista Jaroslav Laub, který do
doby, ne se po pøípravné fázi a odehrání posledního z pøípravných støetnutí (6. srpna) dozví od èinovníkù vítkovického áèka
dalí moné adepty na tøetiligový dres béèka, bude mít k dispozici brankáøe: Vlastimila Pikulíka, Lukáe Malého a Jiøího Èervenku (Rostislav rom na urèitou dobu pøeruil závodní èinnost),
obránce: Lukáe Bajera, Jaroslava Pavlíka, Tomáe Rusnoka,
Tomáe Chromeèku (vrací se po delí odmlce po operaci kolena),
Martina vece, Radka Èumpelíka, Lukáe Bezdìka a Tomáe
Krumpolce, do záloní øady: Jakuba Vávru, Leoe vancera,
Pavla Macíèka, Petra Nosálka, Miroslava Lebicu, Václava Jake,
Zdeòka Palièku, Ivo Kysela a útoèníky: Lukáe Polonyiho a Lukáe Fojtíka. Stejnì jako v pøedcházejících sezonách bude mít
novojièínský trenér pravdìpodobnì i letos dosti ztíenou situaci
v tom, e se mu v sestavì mohou objevovat dalí hráèi i z kádru
druholigového áèka, základní kostra týmu by vak mìla být stabilní. Realizaèní tým tvoøí trenér Jaroslav Laub, staronový vedoucí mustva ing. Radek Punda, masér Stanislav Kublák a vedoucí støediska Vítkovice B v Novém Jièínì Alois Holub. Domácím
hracím dnem bude opìt sobota se zaèátkem v 10.30 hod. Po prvním mistrovském utkání MSFL v Dolním Beneovì bude èekat
fotbalové pøíznivce naeho mìsta a irokého okolí v pravdì lahùdka. Hned ve 2. utkání v sobotu 20. srpna se bude hrát v Novém
Jièínì okresní derby zápas proti nováèkovi soutìe, ambicióznímu týmu Jakubèovice Fotbal, na který je ji nyní iroká veøejnost co nejsrdeènìji zvána.
g PETRA DVORSKÁ

SAHALA PO MISTROVSKÉ MEDAILI.
Jen velmi malý kousek od medaile z letního mistrovství ÈR dorostu, které se konalo na poèátku èervence v Pardubicích, byla
nejúspìnìjí souèasná plavkynì Plaveckého klubu Nový Jièín

Petra Dvorská (roè. 88). Petra, pøestoe bojovala ze vech sil,
doplavala v disciplinách na 50 a 100 m prsa vdy o 0, 5 vt. na 4.
místì, v závodì na 200 prsa skonèila está. Velmi cenný výsledek
a monosti dalího výkonnostního rùstu potvrdila Petra i na pøedcházejícím mistrovství ÈR dospìlých v Praze-Podolí, kde se mezi
enami probojovala 2 x do B finále ve svých disciplinách na
50 a 100 prsa, co celkovì znamenalo výborné 12. místo.
g MLADÍ STOLNÍ TENISTÉ MÌLI PRVNÍ SOUSTØEDÌNÍ.
Poprvé v historii oddílu stolního tenisu TJ Nový Jièín se díky
novým podmínkám v hernì v Louèce uskuteènilo ve dnech 2. a
9. èervence týdenní soustøedìní osmi nejtalentovanìjích domácích a dalích dvou chlapcù z Polanky. Soustøedìní, které
vedli trenéøi Ale Sviták z NH Ostrava a domácí Jaromír Havrlant
a Vladimír imíèek, sestávalo z tøífázové pøípravy spoèívající v rozcvièce, pøípravì v terénu, z herní pøípravy, nácviku nových herních
prvkù a v závìru i z rùzných protahovacích cvikù. Na zaèátku a na
konci soustøedìní sehráli chlapci mezi sebou k porovnání výsledkù kontrolní turnaj. Týdenní pobyt v hernì s kvalitní pøípravou, vydatnou a chutnou stravou i s noclehy, se mohl uskuteènit
nejen díky finanènímu prostøedku vìnovanému poøadatelským
oddílem, ale i díky rodièùm úèastníkù, kteøí se finanènì na soustøedìní podíleli. Soustøedìní novojièínských tabletenisových talentù probìhlo podle pøedstav organizátorù a v plném rozsahu
splnilo úèel, pro který bylo uskuteènìno.
g TURNAJ BIDOLIDO CUP SE OPÌT VYDAØIL. Stejnì jako
vloni, mohli si i letos o prázdninách vychutnat fotbaloví pøíznivci
krásu jiné verze fotbalu, stále více populárnìjí malé kopané,
pøi sledování 2. roèníku turnaje BIDOLIDO CUP 2005, který
se uskuteènil pod poøadatelstvím a zátitou úèastníka okresní
soutìe futsalu BIDOLIDO TEAM Nový Jièín, za úèasti 20 mustev v sobotu 9. èervence na ètyøech peèlivì pøipravených travnatých plochách fotbalového høitì v ivoticích. Po odehrání 51
utkání od základních skupin a po finále, se mohl z celkového
vítìzství radovat tým ALPINE Valaské Meziøíèí, který ve finále
zdolal 1. FC LIWERPOOL Frentát 5:1, ze souboje o tøetí místo
vyel vítìznì FC Trojanovice po výhøe 5:3 nad FC SMÍENÉ
ZBOÍ Vìtøkovice. Vítìzem finále útìchy se stal vítìz loòského
1. roèníku tým OPTICS TRADE NJ.
Nejlepím støelcem se stal s 11 góly RENÉ KOVAØÍK z týmu
1. FC Liwerpool, nejlepím brankáøem byl vyhodnocen LUMÍR
PEIGER ze stejného týmu a nejlepím hráèem turnaje byl vyhláen ROSTISLAV BALEJÍK z týmu Alpine. Celý turnaj probìhl
ve velmi pøátelském duchu a v duchu Fair Play. Velký dík patøí
vem, kteøí se na pøípravì a celkové organizaci turnaje podíleli
 èlenùm a pøítelkyním poøadatelského BIDOLIDO TEAMu, starostovi ivotic a týmu lidí kolem nìj za pøípravu a poskytnutí
areálu s høitìm v ivoticích a také sponzorùm turnaje. Zároveò
je potøeba vyzdvihnout a velice podìkovat vem zúèastnìným
týmùm za vysokou sportovní úroveò turnaje, neménì tak i pìtici
rozhodèích z Kopøivnice za profesionální pøístup ke vem utkáním.

Snímek z finálového utkání mezi celky ALPINE Valaské Meziøíèí
a I. FC LIWERPOOL Frentát pod Radhotìm.
g EVROPSKÝ POHÁR PRO JUNIORY LAGUNY. Ojedinìlého úspìchu v podobì celkového vítìzství drustva juniorù
a 2. místa drustva juniorek, navíc zisku 15 medailí z individuálních a tafetových závodù dosáhli závodníci Klubu vodních sportù Laguna Nový Jièín na mezinárodním mítinku
Evropského poháru juniorù v plavání s ploutvemi 2005, který
se uskuteènil v polském Ostrowiec Swietokrazski. O skvìlý

Novojicínský
zpravodaj
¡

6

výsledek ètyøèlenného drustva chlapcù v silné mezinárodní
konkurenci závodníkù esti zemí patøících do evropské pièky se zaslouili junioøi Ondøej Bajer a Tomá Mixa a dorostenci Martin Vandlík a Jan Coufal, v drustvu dìvèat startovaly
juniorky Nikola Pargaèová a Vlasta Vaièková a dorostenky
Adriana Malátková a Aneta Pivoòková. Ve sbírání úspìchù
s cennými medailemi pokraèovali plavci Laguny i na dalích
významných závodech. Celkem 23 jich vyplavali na mezinárodních závodech Dobó Cup 2005 v maïarském Egeru Ondøej
Bajer, Tomá Mixa, Nikola Pargaèová, Adriana Malátková,
kteøí navíc splnili tvrdé limity pro úèast na mistrovství svìta
juniorù v plavání s ploutvemi pro rok 2005. Dalí medaile vybojovali Daniel Malátek, Aneta Pivoòková a Vojtìch Mièka.
Dalí tøi desítky medailí vech kovù získali laguòáci na pøeboru ÈR dorostu a juniorù, kdy ampióny ÈR se stali v kategorii dorostu Martin Vandlík, v juniorské kategorii Tomá Mixa,
Ondøej Bajer, Nikola Pargaèová a Veronika Slabá.
Z NOVOJIÈÍNSKÉHO HOKEJE. Pøestoe je léto, velmi
rychle se blíí nová hokejová sezona. Poté, co po ukonèení
uplynulého roèníku soutìí pokraèovala vechna drustva HC
GEDOS Nový Jièín v tréninkovém procesu, pøilo zaslouené
prázdninové volno potøebné k naèerpání nových sil. Èervenec
je pryè a hned od prvních dnù srpna zaène pro vechna drustva závìreèná èást pøípravy na novou sezonu. Ta bude jetì
nìkolik dní probíhat na suchu, aby se poté ji od 8. srpna
vyjelo u na domácí led k tréninkùm a pøípravným utkáním.
Blií informace týkající se nejsledovanìjího drustva dospìlých, hrajícího II. ligu, pøineseme v záøijovém vydání Novojièínského zpravodaje. Nyní pøináíme pøíznivcùm program
pøípravných utkání: pá 12. 8. venku Orlová, út 16. 8. v 18 hod.
doma Valaské Meziøíèí, pá 19. 8. venku Kromìøí, út 23. 8.
v 18 hod. doma umperk, pá 26. 8. v 18 hod. doma Kromìøí,
út 30. 8. venku Valaské Meziøíèí, pá 2. 9. v 18 hod. doma
Orlová a pá 9. 9. venku umperk. Nový roèník mistrovské
soutìe II. ligy muù se bude hrát v nezmìnìné podobì jako
v pøedcházející sezonì a zaène v nedìli 18. záøí domácím utkáním s Kromìøíí.

