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g Dovolte mi, abych touto cestou podìkoval vem vám, kteøí
jste se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na pøípravì, organizaci
a samotné realizaci XII. mìstské slavnosti.
Jistì se shodneme na tom, e novojièínská mìstská slavnost
si od svého zrodu pøed dvanácti lety získala znaèné renomé.
Mìstská slavnost v sobì toti nabízí znaèný potenciál, který
se snaí její organizátoøi kadým rokem plnì vyuít. Daøí se
to nejen díky pracovníkùm mìstského kulturního støediska,
mìstského úøadu a dalích organizaèních sloek mìsta, ale
i díky stovkám dobrovolníkù, spolupráci nespoètu novojièínských i jiných kol, zájmových spolkù, ziskových i neziskových
organizací, kteøí se vichni spoleènì na mìstské slavnosti podílejí. Zvlátní podìkování patøí také úèastníkùm slavnosti
z naeho partnerského mìsta Kremnica.

Vzájemná spolupráce vech zainteresovaných právì s dùrazem na to, e novojièínská slavnost není zajiována pouze
na komerèní bázi, pøináí její neustálý rozvoj a obohacování.
Nejvìtím dùkazem a potvrzením správnì zvolené cesty i pro
budoucnost je spokojenost obèanù a návtìvníkù slavnosti.
A té se nám v letoním roce opìt dostalo mìrou vrchovatou.
Jetì jednou vám vem patøí nae podìkování a nadìje, e
se pøítí rok opìt vichni spoleènì setkáme zaèátkem mìsíce
záøí na dalí mìstské slavnosti.
Mgr. Ivan Týle, starosta mìsta

Byl krásný slunný den

Rekord ve mìstì kloboukù

g Starobylým námìstím Nového Jièína pluly barevné rybky,
mezi lidi sestoupila vì kostela, pod podloubím byl vidìn erotínský zámek a nad tím se zjevoval i èáp se svým hnízdem.
Ne, to nebyl výjev ze surerrealistického obrazu, ani vzácná
fata morgana, to jen pøi tradièních mìstských slavnostech
popustili lidé uzdu své fantazii a vyrobili mnoho unikátních
pokrývek hlav a zúèastnili se s nimi soutìe o nejoriginálnìjí
klobouk.
Celkem se ètyøèlenné porotì v èele s pøedsedou panem Miloem Lossmannem pøedstavilo 72 vskutku originálních výrobkù. Porota na sebe vzala nelehký úkol, kdy mìla vybrat
deset nejzajímavìjích kloboukù a urèit vítìze této soutìe.
Ale dnes ji vítìze známe. Nejvíce popustil uzdu své fantazii
pan Eduard Janusch ze Studénky. Jeho klobouk  akvárium
nenael pøemoitele a po právu zvítìzil. Vìøme jen, e rybièky
ve zdraví pøeily a dnes se ji opìt prohánìjí ve svém akváriu.
Tato soutì se na slavnostech objevila poprvé a podle moností soutìících mùeme soudit, e mìla úspìch. Vìøme, e
se i pøi pøítích mìstských slavnostech setkáme s podobnou
akcí.
Milo Lossmann

g Jièín Rumcajsùv je sice
stále jetì tím známìjím,
ale mìsteèku na východì
se i bez pohádkové slovutnosti daøí zvyovat svou
presti akcemi drobnými
i podstatnými. Pokus o vytvoøení rekordu v poètu lidí
s klobouky na hlavách by
sám o sobì byl akcí nepøíli
podstatnou; svého rozmìru
a významu nabyl tím, e byl
realizován právì v Novém
Jièínì.
Po období váhání a hledání náhrad a náhraek rozhodli se Novojièíòané vzít na
vìdomí hlavní atribut svého
mìsta. Samotný zámìr pøestal být pouhým pokusem ve
chvíli, kdy novojièínské základní a mateøské koly a ZU nevzaly výzvu k úèasti jako nepatøièné obtìování, nýbr se jí
chopily jako výzvy tvùrèí a iniciovaly dìti k vytvoøení stovek
nádherných kloboukù. Významnou byla úèast soukromé støední odborné koly podnikatelské a textilní, její studenti svými
vskutku umìleckými díly významnì podpoøili pokus o rekord,
soutì o nejoriginálnìjí klobouk i celou mìstskou slavnost.
Chvályhodná byla i úèast a podpora akce ze strany firmy
Tonak a dalích souèasných tvùrcù a výrobcù kloboukù. Pøíjemný a potìitelný byl pøístup novojièínských obèanù  jejich podpora, fandovství a kreativita.
Pod dohledem oficiálního komisaøe bylo ve seèteno a zaregistrováno. Nový Jièín vytvoøil poètem 2 209 lidí s klobouky
na hlavách èeský rekord, který bude evidován v Èeské knize
rekordù a moná i veden ve slavné publikaci Guinnesovy svìtové rekordy. Dùleitìjí je vak to, e Novojièíòané umí být
hrdí na své mìsto a to, e si umí hrát.
Petr Orság

