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Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
g V polovinì mìsíce srpna, ve støedu 17. 8. 2005, se sela rada
mìsta na své 41. schùzi. Prvním bodem programu bylo projednání výsledkù hospodaøení mìsta Nový Jièín za I. pololetí
roku 2005 za pøítomnosti vedoucích odborù mìstského úøadu.
Bylo konstatováno, e pøíjmová èást je k 30. 6. 2005 mírnì
pøekroèena a výdajová èást není zcela doèerpána. Dùvodem
nevyèerpání je skuteènost, e prozatím nebyly uskuteènìny
vechny plánované investièní akce. Dále se rada mìsta zabývala finanèními záleitostmi  doporuèila zastupitelstvu mìsta
schválit nìkolik úprav rozpoètu.
Radní pan Pavel Wessely seznámil ostatní èleny RM se
zprávou o èinnosti pracovní komise øeící problematiku památeèních hrobù. Ze zprávy vyplývá, e ji byl zpracován
projekt pamìtního místa  lapidária a vybrány hroby pro
umístìní v tomto prostoru (lapidárium by mìlo být slavnostnì
otevøeno 7. 10. 2005). Celkové náklady jsou odhadovány na
cca 688 tis. Kè, pøièem finanèní náklady budou hrazeny z prostøedkù mìsta Nový Jièín, dary krajanù a dotací Èeskonìmeckého fondu budoucnosti (více informací na str. 4).
Rada mìsta se zabývala problematikou pøevodu Domu dìtí
a mládee Fokus Nový Jièín na mìsto, nebo mìsto bylo
osloveno Krajským úøadem Moravskoslezského kraje o stanovisko na zmìnu zøizovatele. Radní byli seznámeni se základními informacemi o provozních a investièních nákladech DDM
a záleitostech spojených s pøípadným pøevodem (pro zajímavost uvádíme, e 90 % dìtí úèastnících se aktivit domeèku je právì z Nového Jièína). Jeliko zachování DDM a jeho
kvalitní fungování povauje RM pro mìsto za velmi pøínosné,
povìøila starostu mìsta, aby dále jednal s pøedstaviteli KÚ
MSK o podmínkách pøevodu DDM Fokus na mìsto Nový Jièín.
Definitivní stanovisko k pøevodu by mìlo ZM pøijmout na
svém øíjnovém jednání.
Tradiènì obsáhlá byla náplò majetkoprávní a bytové problematiky, jí èlenové rady vìnují vdy maximální pozornost.
Proto zde stále platí odkaz na plné znìní usnesení.
V rámci postupujících èinností na komunitním plánování
rada mìsta schválila zástupce samosprávy v pracovních skupinách pro péèi o staré obèany (M. Lossmann, P. Wessely, J.
Kotas) a oblast sociálního vylouèení (ing. P. Kramoli, MUDr.
P. Sikora) a uloila vedoucímu sociálního odboru Bc. A. Urbanovi doplnit pracovní skupiny o zástupce poskytovatelù
a pøíjemcù sociálních slueb.
Na radu mìsta se po nedávných tragických událostech obrátili obèané mìstské èásti ilina s ádostí o urychlené øeení
bezpeènostní situace na chodnících v této místní èásti, ve
kterém navrhli i moné zpùsoby øeení této situace. Zde je
nezbytné informovat obèany, e ji v minulosti zde byly provedeny nìkteré práce  byla realizována tøi chodníková tìlesa, dolo k úpravì povrchu vozovky, bylo osazeno dopravní
zrcadlo, výstrané dopravní znaèky. V nejbliím období bude
zøízen pøechod pro chodce v køiovatce ulic Beskydské a Okruní. Výraznou pomocí by mohl být i aktuálnì projednávaný
prùchod (a zároveò prùjezd pro cyklisty) areálem Sze na
lávku k základní kole. Dále také pokraèuje zpracovávání
projektové dokumentace na rozíøení chodníkového tìlesa ve
smìru na Frentát p. R. od restaurace U Mola (bohuel zde
obèas naráíme na nepochopení místních obyvatel iliny,
kteøí si kladou neadekvátní podmínky vèetnì finanèních).
Místostarosta Mgr. Tomá Vindi pøedloil v souladu s poadavkem zastupitelstva mìsta z kvìtna letoního roku
k projednání Strategický plán rozvoje mìsta  dopracovaný
akèní plán, který ji obsahuje konkrétní úkoly, termíny i odpovìdnosti za jejich splnìní. Tento bude následnì schvalován zastupitelstvem mìsta ve støedu 31. 8. 2005.
Rada mìsta projednávala monosti a podmínky internetizace mìstské èásti Nový Jièín-Straník. Z provedeného prùzkumu toti vyplynulo, e 45 % obyvatel má zájem na zavedení internetu. Rada mìsta proto povìøila ing. Strakovou,
vedoucí finanèního odboru a Bc. Kukolovou, vedoucí odboru
informatiky, aby pøipravily moný zpùsob financování celé
akce. Následnì se bude touto otázkou zabývat také zastupitelstvo mìsta.

Dalím bodem jednání této schùze rady mìsta byly informace o stìhování èásti MìÚ Nový Jièín do budovy Divadelní
1 a o výi nákladù s tímto spojených. Zmìny jsou zapøíèinìny stìhováním nìkterých státních úøadù (napø. soud, úøad
pro zastupování státu ve vìcech majetkových, úøad prácestátní sociální podpora ) a v koneèném dùsledku povedou
k sestìhování druhé èásti naeho do jediné budovy Divadelní 1.
Tuto budovu sice pravdìpodobnì stát na mìsto Nový Jièín pøevede, náklady stìhování a nutné úpravy ve výi cca 4 miliony Kè
vak bude nuceno uhradit z vlastních prostøedkù mìsto.
Pøítí jednání v poøadí 42. schùze RM se uskuteèní ve støedu
14. záøí 2005. Pøedtím vás vak zveme na 21. zasedání Zastupitelstva mìsta Nový Jièín, které se uskuteèní ve ètvrtek
31.srpna 2005 v 15.00 hodin.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Podìkování Ing. M. rámkovi
Dne 17. srpna 2005 ukonèil svou aktivní èinnost a odeel
do dùchodu tajemník Mìstského úøadu v Novém Jièínì pan
ing. Miroslav rámek. O den pozdìji do této funkce nastoupil Mgr. Tomá Vindi, který tého dne rezignoval na mandát
zastupitele a tudí i funkci místostarosty mìsta. O jeho nástupci se rozhodne na 21. zasedání zastupitelstva mìsta
dne 31. 8. 2005.

g

Jako starosta mìsta si dovoluji jménem svým, vedení
mìsta i jménem vech zamìstnancù mìstského úøadu vyjádøit panu ing. Miroslavu rámkovi velké podìkování
za jeho dlouholetou, obìtavou, vysoce odbornou a pøínosnou práci pro mìsto Nový Jièín. Do dalích let mu pøeji
mnoho zdraví, úspìchù a osobní spokojenosti.
Mgr. Ivan Týle, starosta mìsta

Ze sociální oblasti
Zvlátní jízdné pro dùchodce
g Nárok na zvlátní jízdné dle ceníku 4A ve 2. vozové tøídì
mají osoby s trvalým bydlitìm v ÈR: pobírající dùchod starobní; pobírající plný invalidní dùchod; starí 60 let, pobírající vdovský èi vdovecký dùchod nebo mìsíènì se opakující
penìité dávky sociální péèe z dùvodu sociální potøebnosti.
Nárok na zvlátní jízdné dle ceníku 4A ve 2. vozové tøídì
se prokazuje: Prùkazem na slevu jízdného, který vystaví na
poádání povìøený zamìstnanec ÈD ve výdejnì jízdenek na
základì pøedloení:
nepokozené fotografie prùkazového provedení o rozmìru
35 x 45 mm, která zobrazuje skuteènou souèasnou podobu,
je na lesklém fotografickém papíru a nesmí být vystøiena
z jiné fotografie. Pøi dodrení výe uvedených podmínek mùe
být fotografie oddìlena ze starího prùkazu pokud není pøerazítkována;
platného obèanského prùkazu nebo Prùkazu o povolení
k pobytu pro cizince;
Rozhodnutí o pøiznání dùchodu, ústøiku potovní poukázky pro pøíjemce: Dùchody  výplatní doklad, potvrzení o pobírání dùchodu, které nesmí být starí ne dva mìsíce nebo
správního rozhodnutí o pøiznání mìsíènì se opakující penìité dávky sociální péèe z dùvodu sociální potøebnosti, které
vystavil obecní úøad.
Pokud je dùchod vyplácen v zahranièí, pøedloí adatel
té úøednì ovìøený pøeklad potvrzení o pobírání dùchodu
v èeském jazyce. U osob starích 70 let postaèí k prokázání
nároku na zvlátní jízdné dle ceníku 4A ve 2. vozové tøídì
pouze pøedloení platného obèanského prùkazu nebo Prùkazu o povolení k pobytu pro cizince.
Prùkaz na slevu jízdného pro dùchodce v plném invalidním dùchodu, který je mladí 60 let, platí nejvýe dva roky ode
dne vystavení. Po uplynutí této doby, pokud dritel nadále
pobírá plný invalidní dùchod, mùe být na jeho ádost platnost prùkazu prodlouena o dalí dva roky vylepením cenné
známky. Platnost prùkazu lze prodlouit pouze jednou.
ÈD TR 10, zmìna è. 13, úèinnost od 12. 12. 2004
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Architektonické lákadlá
mesta Kremnice

Kremnické námestie s radnicou, trojièným ståpom a hradom,
poh¾adnica z 20. rokov 20. stor.
g Kremnica je dnes síce neve¾kým mestom, má vak za sebou
bohatú minulos. Jedným z hlavných atribútov historického
mesta je jeho architektúra, ktorá je zároveò jeho jedným
z najdôleitejích propagátorov. Napriek viacerým nevhodným
nedávnym zásahom si Kremnica zachovala svoju pôvodnú
urbanistickú truktúru siahajúcu a do 14. storoèia a môe
sa popíi najcelistvejími stredovekými mestskými hradbami na Slovensku. Navye leí v malebnom údolí obklopená
pôvabnou prírodou. Nasledujúce riadky o niektorých architektonických dominantách Kremnice sú urèené Vám, obyvate¾om
mesta Nový Jièín, ako pozvánka na prehliadku náho mesta.
Mestské hradby vznikli v Kremnici pravdepodobne niekedy na zaèiatku 15. storoèia. Prvýkrát sa písomne spomínajú
v roku 1441. Do mesta sa vchádzalo pôvodne troma mestskými bránami. Z nich sa dodnes zachovala iba Dolná brána.
Ide o kamennú tvorpodlanú veovitú stavbu s priechodom,
ktorý sa na vonkajej strane zatváral padacou mreou, na
vnútornej dvojkrídlovou bránou. Ete v stredoveku bola brána
doplnená o predsunutú hranolovú veu, tzv. barbakan. Za
ním bola hradobná priekopa, cez ktorú sa prechádzalo padacím mostom. Barbakan má renesanènú výzdobu zo 16. storoèia  zdobený polkruhový arkier na prvom poschodí, nad
ním nachádzajúci sa výklenok (edikula) so sochou sv. Kataríny
a dva kruhové kamenné medailóny s portrétmi krá¾a Ferdinanda I. a jeho manelky Anny z r. 1539, umiestnené na jeho
vnútornej stene. Z vonkajej strany sa nachádzajú ved¾a podjazdu dva kamenné reliéfy so symbolmi zlata (slnko) a striebra (mesiac) z 18. storoèia, ktoré pripomínajú ve¾kú banícku
minulos mesta.
Mestská radnica uprostred hornej (východnej) strany námestia vznikla, tak ako ostatné domy na námestí, niekedy
na prelome 14. a 15. storoèia. Ete i dnes sú na tomto dome
badate¾né pôvodné stredoveké gotické prvky  kamenné kvádre
na nároiach, suterén s vretenovitým schodiskom atï. His-

Dolná brána a Mestská radnica v Kremnici,
poh¾adnica z prelomu 19. a 20. stor.
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torik Michal Matunák dokladá jeho viacerých majite¾ov 
richtárov Mikuláa Lemmela (14411469) a Gapara Fanauera
(14891519), Kolbovskú rodinu (15191597), Pongráca Reichmana (prelom 16. a 17. stor.), Jána Kolba (1604), Andreja
Fidlera (pred 1652), cinára a radného pána Zachariáa Hellviga (po 1652), Jána Karesa (1654), Jána Pinnera (1665), Mateja
Rendla (po 1665). V roku 1691 predal Vlk Rendl dom èlenovi
metianskeho výboru a zástupcovi minciarskeho skúaèa
igmundovi Freiseisenovi za 1100 zlatých. Pre porovnanie
uveïme, e krava v tom èase stála pribline 6 - 10 zlatých.
Od roku 1718 vlastnil dom kremnický notár, richtár a vyslanec mesta na krajinskom sneme Gapar Melichar Baltazár
Magyar ( 1732). V roku 1738 predala jeho vdova dom mestu.
To dom rozírilo a zriadilo v òom mestskú radnicu. Dnes sú
na objekte vidite¾né najmä klasicistické stavebné prvky z 19.
storoèia  fasáda s balkónom, na ktorom je kovaná mrea
s postavou Justície  Spravodlivosti.
K najhonosnejím stredovekým domom Kremnice patrí dom
è. 12 v juhozápadnom nároí námestia neïaleko Dolnej brány.
Toto kontatovanie je zrejmé u na prvý poh¾ad, pretoe na
prieèelí domu sa nachádza kvalitný bohato modelovaný vstupný portál v tvare oslieho chrbta. Ved¾a neho je trojdielne gotické okno, ktoré pôvodne osvet¾ovalo vstupnú halu. V dvorovej
èasti sa zachovali viaceré gotické okná s kamenným kríom
a ihlancovou konzolou slúiacou ako parapetná doska, na
prvom poschodí je podobný honosný portál ako na prízemí.
Na zaèiatku 18. storoèia zachvátila Kremnicu ve¾ká morová epidémia. Ako prejav vïaky Bohu za jej skonèenie bol

na námestí pred farským kostolom postavený tzv. morový
trojièný ståp. V roku 1765 sa ho mestský magistrát rozhodol
nahradi väèím honosnejím ståpom. Ve¾ký ståp bol stavaný
od roku 1765 a do roku 1772. Ide otrojboký ihlan stojaci na
odstupòovanom podstavci, na ktorého vrchole je súsoie sv.
Trojice. V strede ihlana je socha nepokvrnenej Panny Márie
(Immaculata), nad òou archanjela Gabriela, na stenách ihlana sú patróni baníkov  sv. Katarína, Barbora a Kliment, na
rímsach ïalí svätci. Na podstavci sú reliéfy symbolizujúce
hlad, vojnu a mor, ïalie zobrazujú námety z Kristovho
ivota. Stavbu ståpu realizoval v Kremnici udomácnený sochár
Dionýz Staneti (rodák z Dolného Beneova), prizvaný rakúsky
sochár Martin Vögerle a tovari Anton Mayer. Na práci sa
podie¾ali i viacerí ïalí tovarii, pracujúci v dielòach oboch
sochárov.
Samostatnú kapitolu tvorí komplex budov slávnej kremnickej mincovne, ktoré sú situované v severozápadnom cípe
námestia. Mincovòa je unikátom, pretoe nepretrite pracuje u od roku 1328. Jej najcennejiu èas tvorí tzv. komorský
dvor, ktorého stavebné poèiatky siahajú do prvej polovice
15. storoèia. V tomto trakte si interiéry zachovali svoju pôvodnú slohovú kvalitu. Nachádzajú sa v nich napríklad valené
klenby s hrebienkovými lunetami a sieòový priestor s kríovými klenbami zaklenutými na stredný ståp s rímsovou hlavicou.
Daniel Kianièka, NBS,