Volejbaloví mui TJ Nový Jièín, kteøí skonèili v uplynulém roèníku pøedposlední v tabulce II. ligy, neuspìli ani v domácí kvalifikaci o stejnou soutì pro nový soutìní roèník, kdy mezi
ètyømi vítìzi krajských pøeborù pouze jednou vyhráli, obsadili
poslední místo a pøítí roèník budou hrát opìt krajský pøebor.
Lépe si vedly novojièínské kadetky, které v domácím kvalifikaèním turnaji sedmi drustev o postup do ligy obsadily 3. místo,
znamenající úèast v této druhé nejvyí soutìi ÈR.
Jaroslav Kotas

g

g

g V ZÁØÍ BUDE OTEVØENO NOVÉ SPORTOVITÌ
S UMÌLÝN TRÁVNÍKEM III. GENERACE. Jak jsme ji
psali v minulém vydání Novojièínského zpravodaje, zaèaly
poèátkem kvìtna letoního roku stavební práce na rekonstrukci staré kvárové plochy fotbalového høitì TJ Nový Jièín na plochu s umìlým trávníkem III. generace, která by
mìla spolu s rovnì rekonstruovanou pøilehlou budovou, kde
budou atny, sociální zaøízení a dalí potøebné prostory, slouit u od podzimu k tréninkùm, zápasùm i dalím rùzným
turnajùm, zejména pro mláde, a to nejen fotbalovým drustvùm TJ Nový Jièín, ale i kolektivùm ze irokého okolí. Celá
akce, její koneèná podoba dále zlepí podmínky pro sportování v naem mìstì, se mùe realizovat díky usilovnému
a úspìnému jednání funkcionáøù TJ Nový Jièín, fotbalového
oddílu i mìsta, kterým se vem spoleènì podaøilo zajistit finanèní prostøedky z rozpoètu státu a naeho mìsta na uskuteènìní velkého snu vech, kteøí mají fotbal v Novém Jièínì
rádi. Nový areál s umìlým osvìtlením bude v provozu celoroènì, a protoe si bude muset na sebe vydìlat, byla pro
toto zaøízení zøízena funkce manaera, jím je p. Vladimír
Rossi (tel.: 603 465 272, 556 711 449), který bude zajiovat
jeho vyuití jinými ne domácími drustvy, samozøejmì, e
za stanovený poplatek. Slavnostní otevøení nového sportovitì je pøedbìnì naplánováno na sobotu 17. záøí 2005
s bohatým sportovním doprovodným programem, o nìm
budeme ètenáøe Zpravodaje informovat v pøítím vydání.

Struènì...
g Tenisový oddíl TJ Nový Jièín poøádá ve dnech 30. 7. a 1. 8. celostátní turnaj mladího actva zaøazený v ebøíèku celostátních
soutìí do kategorie B. V sobotu od 9 hodin bude na antukových
kurtech na stadionu k vidìní soutì ve dvouhrách chlapcù, v nedìli se k nim od 9 hodin pøidají dìvèata po pondìlním finále (od 9
hod.) budou hrány ètyøhry.
g Od nového soutìního roèníku 2005/2006 nebudou ji hrát áci
TJ Nový Jièín svá mistrovská utkání na høiti v Bludovicích, ale
spolu s dorostem na travnatém høiti hlavního stadionu v Novém
Jièínì. Po zprovoznìní nové hrací plochy s trávníkem III. generace v polovinì záøí budou ji hrát vechna utkání na této ploe.
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Z celostátní soutìe v parkurovém skákání poøádaném ve dnech 5.
a 6. èervence Jezdeckým oddílem ZP Nový Jièín VFU Brno na kolbiti
v ilinì. Na snímku je jeden z pøedních parkurových jezdcù ÈR,
domácí Stanislav Hoák na koni RAUL 1 pøi zdolávání jedné z pøekáek, kteøí i tímto zvou vechny milovníky tohoto krásného sportu
na dalí letoní závody v ilinì ve dnech 26. a 27. srpna.

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 Novojièínského zpravodaje vám
pøedstavujeme sportovkyni, která úspìnì reprezentuje nae
mìsto v atletických soutìích v kategorii ákyò, èlenku
Atletického klubu TJ Nový Jièín PETRU URBÁNKOVOU.

g

Petra Urbánková

Datum a místo narození: 26. 10.
1991, Nový Jièín. Rodinný stav: Svobodná. Oblíbené místo: Doma. Nejoblíbenìjí jídlo: Pizza, smaený
sýr a hranolky. Móda: Sportovní
styl. ivotní krédo: Nepovyuji se
a neponiuji se. Který èlovìk vás
nejvíce ovlivnil a v ivotì nebo
ve sportu? V ivotì celá rodina a ve
sportu trenér, taka a sestra. Sportovní vzor: Sestra. Dalí záliby mimo atletiku: Volejbal, televize a kamarádi. Sportovní dráha, dosavadní nejvìtí úspìchy: S atletikou jsem zaèala u nás v Novém Jièínì v deseti letech u trenéra
Lebedìva, nyní hostuji v SSK Vítkovice. Za svùj dosavadní nejvìtí úspìch povauji zisk støíbrné medaile ve sprintu na 60 m
na letoním halovém mistrovství ÈR, k tomu i dalí støíbrnou
rovnì ze sprintu na 60 m èasem 7,76 sec., zlatou na 150 m a zlatou ze tafety na 4 x 60 m z letoní celostátní olympiády mládee v Brnì. Z èeho jste mìla v poslední dobì nejvìtí radost?
Ze zaèátku prázdnin a z pobytu u moøe v Bulharsku. Nejlepí
a nejhorí sportovní záitky? K nejlepím záitkùm patøí olympiáda mládee v Brnì a Zlatá tretra v Ostravì, nejhorí záitky
prozatím ádné nemám.
Jaroslav Kotas

ozvánka
Pnaslavnost
mestskou
¡

Mìsto Nový Jièín srdeènì zve vechny obèany na
XII. MÌSTSKOU SLAVNOST, která se bude konat
dne 3. záøí 2005 v historickém centru mìsta. Slavnost probìhne ve znamení partnerství Nového Jièína  mìsta kloboukù a slovenské Kremnice 
mìsta zlata. Souèástí bohatého spoleèenského
kulturního programu bude soutì O nejoriginálnìjí klobouk, do které se mohou zapojit vichni
zúèastnìní, pokus o vytvoøení svìtového rekordu
v nejvìtím poètu shromádìných lidí s klobouky
na hlavách a pøedstavení mìsta Kremnice (historie,
architektura, umìní, zvyky, tìba a zpracování zlata, gastronomie aj.).
Do Nového Jièína zavítá expozice proslulého kremnického Muzea gýèa, jeho øeditel tímto ádá novojièínské obèany o doplnìní hodnotných exponátù z jejich sbírek. Pøi slavnosti bude rovnì pøipomenuto 125. výroèí vlakové trati Suchdol nad Odrou
 Nový Jièín.
Své návrhy na doplnìní programu, nabídku
kloboukù pro kostýmovì nevybavené
návtìvníky a nabídky pøedmìtù k zapùjèení
na výstavu kýèe smìrujte na Mìstské
kulturní støedisko Nový Jièín,
Masarykovo námìstí 20,
telefonní èíslo 556 701 853
nebo 603 152 002.

Ludwigsburské kulturní
poselstvo v Novém Jièínì

g

Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín

Foto Jaroslav Bìlík

g V rámci partnerských vztahù mìsta Nového Jièína a Ludwigsburgu absolvovali o víkendu 15.17. èervence 2005 pánové
Ludwigsburského dechového esového kvinteta sice krátké,
leè velmi intenzivní turné. Pøi ètyøech koncertech si publikum
poslechlo iroký repertoár v precizním provedení: v pátek odpoledne se rozeznìlo Masarykovo námìstí panìlskými a latinskoamerickými rytmy a veèer uchvátilo kvinteto návtìvníky
secesní kavárny Praha jazzovými tóny.
V sobotu se ludwigsburtí hosté úèastnili turistického programu a prohlédli si nejdùleitìjí pamìtihodnosti v Novém
Jièínì a okolí, zejména starobylý malebný tramberk a automobilové muzeum v Kopøivnici, ale pøedevím navtívili Janáèkovo muzeum na Hukvaldech, kde si se stejným zaujetím
jako pøi své høe poslechli fundovaný výklad i kvadrofonní
ukázku z opery Jenùfa. Veèer dolo k pomyslnému propojení
dvou barokních architektonických perel  ludwigsburského
a kunínského zámku, kam kvinteto také zavítalo. Vrcholné
pøedstavení, nazvané Po stopách baroka, se odehrálo v majestátní zámecké galerii a bez rozdílu strhlo vechny pøítomné k nadenému aplausu, co dokazují i tøi dalí kvalitní pøídavky.
V nedìli, den odjezdu, byl hudebníkùm nabídnut krátký
pobyt v Hodslavicích a zrychlená prohlídka rodného domku
Frantika Palackého a døevìného kostelíku, co mohlo pøedstavovat úvod k historicko-etnografickému doznìní celého
turné, nebo muzikální pìtice jetì závìrem pobytu zpøíjemnila publiku tzv. lázeòskou nedìli hodinkou promenádní hudby v ronovském Valaském muzeu v pøírodì.
Klaus-Ulrich Dann, prof. Hubertus von Stackelberg, Harald
Domes, Matthias Jauss a Stefan Ambrosius  pìt perfektních
hudebníkù a ádaných sólistù renomovaných orchestrù  bezezbytku vyuili zdánlivì samozøejmou pøíleitost k oslovení
novojièínských posluchaèù, èím v neposlední øadì nesmírnì
obohatili té partnerské vztahy mezi Ludwigsburgem a Novým
Jièínem, protoe upøímnì a nezapomenutelnì nadchli vechny zúèastnìné svou mistrovskou umìleckou interpretací.
PhDr. Zora Kudìlková, referent pro zahr. vztahy
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Novojièínsko-novellarská setkání
Nový Jièín se v èervnu stal dvakrát místem setkání starých
pøátel. O prvním víkendu 2. 5. èervna 2005 poskytlo 28 novellarských fotbalistù ze tøí amatérských klubù pøíjemnou
podívanou na dva zápasy starých pánù na høitích v Moøkovì a Starém Jièínì, kde se postupnì utkali jak s místními
veterány, tak i s gardou novojièínských sportovcù, kteøí v zastoupení panem Frantikem Merendou iniciovali pozvání svých
italských kamarádù. Zápasy, v nich lo-nelo o výsledek, se
odehrály za pomìrnì pøíznivého poèasí v terénu atraktivnì
zarámovaném beskydským panoramatem a pøinesly spravedlivì uspokojivý výsledek s jednou výhrou pro kadou squadru. Bìhem krátkého pøijetí na radnici místostarostou Mgr.
Tomáem Vindiem vzpomnìl pan Marco Tondelli zakladatele partnerství pana Antonína Pavlína; a protoe pøi návtìvì
sdìlil, e jsou vlastnì první návtìvou po skonu pana Pavlína,
vyzval dùstojnì a dojemnì vechny zúèastnìné k uctìní jeho
památky minutou ticha.

g

Druhý zleva nový novellarský starosta, foto E. Weissbrodová.