Podìkování z Kremnice
Váený pán starosta, dovo¾te, aby som Vám v mene svojom
i v mene mojich kolegov srdeène poïakoval za milé prijatie,
ktorého sa nám dostalo vo Vaom meste. Poèas pobytu vo
Vaom krásnom meste sme stretli iba milých a príjemných
¾udí, ktorí nám preukázali ve¾kú starostlivos. Vynikajúce ubytovanie, atmosféra osláv mesta, organizaèné i technické zabezpeèenie  toto vetko bolo pripravené na vysokej úrovni.
Vetci èlenovia naej malej výpravy boli ve¾mi spokojení
a etì dlho budeme spomína na dni strávené vo Vaom krásnom meste.
Odovzdajte, prosím, nae srdeèné pozdravy a úprimné poïakovanie vetkým Vaim kolegom a spolupracovníkom. Verím, e v budúcnosti sa budeme môc stretnú v naom meste
pro podobnej príleitosti. S úctou
Ing. Miroslav Nároný, primátor mesta Kremnica

g

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
Ve støedu 31. srpna letoního roku se uskuteènilo 21. zasedání Zastupitelstva mìsta Nového Jièína. Toto bylo zvlá
významné, nebo v jeho prùbìhu dolo k nìkolika zmìnám
ve sloení samosprávných orgánù mìsta. Nejprve sloil slavnostní slib nový èlen ZM pan ing. Libor Pavlíèek jako náhradník za ODS. Následnì zastupitelé po schválení návrhové a volební komise a volebního øádu pøistoupili k volbì nového 2.
místostarosty mìsta; stal se jím pan Pavel Wessely (KDU-ÈSL,
bývalý starosta mìsta Nový Jièín) a k volbì nového èlena rady
mìsta; stala se jí paní PharmDr. Daniela Peová (ODS). Ke