Na mìstském høbitovì runo

g Pozornému ètenáøi Novojièínského zpravodaje jistì neunikl
v jeho dubnovém vydání pøíspìvek týkající se dalích promìn
na novojièínském høbitovì. U druhým mìsícem probíhá pøesun desítek osiøelých náhrobkù do volných prostor sekce K,
kde postupnì roste lapidárium èi pamìtní místo. Celá akce,
která by mìla být zavrena pietním aktem v pátek 7. øíjna
odpoledne, s sebou mùe pøinést i urèité obtìování návtìvníkù høbitova. Také pokraèování rekonstrukce chodníkových
tìles si v nìkterých pøípadech øíká o vae pochopení a trpìlivost. Rada mìsta, která si na svém posledním zasedání vyslechla informaci o probíhajích èinnostech souèasnì odsouhlasila text dopisu, kterým budou muset být osloveni ti nájemci
hrobových míst, kteøí zapomínají na alespoò minimální péèi
o hroby svých pøíbuzných.
Pavel Wessely

Zruení vjezdu osobních
vozidel na mìstský høbitov
g Váení spoluobèané, vzhledem ke zneuívání vjezdu osobních vozidel na mìstský høbitov v Novém Jièínì obèany, kteøí
nejsou imobilní a mají oznaèení vozidla platné pro imobilní
obèany, bylo pøijato opatøení, které zruilo vjezd soukromých
vozidel na mìstský høbitov v Novém Jièínì. Abychom vyli
naim imobilním obèanùm vstøíc a umonili jim návtìvu
tohoto pietního místa a svých blízkých, zakoupily Technické
sluby mìsta Nového Jièína pojízdnou sedaèku, kterou lze
bezplatnì pouít v prostorách høbitova a je mono si ji vypùjèit u správce høbitova. Lze si ji rovnì telefonicky rezervovat, aby v poadovaný termín a èas byla k dispozici na tel.
èísle správy høbitova: 556 704 275.
V období uctìní Památky zesnulých bude umonìn vjezd
i osobními vozidly na mìstský høbitov v Novém Jièínì, za dodrení podmínek a zachování piety tohoto místa. Jednotlivé
vjezdy budou zpoplatnìny dle høbitovního øádu. Blií informace budou ve vývìsce na mìstském høbitovì v Novém Jièínì
od 1. 10. 2005.
Ing. Oskar íma, øeditel TSM NJ

Novinky na krytém bazénu
v Novém Jièínì pro novou sezonu

g První novinkou je monost dopoledního koupání pro veøejnost kadou støedu od 9.30 do 12.30 hod. Je vak tøeba upozornit na skuteènost, e pro tyto úèely bude vyèlenìna pouze
polovina bazénu. Dalí novinka se týká sauny. Kadé úterý
vdy v dvouhodinových cyklech (15.0017.00, 17.0019.00,
19.0021.00 hod.) si mohou skupiny nebo rodiny rezervovat
saunu (jednu potírnu). Rezervaci je tøeba provést nejpozdìji
do 12.00 hod. v uvedený den na telefonu 556 704 060. Cena
dvouhodinové jednotky je 300,- Kè do 6 osob (kadá dalí osoba do celkového poètu 15 osob zaplatí 50,- Kè).

Návraty ke studnám VIII.
g Problematika zaøízení na doúpravu vody (vodních filtrù) 2. èást. Pokud se pøece jenom nìkdo rozhodne pro
alternativu domácí doúpravy vody, doporuèujeme øídit
se následujícími pravidly:
1) Informujte se o kvalitì své vody a druhu kontaminace,
pøípadnì si nechte udìlat rozbor. Jsou-li limity nìkterých ukazatelù pøekroèeny, konzultujte s místní hygienickou stanicí
jejich zdravotní riziko. Uvate, zda je úprava vody ze zdravotního hlediska opravdu nutná  èasto bývají dùvody úpravy
spíe technické ne zdravotní (napø. zmìkèení vody), ale prioritou by mìlo být zdraví. Nesnate se upravovat vodu výraznì zneèitìnou.
2) Podle pøísloví dvakrát mìø, jednou øe si radìji nechejte udìlat opakovaný rozbor v akreditované laboratoøi døíve, ne zaènete kopat novou studnu nebo investovat desetitisíce do domácí vodárny. Zvate vechny alternativy a jejich
finanèní náklady.
3) Pøi rozhodování o koupi zaøízení vyhledávejte odborné
informace nezávislé na prodejci.
4) Obrate se nezávisle nejménì na tøi firmy zabývající se
úpravou vody. Polete jim výsledky rozboru své vody a poadavky na úèel a mnoství upravené vody a vyádejte si nabídku technického øeení, kvality upravené vody, poøizovacích
a provozních nákladù, nárokù na obsluhu a údrbu, záruky
a servisu.
5) Pøi nákupu zaøízení vyadujte urèité a jasné informace
o prùtoku, úèincích, podmínkách provozu a ivotnosti (ve
musí být uvedeno v návodu). Pokud u pøístrojù typu pointof-use prùtok uveden není nebo je vìtí ne 0,5 l/min, je
dobré dodrovat vyzkouené pravidlo, e na jednoslokových
sorpèních filtrech, jakými jsou filtry z aktivního uhlí, by mnoství pøefiltrované vody za jednu minutu mìlo být pøiblinì
rovno nebo mení, ne je objem loe aktivního uhlí ve filtraèní
vloce. Pøi rychlejím prùtoku je filtrace neúèinná!
6) Kupujte jen takové zaøízení, jeho výkon a úèinnost odpovídají vaim poadavkùm. V návodu by mìlo být jasnì uvedeno, které látky je pøístroj schopen odstranit a které není.
Nevolte pøístroje na bázi reverzní osmózy, deionizace nebo
destilace, které jsou sice úèinné, ale zároveò vodu zcela demineralizují (zbavují vech nezbytných minerálních látek),
èím vzniká témìø destilovaná voda, která nemá charakter
vody pitné a nelze ji pouívat jako trvalou její náhradu. Její
dlouhodobá konzumace pøedstavuje prokázané zdravotní
riziko.
7) Nepouívejte pro úpravu pitné vody magnetickou nebo
elektromagnetickou úpravu vody, která má sníit tvorbu vápenatých usazenin v potrubí. Dosud nebyla nikde na svìtì provedena ádná lékaøská studie, která by prokázala zdravotní
nezávadnost takto upravené vody pøi trvalém poívání.
8) Po uvedení do provozu je vhodné ovìøit kvalitu upravené
vody, zda odpovídá deklarovaným parametrùm. Zákazník by
mìl do kupní smlouvy prosadit odpovìdnost dodavatele za
kvalitu upravené vody.
9) Po odstavení z provozu pøístroj propláchnìte, po delí
odstávce nejménì 1520 minut. Pokud je kapacita uvádìna
poètem proteklého objemu (litrù), sledujte peèlivì svou spotøebu. Filtraèní náplò vymìòujte v intervalech doporuèených
návodem.
10) Nepouívejte filtrát pro pøípravu kojenecké stravy.
11) Vechny pøístroje musí odpovídat hygienickým poadavkùm stanoveným ve vyhláce MZ è. 37/2001 Sb. Kopii dokladu o shodì s tímto pøedpisem vyadujte po prodejci.
Vzhledem k výe uvedeným rizikùm je nutno zdùraznit
hlavní hygienickou zásadu: za nejvhodnìjí a nejzdravìjí
by mìl být vdy povaován kvalitní zdroj vody, z nìho
nemusí být voda nijak upravována. (Zdroj : SZÚ Praha.)
Tímto ná seriál èlánkù o studnách konèí.
Vedoucí odboru hygienických laboratoøí Bruntál
Zdravot. ústavu se sídlem v Ostravì MVDr. J. kutová
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Kam patøí odpad?
Vichni víme, kam s ním. Do popelnice!
Ale je to tak jednoduché?
Tímto tøetím èlánkem publikovaném v Novojièínském
zpravodaji vrcholí informaèní kampaò mìsta Nového
Jièína zamìøená na zlepení tøídìní a následné vyuití
odpadù z naich domácností.

g

JAK TØÍDIT PAPÍR? Na kadou tunu papíru je nutné porazit a 17 vzrostlých stromù. Výroba papíru a lepenky pøírodu znaènì zatìuje, nejen pokud jde o zneèitìní a spotøebu
vody, ale je také velice energeticky nároèná. Pouitý papír
konèí v mnoha pøípadech ve spalovnì nebo na skládce. Výrobou recyklovaného papíru se etøí lesy, spotøebuje se mnohem ménì energie a sniuje se zneèiování vodních tokù.
Papír se recykluje v papírnách. Podíl papírového odpadu a lepenky èiní více ne polovinu suroviny pouité k výrobì nového
papíru. Zbytek tvoøí vlákna z vytìeného døeva. Co se týèe
tøídìní, je vhodnìjí papír rozdìlit na noviny, èasopisy, obaly
od výrobkù, lepenku a odevzdat jej ve sbìrnì. Dalí moností
je odloit papír do kontejneru vìtinou modré barvy s nápisem papír nebo na separaèní dvùr. Papír zneèitìný, mokrý,
zamatìný, pauzovací, voskovaný, potaený fólií z plastu èi hliníku do tøídìného papíru nepatøí!
JAK TØÍDIT SKLO? K výrobì skla se pouívají skláøské
písky, sklenìné støepy, vápenec, soda a pota. Tyto suroviny
se roztaví ve skláøské peci a vznikne sklovina. Sklo je výhodný materiál pro recyklaci. Protoe technologie výroby bílé
a barevné skloviny je odliná, mìlo by se sklo pøi tøídìní rozdìlovat na bílé a barevné. Papírové etikety na vytøídìných
lahvích nevadí. Sklo se recykluje ve sklárnách, kde se skelná
dr, která vznikne rozemletím vytøídìného skla pøidá do výchozí suroviny. Do výrobní smìsi lze pøidat a 90 % støepù.
Vytøídìné sklo dávejte do kontejneru zpravidla zelené barvy
s nápisem sklo. Dalí moností je odevzdat sklenìný materiál
na separaèním dvoøe. Skla s dráty, zrcadla, autoskla, uzávìry z lahví, porcelán, keramika a záøivky do tøídìného
skla nepatøí!
Na nový separaèní dvùr na Palackého ulici mohou obèané
po celý rok odkládat nejen vytøídìné odpady (papír, sklo a plasty), ale také nebezpeèné sloky komunálního odpadu, velkoobjemový odpad, odpad ze zelenì a drobný stavební odpad,
a to zcela zdarma. Otevøeno je od úterý do soboty.
Více informací o informaèní kampani a nakládání s odpady na území mìsta: odbor P mìsta Nového Jièína, Masarykovo nám. 1, Nový Jièín, tel.: 556 768 365, e-mail: mkissova
@novyjicin-town.cz, Ekocentrum  RS ÈSOP Novojièínska,
Komunitní centrum Kláter, Blahutovice 34, tel.: 556 752 030,
603 845 216, e-mail: info@rcmsk.cz, www.rcmsk.cz.
Mgr. Marta Kiová, odbor ivotního prostøedí,
Lumír Kuchaøk, Ekocentrum  RS ÈSOP Novojièínska

Upozornìní na termín platby
místního poplatku za odpady
g Odbor ivotního prostøedí Mìstského úøadu Nový Jièín upo-

zoròuje obèany na blíící se termín platby za odpady, který
je obecnì závaznou vyhlákou mìsta Nového Jièína è.52/2001,
v platném znìní, o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù stanoven do 30. 9. 2005. Do tohoto
termínu musí splnit svou poplatkovou povinnost vichni obèané s trvalým bydlitìm v Novém Jièínì (za dìti jejich rodièe),
kteøí se rozhodli zaplatit (odvádìt) tento poplatek ve dvou
splátkách nebo obèané, kteøí dosud nesplnili svou poplatkovou povinnost v plné výi.
Poplatek je moné uhradit buï potovní poukázkou na potì
nebo v hotovosti na pokladnách Mìstského úøadu Nový Jièín:
Divadelní 3, provozní doba: po a st: 812 a 1317, út a èt: 812
a 1315, pá: 812 hod., nebo Masarykovo nám. 1, v 1. poschodí
radnice, provozní doba: po a st: 811 a 1216,30, út a èt: 811
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a 1213.30 hod., pá  zavøeno, nebo v KB Nový Jièín v hotovosti èi pøevodem na úèet mìsta Nového Jièína è.19-326801/0100
s uvedením variabilního symbolu a výe èástky.
Obèanùm, kteøí nesplní svou poplatkovou povinnost
vèas nebo ve správné výi, budou vystaveny a zaslány
navýené platební výmìry o 50 % z dluné èástky podle
zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V koneèné
fázi pøi opìtovném nezaplacení budou dluné èástky vymáhány exekutorem.
Pro úplnost pøipomínáme, e sazba poplatku podle uvedené
vyhláky èiní 336,- Kè za osobu a rok 2005 a poplatek je
splatný buï jednorázovì do 31. 3. 2005 nebo ve dvou splátkách do 31. 3. 2005 a 30. 9. 2005. Pøípadné zmìny (narození
dítìte, zmìna trvalého pobytu èi úmrtí v rodinì) je nutné nahlásit odboru ivotního prostøedí, 3. poschodí Mìstského úøadu Nový Jièín, è. dveøí 305.
Ing. Jaroslava Harazinová, odbor ivotního prostøedí