Ke druhé, oficiální partnerské akci dolo ve dnech 24. 26.
èervna 2005, kdy na dlouho oèekávanou návtìvu poprvé
pøijel v kvìtnu minulého roku novì zvolený starosta pan Raul
Daoli se svými tøemi kolegy. Standardní program podobných
návtìv byl velmi zajímavì doplnìn tradiènì kvalitní barokní
slavností na zámku Kunín, kde se u i sami hosté zmínili
o mnohem dávnìjích kontaktech kunínské lechty a rodu novellarských Gonzagù. Jako nová oblast spolupráce (i s eventuální podporou z fondù Evropské unie) se jeví zámìr renovace památek v centru Novellary, co koresponduje jak s novojièínskými zkuenostmi s péèí o mìstskou památkovou
rezervaci, tak i s plánem budoucí rekonstrukce námìstí.
PhDr. Zora Kudìlková, referent pro zahr. vztahy

Aktivity Z Komenského 66
g Nezapomenutelné Ètyøi dny se záchranáøi. Kdy jsme
poprvé uvidìli na nástìnce naí koly materiály k záchranáøskému kurzu, nebyli jsme z toho pøíli nadeni. Ale nakonec
bylo vechno úplnì jinak. Dne 14. 6. 2005 nás 84 osmákù a 5
uèitelù vyjelo z vlakového nádraí v Novém Jièínì do Svatoòovic ve Slezsku. Odtud jsme li asi dvì hodiny pìky údolím
øeky Moravice a do Jánských Koupelí. Tam u nás uvítala
budova ústøední hasièské koly. Po pøíchodu jsme byli náhodnì rozdìleni do ètyø drustev  èervení, modøí, zelení
a lutí. Èekalo nás osm disciplín, kterými postupnì muselo
projít kadé drustvo. Práci na jednotlivých stanovitích øídili praví a nefalovaní záchranáøi z opavského hasièského
záchranného sboru a ti s sebou pøivezli velké mnoství materiálu a pomùcek  záchranný èlun, lana, hasièské a protichemické odìvy, ruèní hasicí pøístroje, potøeby pro poskytování první pomoci atd. Disciplína Voda  povodeò se pochopitelnì odehrávala u øeky a my jsme mìli monost na vlastní
kùi zaít, jak se cítí lidé evakuovaní pomocí lan nebo na
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záchranných èlunech. Nebyla to ádná legrace, a to bylo hezky
a hladina øeky byla pod normálem.
Pøi Ohnipoáru jsme se na chvíli promìnili v hasièe.
Pohybovali jsme se ve cvièné zadýmené místnosti, hasili jsme
malý poár ruèním hasicím pøístrojem. Velmi nároèná byla
Chemie. Pøipomnìli jsme si význam oranových výstraných
tabulek a Kemlerova kódu, kde se s nimi mùeme setkat, jak
se chovat v pøípadì úniku chemických látek do ovzduí nebo
do vody. Zpestøením urèitì byla monost nasoukat se na chvíli
do lutého protichemického pøetlakového odìvu. Vypadali jsme
jako mimozemané. Zdánlivì odpoèinkovou se nám pùvodnì
jevila disciplína Orientace v pøírodì. Zatímco zemìpisnou
nebo hospodáøskou mapu u kadý z nás mìl monost mnohokrát vidìt, mapa turistická byla pro mnohé novinkou, a to
platí také o buzole. To, e jsme se ve vichni vrátili zpìt do
Nového Jièína svìdèí o tom, e jsme se v pøírodì orientovat
nauèili. Dalí disciplína mìla k realitì snad nejblíe  Autonehoda. Romantiku do naeho pobytu vneslo Pøeití v pøírodì. Snad vichni dnes umíme vybudovat nouzový pøístøeek z vìtví a jehlièí, vyhloubit indiánskou studánku a rozdìlat
ohýnek pomocí jediné zápalky. Hotoví Robinsoni.
Zajímavou disciplinou, kterou ale neøídili záchranáøi, byla
Støelba ze vzduchovky. Chování na støelnici je podøízeno
pevnému øádu a musí se dodrovat. I my jsme se snaili.
Nìkteøí z nás, hlavnì kluci, ji nìjaké støelecké zkuenosti
mìli, ale a tady se dovìdìli, jak správnì pøi støelbì leet èi
stát nebo jak je dùleité správnì dýchat. Panáèci pak u padali skoro sami, tedy nìkomu... kolu nejvíce pøipomínala
disciplína s podivnou zkratkou COIZS (Civilní ochrana 
Integrovaný záchranný systém).
I pøes nároèný program nikdo neodmítl monost ve volném
èase si zahrát tenis, volejbal, basketbal, stolní tenis nebo dalí
hry. Mìli jsme také táborák, ale ten nám pøekazil poøádný
liják a díky bouøce nebyla ani stezka odvahy, která mìla
následovat po táboráku. V den odjezdu pro nás uèitelé pøipravili hvìzdicový závod pro ètyøèlenná drustva, ve kterém
jsme si zopakovali to, co jsme se za tento pobyt nauèili.
Rádi bychom na takový nebo podobný kurz jeli i pøítí rok.
Získali jsme spoustu informací a osvojili si mnoho dovedností, které jsou podle naeho názoru dùleité pro kadého
èlovìka. A kdy se je máme nauèit, kdy ne ve kole? Jsme
rádi, e nám tyto zkuenosti umonila získat nae kola. Samozøejmì bychom chtìli podìkovat uèitelùm: M. Balové, J.
Boudové, K. Davidovi, L. Køíové, L. Písteckému a èlenùm Hasièského záchranného sboru z Opavy, kteøí pro nás vechno
tak výbornì zorganizovali. Za rok nashledanou!
Mgr. Jarmila Boudová

Pøátelství dlouhé pìt let

2005

KINO KVÌTEN

Také pøi letoním tøídenním pobytu v Novém Jièínì byli zdravotnì
postiení z Martina pøijati starostou naeho mìsta, tentokrát v nové
aule radnice, kde jim pøedstavil nae mìsto a pøedal propagaèní
materiály.
g Je tomu ji pìt let, co se po usilovném hledání podaøilo naí

organizaci zdravotnì postiených navázat první kontakty se
zdravotnì postienými ze slovenského Martina, z mìsta, s ním
jetì v nedávné dobì mìlo nae mìsto a okres èilé druební
vztahy, v mnohých pøípadech pøetrvávající do dneních dnù.
Pìt rokù uplynulo a pøestoe to není tak dlouhá doba, shodly
se výbory obou organizací pøi urèitém hodnocení trvání pøátelských stykù na tom, e navázání vzájemných kontaktù nebylo jen tak samoúèelné, ale e pøineslo obìma organizacím
mnoho prospìného.
A v èem nae pøátelské styky spoèívají? Jednak je to vzájemná návtìva èlenù výborù na jednáních výroèních schùzí, ale
zejména poznávání èinnosti obou organizací, které mají stejný
cíl, a to dát svým èlenùm prostøednictvím rùzných forem monost v mnohých pøípadech alespoò èásteènì zapomenout na
jejich zdravotní a jiné problémy. A tak jsou uskuteèòovány,
jako je tomu v souèasné dobì, a tøídenní zájezdy zamìøené
na poznání ivota zdravotnì postiených, krás obou mìst a jejich okolí, ale také za zábavou a k urèitému sportovnímu nebo
sportovnì zábavnému mìøení sil. Významným a ne nepodstatným momentem v tìchto pøátelských vztazích je skuteènost,
e je podporují a oceòují pøedstavitelé obou mìst. Vichni
èlenové organizací zdravotnì postiených jak z Nového Jièína,
tak z Martina è. 7, a to nejen ti, kteøí se zúèastnili výmìnných
zájezdù, si pøejí do budoucna nejen pokraèování, ale podle
moností i dalí roziøování partnerských vztahù, a to je velmi
dobøe.
Jaroslav Kotas, pøedseda MO STP
s Klubem SPCCH Nový Jièín

Rùièka na stráni

Je noc, létem vonící.
Èas, kdy rùím písnì tluèou
slavíci.