g

Pozvánka
g Ve dnech 3.14. øíjna 2005 (pouze v pracovní dny) jsme pro
vechny zájemce pøipravili k nahlédnutí fotografie z XII. mìstské slavnosti. Zájemci si je mohou prohlédnout v dopoledních
hodinách v kanceláøích MìstKS a od 14.30 do 16.30 hod. ve
výstavní síni v budovì Staré poty. Fotografie si budete moci
také zakoupit na CD.
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vem tìmto zmìnám dolo z dùvodu odstoupení z funkce místostarosty a vzdání se mandátu zastupitele mìsta panem
Mgr. Tomáem Vindiem, který rezignoval 18. 8. 2005. Mgr.
Tomá Vindi byl na základì výbìrového øízení a po udìlení
souhlasu øeditelky krajského úøadu jmenován starostou mìsta
Mgr. Ivanem Týle tajemníkem Mìstského úøadu v Novém Jièínì. Souèasnì starosta mìsta pøed vemi zastupiteli podìkoval bývalému tajemníkovi MìÚ ing. Miroslavu rámkovi
za dlouholetou dobrou spolupráci a popøál mu hodnì zdraví
a úspìchù v dalím ivotì.
Po tìchto významných krocích pøistoupili zastupitelé k projednávání bodù programu jednání. První z nich se dotýkaly
finanèních záleitostí. Zde nejdiskutovanìjí byla ádost TJ
Nový Jièín o pùjèku na dofinancování akce Trávník III. generace. Diskuse se týkala pøedevím monosti vyuití sportovní plochy pro irokou veøejnost, podmínek komerèního vyuití, zpùsobu splácení úvìru apod. Nakonec ZM i na základì
vyjádøení finanèního výboru ZM poskytnutí úèelového úvìru
ve výi 2,5 mil. Kè schválilo (z podmínek mimo jiné vyplývá,
e TJ Nový Jièín musí èástku splatit nejpozdìji do pìti let,
roèní úrok byl stanoven ve výi 3,5 % p.a.).
Zastupitelstvo mìsta schválilo upravené Zásady pro poskytování pøíspìvku na estetizaci domù (týká se objektù s dokonèenými úpravami fasád, dále komínù, støech, klempíøských
a truhláøských výrobkù, drobné stavební úpravy zvyující
estetickou úroveò domù, které byly odsouhlaseny stavebním
úøadem a orgány památkové péèe). Úprava se týkala monosti poskytnout pøíspìvek v odùvodnìných pøípadech i jiným
ne fyzickým osobám.
Zastupitelé schválili grantové okruhy pro rok 2006 vèetnì
termínu pro podávání ádostí (více info naleznete v samostatném èlánku Granty 2006).
Krajský úøad MsK se obrátil na mìsto o stanovisko k monému pøevodu Domu dìtí a mládee Fokus na mìsto Nový
Jièín. Proto se zastupitelé seznámili se základními informacemi o provozních a investièních nákladech fungování takového zaøízení a záleitostech spojených s pøípadným pøevodem a rozhodli se poádat krajský úøad o podklady pro provedení ekonomické a stavebnì technické analýzy objektù
a majetku navrených k pøevodu. Tuto analýzu pro pøítí
projednávání této záleitosti v ZM pøipraví odbor kolství,
kultury, mládee a tìlovýchovy MìÚ.
Bytové a majetkoprávní záleitosti zanecháváme s odkazem
na plné znìní usnesení zastupitelstva mìsta.
V poslední èásti jednání se novojièíntí zastupitelé seznámili s postupem prací na zpracování projektové dokumentace
rekonstrukce Masarykova námìstí (uskuteènilo se nìkolik
jednání výrobního výboru s ing. arch. Pekárem, na základì
nich se pøipravují návrhy variantního øeení, také se ji
pracuje na získání finanèních prostøedkù na samotnou realizaci rekostrukce). Zastupitelé vyslechli informaci o moných
nákladech spojených se stìhováním èásti MìÚ do budovy
Divadelní 1, o plánu práce rady mìsta. Schválili akèní plán
Strategického plánu rozvoje mìsta.
g Na konci první poloviny mìsíce záøí, ve støedu 14. 9. 2005,
se sela rada mìsta na své 42. schùzi. V úvodu jednání pøivítal starosta mìsta Mgr. Ivan Týle novou èlenku rady mìsta
paní PharmDr. Danielu Peovou. Prvním bodem programu
byly finanèní záleitosti, k jejich projednání byla pøizvána
ing. Jarmila Straková, vedoucí finanèního odboru MìÚ. V této
oblasti se RM zabývala pøesuny prostøedkù v rámci kapitol
rozpoètu MìÚ, úpravami rozpoètu (na základì ádostí pøíspìvkových organizací mìsta a odboru KMaTv  napø. z dùvodu
neplánovaných oprav vyvolaných havarijním stavem kanalizace, havárií odpadù, z dùvodu nezbytné opravy støechy,
mimoøádných nákladù na odvoz snìhu v prvních mìsících
letoního roku apod.). Rada mìsta také schválila harmonogram organizaèního zabezpeèení postupu zpracování rozpoètu mìsta na rok 2006 a smlouvu o úvìru pro TJ Nový Jièín
dotýkající se financování trávníku III. generace (o poskytnutí
úvìru rozhodlo ZM dne 31. 8. 2005).
Následnì bylo projednáváno nìkolik bodù, které se dotýkaly oblasti kolství a kultury. Rada mìsta schválila výjimky