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerù

Pøistavení kontejnerù vdy v úterý po 12.00 hod., odvoz po naplnìní, nejpozdìji v pátek daného týdne.

g

g 36. týden/6. 9.: Palackého 66-76, Dlouhá 1-15, Dlouhá 8-12,
Dlouhá 30-32, Sportovní (parkovitì), Budovatelù (výmìník),
Gregorova 39, Protifaistických bojovníkù, Vanèurova (køi.
s J. Hory), Anenská (køi. s K. Èapka), Kollárova (køi. s Gregorovou).
g 37. týden/13. 9.: Novellara (køi. se Slovanskou), Bøí. Jaroòkù (u høitì), Myslbekova (køi. s K Nemocnici), Jiráskova 1 (u prodejny zdravotnických potøeb), Jiráskova 22 (pod
branou VÚM), Slovanská (u novinového stánku), Dostála
Bystøiny (u potravin), Purkyòova (køi. s Divadelní), Divadelní
(u uèòov. støed. Drustol), B. Nìmcové (støed ulice), Janáèkovy
sady (nad hvìzdárnou), Podìbradova (u opravny obuvi).
g 38. týden/20. 9.: Palackého (za prodejnou MAX), Derkova
(u Z), Husova (naproti divadlu), tefánikova (u zdr. stø.),
Dostojevského (u domova dùchodcù), Luèní (u lávky na Lamberk), Bulharská (u kotelny), Trlicova (køi. s Kpt. Jaroe),
tursova (u aten TJ), Hluboká 213/5, Slezská (garáe u lávky na Luèní), Slezská (køi. s Úprkovou).
g 39. týden/27. 9.: Luická (u Autopalu), Jugoslávská (park.
za Cartipem), Novosady (u lávky), Bezruèova 24-30, Bezruèova (naproti SMSS), Riegrova (parkovitì), Dvoøákova (park.
u SIS), Dvoøákova (park. u Kalaèe), Máchova (køi. s Nádraní), Sv. Èecha, Tyrova (KONTEX).

Rajonizace stráníkù
Mìstské policie Nový Jièín

g Èíslo rajonu/èíslo stráníka  rajon: 1/022  ul. Palackého,
Dostála-Bystøiny, tefánikova, Sokolovská, Gen. Hlaïo, Tyrova. 2/020  ul. Sokolovská, Novosady, Malé námìstí, Riegrova, Bezruèova. 3/024  ul. Zborovská, Revoluèní, U Jezu,
Rybníèky, U Jièínky, Bezruèova. 4/027  ul. Svatopluka Èecha,
Trlicova, Slezská, Luèní. 5/025  ilina. 6/023  ilina. 7/026
 ilina. 8/009  ul. K Nemocnici, Gen. Hlaïo, Zborovská,
Lesní, Skalky. 9/031  ul. Revoluèní, Lesní, Skalky. 10/001
 ul. K Nemocnici, Pod Skalkou, Derkova, Gen. Hlaïo, Skalky.
11/003  ul. Palackého, Tyrova, Derkova, K Nemocnici, Jiráskova, Slovanská. 12/019  ul. B. Martinù, K Nemocnici, Jiráskova, Slovanská, Purkyòova, Myslbekova. 13/008  ul. Sportovní, Mendelova, Palackého, Jiráskova, Divadelní, Myslbekova.
14/030  ul. Jubilejní, Dlouhá, Anenská, Dolní brána, Palackého. 15/014  ul. Sportovní, Jubilejní, Dlouhá, Jièínská. 16/007
 ul. Jeremenkova, Suvorovova, Sv. Èecha, Novosady, tefánikova, Dolní brána. 17/002  ul. Suvorovova, Sv. Èecha. 18/
013  Libho. 19/028  ul. Za Humny, Lipová, Císaøská, Skalky, Pod Skalkou, B. Martinù. 20/029  Bludovice. 21/006  Kojetín. 22/017  Louèka. 23/012  Louèka. 24/005  Straník.
Podrobnìjí informace o rajonech mùete najít na internetových stránkách mìsta Nového Jièína.
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ

Kam za sportem?
g FOTBAL: 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, so 10. 9. v 10.15 a 12.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, divize star. a mlad. dorost Nový Jièín - Hluèín (2 utk.), ne 11. 9. v 16.30 hod., høitì Bludovice, III. tø. mui
Nový Jièín (Bludovice) - Vrané, ne 11. 9. v 16.30 hod., III. tø. mui
Straník - kornice, so 17. 9. v 10.15 a 12.30 hod., stadion TJ Nový
Jièín, divize star. a mlad. dorost Nový Jièín - Unièov (2 utk.), ne
18. 9. v 16 hod., høitì Libho, I. B tø. mui Libho -Baka, ne
18. 9. v 10.15 hod. høitì Lamberk, OP mui ilina - Jakubèovice
B, so 24. 9. v 10.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, MSFL Vítkovice
B Jihlava, ne 25. 9. v 9 a 10.45 hod., stadion TJ Nový Jièín, kraj.
sout. áci Nový Jièín - Poruba B, ne 25. 9. v 16 hod., høitì Bludovice, III. tø. mui Nový Jièín (Bludovice) - Nová Horka, ne 25. 9.
v 16 hod., høitì Straník, III. tø. mui Straník - Olbramice, st 28. 9.
v 10.15 hod., høitì Lamberk, OP mui ilina - Kopøivnice, st 28. 9.
v 10.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, MSFL Vítkovice B - Znojmo,
so 1. 10. v 10.15 a 12.30 hod., stadion TJ Nový Jièín, divize star.
a mlad. dorost Nový Jièín - Zábøeh (2 utk.), ne 2. 10. v 15.30 hod.,
høitì Libho, I. B tø. mui Libho - Metylovice, ne 2. 10. v 10.15
hod., høitì Lamberk, OP mui ilina - Bystré, ne 2. 10. v 15.30 hod.,
høitì Straník, III. tø. mui Straník - Heømanice A g HOKEJ
(ZS N. Jièín): pá 2. 9. v 18 hod., pøípr. utkání mui Nový Jièín Orlová, so 3. 9. v 10 hod., ák. liga (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Opava,
ne 4. 9. v 9 hod., liga mlad. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín - Opava
(2 utk.), ne 11. 9. v 9 hod., liga star. pøípravek (4. a 5 tø.) Nový Jièín
- Frýdek-Místek (2 utk.), pá 16. 9. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín
- umperk, so 17. 9. v 10 hod., ák. liga (8. a 9 tø.) Nový Jièín Kopøivnice (2 utk.), ne 18. 9. v 9 hod., liga mlad. áci (6. a 7. tø.)
Nový Jièín - Kopøivnice (2 utk.), ne 18. 9. v 13.30 hod., liga dorost
Nový Jièín - Kromìøí, ne 18. 9. v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín
- Kromìøí, pá 23. 9. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín - Kopøivnice, ne 25. 9. v 13. 30 hod., liga dorost Nový Jièín - Kopøivnice,
ne 25. 9. v 9 hod., liga star. pøípravek (4. a 5. tø.) Nový Jièín Tøinec (2 utk.), ne 25. 9. v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín - Orlová,
út 27. 9. v 12 hod., ák. liga (8. a 9. tø.) Nový Jièín -Havíøov (2 utk.),
st 28. 9. ve 12 hod., liga mlad. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín - Havíøov
(2 utk.), pá 30. 9. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín - Prostìjov,
ne 2. 10. v 9 hod., liga star. pøípravek (4. a 5. tø.) Nový Jièín Orlová (2 utk.), ne 2. 10. v 13.30 hod., liga junioøi Nový Jièín Karviná, ne 2. 10. v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín - umperk
g BASKETBAL (hala bazén): èt 8. 9. v 17 hod., pøípravné utkání Mlék. Kunín - Komárno, st 14. 9. v 16.45 hod., 1. utk. turnaje
Kontext Cup Výbìr amer. univer. - Debreceni, v 19 hod., 2 utk.
turnaje Mlék. Kunín - Dìèín, èt 15. 9. v 16. 45 hod., 3. utk. turnaje
Výbìr amer. univer. - Dìèín, v 19 hod. 4. utk. turnaje Debreceni
- Mlék. Kunín, pá 16. 9. v 16.45 hod. 5. utk. turnaje Dìèín - Debreceni, v 19 hod. 6. utk. turnaje Mlék. Kunín - Výbìr amer. univerzit g VOLEJBAL (hala ABC): pá 9. 9. v 16 hod., celostátní turnaj
kadetek, so 10. 9. v 9 hod., celostátní turnaj kadetek, ne 11. 9.
v 9 hod., celostátní turnaj kadetek, so 1. 10. v 10 hod. extraliga
juniorek a kadetek Nový Jièín - Olomouc (2 x 2 utk.) g STOLNÍ
TENIS (herna Louèka): so 24. 9. v 9 hod., 4. kolo okres. bodov.
turnaj neregistr. hráèù g JEZDECTVÍ (kolbitì VV ilina):
so 3. 9. v 9 hod., drezurní závody. g PROVOZ KRYTÉHO BAZÉNU (ul. Novosady): po 18 - 21 hod., st a pá 17 - 21 hod., so 10
- 16 hod., ne 8 - 16 hod., g PROVOZ SAUNY (od 14. 9.): st 10 14 a 15 - 21 hod., èt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod.
g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ: po 12. 15 - 13.45
hod., pá 12. 30 - 14 hod.

Sportovní aktuality
g BASKETBALISTÉ MLÉKÁRNY KUNÍN V PØÍPRAVÌ. Velmi
tvrdou pøípravou pro nastávající boje v I. Mattoni NBL a v evropském poháru, absolvuje od poèátku srpna ji témìø kompletní
tým basketbalistù Mlékárny Kunín vèetnì Amerièana Warricka,
nové americké akvizice Willa Chavise, Slovákù Bronislava Laca
a Michala Opatovského, odchovance Pavla Mrtíka a vlastních
dorostencù Medka a Bilièe. V prùbìhu pøípravného období by
mìlo vedení týmu vyzkouet jetì po jednom hráèi z Polska,
Litvy a Dánska. Poté, co se poprvé pøedstaví tým vicemistrù ÈR
divákùm v hale na bazénu 8. záøí proti Komárnu, bude u urèitì
kompletní startovat nejdøíve na turnaji v Bratislavì (26.28. 8.

Prostìjov, reprez. Slovenska a Rakouska), poté na turnaji v Komárnì (2.4. 9. Svit, Komárno, Slavonski Broc, Chorv.) a pak na
domácím turnaji KONTEXT CUP 2005, který se uskuteèní v hale
na bazénu ve dnech 14.16. záøí za úèasti BK Dìèín, maïarského Vadkakasok Debreceni a Výbìru amerických univerzit.
Turnaj se stejnì jako v pøedcházejících roènících bude hrát vdy
formou dvojzápasù se zaèátky v 16.45 a v 19 hod. (Rozpis je uveden v rubrice Kam za sportem.). Po domácím turnaji sehrají
mlékaøi ètyøi pøípravná utkání (20. 9. v Brnì proti Houserùm,
22. 9. s tímto soupeøem doma, 29. 9. v Brnì s A Plus a 4. 10. doma
s NH Ostrava) a bezprostøednì pøed zahájením mistrovské soutìe (12. 10. v Ústí nad L.) budou startovat na turnaji v maïarském Debrecenu. Vichni zájemci, kteøí budou chtít sledovat
boje naich basketbalistù v nastávající mistrovské sezonì, mají
monost zakoupit si v pøedprodeji permanentku. Pøedprodej
pro pøedplatitele, kteøí mìli pøedplatné v minulé sezonì, se uskuteèní ve dnech 13.14. záøí, pro nové zájemce pak ve dnech 15.
a 16. 9. v kanceláøi BC Nový Jièín vdy od 13 do 16 hodin. Ceny
pøedplatného zùstávají stejné jako v minulé sezonì a jsou v nich
zahrnuty zápasy I. Martini NBL vèetnì play off a zápasy evropského poháru. Ceny: tribuna A støed 1 700,-, A vpravo/vlevo
1 400,-, A stání 980,-, tribuna B 700,-, vstupné na zápas: tribuna A støed 60,-, A vpravo/vlevo 50,-, A stání 35,-, tribuna
B 25,- Kè.