Moná nìkde zase kvete
stráò, kde nael básník Goethe
svoji Röslein auf der Heide.
Mánes hledá dál  a najde
osudovou rùi lutou.
Je noc, létem vonící.
Rùím svoje písnì tluèou
slavíci.
Foto Jaroslav Bìlík
ípkové keøe
na svazích kopce Puntík

g Pondìlí 1. a støeda 3. 8. ve 20.15 hod. PROKLETÍ. Nový
film od tvùrcù Vøískotu je opìt horor, ve kterém jsou tentokrát hlavními hrdiny nejen mladí nadìjní herci, ale také
vlkodlak, jen na nì v Los Angeles zaútoèí. Mládei nepøístupno, 96 min., titulky, 70,- Kè.
g Pondìlí 1. a støeda 3. 8. v 18.00 hod. SIN CITY  MÌSTO HØÍCHU. Adaptace pøíbìhù Franka Millera. Mládei
nepøístupno, 126 min., titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 4. a støeda 10. 8. v 18.00 hod. PØÍERNÁ TCHÝNÌ. Jennifer Lopezová v romantické komedii. Do 12 let
nevhodný, 102 min., titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 4. a nedìle 7. 8. ve 20.00 hod. VÁLKA POLICAJTÙ. Policejní éfové Daniel Auteuil a Gérard Depardieu
svádìjí boj o to, kdo dopadne bandu bankovních lupièù.
Mládei nepøístupno, 110 min, titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 11. a nedìle 14. 8. v 18.00 hod. BATMAN ZAÈÍNÁ. Zaèátek superhrdiny z Gothamu. Do 12 let nevhodný, 140 min., titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 11. a nedìle 14. 8. ve 20.30 hod. SVÌRACÍ KAZAJKA. Adrien Brody v hlavní roli thrilleru. Mládei nepøístupno, 102 min., titulky, 65,- Kè.
g Pondìlí 15. a støeda 17. 8. v 18.00 a 20.15 hod. DÙM
VOSKOVÝCH FIGURÍN. Horor s Paris Hiltonovou. Do 12
let nevhodný, 113 min., titulky, 70,- Kè.
g Ètvrtek 18. a nedìle 21. 8. v 18.00 hod. MADAGASKAR.
Animovaný film pro dìti. Mládei pøístupno, 85 min.,
dabing, 65,- Kè.
g Ètvrtek 18. a nedìle 21. 8. ve 20.00 hod. SAHARA. Dobrodruství má nové jméno: Dirk Pitt. Akèní, dobrodruný
film. Do 12 let nevhodný, 124 min., titulky, 65,- Kè.
g Pondìlí 22. a støeda 24. 8. v 18.00 a 20.15 hod. RUKOJMÍ. Bruce Willis v akèní krimi. Mládei nepøístupno,
113 min., titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 25. a nedìle 28. 8. v 18.00 a 20.15 hod. VÁLKA
SVÌTÙ. Sci-fi Stevena Spielberga. Do 12 let nevhodný,
117 min., titulky, 70,- Kè.
g Pondìlí 29. a støeda 31. 8. v 18.00 a 20.00 hod. BLÍZKO
NEBE. První èeský evropský film s mezinárodním obsazením, etnickou hudbou a univerzálním tématem, platným
nejen v èeské kotlinì. Mládei pøístupno, 102 min., titulky, 60,- Kè.

LETNÍ KINO

Jaroslav Merenda

g Pátek 12. a sobota 13. 8. ve 21.00 hod. SLUNEÈNÍ
STÁT. Ostravaci ve filmu. Mládei nepøístupno, 95 min.,
vstupné 65,- Kè.
g Pátek 19. a sobota 20. 8. ve 21.00 hod. TEAM AMERICA:
Svìtovej policajt. Akèní loutkový film od proslulých tvùrcù seriálu South Park. Mládei nepøístupno, 107 min.,
titulky, vstupné 65,- Kè.

Pátek 26. a sobota 27. 8. ve 21.00 hod. KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK. Klan vzbouøencù z èínské historie. Romantický pøíbìh ve filmu o bojových umìních. Film popisuje
vánivé putování, pøi kterém tøi lidé trpí pro lásku. Pøestoe je láska rozdìluje, jsou ochotni vechno jí obìtovat.
Mládei pøístupno, 117 min., titulky, vstupné 60,- Kè.

g

Novojicínský
zpravodaj
¡

10

Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín a Klub Galerka

Ohlédnutí za IX. divadelní dílnou

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. Mìstské kulturní støedisko Nový Jièín si vás dovoluje pozvat na
výstavu MAGIE BAREV  automatická kresba, malba na
hedvábí, malba na sklo. Mgr. Alena JERMÁØOVÁ, Mgr. Kvìtoslava BARTOOVÁ, Veronika HRABOVSZKÁ. Vernisá: ètvrtek 4. srpna 2005 v 17.00 hodin. 5. 29. srpna 2005.Otevøeno:
pondìlí a pátek 13.0016.00 hod., støeda 10.0013.00 hodin.

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

Kinematograf bratøí Èadíkù
na zámku Kunín

2. 8. Kytice g 3. 8. Bílá paní g 4. 8. Hoøí, má panenko g
5. 8. Noc na Karltejnì g 6. 8. Poklad hrabìte Chamaré g
7. 8. Stíny horkého léta
g

Novojièínské léto
program srpen 2005

Pátek 5. 8. ve 20.00 hod. 100° C. Hyperfunkový objev
z Mariánských Lázní. Masarykovo námìstí.
g Sobota 6. 8. v 10.00 hod. Dechový orchestr mìsta Nový
Jièín. Masarykovo námìstí.
g Pátek 12. 8. ve 20.00 hod. Nevím. Nejmladí rocková
skupina v ÈR. Masarykovo námìstí.
g Pátek 19. 8. ve 20.00 hod. Lu. Èerný kùò èeské kytarové scény, objev letoního roku. Masarykovo námìstí.
g Pátek 26. 8. ve 20.00 hod. Vlasta Redl & KDJ. Moravský
bard se svou skupinou pod názvem Kadý den jinak.
Masarykovo námìstí.
g Sobota 27. 8. ve 20.00 hod. Facies Musicae & Novojièínský sextet Pohoda. Masarykovo námìstí.
g Sobota 3. 9. v 9.00 hod. Slavnost mìsta. Historická slavnost s úèastí partnerského mìsta Kremnica. Hlavní koncert
KRYTOF.
g
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g Rok se s rokem seel a lesní pùda kamenného divadla na
Skalkách opìt zaila dusot nohou pøiblinì asi dvou stovek
úèastníkù ji IX. roèníku divadelní dílny. Tento tradièní festival, který se odehrává v divadle nìkolik posledních let pouze
za svìtla louèí a ohòù, tentokráte zail extrémních 15 pøedstavení. Pøesto tento poèet samotnou akci nìjak zvlá oproti jiným roèníkùm neprotáhl. Od pìti hodin odpoledne a do
jedné hodiny po pùlnoci jste mohli sledovat vystoupení divadel z blízkého okolí, ale i z vìtí dálky. Jistì si vzpomínáte,
e tøiadvacátý kalendáøní týden v tomto roce byl provázen
pøeháòkami. Ani sobota 11. èervna nebyla výjimkou. To vedlo
místy a k davové hysterii, o tom, e se divadelní dílna ruí.
Vìøte tomu, e poøadatelé se poèasí nezaleknou  dílna se
koná za kadého poèasí. Potìující je také fakt, e beze strachu pøila i spousta divákù.
Paradoxnì vùbec první vìta, kterou zaèalo divadelní dìní,
znìla: Nezaprí a nezaprí! Slyet jste ji mohli v pohádkovém pøedstavení divadla DUO z Frýdku-Místku O perníkové chaloupce. Moná právì tahle vìta zachránila akci pøed
velkým lijákem, který bìsnil po celém okolí. Bylo by smutné,
kdyby se na novojièínském divadelním festiválku neobjevil
ádný soubor právì z tohoto mìsta. A tak jste mohli sledovat um hned ètyø ansámblù. S improvizaèním pøedstavením
Hádejte se pøedstavil soubor VÌDÍÈEK z místního domu dìtí
a mládee. Ten je stálou scénou také DIVADLA NA KRAJI
a DIVADLA NA POKRAJI. Tato dvì divadla diváky vskutku
pobavila a a u se jednalo o Popoluku, roztomilé pøedstavení
krt Pink cilicink nebo opravdu poutavou hru Podívej se pravdì do oèí; diváci mají na co vzpomínat. Vechny tyto soubory
ukázaly své autorské hry. Ètvrtý domácí soubor nesl název
Jedna hra a jejich pøedstavení Pou zaujala vìtinu divákù.
Hostù z Kopøivnice bylo také dost  DIVADELNÍ SOUBOR
VENDELÍN, RÝPADLO PØÍVÌTIVÉ (P)(R)(Á)DLO, ÈERNÝ
DEN ANEB BLACKDAY. Jejich tvorba je pro tato divadla typická a plnì oslovují pouze èást divákù. Avak nápady, prvky
a to, jak pracují se slovy a mylenkami, obdivuje skoro kadý.
S typickým èinoherním divadlem jsme se setkali v pøedstavení Hráz vìènosti v pøedstavení BÍLEHO DIVADLA z Ostravy.
Pøímo osvìující závan komiky pøineslo na pùdu kamenného
divadla DIVADLO BEZ STØECHY také z Ostravy. Bylo prvním
divadlem, které mohlo po setmìní vyuít ohòové osvìtlení
a úasnou atmosféru. I kdy název kremnického divadla KUSY
CUKRU zní sladce, jejich vystoupení a tak sladké nebylo.
Brilantní herecké výkony vyvolaly silné pocity. Èlovìk nevìdìl,
jestli se má smát nebo plakat. Tím pádem pøedstavení Etudy?
bylo nespornì jedním z vrcholù divadelní dílny. Vodní hra nebo
replika Anièka má loptièku hned tak z pamìti nevymizí.
K lítosti vech se nehrálo v programu uvedené pøedstavení
TURNOVSKÉHO DIVADELNÍHO STUDIA Hamlet. Místo nìj
jste mohli vidìt obdobu Horníèkových Dvou muù v achu
Marcello a Giacomo. Poslední dvì vystoupení byla pìknou
teèkou na závìr. DIVADLU NA KRAJI patøil kus s názvem
V lázních. Vtipné idovské anekdoty vykouzlily na tváøích
divákù milé úsmìvy. Tøenièkou na dortu bylo závìreèné pøedstavení SKUPINY SCÉNICKÉHO TANCE ILUZE z Kopøivnice
Vztahy, vztahy, vztahy, které nenechalo nikoho chladným.
Celkovì se dá øíct, e letoní divadelní dílna se skuteènì
vyvedla. Diváci urèitì nepøili zkrátka a odcházeli spokojeni.
Uvidíme, jaký bude pøítí X. roèník.
Michaela Sekeráová