z poètu ákù na základních a v mateøských kolách ve mìstì.
Èlenové rady mìsta té velmi kladnì ohodnotili XII. mìstskou
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slavnost. Zároveò starosta mìsta Mgr. Ivan Týle seznámil
èleny RM s podìkováním mìsta Kremnice za úèast na naí
slavnosti (více dále v tomto èísle Zpravodaje).
Krátce po dvanácté hodinì polední pøivítali novojièíntí radní na svém jednání vzácného hosta. Byl jim pan Mgr. Václav
Ptáèek, novojièínský rodák, váený obèan  pedagog, dirigent,
hudební skladatel, autor mìstských fanfár (pod názvem Vivat
Nový Jièín). Poprvé jste je mohli slyet na letoní slavnosti
mìsta). Pozván byl u pøíleitosti svého významného ivotního
jubilea, 75. narozenin. Starosta mìsta mu jménem celé RM
podìkoval za jeho pøínosnou práci pro mìsto, popøál do dalích let mnoho dalích úspìchù a pøedal pamìtní medaili
a kvìtiny.
Rada mìsta se seznámila s vyhodnocením letního provozu
venkovního bazénu v tomto roce. Ze srovnání s loòským rokem vyplynulo, e aèkoliv se i pøes letoní poèasí návtìvnost
zvýila o 759 osob (pro zajímavost uvádíme, e venkovní bazén letos navtívilo celkem 17 830 osob pouze ve 48 dnech,
kdy bylo díky nevarùm poèasí mono venkovní bazén pro
veøejnost zpøístupnit), celkové pøíjmy jsou nií. To je signál,
e areál ménì navtìvují osoby støední a starí generace.
Pro následující rok je nutno zatraktivnit bazénové sluby
a zaøízení právì pro tyto návtìvníky, napø. vybudováním bazénu s víøivými sedaèkami, rozíøení plochy zelenì nabízející
odpoèinek ve stínu apod. Rada mìsta schválila pro pøítí
sezonu sníení ceny vstupného pro dìti z 25,- Kè na 20,- Kè
(bude platit od 1. 1. 2006).
Jak se ji stalo zvykem, obsáhlá byla náplò majetkoprávní
a bytové problematiky, jí se èlenové rady vìnují s maximální
pozorností. Proto se zde stále odvoláváme na plné znìní usnesení RM. Snad jen si dovolíme upozornit na doporuèení RM
zastupitelstvu schválit návrh na doplnìní smìrnice è. 7/2004
o hospodaøení s byty v majetku mìsta a vybraných sociálních
slubách, je se bude dotýkat otázek nájemného v bytech
s uvolnìným nájemným (ve bude projednáno na zasedání
ZM 20. 10. 2005).
Jeliko se rozrùstají poadavky na pronájem prostor v klubech dùchodcù pro poøádání rùzných soukromých spoleèenských a kulturních akcí, schválila RM nová Pravidla pro krátkodobý nájem nebytových prostor v klubech dùchodcù.
Z úst øeditele Nemocnice s poliklinikou Nový Jièín pana
MUDr. Radana Gocala vyslechli radní mìsta zprávu o aktuální situaci v naí nemocnici (èlánek s aktuálními informacemi naleznete na dalích stránkách Zpravodaje).
Rada mìsta se opìtovnì zabývala dopravnì-bezpeènostní
situací v èásti mìsta ilina. Odsouhlasila navrená opatøení z jednání v ilinì dne 5. 9. 2005, jeho se úèastnili zástupci mìsta Nový Jièín, osadního výboru a obèané této mìstské èásti (napø. umístìní dopravních znaèek, pøechodu pro
chodce a umístìní zábradlí pøed základní a mateøskou kolou
a mnohé dalí). Obyvatelé mìstské èásti Straník budou mít
ji v blízké budoucnosti lepí pøístup k internetu, nebo rada
mìsta schválila smlouvu mezi mìstem a firmou 4M Ronov
spol. s r.o. o zpøístupnìní systému televizního kabelového
rozvodu k datovým pøenosùm a slubám vèetnì sítì internet.
Dalími body jednání bylo schválení obøadních dnù pro
rok 2006 (viz dále) a zastoupení èlenù rady mìsta ve výbìrových øízeních na referenty veøejné správy. Tajemník MìÚ
pan Mgr. Tomá Vindi seznámil radní s informací o provozování sluby SMS Connect, v ní mìsto bude i nadále pokraèovat. Jak jistì ji mnozí víte, jedná se o bezplatné zasílání
SMS zpráv s informacemi o dìní ve mìstì na mobilní telefony
 zaregistrovat se mùete na odboru informatiky MìÚ, zaslanou SMS na èíslo +420 736 308 888 ve tvaru zprávy Info
a také prostøednictvím webových stránek mìsta Nový Jièín.
V rùzném pak byl napøíklad stanoven termín pro jednání
rady mìsta s osadním výborem èásti mìsta Straník. Radní
ing. Libor Dobe vznesl ádost o prùzkum neodtékajících
kanálù ve mìstì a jejich odstranìní. Radní mìsta PharmDr.
Daniela Peová upozornila na pøetrvávající problém pøeplnìnosti kontejnerù.
Pøítí jednání v poøadí 43. schùze rady mìsta se uskuteèní
ve ètvrtek 6. 10. 2005. Poté vás zveme na 22. zasedání Zastupitelstva mìsta Nový Jièín, které se uskuteèní ve ètvrtek
20. 10. 2005 v 15.00 hodin.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Obøadní dny pro rok 2006