Úspìní ploutvaøi Laguny na MSJ
s reprezentaèním trenérem Josefem Neklem.
g LAGUÒÁCI NA JUNIORSKÉM MISTROVSTVÍ SVÌTA ZÁØILI. Dalí sérií vynikajících výsledkù dokazujících dlouhodobou velmi kvalitní práci s talentovanou mládeí, které se urèitì
zaøadí do historie klubu na nejèelnìjí místo, se prezentovali
v reprezentaèním dresu ÈR ploutvaøi KVS Laguna na mistrovství
svìta juniorù v plavání s ploutvemi, které se konalo 1.7. srpna
v polském Ostrowiec Swietorzkyski. Svìdèí o tom nìkolikanásobná úèast ve finále a dokonce zisk jedné bramborové medaile. Výbornými výsledky pøekonali ploutvaøi Laguny v silné konkurenci plavcù z Èíny, Ruska, Maïarska celkem est juniorských
a dva seniorské rekordy ÈR. Závodníci naeho mìsta mìli v reprezentaèním juniorském týmu ÈR nejvìtí zastoupení, kdy
z celkového poètu osmi reprezentantù, kteøí splnili nároèné nominaèní limity pro úèast na MSJ, byli ètyøi z Nového Jièína. Dosaením mimoøádných výsledkù na tomto ampionátu se Tomá
Mixa, Nikola Pargaèová, Ondøej Bajer a Adriana Malátková zaøadili mezi svìtovou ploutvaøskou pièku. V individuálních disciplínách se z celkových esti pøekonaných juniorských rekordù
ÈR zaslouil Mixa (16 let) o ètyøi, kdy dva rekordy na 50 RP
a 100 PP mìly tak vysokou úroveò, e jimi jedenkrát vyrovnal
a jedenkrát pøekonal i souèasný seniorský rekord ÈR. Coby
sprintér se Mixa prezentoval vynikajícím 4. místem na 50 PP, 5.
místem na 100 PP, 6. místem na 50 RP na nádech a 100 RP s pøístrojem, èím silnì konkuroval svìtové pièce, kterou tvoøí pøedevím èíntí a rutí ploutvaøi. Dalí finálovou úèast si mezi osmi
nejlepími závodníky celého svìta vybojoval Ondøej Bajer, který
obsadil na 800 RP celkovì na 6. místo a 7. místo na 100 RP, velmi
cenné je rovnì jeho 9. místo na 50 RP a 10. místo na 400 RP.
Také Nikola Pargaèová potvrdila povìst nejrychlejí juniorské
sprintérky ÈR, kdy vybojovala ve finále na trati 100 RP 8. místo,
na 50 a 100 PP se umístila jako jedenáctá. Nejmladí èlenkou
reprezentaèního týmu byla Adriana Malátková, která jako vytr-
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valkynì získávala drahocenné zkuenosti do dalí juniorské kariéry na tratích 400, 800 a 1500 PP a nejvýraznìjího úspìchu
a osobního rekordu dosáhla na trati 1500 PP, kde se ve svìtovém
ebøíèku umístila celkovì jako ètrnáctá. Juniorky ÈR utvoøily dva
nové rekordy ve tafetách 4 x 100 a 4 x 200 PP. V obou tafetách
dohmátla pro rekord ÈR na 4 x 100 a 200 PP Nikola Pargaèová,
ve tafetì na 4 x 200 PP plavala na tøetím postu také nejmladí
Adriana Malátková. Velkou zásluhu na dosaených výsledcích
svých svìøencù na MSJ s pøedcházející dlouhodobou tvrdou pøípravou, má pøedevím trenérka Simona Klapcová a státní trenér
Josef Nekl. Mimo Ondøeje Bajera a Nikoly Pargaèové, kteøí budou v dalím roce bojovat o zaøazení do seniorské reprezentace
ploutvaøù ÈR, èeká na laguòáky boj o nominaci do reprezentaèního drustva ÈR s moností úèasti na Mistrovství Evropy
ploutvaøù, které se v následujícím roce bude konat v Moskvì.
g V ZÁØÍ U OPÌT NA MISTROVSKÝ HOKEJ. Je sice stále
jetì léto, ale hokej neèeká. Od poèátku záøí postupnì zahájí
mistrovské soutìe nejdøíve áci vech kategorií, po nich v polovinì mìsíce dorost a junioøi a také, co hokejové fandy urèitì
nejvíce zajímá, drustvo muù ve II. lize. O pøípravì, sloení týmu
a cílech pro novou sezonu drustva muù i o mládei hovoøí prezident klubu Radek Toman: Vzhledem k tomu, e máme hodnì
mladé mustvo a chceme hrát s naimi juniory, tak jsme oproti
nìkolika posledním rokùm, kdy mìli hráèi individuální pøípravu,
absolvovali velmi tvrdou spoleènou letní pøípravu i se ètyødenním
soustøedìním na ledì, kde vichni dostali do tìla. Naím jednoznaèným cílem pro novou sezonu je dostat se do osmièky, a nemáme problémy se záchranáøskými pracemi, co bude velmi
tìké. Budeme rádi, kdy se budeme pohybovat mezi estým a
osmým místem, na víc zøejmì mít letos nebudeme. Letoní soutì
druhá liga probìhne stejnì jako ta minulá, tedy se dvanácti mustvy, která se støetnou v základní èásti spolu dvakrát, pak se
bude hrát sudá-lichá s následným play off první osmièky a boji
o udrení. Pokud se týká novinek na zimáku, tak kromì nového
výkonnìjího osvìtlení ádné dalí nejsou. Je definitivnì rozhodnuto, e po této sezonì se bude rekonstruovat ledová plocha.
Hráèský kádr v souèasnosti tvoøí brankáøi René Urbánek, Marek Honajzer a junior Jago, obránci: Pøemysl Vaut, Václav Slabý, Marcel Kudìla, Michal Hûbl, Pavel Rùèka, Jaroslav Petruálek, Bohuslav Hruovský, Ondøej Chalupa, Milan Krotil a Martin
imíèek, útoèníci: Petr Macháèek, Stanislav Jakubù, Marian Skalo, Kamil Glabazòa, Jiøí Hradil, Daniel Mièulka, Martin Kabeláè, Martin tìpják, Jiøí Krupník, Vojtìch tursa, na hostování
zkouíme Adama Èervenku z Vítkovic, Michala Neníka z Opavy,
Fojtíka z Kopøivnice a Richard Gabaniho ze Slovenska. Realizaèní tým tvoøí trenér David Handl, masér Josef Volf, lékaø MUDr.
Miroslav turma, manaerem je Milan Urban. Co se týèe mládee, tak i letos budou hrát vechna drustva ákù nejvyí
soutì, která v ÈR existuje, dorost a junioøi budou hrát druhou
nejvyí soutì I. ligu. Naí snahou je z tìchto dvou týmù zapracovat nìkteré hráèe do drustva muù. Protoe byl dosti velký
odliv dìtí, tak potøebujeme zlepit nábor s cílem dostat se do
toho stavu, abychom tìch klukù dostali na stadion více, co je
zejména pro finanèní nároènost velmi tìké.
g UMÌLÁ TRÁVA U NEBUDE V NAEM MÌSTÌ JEN
SNEM. Sobota 17. záøí bude tím dnem s velkým D, kdy se novojièíntí fotbalisté koneènì doèkají splnìní tolik vytoueného
snu, jím bude slavnostní otevøení rekonstruovaného sportovního stánku s umìlou trávou 3. generace pøebudovaného ve velmi
krátké dobì ze kvárového høitì Tìlovýchovnou jednotou Nový
Jièín. Slavnostní pøestøiení pásky k zahájení provozu tohoto,
zejména pro mladou generaci jistì velmi potøebného sportovitì,
probìhne za úèasti významných osobností sportovního, veøejného a politického ivota od 9 hodin. Poté ji na umìlou trávu
vybìhnou nejmení fotbalisté  benjamínci k odehrání turnaje.
Na financování rekonstrukce tohoto sportovitì, vybudovaného
v rozpoètových nákladech cca 12 mil. Kè bez DPH, co v koneèné
èástce èiní s DPH 14, 3 mil. Kè, se podílí, mimo TJ Nový Jièín,
èástkou 4,6 mil. Kè stát a èástkou 4,5 mil. Kè ze svého rozpoètu
nae mìsto. Souèástí nového sportovitì bude i postupnì rekonstruovaná pøilehlá budova se atnami, sociálním zaøízením
a ubytovnou s dalím potøebným zázemím patøící Stavební spoleènosti Vrba & Vrba Nový Jièín, s ní bude provozovatel TJ
Nový Jièín velmi úzce spolupracovat pøi vyuívání høitì s umìlou
trávou mustvy, která si areál pronajmou ke své pøípravì a k utkáním. Tímto novým sportovitìm, které je po Ostravì teprve
druhým v Moravskoslezském kraji, se nae mìsto posune opìt
dále ve vybavenosti slouící nejen pro soutìní sport.
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Struènì...
Docela pøíjemným vyplnìním prázdninového volna byl u 5.
roèník turnaje v malé kopané s pùlnoèním finále, který uspoøádal v sobotu 30. èervence na asfaltovém høiti svého krásného
sportovního areálu FO TJ SOKOL Straník. Turnaj, kterého se
zúèastnilo est celkù, mìl velmi dobrou úroveò s øadou pro poèetné publikum velmi atraktivních soubojù. Po odehrání 15 utkání základní èásti se mohl z celkového vítìzství radovat celek
s názvem K 2, který ve finále porazil Toòù Team 4:2, kdy
pøed tím vyel ze souboje o 3. místo vítìznì FC Blue po výhøe
nad týmem Kopr 6:2.
Jaroslav Kotas

g

Z turnaje v malé kopané ve Straníku. Kapitán týmu s názvem K 2
pøebírá od poøadatelù putovní pohár za vítìzství v 5. roèníku
turnaje v malé kopané STRANÍK CUP 2005.

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 sportovce, který reprezentuje nae mìsto v nejvyí
fotbalové soutìi ÈR GAMBRINUS LIZE, èlena Slávie Praha,
MARTINA ÈERNOCHA.

g

¡
Martin Cernoch

Datum a místo narození: 18. 11.
1977. Rodinný stav: Svobodný.
Výka a váha: 184/77. Post v sestavì: Pùvodnì záloník, nyní útoèník. Oblíbené místo: Má postel.
Nejoblíbenìjí jídlo: Haluky se zelím a pekem nebo brynzou. Móda:
Sportovní styl. ivotní krédo: Pøej
a bude ti pøáno, dej a bude ti dáno.
Který èlovìk vás nejvíce ovlivnil
a v ivotì nebo ve sportu? Trenéøi J. Pindór a A. Paciorek. Sportovní vzor: Lothar Matheus, Marco
van Basten. Dalí záliby mimo atletiku: Tenis, beach volejbal,
jízda na kole, rybaøení. Sportovní dráha, dosavadní nejvìtí
úspìchy: TJ Nový Jièín (19831992), FC Vítkovice (19921999),
HFC Humenné (2000), Spartak Trnava (20002001), FC Vysoèina
Jihlava (2002), SK Kladno (20032004), FC Viktoria Plzeò (2004
2005), SK Slávia Praha (2005?)  2 x postup do I. ligy, semifinále Poháru ÈMFS. Z èeho jste mìla v poslední dobì nejvìtí
radost? Z postupu Plznì do I. ligy a z podpisu smlouvy se Slávií
Praha. Nejlepí a nejhorí sportovní záitky: Dosavadním nejlepím sportovním záitkem bylo utkání pøedkola Ligy mistrù se
Slávií Praha v Bruselu s Andrlechtem, k nejhorím patøí dlouhodobé zranìní v Plzni a neuskuteènìný postup s Plzní do finále
uplynulého roèníku Poháru ÈMFS.
Jaroslav Kotas

Není vám to líto?

áku, na Skalkách a ve Smetanových sadech. Nutno konstatovat, e spousta lokalit, kde studenti v minulých letech uklízeli, je nyní v uspokojivém stavu, èerné skládky se znovu
netvoøí, a tak nám postupnì ubývá nepoøádku a nepìkných
zákoutí ve mìstì.
Mgr. Kateøina Kuelová, odbor P

Studenti uklízeli mìsto
g Zatímco nìkteøí opozdilci jetì opravovali ve kole známky,
150 studentù novojièínského gymnázia ve støedu 22. kvìtna
2005 uklízelo nae mìsto, pøedevím lokality Nový Jièín-Louèka, ulici Dlouhá, U Jièínky, Smetanovy a Janáèkovy sady.
Za dopoledne nasbírali témìø 5 m3 odpadu, pøedevím papírkù, PET lahví atd., co je jistì úctyhodný výkon. Akce by se
vak neuskuteènila, nebýt Regionálního dìtského parlamentu
a odboru ivotního prostøedí, kteøí ve zorganizovali. Doufáme, e se podobných ekologických akcí doèkáme i v budoucnu.
Václav Dorazil, èlen RDP

g Pokozování a nièení døevin rostoucích mimo les je
nedovolený zásah, který zpùsobí podstatné a trvalé sníení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostøednì èi následnì zpùsobí jejich odumøení. (Vyhláka
è. 395/1992 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona o ochranì pøírody a krajiny  § 8 odst. 1).
Lipová alej v lokalitì Pod Skalkou byla vysazena Ministerstvem zemìdìlství  Pozemkovým úøadem Nový Jièín v roce
2003 v rámci realizace stavby polní cesty Bocheta, a to za finanèní podpory z pøedvstupního programu EU pro zemìdìlství a rozvoj venkova SAPARD. Náklady na pøípravu pùdy,
výsadbu odrostkù lip a zajitìní péèe a ochrany bezprostøednì
po výsadbì pøedstavovaly èástku asi 135 000,- Kè. Ji dva
roky jsou døeviny oetøovány prostøednictvím Technických
slueb mìsta Nového Jièína. Po provedeném zásahu, kdy bylo
dne 27. 7. 2005 zjitìno zlomení 26 stromkù v korunce, podal
odbor ivotního prostøedí Policii ÈR trestní oznámení na neznámého pachatele. Podaøí se jej vypátrat a podle zákona
potrestat za zpùsobenou kodu a pokozování ivotního prostøedí?
Odbor P MìÚ Nový Jièín

Zpráva o 10. roèníku
akce Zelené mìsto

V letoním roce probìhl skuteènì u desátý roèník akce
Zelené mìsto. Historie prvních roèníkù je spojena s firmou
Phillip Morris a.s., která akci financovala, zatímco mìsto Nový
Jièín ji zajiovalo po stránce organizaèní. V nìkolika posledních letech je Zelené mìsto plnì v reii mìsta Nový Jièín.
Zelené mìsto 2005 se pøíli neliilo od pøedchozích roèníkù. K tomu, aby se studenti mohli akce zúèastnit, museli
zpracovat pøihlaovací projekt dle zveøejnìných zadávacích
podmínek, který byl po schválení komisí realizován. Výbìrová
komise ani v letoním roce ádný z projektù nevylouèila a vem
byla poskytnuta monost se na zkrálení mìsta podílet.
V deseti dnech od 1.8. do 12. 8. 2005 pracovalo celkem 64
studentù rozdìlených do 9 skupin. Poèasí vem pøálo  prelo
pouze dva dny, a tak se podaøilo udìlat kus práce. Uklidilo
se nìkolik èerných skládek (na Kojetínì, u pivovaru v ilinì,
u holobytù, v lese Hrábí, v Louèce a dalí), èistily se vodní
toky Grassmanka a Rakovec vèetnì jejich bøehù, probíhalo
èitìní chodníkù, sbìr odpadkù v sídliti Louèka i v parcích,
pletí keøù, nátìry v mateøských kolách. Uklízelo se i na Èer-
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Zoologická zahrada Ostrava

provádí oetøovatel v urèenou hodinu pøímo ve výbìhu. Ve
je doprovázeno zajímavým povídáním o zvíøatech a je zde
také prostor pro dotazy. Novinkou pro rok 2005 je monost
bìkování v zimních mìsících a dále pak prázdninová víkendová sokolnická pøedstavení a prázdninové veèerní projíïky
v zoovláèku.
Zoologická zahrada je otevøena kadý den po celý rok. Spojení pøímo k vstupní bránì zajiují z centra mìsta trolejbusy
è. 101 a 104. Tìíme se na vai návtìvu. Kontakt: Zoologická zahrada Ostrava, Michálkovická 197, Ostrava, www.
zoo-ostrava.cz, e-mail: info@zoo-ostrava.cz, tel.: 596 241 269.