Zpráva výkonného výboru TJ NJ

o èinnosti organizace
Tìlovýchovná jednota v Novém Jièínì (dále jen TJ NJ) má
za sebou ji více jak stoletou historii své existence. Tento
materiál, který pøed vás pøedkládáme, se vak zabývá pouze
naí èinností po roce 1989.
V roce 1990 prola tìlovýchovná jednota novou registrací
u Ministerstva vnitra Èeské republiky jako spolková sportovní organizace (obèanské sdruení) a takto jsme vnímáni i dnes.
TJ NJ sdruuje 20 sportovních oddílù a odborù se 1 880 èleny.
Vìtí èást této èlenské základny tvoøí mladí obèané do 18 let
vìku, kteøí prostøednictvím svých oddílù a sportovních svazù
soutìí v rùzných vìkových a úrovòových soutìích, nebo vykonávají svou sportovní èinnost na bázi kondièního cvièení
nebo aktivity. Hlavní náplò naí organizace je nutno rozdìlit
do dvou èástí, a to první, která se zabývá provozováním sportovních zaøízení a tím vytvoøení vhodných podmínek pro sportovní èinnost svých èlenù a veøejnosti. Tato sportovitì jsou
ve vlastnictví TJ NJ nebo mìsta Nového Jièína, pøièem TJ
je jejich provozovatelem. Druhá èást náplnì je vlastní sportovní èinnost v rùzných odvìtvích sportu. Tuto oblast si zajiují jednotlivé oddíly samostatnì po úrovni svých sportovních svazù. Takté financování (ekonomika) TJ NJ je tímto
zpùsobem rozdìlena na provozní náklady, související s provozem jednotlivých tìlovýchovných zaøízení (dále jen TVZ)
tvoøenými dotacemi, granty, vlastní hospodáøskou èinností
a aktivitou. Náklady na èinnost si jednotlivé oddíly zajiují
samostatnì ve spolupráci s reklamními partnery, èi sponzory,
nebo prostøednictvím èlenských poplatkù.
Jak ji bylo zmínìno, tato oblast zahrnuje provozování TVZ
na území mìsta Nového Jièína, ale i mimo nìj (chata Skureèená  turistika, Èeladná). Na provozu TVZ se podílí 17
stálých zamìstnancù TJ NJ (sekretariát 2,5 pracovníkù, správa TVZ 2 pracovníci, úklid a praní 7 pracovnic, sbìrna SAZKY 5,5 pracovnic u pøepáek) a 19 sezonních zamìstnancù
(dohody o èinnosti: vrátní, ledaøi, obsluha kuelny, trenéøi
aj.). Jen pro zajímavost: v roce 1989 mìla TJ NJ 136 zamìstnancù.
Pøehled sportovi: TVZ, která TJ NJ provozuje: zimní
stadion (Purkyòova ul.); kotelna ZS (Purkyòova ul.); strojovna ZS (Purkyòova ul.); letní atletický stadion + fotbal tráva
(Divadelní ul.); atny k atletice a házené  buòky (Purkyòova
ul.); tribuna fotbalu  stadion tráva (Divadelní ul.); fotbalové
høitì  kvára + budova tribuny (Divadelní ul.); sportovní
hala ABC (Purkyòova ul.); kuelna TJ NJ (Purkyòova ul.);
házenkáøské asfaltové høitì (malá kopaná) 2x (Purkyòova
ul.); tenisový areál (budova aten, kurty 7x) (Divadelní ul.);
garáe, dílny, sklady + obsluné prostory (Divadelní ul.);
budova tìlocvièny Msgr. rámka 21 (Msgr. rámka); budova
sekretariátu TJ NJ (OVV ÈSTV) (Msgr. rámka 19); volejbalové kurty 3x, (Msgr. rámka, vèetnì areálu u úøadu práce);
provozovna SAZKY (MN, nájem); chata Skureèená (Èeladná); sportovní hala Louèka (Louèka, výmìníková stanice).
Ostatní plochy v areálu stadionu TJ NJ: asfaltové cesty,
zpevnìné plochy, zeleò a travnaté plochy, které TJ NJ udruje a pravidelnì oetøuje (pokos 3x roènì).
Dále TJ vyuívá pro svou èinnost nájmy kolních tìlocvièen
v odpoledních a veèerních hodinách k pokrytí tréninkových
hodin pro své oddíly. V úzké souèinnosti spolupracuje oddíl
fotbalu se Z Komenského 66, kde se tento oddíl stará o travnaté høitì, které vyuívá pro svá mládenická drustva.
Oddíl fotbalu spolupracuje s TJ Sokol Bludovice, pøi provozování a údrbì bludovického areálu fotbalového høitì, s vyuitím pro soutìe mládee.
Náklady na provoz TVZ (energie, sluby, údrba a opravy)
pøedstavují èástku ve výi 9.000.526,-Kè. Tyto výdaje jsou pokryty pøíjmy z grantu mìsta ve výi 4 670.000,-Kè a 4 330.526,Kè vlastní èinností. Mzdové náklady pøedstavují finanèní
èástku ve výi 3.709.739,-Kè. a jsou pokryty vlastními pøíjmy
TJ NJ.
V úvodu byl zmínìn poèet sportovních odvìtví (oddílù), které
jsou pøísluny k TJ NJ. Jedná se o oddíly atletiky, ASPV,
házené, cyklistiky, fotbalu, sportovní gymnastiky, horolezecg

tví, sportovní kulturistiky, silového trojboje, kuelek, ledního
hokeje, Muay-thi bo, stolního tenisu, achù, tenisu, turistiky,
SIS  turistiky, volejbalu, zápasu a aikida. Tyto sportovní oddíly si svou sportovní èinnost provozují sami vzhledem k rùzné
úrovni soutìe a rozlièné nároènosti k jednotlivým sportùm.
S tímto jsou spojeny náklady, které kadý oddíl zajiuje a jsou
dány jednotlivými pravidly sportovního odvìtví (svazem),
napø. náklady na pøepravu k zápasùm  utkáním, náklady na
úhradu rozhodèích a delegátù svazu, startovné, oatné aj.
V nemalé míøe je nutností zajistit svým svìøencùm sportovní
potøeby, dresy a zde jsou takté výdaje u jednotlivých sportovních odvìtví rùzné.
Povaujeme za dùleité uvést celkové náklady, které si
oddíly zajiují na svou sportovní èinnost a tyto pøedstavují
èástku ve výi 5.820.000,- Kè.Tyto si zajiují oddíly vlastními pøíjmy z reklamní èinností a oddílovými pøíspìvky.
Touto zprávou chceme informovat irokou veøejnost jak
o hospodáøské oblasti TJ, tak o její èinnosti, která je na území
naeho mìsta vzhledem k rùznorodosti sportù velmi obsáhlá.
Zároveò chceme deklarovat, e je naí snahou udret úroveò
vech sportù v nejménì souèasném stavu a toto je v úzké návaznosti na technickém stavu jednotlivých sportovních zaøízení a jejich funkènosti. TJ se o vlastní, ale i vypùjèená sportovitì stará s péèi øádného hospodáøe a v rámci finanèních
moností provádí opravy a údrby podle potøebnosti a technického stavu jednotlivých TVZ. V uplynulých nìkolika letech
probìhly modernizace vytápìní jednotlivých budov, a to se
zamìøením na úsporu energií. Nemalé prostøedky nás stojí
revize vech sportovních provozù, které jsou nutné vzhledem
k legislativì. Takté instalace vody a odpadù, vèetnì modernizace sociálních zaøízení a aten prochází obnovou, co je
pøi dneních cenách velice nároèné. Zde se také hledají monosti vyuití dotací a grantù, a prostøednictvím ÈSTV, ÈR,
tak s moností podpory kraje (v r. 2005 ètyøi ádosti). Naí
stálou snahou je etøit náklady na provoz ve vech smìrech
a nemrhat získanými prostøedky. Jednotliví èinovníci oddílù
mají urèeny své povinnosti, vzhledem k provozním øádùm
jednotlivých sportovi a musí dohlíet na své svìøence, aby
nepokozovali zaøízení a dbali o úsporu energií a tím i provozních nákladù.
Dovolte nám jetì sdìlit, e ve, jak je zde uvedeno, je spoleèná práce, a to jak profesních pracovníkù TJ NJ, tak vech
pøedstavitelù a èinovníkù, kteøí pracují jak v orgánech TJ,
tak v oddílech a starají se o sportovní rùst mládee v naem
mìstì. Provádìjí to ve svém volném èase a mnohdy na dobrovolné úrovni. O to více si jejich práce váíme.
Na závìr nám dovolte vyslovit podìkování takté vám, zástupcùm samosprávných orgánù mìsta, kteøí se podílí na
spolurozhodování o podpoøe v oblasti sportu, a to podìkováním za vechny èinovníky, èleny, sportovce a pøíznivce sportu
v naem mìstì. Jsme pøesvìdèeni, e ve, co spoleènì tvoøíme, je urèeno nejen nám, ale i pøítím generacím mládee
a obèanù naeho mìsta.
Výkonný výbor TJ Nový Jièín

Zpráva o èinnosti bytové
komise za rok 2004

Prioritou bytové komise je naplnìní úkolù jako poradního
orgánu rady mìsta na úseku bytové problematiky mìsta Nového Jièína. Komise za spolupráce bytového oddìlení a Bytového podniku mìsta Nový Jièín projednává vechny ádosti
obèanù týkající se bytové problematiky (pøidìlování mìstských
bytù, podnájem bytù, zajiování náhradních bytù z dùvodu
soudního vystìhování, pøidìlování sociálních bytù a bytù nízkého standardu, zajitìní náhradních bytù z dùvodu rekonstrukce nebo prodeje domù) a pøipravuje radì mìsta, v nìkterých pøípadech i zastupitelstvu mìsta podrobné a dle svých
moností co nejkompletnìjí podklady pro jejich rozhodování
v bytových otázkách. Ve sporných pøípadech napomáhá svým
poradním stanoviskem øeit bytové otázky ve smyslu hospodárného vyuívání bytového fondu. Pøípravu a souèinnost
mezi bytovou komisí, bytovým podnikem mìsta a mìstským
úøadem zabezpeèují pracovníci bytového oddìlení.
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Ve své èinnosti se komise øídí platnými zákony, tzn. Obèanským zákoníkem, zákonem è. 102/1992 Sb., v platném znìní,
smìrnicí è. 7/2004 o hospodaøení s bytovým fondem v majetku
mìsta a také s vyuitím dalích navazujících pøedpisù v bytové problematice. V souèasné dobì je celkem evidováno 679
ádostí o pøidìlení mìstského bytu. Z toho je 22 ádostí zaøazeno v bytovém poøadníku ji schválených RM, z toho je 8
ádostí na byt 0+1, 6 ádostí na byt 1+1, 6 ádostí na byt
1+2 a 2 ádosti na byt 1+3. V seznamu uchazeèù o mìstský
byt na byt 0+1 je 346 adatelù, na byt 1+1 je 135 adatelù,
na byt 1+2 je 106 adatelù a na byt 1+3 je 70 adatelù.
V roce 2005 bylo vyøazeno z celkového poètu evidovaných
uchazeèù o byt 100 ádostí z dùvodu neaktualizování za rok
2003 a 2004, zmìny trvalého bydlitì, uvedení nepravdivých
a ádosti uchazeèù s trvalým pobytem mimo Nový Jièín.
V roce 2003 bylo pøidìleno 71 bytù, v roce 2004 to bylo 48
bytù, vèetnì sluebních bytù, pøednostnì pøidìlených bytù,
bytù s uvolnìným nájemným, bytù po rekonstrukci, bytù nízkého standardu, pøístøeí a pøístøeí v azylovém domu (pozn.:
z toho pøístøeí v azylovém domì  9 ádostí po exekuci).
Bytová komise konstatuje, e v letech 2003 a 2004 se výraznì sníilo pøidìlování bytù dle schváleného poøadníku.
V dùsledku privatizace bytového fondu dochází k výraznì
niímu poètu pøidìlovaných bytù za jednotlivé roky. Setkáváme se s nespokojeností obèanù s postupem bytové politiky
na území mìsta. Pøi rozboru statistik se komise shoduje v názoru, e se klade vìtí dùraz na pøidìlování bytù, které se
pøidìlují za podmínek pro mìsto výhodnìjích ne øeení
standardním zpùsobem (tzn. pøidìlování bytù z poøadníku).
V minulosti byla èekací doba 5 a 8 let, v souèasnosti se
èekací doba prodluuje na 15 a 20 let.
Øeení bytové otázky u sociálnì slabích rodin se v minulosti daøilo úspìnì øeit, ale v dnení dobì tìchto pøípadù
podstatnì pøibývá a v dùsledku sniování bytového fondu
tak dochází k oddalování øeení jejich situace.
Marcel Garèár, tajemník bytové komise