Mobilní sbìr

14. 1., 28. 1. g 11. 2., 25. 2. g 11. 3., 25. 3. g 8. 4., 22. 4. g
6. 5., 20. 5. g 3. 6., 17. 6., 24. 6. g 15. 7., 29. 7. g 5. 8., 19. 8.
g 16. 9., 23. 9. g 7. 10., 21. 10. g 4. 11. g 2. 12., 16. 12.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

nebezpeèných sloek komunálního
odpadu z místních èástí mìsta NJ

g

Nové sloení samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
ZASTUPITELSTVO MÌSTA: 1. JUDr. Vojtìch Hývnar,
ÈSSD; 2. Mgr. Bøetislav Kelnar, ÈSSD; 3. JUDr. Vladislav Zubek, ÈSSD; 4. Ing. Bøetislav Gelnar, CSc., ÈSSD; 5. JUDr.
Astrid Pouèová, ÈSSD; 6. Ing. Pøemysl Kramoli, SN; 7. PhDr.
Sylva Dvoøáèková, SN; 8. MUDr. Ivo Vanìèek, SN; 9. Pavel
Wessely, KDU-ÈSL; 10. MUDr. Pavel Sikora, KDU-ÈSL; 11. Ing.
Libor Dobe, KDU-ÈSL; 12. MUDr. Radek Pacola, KDU-ÈSL;
13. Ing. Gabriela itníková, KDU-ÈSL; 14. Jaroslav Kotas,
KSÈM; 15. PharmDr. Stanislav Rovan, KSÈM; 16. JUDr. Jaromír Kubis, KSÈM; 17. Ing. Lubomír Mamula, KSÈM; 18.
Milue Bílská, KSÈM; 19. MUDr. Vladimír Maòásek, ODS; 20.
Mgr. Ivan Týle, ODS; 21. Ing. Libor Pavlíèek, ODS; 22. RNDr.
Martin Radina, ODS; 23. MVDr. Milan turm, ODS; 24. Ing.
Vladimír Bárta, ODS; 25. Milo Lossmann, ODS; 26. PharmDr.
Daniela Peová, ODS; 27. Ing. Milada Pometlová, ODS; 28.
Petr Orel, SZNK; 29. Ing. Ivo Mílek, SZNK.

g

g RADA MÌSTA: Mgr. Ivan Týle, starosta; Ing. Vladimír Bárta, 1. místostarosta; Pavel Wessely, 2. místostarosta; PharmDr.
Daniela Peová; Ing. Ivo Mílek; MVDr. Milan turm; Ing. Libor Dobe; Ing. Gabriela itníková; Milo Lossmann.