40 malých Robinsonù

g Ostravská

zoologická zahrada zaloená v roce 1951 se rozkládá na ploe 100 hektarù. Pùvodní místo pro zoo bylo vybráno v Ostravì-Kunèièkách a její plocha v té dobì èinila 6
hektarù. Mìla-li se zoologická zahrada i nadále rozvíjet, bylo
nutné najít vhodnìjí místo, a tak se v roce 1960 zoo pøemístila do krásného lesního prostøedí Stromovky ve Slezské
Ostravì. Pøeváná èást souèasného areálu zahrady je tvoøena
porosty listnatého lesa, zejména buky, duby, habry, olemi
a vrbami. Významným prvkem je rovnì soustava ètyø rybníkù, které umoòují chov mnoha druhù vodních ptákù. Na
rybnících se nachází nìkolik ostrovù, které slouí jako letní
výbìhy lemurù a gibonù. Návtìvnická trasa je doplnìna øadou zajímavých zahradnických a botanických prvkù a na jaøe
tvoøí krásnou kulisu øada rozkvetlých rododendronù. V souvislosti s chystaným rozíøením programové nabídky zoo budou
navíc postupnì vybudovány tøi botanické stezky, které návtìvníkùm novì zpøístupní øadu cenných a zajímavých míst
v areálu Stromovky.
Mezi výraznì zastoupené skupiny zvíøat patøí ze savcù jelenovití, koèkovité elmy, primáti (opice) a z ptákù pak vrubozobí, dravci, sovy a papouci. Pomìrnì velikou kolekci koèkovitých elem reprezentují kupøíkladu lvi, levharti nebo tygøi,
ale k vidìní jsou také nae koèky divoké, rysi, servali apod.
Pavilonu opic dominuje skupina impanzù. Velice si ceníme
chovných skupin afrických koèkodanù Dianiných a indických
makakù lvích. Oba druhy opic jsou v pøírodì vánì ohroeny
a jsou zaøazeny do záchranného programu evropských zoologických zahrad (EEP). Ostravská zoo je úspìnì rozmnouje a tím významnì pøispívá k udrování a zvyování populací chovaných v lidské péèi. V roce 2004 obohatil nai kolekci
primátù pár velmi vzácného poddruhu madagaskarských lemurù lemur Sclaterùv, kterého v zemích støední a východní
Evropy chová pouze nae zoo. Z dalích výrazných druhù savcù
lze v ostravské zoo vidìt kupøíkladu irafy, hrochy, medvìdy
uaté, klokany èi velbloudy a samozøejmì nelze zapomenout
ani na skupinku tøí slonù indických. Nový pavilon slonù byl
slavnostnì otevøen v listopadu 2004. V roce 2005 byly na jaøe
otevøeny tøi nové prostorné
voliéry pro severské druhy
sov a v èervenci první prùchozí expozice v zoo Ostrava 
èínská zahrada. Aby mìli návtìvníci monost se dozvìdìt
více zajímavostí ze ivota naich zvíøat a také aby poznali
nìco z jejich ivotních projevù, lze se s výjimkou zimních
mìsícù zúèastnit komentovaného krmení vybraných druhù zvíøat (napø. hrochù, velkých elem, iraf). Krmení
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g Dne

29. èervence 2005 se pøed Mìstským úøadem Nový Jièín selo 40 dìtí a 4 vedoucí (pí Vìra Bezunková, pí Miroslava
Vagnerová, sl. Erika Tuèná a p. Pavel Nìmec), aby si vichni
spoleènì na táborové základnì Hùrka vyzkoueli ivot asi nejznámìjího troseèníka Robinsona Crusoa. Troseèníky byly
dìti z neúplných rodin a dìti s výchovnými problémy z Nového
Jièína. Týlové zajitìní ostrova zajiovaly paní kuchaøky,
hospodáøka, zdravotnice, uklizeèka a noèní hlídaè (pí Alena
Makúchová, sl. Petra Makúchová, pí Dagmar Horáková, pí
Pavla Stoevová, pí Bronislava Havelková a p. Roman Bezunk).
Dìti byly rozdìleny do ètyø smíených drustev, aby se spoleènì vyrovnaly se svým osudem troseèníkù. Drustva si vyrobila vlastní vlajku, urèila si název a pokøik. Malí Robinsoni
spali ve stanech a i pøes mení nepøízeò poèasí se s tím se
ví vervou dokázali poprat. Celotáborový program Robinsoni na Hùrce se skládal z dovednostních a znalostních disciplín, kterými si musel projít i Robinson Crusoe, aby dokázal
pøeít na pustém ostrovì, napø. orientaèní bìh, výroba svíèek,
mapy okolí, keramiky, lovení ryb, poznávání pøírody a okolí
ostrova. Malí troseèníci si museli vyrobit kalendáøe, podle
kterých mohli zjistit, kolik let jsou pryè z domova. Zhruba
v polovinì tábora jsme se vichni vypravili na prozkoumání
irího okolí, a to do mìsteèka tramberk, kde jsme navtívili arboretum a památkovou èást mìsta. Po pøíjezdu na
ostrov následovala výtvarná soutì, ve které dìti malovaly
své záitky z výletu. Doprovodný program tábora tvoøila noèní
stezka odvahy, makarní ples, kterého se museli zúèastnit
i vedoucí a personál, dále diskotéka, turnaj ve vybíjené, promítání filmù pro dìti a dalí hry. Dìti získávaly v prùbìhu
tábora body do hodnocení jednotlivcù a drustev. Nejlepí
drustvo bylo vyhodnoceno pøedposlední den 6. 8. a jeho odmìnou byl dort a dalí drobnosti pro èleny drustva.
Myslím si, e dìti byly alespoò malou èást prázdnin v kolektivu svých vrstevníkù a místo bezmylenkovitého loudání
mìstem trávily èas v pøírodì a daleko od kadodenních starostí. Tímto bych chtìla za vechny zúèastnìné podìkovat
Mìstskému úøadu Nový Jièín za finanèní podporu, díky které
se tento desetidenní tábor mohl uskuteènit. Takté nesmím
zapomenout podìkovat za skvìle odvedenou práci a obìtavost vedoucím a personálu tábora.
Erika Tuèná, odbor sociálních vìcí Mìú Nový Jièín

B E S K Y D S K É
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Beskydské divadlo Nový Jièín, pokladna tel.: 556 770 145, pondìlí zavøeno,
úterý a pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu pøed pøedstavením

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

2005

KINO KVÌTEN
g Ètvrtek 1. a nedìle 4. 9. v 18.00 a 20.00 hod. HLAS SMRTI. Elektric Voice Phenomena neboli EVP je nìco, co dokáe za pomoci moderní techniky zachytit hlas mrtvých
a pøes televizní obrazovku je moné vidìt i oblièeje, které
k nim patøí. Hrají Michael Keaton a Deborah Kara Ungerová. 97 min., titulky, vstupné 70,- Kè.
g Pondìlí 5. a støeda 7. 9. v 18.00 a 20.00 hod. PÁD DO
TICHA. Dìsivý sestup dvou mladých horolezcù. 106 min.,
titulky, do 12 let nevhodný, 60,- Kè.
g Ètvrtek 8. a nedìle 11. 9. v 18.00 a 20.15 hod. PÁN
A PANÍ SMITHOVI. Angelina Jolieová a Brad Pitt hrají
manelský pár, které u nudí jejich tichý domácký ivot.
Vìci se ale zmìní, kdy zjistí, e jsou oba tajnými agenty
pro soupeøící vládní agentury. 120 min., titulky, do 12 let
nevhodný, 70,- Kè.
g Pondìlí 12. a støeda 14. 9. v 18.00 a 20.15 hod. SMÍM
PROSIT ? Richard Gere a Jenifer Lopezová v muzikálové
komedii. 106 min.,titulky, do 12 let nevhodný, 60,- Kè.
g Ètvrtek 15. a støeda 21. 9. v 18.00 hod. KARLÍK A TOVÁRNA NA ÈOKOLÁDU. Film byl natoèen na motivy populární dìtské kníky. 106 min., dabing, vstupné 70,- Kè.
g Ètvrtek 15. a nedìle 18. 9. ve 20.00 hod. STOPAØÙV
PRÙVODCE PO GALAXII. Pozeman a jeho kamarád,
který je mimozeman, se snaí zabránit znièení planety
Zemì. Ta stojí v cestì intergalaktické dálnice. Vstupné
50,- Kè.
g Pondìlí 19. a støeda 21. 9. ve 20.00 hod. VINCI. Zlodìj
umìleckých dìl je proputìn z vìzení. Zaøídil mu to pøekupník, který plánuje kráde století, da Vinciho Dámu s hranostajem. 108 min., titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 60,- Kè.
g Ètvrtek 22. a nedìle 25. 9. v 16.00 a 18.00 hod. MADAGASKAR. Animovaný film nejen pro dìti. (Film je dabovaný do èetiny). 80 min., pro vechny, vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 22. a nedìle 25. 9. ve 20.00 hod. OSTROV.
Hlavní hrdina ije v pøísnì kontrolovaném obytném komplexu a doufá, e se díky výhøe v loterii dostane na exotický
ostrov. Najednou ale zjistí, e spolu s dalími obyvateli
jsou pouze klony, které slouí lidstvu na souèástky. 136
min., titulky, do 12 let nevhodný, vstupné 70,- Kè.
g Pondìlí 26. 9. v 9.30 hod. CVRÈEK A SPOL. Kino pro
M. Kreslené filmové pøíbìhy. Vstupné 10,- Kè.
g Pondìlí 26. 9. v 13.30 hod. GARFIELD VE FILMU. Kino
pro D. Garfield je nejlínìjí koèka na svìtì. 77 minut,
dabing, vstupné 15,- Kè.
g Pondìlí 26. 9. a støeda 28. 9. v 18.00 a 20.30 hod. KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ. Orlando Bloom v køiáckých válkách. Mladý francouzský kováø Balian (Orlando Bloom)
se po sebevradì své eny ocitá v køiáckém vojsku, a posléze i uprostøed bojù mezi zapálenými køesany a muslimy. 140 min., titulky, do 12 let nevhodný, vstupné
60,- Kè.
g Ètvrtek 29. a nedìle 2. 10. v 18.00 a 20.00 hod. FANTASTICKÁ ÈTYØKA. Film vznikl na motivy proslulého komiksu: Pìtice astronautù je pøi své výpravì ozáøena vesmírnými paprsky, díky nim získají nadpøirozené schopnosti.
Ètyøi z nich je vyuívají ve jménu dobra, pátý ale pøechází
na stranu zla. 106 min., titulky, vstupné 60,- Kè.
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Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín a Klub Galerka
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tel. 556 709 069, 556 710 088
http://ddm-fokus.novy-jicin.cz
e-mail: ddmfokus@ddmfokus.cz

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

Výstavní síò Stará pota, Masarykovo námìstí 20. Mìstské kulturní støedisko Nový Jièín ve spolupráci se správou
zámku Kunín si vás dovolují pozvat na výstavu KRAVAØSKO.
Promìny malé neznámé zemièky. Dokumenty a fotografie krajiny Ladislava MITKEHO. 3.30. záøí 2005. Otevøeno:
sobota 3. a 17. záøí 2005 od 9.00 do 17.00 hodin, pondìlí a pátek 13.0016.00 hod., støeda 10.0013.00 hodin.

O

g

NABÍDKA KURZÙ PRO KOLNÍ ROK 2005  2006

JAZYKOVÉ KURZY
Angliètina pro dospìlé: 1., 2., 3. a 4. roèník, 30 lekcí po 2
vyuè. hodinách g Nìmèina pro dospìlé: 1., 2., 3., a 4. roèník,
30 lekcí po 2 vyuè. hodinách g Italtina pro dospìlé: 1., 2.,
3. a 4. roèník, 30 lekcí po 2 vyuè. hodinách g panìltina
pro dospìlé: 1., 2., 3. a 4. roèník, 30 lekcí po 2 vyuè. hodinách
g Francouztina pro dospìlé: 1., 2. a 3. roèník, 30 lekcí po
2 vyuè. hodinách g Anglická konverzace: 30 lekcí po 2 vyuè.
hodinách g Nìmecká konverzace: 30 lekcí po 2 vyuè. hodinách
g panìlská konverzace: 30 lekcí po 2 vyuè. hodinách.
g

NÌCO NAVÍC
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

Sobota 3. 9. od 19.00 hod. DRTE SI KLOBOUKY 
NA MÌSTSKÝCH SLAVNOSTECH. Módní pøehlídka a vystoupení kroukù DDM Fokus, moderuje Mirek Gillar.
g Sobota 10. 9. od 9.00 hod. ÈLOVÌÈE, NEZLOB SE 
POHODOVÝ DEN. Tradièní poprázdninové klání v oblíbené høe s ivými figurkami. Celé dopoledne bude ve znamení
hodù (iroká nabídka netradièních házecích pøedmìtù).
Pøijïte si hodit, tím se neshodíte! Super ceny pro vítìze,
pøihláky na kolách a ve Fokusu. Prezence od 8.30 hod.,
zaèátek v 9.00 hod. Generální sponzor GENERALI POJIOVNA a.s.
g Ètvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPÌLÉ I DÌTI. Kadý ètvrtek a pátek (1., 2., 8., 9., 15.,
16., 22., 23. a 29. a 30. 9.). Pro zaèáteèníky i pokroèilé pod
vedením paní E. Mitáové. Dospìlí 60,- Kè, dìti od 8 do 18
let 30,- Kè.
g Støeda 14. 9. od 14.00 do 16.00 hod. KØÍDA 2005. Chcete
realizovat své nápady, pøedstavy a výtvarné dovednosti
sami nebo v kolektivu na naem krásném námìstí? Pøijïte, budeme malovat barevnými køídami. Vae umìní bude
ocenìno dáreèkem a jistì i vemi kolemjdoucími! Pøipraveno pro vechny vìkové kategorie. U prezence (od 14.30
do 15.00 hod.) si vyzvednete barevné køídy. Za nepøíznivého poèasí se akce nekoná.
g Ètvrtek 15. 9. od 9.00 do 15.00 hod. SVÌTLUKA. Charitativní akce na pomoc tìce zrakovì postieným spoluobèanùm.
g Pátek 23. 9. 14.00 hod. ZÁITKY Z PRÁZDNIN. Chcete
se podìlit o záitky z prázdnin? Nechceme ádné vyprávìní, ale krásné záitky si namalujeme spoleènì. Vichni
se sejdeme 23. záøí ve 14 hodin na místì, které vám prozradíme na základì vámi odevzdaných pøihláek, které si
mùete vyzvednout v DDM Fokus a odevzdat tamté do
20. záøí 2005.
g Støeda 14. 9. v 18.00 hod. Informaèní schùzka. TANEÈNÍ KURZ. Kurz tance a spoleèenské výchovy Podzim 05.
Nejlevnìjí kurz tance a spoleèenské výchovy v irokém
okolí! Deset klasických lekcí, gastrolekce (není v cenì),
pùlkolona, závìreèná slavnostní kolona (klub Autopal).
V cenì kurzu: Pánové  kytièky na kolonu, dámy 
kapesníèky, vichni foto. Cena kurzu 950,- Kè.
g