Mládí  móda  inspirace
g Ve ètvrtek 26. 5. 2005 se pod tímto názvem konal ji druhý
roèník módní pøehlídky, která byla sestavena pøedevím z tvorby ákù Soukromé støední odborné koly podnikatelské a textilní a Støedního odborného uèilitì textilního, s.r.o. v Novém
Jièínì. Stejnì jako v loòském roce mìla pøehlídka dvì èásti.
Pøesnì v poledne zaplnili sál ZK Autopal áci základních kol
a zaèalo vystoupení, které bylo urèeno právì pro tuto nai
nejmladí generaci a bylo pro vechny zdarma.
Hlavní vystoupení se konalo v podveèer a bylo urèeno hostùm a veøejnosti. Studenti pøedvedli celkem 14 svých vlastních
kolekcí, které byly novì vytvoøeny pro tuto módní pøehlídku.
Pøehlídku dále obohatily kolekce naich bývalých studentù 
Bc. Roberta tìpánka a Miroslava itníka a krátká taneèní
vystoupení. Letoní módní pøehlídka mìla i zahranièní úèast
 hosté ze koly uitkového výtvarníctva v Kremnici pøedvedli kolekci perkù ze støíbra a jiných netradièních materiálù. S novou autorskou kolekcí nás seznámila vyuèující koly
pí Dagmar Gregorová. Hlavním hostem veèera se svou autorskou kolekcí byla známá brnìnská módní návrháøka Zuzana
Machorková, která ji dosáhla významného ocenìní Výtvarník sezony v roce 2002 a 2003. Jestlie do tvorby kolekcí se
zapojili pouze studenti studijního oboru Odìvnictví, pak
manekýnky a manekýni byli ze vech studijních oborù této
soukromé støední koly. Choreografie vystoupení vznikla
pod vedením vyuèující koly Bc. Evy Svobodové.
Jestlie úèast na prvním roèníku byla pro nás pøíjemným
pøekvapením, letoní zájem byl jetì vìtí. Je tøeba vak podotknout, e bez pomoci sponzorù by se tak velká akce nedala
uskuteènit. Tìí nás, e podle vech ohlasù tato spoleèenská
akce splnila svùj úèel  seznámit veøejnost s výsledky práce
naich studentù a podpora rozvoje jejich tvoøivosti. Zároveò
nás to zavazuje ji nyní zaèít pracovat na jejím dalím roèníku.
Ing. Lidmila Kramoliová

Bezpeèí pro seniory
Víte, kdo je za dveømi?
Neustále se vyskytují pøípady, kdy jsou ve svých bytech èi
domcích okradeni lidé, nejèastìji senioøi. Bohuel v tìchto
situacích mùe docházet i k pouití fyzického násilí. Postup
krádeí a podvodù mají pachatelé dobøe promylený. Navtìvují pøedevím dùvìøivé starí spoluobèany a pøedstavují se
jako prodejci zboí (èasto nabízejí ke koupi deky, nádobí)
nebo pracovníci rùzných firem a úøadù. Dùvìru lidí si tito podvodníci získávají pøíjemným vystupováním, milým chováním
a kultivovaným zevnìjkem. Vymýlí si i takové historky, e
se jim napøíklad právì porouchalo auto a potøebují si zavolat. V nìkterých pøípadech jen klidnì zazvoní, vtlaèí se do
bytu a jeho majiteli zaènou vyhroovat. Èasto pracují ve dvojicích, jeden z podvodníkù èasto majitele bytu nìjak zamìstná
a druhý mezitím odcizí peníze, které jsou mnohdy celoivotními úsporami. Záminky bývají rùzné, ale jde jen o to dostat
se do bytu, vylákat peníze nebo zjistit, kde má majitel ukryté
úspory a pøípadnì je získat i násilím.
Doporuèení pro obèany: Nebuïte dùvìøiví, nevpoutìjte
nikoho cizího do domu ani do bytu! Nejdøív se podívejte kukátkem! Potom otevøete dveøe. Pro zvýení bezpeèí si poøiïte
pojistný øetízek na dveøe. Do bytu vpuste jen osoby, které
vám dùvìryhodnì prokáí, proè k vám pøicházejí! Lidé, kteøí
vám nabízejí nìjaké výrobky, mohou být zlodìji! Pracovníci,
kteøí vám pøicházejí odeèíst elektøinu èi plyn anebo vyplatit
dùchod, jsou povinni prokázat se vám prùkazem, mìli by být
ohláeni pøedem! Pokud nìkdo ádá o monost si od vás zatelefonovat, nevpoutìjte ho do bytu a sami pro nìj pøivolejte
telefonem napøíklad sanitku. Poádejte souseda o jeho telefonní èíslo. V pøípadì potøeby mùe být jeho pomoc nejrychlejí!
V pøípadì výskytu podezøelých osob neváhejte a volejte
mìstskou policii na linku 156 nebo Policii Èeské republiky na linku 158.
Zapsala str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ
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Obèanská statistika /èerven
g Narodilo se 27 dìtí, z toho 13 chlapcù a 14 dìvèat. Pøistìhovalo se 68, odstìhovalo 28 obèanù. Bylo uzavøeno 11 sòatkù
v Novém Jièínì, 4 v Kunínì. Poèet obyvatel 26 660, zemøelo
24. Nejstarími obèany jsou Terezie Vrbicová (10. 10. 1905)
a Josef Hubník (8. 4. 1904).

Neobyèejný èlovìk
g Je jen málo místních starousedlíkù, kteøí neznají jméno
Jaroslava tindla. Tento zanícený uèitel se v duchu dobrých
kantorských tradic mimo svých
kolských povinností zapojoval
do èetných osvìtových i kulturních èinností v irokém okolí.
Byl výborným uèitelem, vlastivìdným pracovníkem a organizátorem hudebního ivota.
Ve svém povídání se chci zamìøit zejména na své osobní
vzpomínky a na hudební aktivity tohoto mue.
Lásku k hudbì získal JaroJaroslav tindl
slav tindl ji v útlém mládí pùsobením svých rodièù. Narodil se toti v uèitelské rodinì
v Trnávce nedaleko Pøíbora 15. ledna 1903. Po ukonèení základního vzdìlání absolvoval gymnázium a uèitelský ústav
v Pøíboøe, kde byli jeho uèiteli i vynikající hudebníci Frantiek Vojtìchovský a Frantiek Schäfer. Ji bìhem studií se
zapojil do práce ve kolním orchestru jako výborný houslista
a pozounista. Své zkuenosti pak uplatnil ve svém roditi, kde
zaloil a v letech 19231929 vedl venkovskou hudbu. Pozdìji
a do roku 1938 dirigoval symfonický orchestr v Pøíboøe, s ním
uskuteènil øadu koncertù v místì i irokém okolí. Mìl velký
podíl na vzniku dìtského sboru na mìanské kole v Novém
Jièínì (Palackého ul.), který zde zaloil zkuený uèitel Ludvík
Pavlík. Na této kole se stal posléze Jaroslav tindl øeditelem. Jedním z nejzáslunìjích èinù bylo pøevzetí, rozíøení
a zkvalitnìní novojièínského symfonického orchestru, který
pøevzal od jeho zakladatele Frantika imíèka v roce 1946.
Práce s orchestrem byla èasovì velmi nároèná (zkouky, koncerty, organizaèní zabezpeèení, zajiování notových materiálù aj.). Poèet instrumentalistù se neustále zvyoval. Nejpoèetnìjí obsazení doznalo toto hudební tìleso na slavnostním
koncertì v rámci oslav 650. výroèí zaloení mìsta Nového
Jièína v roce 1963. Snahou dirigenta tindla bylo vestranné
vyuití orchestru. Mladým umìlcùm umoòoval jejich prezentaci na veøejnosti za vyuití orchestrálního doprovodu. Ve
zdejím Beskydském divadle tak postupnì zaznìly koncerty
klavírní (Dusík, Haydn, Kaòka, Mozart), houslové (Míèa, Mozart), violové (Stamic), flétnové (Benda) a dalí koncertní skladby od Fibicha, Beethovena èi Schumanna. Velmi bohatá byla
rovnì spolupráce s pìveckým sborem Ondrá a jeho sbormistrem Ervínem Bártkem. Výsledkem bylo uvedení Blodkovy
opery V studni, kantát Èeská píseò (B. Smetana), Jarní romance (Zd. Fibich), Svatební koile (Ant. Dvoøák), Moravská kantáta (Jar. Køièka), Otvírání studánek (B. Martinù) a dalích dìl.
Hudební aktivity Jaroslava tindla vak byly rozsáhlejí.
Zabýval se rovnì sbìrem a zapisováním laských lidových
písní, z nich nìkteré upravoval pro muský sbor a orchestr.
Je rovnì autorem nìkolika historických studií o hudebním
dìní v regionu, z nich uvádím aspoò nìkteré: Hudba na Novojicku (Vlastivìdný pøehled Novojicka, 1957) nebo Hudební
ivot v Novém Jièínì (Ètení o Novém Jièínì, 1963).
Jaroslav tindl nìkolikrát ovlivnil i mùj ivot. Poprvé, kdy
mne poádal o spolupráci s uèitelem Ludvíkem Pavlíkem
a jeho vynikajícím sborem na dívèí mìanské kole, kde byl
po nìkolik let øeditelem. Pozdìji (po maturitì na gymnáziu)
pak jeho slova o uèitelské profesi na mne zapùsobila tak
mocnì, e jsem se stal kantorem a ne profesionálním hudebníkem, jak jsem pùvodnì zamýlel. Po vzájemném dùvìrnìjím sblíení mi pak umonil trojí solové klavírní vystoupení
za doprovodu zdejího symfonického orchestru a pod jeho
taktovkou. Jen jednou jsem mu nemohl vyhovìt. Chtìl, abych
na jeho kole (ZD, Tyrova ul.) vytvoøil reprezentativní dìtský pìvecký sbor s pøíslibem vestranné pomoci pracovníkù
koly. Moc mne mrzelo, e jsem tuto skvìlou nabídku musel
odøíci. Právì v té dobì jsem pøecházel na støední pedagogickou kolu, co znamenalo znaèné pracovní zatíení a velké
èasové zaneprázdnìní.