Ze sociální oblasti
Bytová problematika na webových stránkách
g K usnadnìní orientace v bytové problematice zøídilo mìsto
Nový Jièín na svých webových stránkách (www.novy-jicin.cz)
záloku s názvem byty v majetku mìsta a ve o nich (nutno
hledat pod zálokou mìstský úøad).
Stránky orientují obèana ve vìcech správy bytového fondu,
prodeje bytù i ve vyøizování ádostí o pøidìlení bytu. Informace jsou rozdìleny do ètyø kategorií. První z nich Správa
a údrba bytového fondu v majetku mìsta obsahuje napø.
kontakty na bytový podnik mìsta a jeho metodický øídící odbor MìÚ (odbor obecního podnikání). Druhá Prodej bytù
s informacemi o Zásadách pro pøevod bytù, nebytových
prostor, pozemkù a drobných staveb tvoøících s nimi funkèní
celky z majetku mìsta Nový Jièín, vèetnì pøíloh obsahujících
výèty domù urèených a neurèených k privatizaci. Ve tøetí kategorii pod názvem Pøidìlování bytù v majetku mìsta
naleznete znìní smìrnice 7/2004 o hospodaøení s bytovým
fondem v majetku mìsta a sociálních slubách spojených
s bydlením (souèástí jsou i informace o pravidlech nabídkového øízení bytù s uvolnìným nájemným a domech s peèovatelskou slubou), bytový poøadník apod. V poslední kategorii
Právní pøedpisy a smìrnice se pak mùete seznámit
s právními pøedpisy a smìrnicemi vztahujícími se obecnì
k problematice bytového hospodáøství. Uvedené informace pak
mohou pomoci v orientaci nejen zájemcùm o mìstské byty,
ale i v orientaci v pøísluných právních pøedpisech v této
obsáhlé problematice.
Bc. Antonín Urban, Ing. Iva Vaendová

Sdìlení pro obèany mìsta
g Èeská obchodní inspekce  inspektorát Ostrava opìt zahajuje pravidelné poradenské dny pro veøejnost (spotøebitele
i podnikatele) v oblasti své pùsobnosti. Poradenský den
bude vdy kadé první úterý v mìsíci od 8.30 do 14.00 hodin
v kanceláøi kontrolního oddìlení odboru obecního ivnostenského úøadu, è. dveøí 014, v budovì mìstského úøadu, Masarykovo námìstí 1/1 Nový Jièín.
Odbor obecní ivnostenský úøad

g DOBA SVOZU: LOUÈKA 7. 10. v dobì od 15.45 do 17.30 hod.
(pátek). KOJETÍN 7. 10. v dobì od 15.45 do 17.30 hod. (pátek). STRANÍK 14. 10. v dobì od 15.45 do 17.30 hod. (pátek).
BLUDOVICE 14. 10. v dobì od 15.45 do 17.30 hod. (pátek).
ILINA 21. 10. 2005 v dobì od 15.45 do 17.30 hod. (pátek).
LIBHO 27. 10. v dobì od 15.45 do 17.30 hod. (ètvrtek).
Pro pøevzetí tìchto odpadù budeme poadovat od obèanù
doklad k ovìøení jejich bydlitì. Termíny mobilního svozu
jsou stanoveny na pátky tak, aby tento svoz probìhl pøed
svozem velkoobjemového odpadu kategorie 200301, 200307.

STANOVITÌ SVOZU V MÍSTNÍCH ÈÁSTECH:
LOUÈKA 7. 10. u Koruny (15.4516.15 hod.), u ZD správní
budova (16.1516.45 hod.), parkovitì u garáí MìV (16.45
17.15 hod.), u vìáku è. 275 proti pneuservisu (17.1517.30
hod.).
KOJETÍN 7. 10. køiovatka u autobusové zastávky (15.45
17.00 hod.).
STRANÍK 14. 10. nad kolou (15.4516.15 hod.), u prodejny Jednoty (16.1516.45 hod.), odboèka ke høiti (16.45
17.30 hod.).
BLUDOVICE 14. 10. èerpací stanice (Fojtství) 15.45 16.15
hod.), zastávka ÈSAD u Èeské koly (16.1516.45 hod.), bývalé èalounictví Wumab (16.4517.30 hod.).
ILINA 21. 10. u høitì (od 15.4516.15 hod.), Na Výsluní
 køiovatka s ul. Beskydskou (16.1516.45. hod.), U koròù
 Pstruí potok (16.4517.15 hod.), Beskydská  u skladu CO
(17.1517.30 hod.).
LIBHO 27. 10. u obchodu Jednoty honí konec (15.4516.15 hod.), u kostela (16.15-16.45 hod.), u domu è. 128  námìstí sv. Marka (16.4517.15 hod.), Malá Vídeò støed ulice
(17.1517.30 hod.)
Jaroslav Navrátil, TSM mìsta Nového Jièína
g