Od 2. øíjna vdy v nedìli od 19.30 hod. pro vechny, kteøí
v plesové sezonì chtìjí záøit na taneèním parketu. TANEÈNÍ KURZ PRO DOSPÌLÉ.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

10. 9. (so) POETICKÁ SNÍDANÌ. Veèer plný poezie. Èajovna Archa, 10.00 hod.
g 16. 9. (pá) V. JAZZOVÝ VEÈER. Dalí jazzový veèer probìhne tentokrát s brnìnskou jazzovou skupinou MiniMaxBand. V jejím èele uvidíme a uslyíme vibrafon. Klub Galerka,
19.00 hod., 30,- Kè.
g 21. 9. (st) ÁLEK HUDBY. Tradièní jamování v èajovnì.
Èajovna Archa, 18.00 hod.
g 23. 9. (pá) DIVADELNÍ VARIETÉ. Opáèko. Spoleènì s ÈK
Inferno a BBOSP. Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kè.
g 30. 9. (pá) P.G.M.  FUNKY JAM. Oderská funky skupina
P.G.M. ve sloení: Ale Vála (kytara, zpìv), René Gockert
(bass), Marek Nìmec (bicí, sbory). Klub Galerka, 20.00 hod.,
50,- Kè.
g
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g Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína zve vechny své
èleny a pøíznivce v sobotu 3. záøí 2005 na ji tradièní Slavnost
mìsta Nového Jièína, kde se mimo jiné klub hlavnì podílí zásluhou pana Fr. Holuba na výstavách na radnici a na akci
ke 125. výroèí eleznièní dráhy Nový Jièín  Suchdol n. O.
Ve dnech 22. 25. záøí 2005 se klub rodákù vypraví po stopách novojièínských osobností v rakouském Klagenfurtu (výtvarník Otto Mlèoch-Kreigher, Eduard Veith) a slovinském
Mariboru (architekt Max Czeike). V programu je rovnì prohlídka týrského Grazu a lázní Bad Blumau (blií informace
byly zveøejnìny pøedsedou klubu panem Pavlem Wesselym
v èervnovém Zpravodaji).
Karel Chobot

Gymnázium
pro zdravotnì postiené
O tom, e by se èlovìk i ve
vìku ji odrostlejím mìl
stále zdokonalovat a pøizpùsobovat novým podmínkám
ivota, svìdèí i pøíklad skupiny zdravotnì postiených
z novojièínské organizace.
Tìm pøila v závìru loòského roku velmi vhod nabídka
øeditele novojièínského gymnázia pana Milana Bortla na
monost bezplatné výuky
práce na poèítaèi. A tak se
poèínaje lednem letoního roku pustila kadý týden v jedné lekci s paní profesorkou Hanou
Trutmanovou desítka tìch, kteøí chtìjí vyuívat v kadodenní
èinnosti poèítaè, do základù práce s ním a k tomu navíc i seznámení se se základy práce s moderním systémem dorozumívání internetem. Po uplynutí esti mìsícù dostal kadý
úèastník jako doklad základních znalostí práce na PC certifikát podepsaný paní profesorkou s její pochvalou za uèenlivost
i s nabídkou dalí monosti zdokonalování se v následném
pokraèování kurzu na gymnáziu od nového kolního roku.
Podìkování úèastníkù kurzu patøí nejen paní profesorce Trutmanové, ale i panu øediteli, který tuto monost zdravotnì
postieným poskytl.
A co na to øeditel gymnázia? Jsem rád, e jste se rozhodl
touto cestou ocenit pøístup naí koly k vaí organizaci.
Ná postoj je souèástí naeho zámìru stát se postupnì
jedním z pøirozených center mìsta pro vzdìlávací, kulturní èi sportovní aktivity obèanù a proto doufám, e
najdeme i v budoucnu monosti jak vyuít i pro èleny
vaí organizace monosti personální, technické i prostorové, které nae kola má k dispozici. Na dalí spolupráci se tìí Mgr. Milan Bortel, Gymnázium Nový Jièín.
Jaroslav Kotas,
pøedseda MO STP s Klubem SPCCH, úèastník kurzu
g

Seznamte se!
g Èeský svaz bojovníkù za svobodu,
Okresní výbor Svazu  Nový Jièín, Sokolovská 9, kontaktní osoba: pí Elika
Michalská, tel.: 556 711 057, úøední dny
pondìlí, støeda: 8.0012.00 hodin.
Náplò èinnosti klubu: Èeský svaz bojovníkù za svobodu je seskupením legionáøù, politických vìzòù a èlenù domácího odboje sdruených v základních
organizacích, kterých je v bývalém okrese v souèasné dobì 11. Tyto organizace udrují vzájemné
styky èlenù, pøipravují jejich setkávání minimálnì 2x roènì.
Vyvrcholením je výroèní schùze, která mají pøevánì informativní charakter o sociálních výhodách, novinkách z ústøedního výboru. Významnou úlohu v èinnosti svazu sehrává okresní výbor svazu, je celou èinnost koordinuje. Èlenové si zde
mohou vdy zaèátkem roku koupit známky na bezplatnou
dopravu, vyøízení ádostí na poskytnutí sedmidenní rekreace a 14denní lázeòskou léèbu od Ministerstva obrany ÈR èi
pøíspìvek na rekreaci a lázeòskou léèbu od ústøedního výboru
svazu. Dále okresní výbor s pomocí obcí a mìst a zástupcù
èeské armády pøipravuje vzpomínkové akce u pøíleitosti
výroèí ukonèení II. svìtové války (8. kvìten) a 28. øíjna (vznik
republiky). V posledních dvou letech také 11. listopadu Den
padlých ve válce.
Èinnost v letoním roce v souvislosti s vyuitím grantu
mìsta Nový Jièín. Okresní výbor svazu pravidelnì ádá mìsto
Nový Jièín o grant na èinnost. A touto cestou by jeho zástupci
chtìli podìkovat mìstu nejen za poskytnuté peníze, ale také
za aktivní pøístup a pomoc pøi zajiování významných akcí.
V letoním roce jsme oslavili významné výroèí, a sice 60. výroèí

ukonèení II. svìtová války. Mìsto Nový Jièín nám pøipravilo úasný záitek díky slavnostnímu koncertu OH a MM
v Beskydském divadle, kde jsme mohli dùstojným zpùsobem za pøítomnosti starosty mìsta Mgr. Ivana Týle
a øeditele krajské vojenské správy ing. Gluce svým èlenùm pøedat pamìtní medaile od Ministerstva obrany ÈR.
Zároveò jsme jako dárek vichni ocenìní obdreli od
mìsta Nový Jièín výtisk knihy Almanach pøísluníkù
èeskoslovenského zahranièního vojska 19391945 z území
bývalého okresu Nový Jièín, která tam byla souèasnì
pokøtìna øekla pí Elika Michalská, pøedsedkynì okresního výboru svazu.
Informace o èlenské základnì: Èlenská základna èítá 160
èlenù (v celém bývalém okrese Nový Jièín) vèetnì sirotkù
a vdov po dritelích osvìdèení ze zákona è. 255/1946 Sb.
Pøedstavy o budoucím vývoji, cíle: Snaha udret fungování okresního výboru a základních organizací alespoò do
voleb v roce 2007 (tøíleté volební období).
Pøipravila Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ NJ

Zamylení M.K.
g Záøí  vemi koláky dychtivì oèekávaný list v kalendáøi. Vìtinì lidí se pøi pomylení na tento mìsíc vybaví houfy
prvòáèkù, kteøí koneènì odhalí tajemství té velké záhady,
o ní jim u dlouho jejich rodièe vyprávìli. Trochu se zapomíná na to, e za pár let pùjdou ti samí, ale pøesto úplnì jiní,
kdysi malí studenti, strávit svùj kolní rok v této budovì naposled.
Zaèátek kolního roku v 9. tøídì se hodnì podobá vem
tìm minulým. Zmìnila se jen nálepka na dveøích, která nám
sdìluje, e nae tøída patøí IX.D. Moment, to jsme pøece my!
Chvilku to bude trvat, ne si zvykneme psát na písemky tuhle
èíslici. Na lavièkách u probíhají vzruené hovory o tom, kdo
kde byl, co tam koupil, s kým se potkal atd. Ve tøídì je vechno
pøiblinì na stejném místì, na jakém to bylo pøed dvìma mìsíci oputìno. Vímám si drobné malièkosti. Nepotkávám na
chodbách ty skupinky, které jsem tam døíve vídávala. Míjím
rozverné esáky, osmáci kolem mì jen probìhnou. Kromì
uèitelù tady není nikdo starí ne já! Pár týdnù teï budeme
zajídìt do kolejí obyèejných dnù, plných stresu ze zkouení
a z testù.
Podezøele èasto se kolem nás objevují slova jako pøijímací
zkouky nebo Sciotesty. Dostanu se na støední kolu? Strach
nahánìjící otázka, za kterou bychom radìji napsali teèku
ne otazník. Z chování mých spoluákù cítím vzrùstající nervozitu a napìtí. Více ne obvykle otevíráme shrnutí uèiva
a doma dokonce poèítáme pøíklady z matematiky. Dny se pøímo øítí rychlostí japonského vlaku Shinkansen, kterému chybí
brzda. Ono osudné dubnové ráno jsme se vichni cítili stejnì.
Drkotající zuby nám nedovolí ani v klidu posnídat. O pár hodin pozdìji sedím mezi úplnì cizími lidmi a rozhoduji o své
budoucnosti. Jakmile odevzdám poslední papír, mùou a
na Mìsíci slyet, jak mi spadl kámen ze srdce. Kdy mi pøiel
dopis o pøijetí, musela jsem se nìèeho chytit, abych neuletìla.
Zase mì naplnil pocit jistoty. Pomalu nám zaèíná docházet,
co se dìje. Vechny ty chyby, které mi na ostatních vadily, úplnì
zmizely. Najednou spolu chceme trávit více èasu, zajímáme
se o ty druhé, zjiujeme, e toho máme mnoho spoleèného.
Poslední den. Atmosféra ve tøídì by se dala natahovat jako
pruina. Kterou píseò si zazpíváme? Co tøeba Jasnou zprávu? Poèáteèní slova téhle písnièky ve mnì explodovala jako
bomba. Do oèí se mi valí slzy, krev v ilách pumpuje íleným
tempem. Potøebuji nìkoho obejmout. Kohokoli, jen a cítím
lidské teplo. Nechci odejít, nechci se rozlouèit se svými kamarády. V oblièeji kadého kolem mì se odráí smutek, který
na nás na vechny dolehl. S doznívající notou doznìla i nae
léta tady.
Venku prí, poèasí jakoby vyjadøovalo mé pocity. Procházím dveømi, jimi jsem procházela kadý den a pøesto jimi jdu
poprvé. Otoèím se. kola se nade mnou sklání, snaím se zapamatovat si ji celou. Stojím tam celou vìènost a nemùu se
nabait té krásy. Pøece jen odtrhnu svùj pohled a zamíøím
pryè. Mizí mi z dohledu, ale z mysli ne. U navdy zùstane
nìkde hluboko uvnitø, protoe právì ona mi ukázala kdo
vlastnì jsem...
M.K.
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Bezpeènì cestou do koly
Zaèátek kolního roku je opìt tady, a proto je dùleité pøipravit své dìti na kadodenní a hlavnì bezpeènou cestu do
koly. Kadý den dochází na silnicích k váným dopravním
nehodám. Obìmi bývají èasto chodci, nejèastìjí pøíèinou
mnoha tragických nehod je nedostateèná viditelnost, nepozornost øidièù, náhlé vstoupení chodce do vozovky, patný odhad vzdálenosti blíícího se vozidla, vysoká rychlost. Auta
i cyklisté mají povinnost za sníené viditelnosti svítit, chodci
takovou povinnost a ani monost nemají, pøitom jsou v silnièním provozu ti nejzranitelnìjí.
Vidìt a být vidìn je jedno ze základních pravidel bezpeènosti na silnicích. Øidièi, kteøí zranili chodce, se shodují
na tom, e ho nevidìli vùbec nebo pøíli pozdì. Viditelnost
chodcù lze zvýit pomocí dobøe zvoleného obleèení, náivkami na aktovkách a obleèení ze speciálních materiálù.
U tìch nejmeních je potøeba zajistit po nìjakou dobu cestou
do koly doprovod dospìlé osoby nebo starího sourozence,
kteøí malého koláèka nauèí bezpeènì pøecházet vozovku,
upozorní jej na nebezpeèná místa a vysvìtlí dùleitost chùze
po chodníku.
Preventivním opatøením mìstské policie je dohled stráníkù na bezpeèné pøecházení dìtí u pøechodù pro chodce
v blízkosti kol. První mìsíc nového kolního roku stráníci
radí dìtem jak správnì postupovat pøi pøecházení silnice,
pozdìji jen dohlíejí na dìti, jak se dokáí orientovat v silnièním provozu a spoléhat samy na sebe. Závìrem zbývá popøát vem dìtem úspìný start v novém kolním roce s pøáním, aby dalí prázdniny pøivítaly ve stejném poètu jako na
zaèátku kolního roku.
Zapsala str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ

g

Milá návtìva od Loiry

Statistika mìstského kamerového
dohlíecího systému za I. pololetí
Kamerový systém je pøedevím preventivním opatøením ke sníení trestné èinnosti v jednotlivých lokalitách
a tedy slouících k zabezpeèování místních záleitostí
veøejného poøádku. Stanovitì mìstského kamerového
dohlíecího systému (dále
jen MKDS) je umístìno na
sluebnì Mìstské policie NJ
na ulici Divadelní 8. Jde o velmi sloité zaøízení, které klade vysoké nároky na obsluhu a dobrou znalost mìsta
Nového Jièína. Tuto obsluhu zajiují stráníci Mìstské policie Nový Jièín nepøetritì. Jeden monitor je umístìn na
sluebnì OO PÈR na ulici Vanèurovì. Mìstská policie Nový
Jièín úzce spolupracuje s PÈR pøi vyhodnocování záznamù
kamer. Za první pololetí roku 2004 bylo pomocí mìstského
kamerového dohlíecího systému zaznamenáno celkem 1048
podnìtù: 1011 dopravních pøestupkù, 15 pøestupkù proti veøejnému poøádku, 4 kontroly podezøelých osob, 17 závad, pokození, poruch, 1 podezøení ze spáchání trestného èinu. Za
výe uvedené období poádala PÈR o vyhodnocení poøízeného
záznamu na MKDS ve 43 pøípadech. MKDS v Novém Jièínì
má v souèasné dobì 12 kamer, je jsou umístìny v následujících lokalitách: 1. OD Hypernova, 2. Na Lani, 3. Jièínská, 4.
Masarykovo námìstí, 5. Masarykovo námìstí, 6. Zborovská,
7. Generála Hlaïo, 8. Dolní brána, 9. K Nemocnici, 10. Na Valech, 11. Suvorovova, 12. Suvorovova.
Zapsala str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MPNJ
g

Obèanská statistika /èervenec
g Narodilo se 22 dìtí, z toho 11 chlapcù a 11 dìvèat. Pøistìhovalo se 59, odstìhovalo 29 obèanù. Bylo uzavøeno 15 sòatkù v Novém Jièínì, 4 v Kunínì, 1 v Bernarticích n. O., 1 v Hladkých ivoticích. Poèet obyvatel 26 669, zemøelo 25. Nejstarími obèany jsou Terezie Vrbicová (10. 10. 1905) a Josef
Hubník (8. 4. 1904).