Kdyby se mne dnes nìkdo zeptal, jakým èlovìkem byl vlastnì Jaroslav tindl, odpovìdìl bych podobnì jako PhDr. Karel
Chobot, jeho bývalý blízký spolupracovník, jeho slova si dovolím na tomto místì citovat: Byl pedagog, vlastivìdný
pracovník, øeditel nìkolika kol, muzea a archivu, bojovník proti faismu. Tím vím bezesporu byl. A navíc
skvìlým èlovìkem renezanèního ducha, výborným spoleèníkem, neumìjícím se pøetvaøovat, pøítelem, který
umìl pomoci a dovedl se radovat z úspìchu druhých.
Tento pozoruhodný a neúnavný kulturní pracovník nás
opustil 24. záøí 1978 v roce svých nedoitých 76 let.
Mgr. Václav Ptáèek

Osobnost roku 2005

Oldrich
¡ Sobek

g Datum a místo narození: Narodil jsem se v Libhoti v roce 1936,
povauji se u za pamìtníka. Stav:
enatý. Poèet dìtí: Tøi. Zamìstnání: Nyní u v dùchodu, ale zamìstnání jsem mìl nìkolik. Pùvodním
povoláním jsem zahradník. Vyuèil
jsem se v Novém Jièínì v roce 1953.
Dnes u témìø ani nikdo neví, e
zde byla i zahradnická uèòovská
kota. V Ostravì Zábøehu jsem pak
studoval mistrovku. Po vojnì jsem
nastoupil ke zdejí okresní správì
silnic jako tzv. sadovník. Byla to malá skupina, která mìla na
starosti tzv. pomocné silnièní pozemky, to je vechno, co bylo
mimo silnièní tìleso. Osobnì jsem vysadil v té dobì tisíce stromù. Vydrel jsem zde skoro dvacet let. Pod vedením ing. Frantika tìpánka byla zdejí OSS rozhodnì nejlepím podnikem
v okrese a po odbomé stránce nejlepí i celostátnì. Byl to on,
kdo ze mne nìco (nebo nìkoho) udìlal. K zahradnické praxi
jsem se vrátil v r. 1975, kdy vznikl okresní podnik technických slueb. S kolegou Ivanem Jeem jsme v enovì vybudovali pro potøeby veøejné zelenì v rámci celého okresu pomìrnì
sluný zahradnický podnik. Kdy jsem v roce 1986 pozoroval,
e takováto okresní organizaèní struktura naráí na stále
vìtí potíe, vyuil jsem monosti a pøeel jsem do zdejího
okresního vlastivìdného muzea. Moht jsem pøejít celkem plynule, po celou dobu jsem pracoval v okresních vlastivìdných
orgánech. Tam mì zastihl listopad 1989. Byl jsem v té dobì
poslancem ONV jako nestraník a pøi rekonstrukci rady jsem
byt zvolen místopøedsedou ONV. Od r. 1960 a dodnes jsem
dobrovolným pracovníkem státní ochrany pøírody, mimo jiné
jako okresní konzervátor státní ochrany pøírody. Po ustavení
okresních úøadù jsem plynule pøeel na odbor ivotního prostøedí, kde jsem pracoval na oddìlení ochrany pøírody a do
odchodu na dùchod. ivotní krédo: Poctivost se vyplácí, i kdy
to dnes jetì nemusí být patrné! Jak jste pøijal a co pro vás
znamená ocenìní vaí dlouholeté práce? Byl jsem pøekvapen. Samozøejmì pøíjemnì. Kadý, kdo se chce veøejnì angaovat, nemìl by s nìjakými poctami poèítat. Pro ty to rozhodnì
nedìlám. Buïto jsem prospìný a lidi to nìjak ocení, nebo
pracuji podle svých vlastních zásad i bez nìjakých poct. Co
vás k této èinnosti pøivedlo? Já teï nevím, k jaké èinnosti.
Oficiálnì jsem byl ocenìn za celoivotní èinnost v oblasti kultury, co mùe být pravda. A jsem byl kdekoliv, vude jsem
byl nìjak spojen s kulturním dìním. Hrál jsem ochotnicky
divadlo, byl jsem kulturním referentem v závodním výboru
ROH, organizoval zájezdy, ale vedl jsem dlouho zahrádkáøský
spolek, kde se rovnì drelo na kulturní èinnost. Donedávna
jsem byl v redakèní radì èasopisu POODØÍ. Teï, v dùchodu,
vydávám mìsíènì Libhoský zpravodaj, co je vlastnì èasopis
s vlastivìdnou náplní. Dost moná, e jsem byl ocenìn právì
za tuto èinnost. Ale já si nejvíce cením své dlouholeté èinnosti
v ochranì pøírody. Vyhlásili jsme øadu chránìných území
a vybudovali Nauènou vlastivìdnou stezku Frantika Palackého z Nového Jièína do Domorazského sedla. Letos jí bude

Novojicínský
zpravodaj
¡

14

11 let. Málem jsme o ni rovnì pøili pøi transformaci a pøi
reorganizaci státní správy. Se spolupracovníky jsem natoèil
ètyøi videokazety o krajinì novojièínského okresu. Moná to
byla ode mne trochu drzost, ale dnes je okres pryè, a nebylo
by po nìm ani ádné památky. Dvouhodinový dokument je
urèen pro výuku regionální vlastivìdy na zdejích kolách.
Tak nevím... Pokud jde o tuto èinnost, pøivedl mì k ní pan
Emil Hanzelka, nadený vlastivìdný pracovník, zakladatel
a dlouholetý øeditel muzea v Kopøivnici, ale spolupracoval jsem
jetì i s panem Jaroslavem ílou, prvým pováleèným øeditelem novojièínského muzea, s panem Jaroslavem tindlem
a dalími nezapomenutelnými lidmi. A co budoucnost? Já u
vìtinou zúroèuji to, co jsem v ivotì poznal, pøeèetl, nebo se
nìjak jinak k nìèemu propracoval. Dost z toho si mohou lidé
v Libhoti pøeèíst právì v onom Libhoském zpravodaji. Ale
pracuji v orgánech osvìtové besedy, v komisi pro ivotní prostøedí mìsta. Hodnì aktivit jsem u omezil, nemoci se hlásí.
Èím je pro vás Nový Jièín? Je to moje mìsto. Proil jsem v nìm
témìø celý ivot. Zatím zde jetì vidím stopy své práce a èinnosti. Patøí k nim dnení (u chátrající) úpravy obou parkù,
ona nauèná stezka, kvìtinová zákoutí na námìstí, ale tøeba
i dnení sociální zaøízení na zdejím høbitovì aj. Mám zde
hodnì pøátel a známých, take nìkdy mám docela potíe
projít bez zastavení tøeba úsek od radnice k hotelu Praha.
Máme tady léto. Jak je proijete? Naprosto skromnì, jako
jindy. Pokud zdraví slouí, tak v kruhu rodiny, s vnouèaty,
na zahrádce a samozøejmì u poèítaèe pøi psaní Zpravodaje
apod. Je nìco, co byste chtìl vzkázat ètenáøùm? Ménì mluvit a kritizovat a více pøikládat ruku k dílu. Je dobré vyjádøit
svùj názor, ale mìl by být pøedevím kvalifikovaný. Pozor na
tluèhuby. I kdy jsme jich u zaili dost, zase na nì stejnì
naletíme! A hlavnì dret se Masarykova hesla Nebát se a nekrást!
Pøipravila ing. Iva Vaendová

Uctìní Laudonovy památky

Foto J. Køí

Jistì mnozí z vás znají písnièku z osnov hudební výchovy
pro základní koly Generál Laudon jede pøes vesnice ,
ale málokdo ví, e osoba, o ní se v této písni zpívá, zesnula
v naem mìstì, a to v jednom z domù pøímo na námìstí.
Historický pluk Harrach kadoroènì uctívá vzpomínku na
tohoto vojevùdce a nejinak tomu bylo i letos. Zajímavá podívaná pro pøítomné místní novojièínské obyvatele i návtìvníky mìsta z øad turistù oivila jinak poklidné letní odpoledne
ve ètvrtek 14. èervence 2005, kdy uplynulo právì 215 let od
úmrtí této zajímavé historické postavy.
Gabriela itníková

g

Polar NJ slaví dalí rok vysílání
g Jsou

to ji ètyøi roky, kdy byla televizi Polar Nový Jièín udìlena licence vysílat na 26. kanálu radou pro rozhlasové a televizní vysílání a zároveò se televize Polar Nový Jièín stala
vítìzem veøejné zakázky novojièínské radnice pro vysílání
na 26. kanálu. Premiérové vysílání pod hlavièkou Polar Nový
Jièín bylo sputìno ve støedu 1. srpna 2001. Od té doby bylo
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vyrobeno touto televizí celkem 590 zpravodajských a publicistických poøadù na území mìsta Nového Jièína a okolí.
Zeptali jsme se vedoucího studia Petra Panáèe, jak hodnotí
ètyøi roky vysílání.
Vìdìli jsme, do èeho jdeme. Kadé zaèátky jsou vak
tìké. Nám se ale za tuto dobu podaøilo v Novém Jièínì
vytvoøit profesionální studio, které si svým programem
a kvalitním zpravodajstvím nalo své diváky a stalo se
pro nì vyhledávaným zdrojem aktuálních informací.
Tuto informaci lze jen potvrdit, nebo TV Polar Nový Jièín
pokrývá mìsto v kabelovém rozvodu i vzduchem na 26. kanálu a tím oslovuje zhruba 27.000 obèanù. Na základì oficiálního prùzkumu mìsta Nový Jièín je prùmìrná sledovanost
této televize 63 % obèanù! Dìkujeme vem za pøízeò!