Schránka Jaroslav Merenda
na vìi kostela
Na poèátku (ji nìkdy koncem roku 1993) stálo neobvyklé
pøání, zprostøedkované pøes nìkolik soukromých kontaktù,
e by jedna francouzská hudební kola s dechovým orchestrem ráda navázala spolupráci s èeským partnerem. Následné
desetileté období je novojièínské veøejnosti jistì známo z osobní hudební zkuenosti nebo z doslechu: pìvecký sbor Jitøenka
pøi Základní kole Bohuslava Martinù je pravidelným hostitelem nebo hostem hudební koly ze St.-Laurent-Nouan a publikum jejich spoleèných koncertù se pravidelnì tìí nejen z prezentované muzikálnosti, ale i z jejich neskrývané radosti ze
spoleènì strávených chvil. Letos sice mají obì tìlesa prázdniny, ale o to potìitelnìji se jeví týdenní soukromá návtìva
øeditele hudební koly pana Raymonda Pousseo, který pøijel
s enou a dvìma dcerami, aby jim pøiblíil pozoruhodnosti
mìsta i okolí. Samozøejmì projednal s vedením koly a se sbormistryní paní Marií Bìlíkovou také monosti dalí spolupráce,
její první výsledek uvidíme a uslyíme v dubnu 2006, kdy do
Nového Jièína dirigent se svým orchestrem opìt zavítá.
PhDr. Zora Kudìlková, ref. pro zahr. vztahy
Foto: Jaroslav Bìlík
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Zas trochu jiný bude svìt
a nìkdy za padesát let,
nebo i mnohem pozdìji,
se vzruením a s nadìjí,
tu schránku kdosi otevøe.
Ké její obsah naich nej
se nepromìní v beznadìj.
Tradièní schránka s dobovými
dokumenty na vìi novojièínského
farního kostela má tvar válce,
je z mìdi a má rozmìry
asi 60 x 600 mm. Je umístìna
vodorovnì v patì 3 metry vysokého
køíe. Obnovena a doplnìna
o nové dokumenty byla v r. 1994.
Je viditelná pouhým okem
i z námìstí.
Text a foto Jaroslav Bìlík

Své srdce dal hudbì
g ijí mezi námi. Jejich jména nejsou v seznamu nejvìtích Èechù, v televizi je neuvidíte jako superstar, zájem o nì
nemají bulvární plátky. Èasto
jen zasvìcenci vìdí, e to jsou
osobnosti, lidé, kteøí dìlají
mnoho pro slávu nejen rodného mìsta, ale i rodného kraje,
a dokonce i republiky. Jejich
skromnost jim brání prosazovat se vemi monými zpùsoby do vìdomí veøejnosti, pracují naopak na svém poli odevzdanì, nezitnì a s láskou
k vìci. Takovou krásnou osobMgr. Václav Ptáèek
ností je i novojièínský rodák,
profesor Mgr. Václav Ptáèek. Hudebník kadým coulem, pianista, dirigent a skladatel, který svou prací, svým umìním
oslovil nejen rodný Nový Jièín, ale kraj Moravskoslezský a reprezentoval èeskou hudbu i v zahranièí. Je tak iroce rozloitou osobností, e bylo nutno tuto zprávu rozloit do nìkolika
kapitol. Zaènìme napøed struèným ivotopisem.
Narodil se v Novém Jièínì 8. záøí 1930 v den, kdy slavíme
narození velikána èeské hudby Antonína Dvoøáka. Zde vystudoval reálné gymnázium a ji od raného mládí se vìnoval
hudbì. Vysokokolská studia absolvoval v letech 194952 na
pedagogické fakultì Univerzity J. E. Purkynì v Brnì. Studoval
zde èetinu a hudební výchovu a souèasnì jako ák legendárního Frantika Lýska pùsobil i v jeho proslulém Brnìnském
dìtském sboru. V letech 196469 svá studia rozíøil na filozofické fakultì UP v Olomouci v oborech hudební výchova, sólový
klavír a sólový zpìv. Bìhem tìchto studijních let se vzdìlával
ve høe na klavír u profesorù Shánìla (Brno), Mykové (na
ostravské konzervatoøi), Bìhala (Olomouc) a té v sólovém
zpìvu u prof. Bouèkové v Olomouci.
Po studiích se uplatnil jako uèitel na kolách základních,
støedních a pozdìji v hudebním kolství. Významnou ivotní
éru proil na novojièínské støední pedagogické kole, kam
nastoupil v roce 1963, a vyuèoval zde hudbì 21 let a do zruení koly. V Novém Jièínì také zaloil proslulý dìtský sbor
Ondráek. Dalí léta pùsobil na novojièínské hudební kole,
od r. 1992, u v dùchodu, jako korepetitor taneèního oddìlení.
Poznal jsem Václava Ptáèka pøi svém nástupu na novojièínskou støední pedagogickou kolu v roce 1970. Pùsobil zde
ji od roku 1963 a získal si povìst váeného, ba vìhlasného
profesora. Uèil hudbì budoucí uèitelky mateøských kol a vychovatele rùzných stupòù a byl znám vysokou nároèností na
áky. Umìl vak sladit vysoké poadavka s úsmìvnou pohodou
a klidem. U tehdy jsem obdivoval jeho obrovské znalosti o hudbì, jeho vynikající muzikalitu, pianisticku erudici a skvìlou
práci dirigenta dìtského sboru.
Po zruení pedagogické koly pokraèoval jako hudební pedagog na ZU v Novém Jièínì. I zde osvìdèuje svou hudebnost
v øadì èinností. Vedle uèitelské práce komponuje a upravuje
skladby pro ákovský orchestr, pro pìvecké sbory a pracuje
jako pohotový korepetitor. Lze øíci, e na vech kolách si
získal V. Ptáèek respekt u ákù i kolegù a vychoval øadu svých
následovníkù. Vdy se výraznì podílel také na hudebním ivotì kol i mìsta.
První své sbormistrovské zkuenosti získal u v roce 1947
èinností v Pavlíkovì dìtském sboru v Novém Jièínì. Pozdìji,
v dobì vysokokolských studií v Brnì, se stal ákem vìhlasného prof. Frantika Lýska, zakladatele dìtského sborového
zpìvu na Moravì. Ten povìøil mladého V. Ptáèka prací ve
svém svìtovì proslulém Brnìnském dìtském sboru. Vechny
získané zkuenosti pak bohatì uplatnil na vech kolách,
kde pùsobil jako uèitel a kde zakládal a øídil pìvecké sbory
a ákovské orchestry. Øadu let se té podílel na práci novojièínského smíeného pìveckého sboru Ondrá jako zástupce
dirigenta, upravovatel mnoha sborových skladeb (viz dále)
a jako klavírní doprovazeè.
Vrcholem umìlecké èinnosti V. Ptáèka je vak zaloení
a øízení novojièínského dìtského sboru Ondráek v letech

19671992. V tìchto 25 letech vytváøel a vedl významný sbor,
který úspìnì reprezentoval èeskou hudbu v národních i mezinárodních soutìích, na èetných zájezdech v republice a v zahranièí. Sbor pod jeho vedením získal mnohé vavøíny doma
i v cizinì a dodnes patøí mezi pièková pìvecká tìlesa. Jiným
významným èinem byla jeho iniciativa k zaloení úspìného
sboru pøedkolákù Sluníèko, který pak øídily absolventky pedagogické koly, jeho odchovankynì. Sbor tìchto nejmladích dìtí patøil kdysi k svìtovým raritám tohoto oboru. Málokterý skladatel se mùe pochlubit tak bohatou tvorbou pro
dìti a pìvecké sbory a souèasnì i úpravami pro rùzné instrumentální soubory. Tuto mnohostrannost prokázal v mnoha
skladbách dodnes ivých a provádìných na pódiích, v rozhlasu
i televizi.
Jsem skuteènì na rozpacích, jak uvést alespoò ve struènosti jeho hudební tvorbu, zasahující do mnoha oborù, ánrù
a funkcí. Tìko vyèíslit napø. úpravy lidových písní pro rùzné
sbory. Z jeho sborové tvorby jsou stále zpívané oblíbené enské sbory Píseò o rodné zemi a Ukolébavka, oba na texty Jar.
Seiferta. Dále mohu jmenovat jeho smíené sbory Ave Maria,
Krylogii (J. Kryl), Koledu, Mému mìstu a Kouzelný èas (texty
Jar. Merenda). Ohromný význam má zejména jeho tvorba
pro dìti. Z dìtských písní bych uvedl cyklus Sluníèko zpívá
 18 písní na texty rùzných autorù s doprovodem flétny, klavíru, kontrabasu a nástrojù orffovského instrumentáøe, který
po dvou úspìných vydáních vyel i na gramodesce. Osobnì
povauji tento cyklus za jedno z velmi úspìných dìl pro dìti,
hned vedle písní Petra Ebena, Ilji Hurníka a Zdeòka Lukáe.
Originální invence, hudební vtip a skvìlá instrumentace, to
jsou epiteta tohoto dílka, stále jetì málo docenìného. K nìmu
se øadí dalí sbírka dìtských písní z televizních poøadù, která
je jetì rozsáhlejí (42 písní), Zazpívejte si, dìti, a je komponována na texty Ivana Janíka, nejèastìjího textaøe V. Ptáèka.
I v jiných formách se jmenovaný autor uplatnil s úspìchem.
koda, e jsem nemohl slyet jeho Novojièínskou suitu pro
sóla, dìtský a smíený sbor s doprovodem komorního orchestru, napsanou a provedenou ve spolupráci s Ervínem Bártkem.
Zvlátní pozornost si zaslouí Ptáèkova hudební tvorba
k televizním poøadùm. Z velkých seriálù pro dìti byl nejúspìnìjí poøad V pohádce aka Bumbáce (22 dílù), vysílaný ostravskou televizí v letech 1977 84. Dalím podobným dílem byl
seriál Z malované truhly (1977 84). Chtìl bych se zmínit i o nìkterých dalích televizních poøadech, k nim napsal hudbu
Václav Ptáèek: Zpívající tábor (ze soustøedìní Ondráku),
Èerveno-zelené setkání (o myslivcích a rybáøích), Co nevìdìl
Archimedes (aneb Ondráek na letiti), Lovy s písnièkou a hudební pohádky Snìhulák, Snìhurka a Paleèek Písnièka. Autorem textù vech zmiòovaných poøadù byl opìt Ivan Janík,
stálý èlen této úspìné dlouholeté autorské dvojice. Nelze
opomenout ani Ptáèkovy kompozice v oblasti hudby populární. Psal hudbu pro dechové i taneèní orchestry. Øadu skladeb
vytvoøil i pro dìtské kolní orchestry v rùzných obsazeních
a také mnoho aranmá pro tyto soubory. Za zvlátní pozornost stojí i televizní znìlka Mezimìstská, komponovaná úèelovì pro stejnojmennou soutì, uvedená v Ès. televizi v podání
Ondráka, Ondráe a doprovázená komorním orchestrem.
V souèasné dobì se mùeme tìit na premiéru slavnostní
fanfáry Vivat Nový Jièín pro dechy a bicí nástroje v podání
èlenù Janáèkovy filharmonie.
Muzikanti, zpìváci i hudbymilovná veøejnost znají Václava
Ptáèka nejen jako sborového dirigenta, ale také jako zruèného
pianistu. Byl klavírním doprovazeèem smíeného pìveckého
sboru Ondrá, èetných dalích sborù a dlouhá léta pùsobil
v taneèních kapelách. Jeho klavírní hra byla vdy suverénní,
technicky dokonalá a stylovì výrazná. O úrovni jeho hry svìdèí
i to, e nastudoval a provedl na koncertech v Novém Jièínì
Mozartùv Klavírní koncert A dur, Schumannovo Introduction
a Allegro appassionato G dur a Klavírní koncert D dur Jana
Nepomuka Kaòky za doprovodu zdejího symfonického orchestru pod vedením Jaroslava tindla. Zajímavostí také je,
e byl pohotovým varhaníkem, kteréto èinnosti se vìnoval
ji od raného mládí. Znám jen málo renomovaných hudebníkù, kteøí se dovedli úspìnì prosadit stejnou mìrou v hudbì
váné a souèasnì i populární èi taneèní. Tento stylový diapason je u Ptáèka na obdivuhodnì vysoké úrovni.
To byl krátký pohled na nejvýraznìjí rysy Ptáèkovy osobnosti. Jsou vak i dalí oblasti jeho pùsobení. Napø. je autorem
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historických statí Hudební ivot v Novém Jièínì  tradice
a souèasnost, Ètvrtstoletí obnovení èeského hudebního kolství v Novém Jièínì a Historie dìtského pìveckého sboru
Ondráek do roku 1992.
S potìením jetì pøidávám zmínku o jeho osobních zálibách, které dokreslují íøi Ptáèkovy osobnosti. Byl leteckým
modeláøem a pilotem bezmotorových letadel (èlen Aeroklubu)
a po r. 1990 získal pilotní licenci UL letadel v rámci Letecké
amatérské asociace. Dalími zálibami byly sportovní rybaøení a myslivost, jim se velmi intenzivnì vìnoval øadu let.
Celý Ptáèkùv ivot byl a je veden láskou k hudbì, nikoliv
jen pro vlastní potìení, ale pøedevím pro druhé, z vnitøní
radosti poskytovat lidem dobré záitky. Jako výraz uznání
za mimoøádný pøínos jeho práce pro èeskou hudbu a sborové
hnutí mu byla v roce 2000 udìlena prestiní Cena Frantika
Lýska, která je poskytována významným èeským sbormistrùm. Není to vak ocenìní jediné. U døíve získal celou øadu
cen a uznání, napø. Støíbrný a posléze Zlatý odznak UÈPS
(1972, 1982), Zvlátní cenu za dlouholeté vedení dìtských
pìveckých sborù (od MK a centrálních hudebních institucí).
Jeho práce pro Ès. televizi byla v roce 1979 ocenìna èestným
uznáním. Také mìsto Nový Jièín ocenilo význam a práci medailí a jmenováním Významnou kulturní osobností roku 2004.
Pøejeme Mgr. Václavu Ptáèkovi k jeho ivotnímu jubileu
dalí dlouhá léta v plném zdraví a duevní svìesti. A za sebe
ti, Václave, dìkuji za vechno dobré, co jsem spoluprací
a tvým vzorem získal.
PhDr. Vladimír Kovaøík

Osobnost roku 2005

HanaMachácková
¡

g Zamìstnání: Zaèínala jsem ve
stavební projekci, zamìøené na rekonstrukce památkových mìst a objektù, v souèasné dobì pracuji na
Mìstském úøadì v Novém Jièínì
na odboru územního plánování.
Stav: vdaná. Dìti: 2. Zájmy, záliby:
Dìti a rodina, hudba, èetba, cestování, rekreaènì lyování a cykloturistika, práce na PC, autismus,
kontakt s lidmi  mezilidské vztahy.
ivotní krédo: ít radostnì a pro
lásku.
Jak jste pøijala a co pro vás znamená ocenìní vaí dlouholeté práce? Ocenìní za sociální oblast pro rok 2005 jsem
pøijala s pøíjemným pøekvapením. Znamenalo to, e si nìkdo
viml a pozastavil se nad tím, èím se zabývám ve svém volnu.
Je to milé, váím si toho. Povzbudilo mì to k dalí èinnosti.
Co vás k této èinnosti pøivedlo? Zamìøila jsem se na problematiku zdravotního postiení zvaného autismus, které velo
v povìdomí lidí oskarovým filmem RAIN MAN. Stejného názvu
vyuívá sdruení, ve kterém pùsobím. K èinnosti mì pøivedla
dcerka, které bylo sloitì diagnostikováno toto postiení a
v 9 letech. Na poèátku jsem naráela na spoustu komplikací
ve zdravotnictví a kolství, velmi málo odborníkù tuto problematiku znalo. Byla jsem odkázaná sama na sebe, chybìly
informace o tomto postiení. Musela jsem za nimi vyjídìt do
Prahy. Jetì stále ijeme v dobì, kdy se informace o autismu
a pomoc rodinám s autistickými dìtí dostávají sloitou cestou. A co budoucnost? Práce v oblasti zdravotního postiení
funguje na dobrovolné bázi, a protoe jsem na cestì za hledáním pomoci pro dìti s autismem, povauji za dùleité pøedat
sloitì nabyté informace dalím rodinám se stejným osudem.
Mou snahou je udret fungování autistického informaèního
centra na internetu (www.rain-man.cz), podílet se na vzdìlávání odborníkù a rodièù, zajiovat volnoèasové aktivity
pro rodiny, hledat monosti, jak dìti zabezpeèit v dospìlosti.
Budoucnost dìtí s autismem není zatím rùová. Chybí systémová péèe, v naem kraji neexistuje poradenství pro rodiny,
jako mají jiná postiení. Je tady léto, jak je proíváte? Léto
proívám s rodinou a pøáteli koupáním a na kolech. Navtívili jsme Slovensko, Maïarsko a Chorvatsko. Navtìvujeme
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i oblíbená místa v naem kraji. Je nìco, co byste chtìla
vzkázat ètenáøùm? Oprostit se od konvenènosti, nebát se
jít za svým. Kdy èlovìk hledá, najdou se informace i lidé,
kteøí vám mohou pomoci. Je tøeba se rozhlíet a naslouchat,
nìkdy staèí kniha, èasopis, rádio, televize, internet, komunikace s lidmi. Náhoda není náhodná, kdo hledá  najde.
Pøipravila Iva Vaendová

Výstava kvìtin, ovoce a zeleniny
spojená s výstavou zahrádkáøské techniky
g Zahrádkáøi mìsta Nového Jièína a ÚR ÈZS zvou obèany
mìsta a okolí na zahrádkáøskou výstavu, která se koná od
pátku 2. do nedìle 4. záøí 2005 v sále na ulici tefánikovì (bývalá budova kolství za spoøitelnou) vdy od 9.00 do 17.00
hod. Na výstavì je mono se seznámit s novými resistentními
odrùdami jablek, s rùznými druhy kvìtin aj. Srdeènì zvou
poøadatelé!

Podìkování za pøíkladnou
práci pøísluníkù MP
g Váený pane starosto, obracím se na Vás s ádostí o vyslovení podìkování pøísluníkùm Mìstské policie v Novém
Jièínì za pøíkladnou a vysoce profesionální pomoc pøi zabezpeèení prùbìhu veøejné draby konané dne 12. 7. 2005 ve
Vaem mìstì.
Ji v pøípravì konání této draby, kde byl pøedpoklad manipulace s milionovými èástkami skládanými na místì v hotovosti, byl znát profesionální pøístup i ochota pøísluníkù
mìstské policie pøispìt svojí aktivní úlohou k øeení bezpeènostní situace. Byl jsem velice potìen a vysoce hodnotím úèast
pøísluníkù mìstské policie pøi samotném prùbìhu draby.
Jejich velice citlivý a zároveò profesionální pøístup a domnívám se, e i nad rámec jejich povinností, velice pøispìl ke
klidnému a zákonnému prùbìhu draby, k pocitu jistoty a bezpeèí vech zúèastnìných. V bìném ivotì se nesetkáváme
a s takovým pøístupem, kdy Vai pøísluníci sami nabídli,
e nás po skonèení draby doprovodí s nìkolikamilionovými
èástkami penìz v hotovosti a do bankovního ústavu ve mìstì.
Z jednání Vaich pøísluníkù mìstské policie je znát nejen
jejich profesionalita, ale i pøístup k obèanùm s vìdomím proè
slouí a co si bezpeènostní situace v daném okamiku ve své
rùznorodosti vyaduje.
Jetì jednou tedy dìkuji jak Vám, tak vìøím, e i Vaím
prostøednictvím se Vai pøísluníci mìstské policie dozví, e
díky jejich práci a vztahu k obèanùm bude v srdci i v pamìti
úèastníkù veøejné draby vzpomínka na Nový Jièín a poznamenána velice kladnì právì i jejich zásluhou. Dìkuji za spolupráci a porozumìní. S pozdravem
JUDr. Zdenìk ilhavý, CSc., draebník, Praha

Kouzelná kolka
Magda Reifová a Frantiek
Umìlecká agentura Pragokoncert pøipravila pro malé diváky z Nového Jièína dárek ve formì vystoupení Magdaleny
Reifové s novým programem Kouzelná kolka s Majdou
a Frantikem. Oba protagonisty dìti znají z televizní Kouzelné kolky, a jak ji název pøedstavení napovídá, dìti budou
mít vùbec poprvé monost vidìt Majdu s Frantikem naivo
a mimo televizní obrazovku. Vystoupení je pøipraveno na
nedìli 9. øíjna 2005 od 15.00 hod. do sálu Beskydského divadla v Novém Jièínì. Bìhem pøedstavení si dìti budou s Majdou a Frantikem zpívat a povídat o kamarádech, zvíøátkách,
moøi, létání, zahrají si na piloty, kolku, a taky se dozví, kampak teèe voda z vany. Pøedností tohoto vystoupení je aktivní
zapojení dìtí, a to nejen v pøedních øadách, a spousta pøekvapení. Vstupenky na toto kouzelné dopoledne mùete zakoupit v pøedprodeji pokladny divadla  tel. 556 770 145.
Ing. Sabina Saitlová, Pragokoncert Bohemia a.s.

g

Patøíme do Evropy  jen slogan nebo skuteènost?
Mezinárodní projekty OA enov u Nového Jièína 2005

g Bez ohledu na politická jednání kolem pøijetí Evropské ústa-

vy je nae pøíslunost k Evropì skuteèností. Tento fakt nesmí
opomíjet ani kola. Studenti musí mít monost potkat se se
svými vrstevníky v Evropské unii nejen o prázdninových výletech. Snaíme se v rámci ponìkud zkostnatìlého systému
kolství poskytovat naim studentùm vìci potøebné pro ivot.
K nim patøí jistì i kompetence v oblasti jazykové, sociální
i odborné. Získat je mohou také tím, e budou v kontaktu se
svými vrstevníky v Evropì. Umoòuje jim to úèast v projektech
vyhlaovaných EU. Pøipravit fungující projekt není jednoduché
a ani realizace není nikdy bez problémù. Ale domníváme se,
e to vdy stojí za to. Proto se snaíme uskuteènit tolik setkání, kolik nám umoòuje èas, finance, organizace kolního
roku a taky osobní nasazení naich uèitelù, které je tou nejdùleitìjí polokou. Evropa je pomìrnì tìdrá a podporuje
tyto kontakty. Ale bez nápadù a energie naich uèitelù a tvoøivosti a pracovitosti naich studentù bychom na tyto monosti nedosáhli. Jsme velmi rádi, e v letoním roce se nám
podaøilo uskuteènit tøi rùzné projekty: 1. Mladí lidé vytváøejí marketingové strategie pro místní výrobky a sluby
 projekt, který umoòuje kontakt se studenty z Nìmecka,
Dánska a Portugalska (probíhá ji tøetím rokem, vdy s novými studenty). 2. Nìmecko a Èeská republika, staronoví
sousedé v Evropì  výmìnný jazykový projekt. 3. Stá studentù v ekonomických oddìleních nìmeckých podnikù.
ad1) V tomto projektu se 15 studentù vìnuje velkou èást
kolního roku pøípravì jazykové a odborné  marketing v angliètinì. Získávají nejen novou slovní zásobu v cizím jazyce,
ale také konkrétní znalosti z oblasti ekonomiky. V polovinì
roku se setkají se studenty z ostatních kol. Pracují spoleènì na konkrétním marketingovém zadání, napø. tvoøí slogan, v minulém roce logo. Nezbývá jim nic jiného ne mluvit
anglicky, pracovat v týmu, uplatòovat nejen své odborné znalosti, ale taky svou emoèní inteligenci  schopnosti nadmíru
dùleité pro ivot. Není to jednoduché, ale uèíme se vichni
(uèitelé i studenti) pracovat spolu, být spolu, tvoøit spolu. Ve
svých kolách pak dále pokraèují u v práci na konkrétním
výsledku  v letoním roce to pro nae studenty byly návrhy
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klíèenky, kalendáøe, rozvrhu hodin a propagaèního filmu
o naí kole. Druhé spoleèné setkání studentù ze vech kol
je potom vìnováno prezentaci jejich práce  v angliètinì pøed
publikem obhajují své návrhy na propagaèní materiály. Tady
se uèí dalím dovednostem  prosadit se, prezentovat zajímavì a kvalitnì to, èemu se vìnovali celý kolní rok. Obì
spoleèná setkání zahrnují také samozøejmì osobní kontakty,
poznávání míst, kol, rodin, zvyklostí, kultury atd.
ad2) Projekt spoèívá v nìkolikadenní návtìvì studentù
jedné tøídy v ÈR a poté v Nìmecku. Studenti v prùbìhu setkání navtíví kolu, kde pracují v rùznì tematicky zamìøených dílnách, poznávají mìsto a ivot v nìm i v jednotlivých
rodinách. Zdokonalují se jazykovì v nìmèinì i angliètinì.
Aby uspìli, nestaèí jen ovládat jazyk, musí uplatnit i své dovednosti sociální. To bývá mnohdy sloitìjí ne samotná øeè.
Není to ovem nic pøekvapivého, pokud si pøiznáme, jak tìké
je i pro dospìlé osoby zvládnout pracovní i osobní kontakt
s neznámými lidmi, kteøí navíc pocházejí z jiné zemì. Není
to jednoduché, ale jen zkuenosti mohou studenty posunout
dále v rozvoji jejich osobnosti.
ad3) V letoním kolním roce poprvé probìhla odborná stá
15 studentù v nìmeckých podnicích. Ètyøi týdny praxe v rùznorodých podnicích pøinesly studentùm mnoho zajímavých
a uiteèných záitkù. Museli uplatnit mnoho svých kvalit  cizí
jazyk (nìmèinu), odborné znalosti v oblasti obchodu, administrativy, informaèních technologií, svou pracovitost, tvoøivost,
schopnost komunikovat, pøizpùsobit se ivotu v jiné zemi,
prosadit se. Zkuenosti, které získali, budou pro nì dùleité
nejen ve kolním prostøedí, ale v dalím studiu i v ivotì.
Venda Brusová, SO a SOU Nový Jièín

Podìkování sponzorùm slavností

GB Elektroservis spol. s.r.o. g V+V stavební spoleènost g Instalatérství Pøadka - Kunín g Cukrárna Sauro g Bufet U Maruky g
Stavbaø v.d. g Rustys s.r.o. g Optika Lenka g Pizzerie Nano g
Seimex a.s. Nový Jièín g mejkal s.r.o. g Upin - Urban g Petrá
g Lékárna U bílého andìla g Unistad spol. s.r.o. g Restaurace pod
klenbami g Øeznictví Alois Trefil g Jídelna u Kocourkù g Lékárna
Astra, s.r.o. g Pustìjovský Antonín g JUDr. Ondøej Michna  advokátní a patentová kanceláø Nový Jièín g Dárková sluba D.L.D. g Jídelna Na hradbách g Ing. Petr Domes g Cafee Bar Pinochio g
UVA Jana g Ing. Pavel Kytlica g Havran bar g Hostinec atlava g
Restaurace Laudon g Slezskomoravská telekomunikace Opava
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