Specialita Kremnice aneb
Rub a líc penìz  peníze a medailérství
v dìjinách Slovenska
g Výjimeèná expozice se rozkládá na pìti podlaích rekonstruovaného gotického mìanského domu na hlavním kremnickém námìstí. Dávnou slávu témìø tisícileté historie kremnického hornictví, uzavøené roku 1970, pøibliují dvì podzemní patra. V prostøedí unikátního podzemního prostoru
vytesaného pøímo do skály jsou znázornìny rùzné typy dùlní
výztue, pracovních prostøedkù a tìebních zaøízení. Dùlní
a hutnická výstava nad tolami pøedstavuje základní hornické pomùcky. Návtìvníci se seznámí s povrchovým zpracováním rudy a po získání zrníèek èistého zlata a také s rozsáhlou sbírkou minerálù.
V pøízemí se pøedstavují dìjiny mìsta i samotného muzea,
pøedevím kremnická øemesla, která byla vedle hornictví
a mincovnictví tøetím nejdùleitìjím hospodáøským odvìtvím
mìsta. Zajímavé jsou té památky na honosné a pro mìany prestiní panovnické návtìvy. První poschodí nabízí
hostùm komplexní pohled na dìjiny penìz na území Slovenska od nejstarích dob a po souèasnost s dùrazem na produkci kremnické mincovny, na techniku raby mincí a potøebné nástroje. Chronologicky jsou seøazeny rozmanité podoby
pøedmincovních platidel, nejstarí keltské peníze a pak následuje pøehlídka øímských, byzantských a západoevropských mincí. Obdobné doklady ze sousedních oblastí Velké
Moravy naznaèují její rozvinuté hospodáøské styky. Z dlouhého
období, v nìm bylo Slovensko souèástí Uherska, jsou vystaveny poèetné øady drobných denárù, støíbrných groù a svìtoznámých kremnických dukátù a guldenù. Dále se pomyslnì
procházíme kolem rùznorodého obìiva mnohonárodnostní
habsburské monarchie, papírových uherských platidel (od
roku 1762), inflaèních penìz napoleonských válek, revoluèní
mìny povstalcù v Uhersku z let 1848-49, bankovek Rakouska-Uherska a následnì prvorepublikového Èeskoslovenska.
Témìø èerstvou minulost si lze pøipomenout sledováním
grafického vývoje mìny po celou dobu trvání naeho spoleèného státu pøes proces kolkování bankovek (1993) a po výtvarné návrhy a dnení podobu slovenské koruny.
Druhé poschodí prezentuje dìjiny medailérství na území
Slovenska u od nejstarích uherských renesanèních litých
a pozdìji ji raených medailí, vèetnì ukázek slovenské, èeské, maïarské, rakouské a nìmecké medailérské koly. Od
roku 1983 poøádá muzeum mezinárodní sympozia, èím také
neustále aktualizuje a potvrzuje dùleitost výpovìdní hodnoty tohoto umìleckého artefaktu.
Pozornost návtìvníkù zajisté upoutá klát s razidly pro ruèní rabu, který je umístìn hned ve vstupní hale. Zájemci mají
monost si vlastnoruènì za pomoci kladiva vyzkouet pùvodní techniku vyraením památného etonu. Kremniètí pøátelé
poskytnou tuto pøíleitost i úèastníkùm novojièínské mìstské
slavnosti, organizované letos Mìstským kulturním støediskem Nový Jièín ve spolupráci s kremnickými kolegy právì
v duchu vzájemných partnerských vztahù. Otevírací doba:
úterý a nedìle: 8.3013.00, 14.0017.00 hod., tel.: 00421/ 456742696. Vstupné: 70,- a 30,- SKK.
Podle podkladù informaèního støediska mìsta
Kremnica zpracovala PhDr. Zora Kudìlková

XX. olympiáda hendikepovaných v polských Swietochlovicích
g Partnerské mìsto Swietochlowice se ve dnech 18.-19. 6. 2005

stalo dìjitìm XX. roèníku olympiády pro hendikepované
sportovce. Mylenku zaloit tuto olympiádu uvedl do ivota
pan Kampala, bývalý øeditel zdejí speciální koly pro zdravotnì postiené dìti a mláde. Zpoèátku malá akce pøerostla
po nìkolika letech v mezinárodní událost, nad jejím prùbìhem pøevzalo zátitu vedení mìsta Swietochlovice, s ním má
nae mìsto Nový Jièín uzavøeno partnerství. Na sportovní
klání se proto také vypravila skupina sportovcù z øad klientù
novojièínské koly ivota  denního stacionáøe pro hendikepované spoluobèany od 18 let vìku.
Vyjelo se brzy ráno a dobrou náladu snad obèas naruovala
jen zakabonìná obloha. Swietochlowice nás ovem pøivítaly
v záøi probouzejícího se sluníèka s pøedzvìstí nadcházejícího
hezkého sportovního klání. Na stadionu jsme patøili mezi první
pøíchozí, mohli jsme proto pozorovat závìreèné pøípravy na
blíící se zahájení. Je deset hodin a témìø ètyøi stovky sportovcù v doprovodu vedoucích, asistentù, rodièù, pøedstavitelù
úèastnických mìst, dobrovolníkù a ostatních úèinkujících se
v prùvodu v èele s dechovkou vypravují na slavnostní nástup.
Nechybí zapálení olympijského ohnì, vzlétnutí holubic jako
symbolu míru a pokoje, vztyèení vlajky s olympijským symbolem pìti kruhù v doprovodu tónù hymny úèastnických státù
(èeská a polská) doplnìné o novou hymnu Evropské unie.
Vzápìtí se mohla zpráva o této události nést vzduchem pomocí lutých balonkù vyputìných pøítomnými snad do vech
stran svìta. Olympiáda je zahájena!
Závodníci bojovali ze vech sil a pøekonávali nejen sami
sebe, ale i oèekávání pøihlíejících. Výkony byly vskutku obdivuhodné a rùznorodost pøipravených disciplín lákala i nás
zdravé vyzkouet si své dovednosti, ovem my mìli za úkol
pøedevím povzbuzovat! Novojièíntí se snaili (tak jako vechna pøítomná drustva) a závìreèná odmìna sportovcùm v podobì úèastnických medailí stála urèitì za to. Nìkteøí vystoupili také na stupnì vítìzù, ale nutno podotknout, e v podstatì
zvítìzili vichni!
Po ukonèení olympijského klání jsme se vypravili do asi
padesát kilometrù vzdáleného mìsteèka Kalety, v nìm se
nachází rekreaèní støedisko s názvem Stodola. Na programu
byla konference odborníkù z oblasti péèe pro zdravotnì postiené a následnì veèerní kulturní program v podobì country
zábavy. Jak jsme se dozvìdìli, støedisko Stodola dostalo svùj
název od centrální budovy, která bývala pøed pìti lety opravdu
stodolou. Manelé Wijeszolkovi na základì svých dlouholetých zkueností a za pøispìní rùznorodých náhod pøetvoøili
nevyuité vesnické stavení na toto velmi pøíjemné rekreaèní
støedisko pro ozdravné pobyty zvlátì hendikepovaných dìtí.
Pøíjemný areál s rodinnou atmosférou vznikl za pøispìní mnohých dobrovolníkù nejen z Polska, ale i Holandska èi Nìmecka, souèástí je také Mini-ZOO. Úsmìvné bylo vyprávìní o nìkterých sponzorských darech  nìkdo pøispìl vanami, jedna
spoleènost vlastnící hotel pøi jeho rekonstrukci nabídla vekerý nábytek rùznorodých tvarù i opotøebení s dovìtkem buï
vechno, nebo nic! Vybavení støediska je proto taková vehochu  dodali s úsmìvem manelé Wijeszolkovi. Právì tìmto
zajímavým lidem a jejich zaøízení jsme pøedali velkého plyového slona s chobotem nahoru (symbol tìstí)  dárek od
naeho pana starosty Ivana Týleho se srdeènými pozdravy,
je byly vzápìtí opìtovány.
Dlouhá a nároèná sobota byla u konce a nás èekal nocleh
na nedaleké faøe. Nedìlní dopoledne uteklo velmi rychle a po
obìdì jsme ji cestovali zpátky domù. Za sebe bych chtìla
kole ivota (jmenovitì klientùm) Anièce, Milanovi, Marianovi,
Ince, Lucce, Danovi a vedoucím tohoto denního stacionáøe
v èele s paní Holáòovou podìkovat za pìknì strávené chvíle.
Vem, kteøí pracují ve prospìch hendikepovaných, pøeji hodnì
energie na této nelehké, ale bohulibé cestì...
Foto a text Gabriela itníková
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Porada pøed zahájením her.

Dobrovolníci z øad skautù.

Stadion z ptaèí perspektivy.

Na stupni vítìzù...

Vstupte do Mini ZOO.

V prùvodu.

Sportovní stanovitì.

Zakladatel p. Kampala (uprostøed).

Bývalá stodola.

Pan Wijeszolek se slonem pro tìstí.
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