Harmonogram svozu
velkoobjemových kontejnerù

g Pøistavení kontejnerù vdy v úterý po 12.00 hod., odvoz
po naplnìní, nejpozdìjij v pátek daného týdne.
g 40.

týden/4. 10.: Komenského (u dìt. centra), Komenského
(køiovatka s ikovou), U Jièínky (garáe u DPS), Nerudova
(park. u výmìníku), Revoluèní, Fibichovo nám., Pod Lipami
(køiovatka s Na Skalkách), Smetanovy sady (park. u letního
kina), Pod Lipami (u garáí), Lesní (odboèka k tenisovým
kurtùm), ilinská (nad koupalitìm), erotínova (u optiky).
g 41. týden/11. 10., LOUÈKA: parkovitì garáí MìÚ, støed
sídlitì (u è. 216217), køiovatka k domùm è. 197207, odboèka u mostu (u è.50), zastávka ÈSAD naproti zdrav. stø.,
U Katanù  odboèka k p. Jeovi, zastávka ÈSAD u správ.
stø. ZD, ulice s øadovou zástavbou (Mlýnská), Palackého (u
Monty).
g 41. týden/11. 10., KOJETÍN: na køiovatce (toèna ÈSAD),
u váhy ZD.
g 42. týden/18. 10., STRANÍK: obchod se smíeným zboím,
odboèka k høiti, na horním konci (u Pavlíkù), ulice ke høbitovu, dolní konec za zatáèkou.
g 42. týden/18. 10., BLUDOVICE: Malá strana (panelová cesta) 2 ks, naproti èerpací stanici, Malá strana (u Janitina),
u zastávky ÈSAD (èeská kola), u høitì.
g 43. týden/25. 10., ILINA: U Høitì, Potoèní (za mlýnem),
Beskydská (bytovky za M k Puntíku), U Rybníka, Na Výsluní (køiovatka s Beskydskou), zastávka ÈSAD (U Partyzána),
U koròù (Pstruí potok), Na Výsluní, U Jezu, Beskydská
(za kolou ivota  býv. M), Beskydská (u skladu CO).
g 44. týden/1. 11., LIBHO: Horní hostinec (U Leidù), obchod Jednoty (u koly) 2 ks, u domu è. 128 (nám. sv. Marka),
Malá Vídeò (støed ulice), U Transformátoru, bytovky Na Salai, bytovky U Kovárny, u hasièské zbrojnice.
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Odkládání odpadu

Provoz mìstského høbitova

s ohledem na den Památky zesnulých

do velkoobjemových van, kontejnerù a popelnic
Mìstská policie Nový Jièín (dále jen MPNJ) provádí prùbìné kontroly na dodrování obecnì závazné vyhláky mìsta Nového Jièína èíslo 51/2001 o odpadech. V souèasné dobì
se opìtovnì rozmáhá nevar v podobì umisování odpadkù
mimo sbìrné nádoby, který následnì konèí rozptýlený na veøejné zeleni v okolí tìchto sbìrných nádob. Také vybírání tohoto odpadu nìkterými obèany není povoleno, jeliko vekerý
odpad, který byl odloen do sbìrných nádob na odpad na
území mìsta Nového Jièína se stává majetkem mìsta a vybírání tohoto odpadu z nádob urèených na sbìr tohoto odpadu
je postihováno dle obecnì závazných právních pøedpisù stráníky MPNJ do výe 1 000,-Kè. Za poruení §47 zákona è. 200/
1990 Sb. o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, lze ve
správním øízení uloit pokutu do 50 000,- Kè tomu, kdo neoprávnìnì zaloí skládku nebo odkládá odpadky a odpady
mimo vyhrazená místa, dále dle § 46 zákona è. 200/1990 Sb.
o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, pokutu do
30 000,- Kè tomu, kdo poruí ustanovení v obecnì závazných
vyhlákách obcí a krajù vydaných v samostatné pùsobnosti.
Odpad, který se nevejde do velkoobjemových van, které jsou
pøistaveny kadoroènì na jaøe a podzim dle harmonogramu
(ten lze získat na webových stránkách mìsta nebo na odboru
ivotního prostøedí MìÚ Nový Jièín), lze odloit v provozní
dobu v novì otevøeném separaèním dvoøe na ulici Palackého
(vjezd poblí øadových garáí).
str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ

g

Máte zájem o zeminu?
g Mìstský úøad Kopøivnice, odbor ivotního prostøedí, vyzval
nai obec k provedení prùzkumu, zdali bude v naem správním území zájem o skrytou svrchní kulturní vrstvu pùdy (dále
jen zeminu), která bude k dispozici na pøelomu let 2007/2008
v rámci výstavby silnice I/58 Pøíbor  obchvat. Jedná se pøiblinì o 19 000 a 29 000 m3 zeminy.
Se zeminou je tøeba nakládat ve smyslu zák. è. 334/1992 Sb.
o ochranì ZPF, tzn. e mùe být pouita pro zlepení kvality
pùdního profilu, ozelenìní po výkopech, ohumusování, rekultivaci pozemku apod., ne pro terénní úpravy. Zemina bude
poskytována bezplatnì do vzdálenosti cca 15 km od místa vzniku skrývky zeminy.
Zájemci o zeminu (obèané, podnikatelé, zemìdìlci, obec, aj.)
mohou vyplnit na Mìstském úøadì v Novém Jièínì, odboru
ivotního prostøedí, ádost o poskytnutí zeminy, která bude
povaována za závaznou pøihláku k odbìru poadovaného
mnoství zeminy vèetnì jejího hospodárného vyuití. Termín
podání ádosti je do 15. 12. 2005. Seznam zájemcù bude pøedán orgánu ochrany ZPF MìÚ Kopøivnice a ten bude ve spolupráci s investorem stavby rozhodovat o výbìru adatelù,
kterým bude poadovaná zemina poskytnuta. Následnì bude
orgán ochrany ZPF provádìt kontroly pozemkù pøed i po poskytnutí zeminy. Vyplnìním ádosti jetì nevzniká právní
nárok na poskytnutí zeminy. Pøi výbìru bude pøihlíeno ke
dni podání ádosti, vzdálenosti, pøístupnosti, mnoství poskytované zeminy i zdùvodnìní pouití zeminy. V pøípadì dlouhodobìjího uskladnìní zeminy pøed jejím vlastním pouitím
je nutno vypracovat projekt deponie.
Blií informace podá ing. Rybáøová z MìÚ Nový Jièín, odboru ivotního prostøedí, tel. 556 768 278. Formuláøe ádosti
a vzor projektu deponie zeminy je mono najít na stránkách
www.novyjicin.cz

Otevøení pamìtního místa
g Navzdory nepøízni poèasí se zvládla témìø zcela první a hlav-

ní etapa zámìru vytvoøení pamìtního místa a lapidária na
mìstském høbitovì. Mùe tak probìhnout veøejné otevøení
v pátek 7. øíjna v 15.00 hodin za pøítomnosti pøedstavitelù
mìsta, generálního vikáøe ostravsko-opavské diecéze a krajanù z Nìmecka. Dùstojný rámec vytvoøí novojièínský Ondráek. Místo se nachází v sekci K mìstského høbitova v Novém Jièínì.
Pavel Wessely, místostarosta mìsta
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g V návaznosti na období uctìní dne Památky zesnulých bude

upravena provozní doba otevøení mìstského høbitova v dobì
od 1. 10. do 6. 11. 2005 dennì od 7.00 do 20.00 hod. Dále bude
umonìn v mimoøádných pøípadech po projednání se správcem høbitova vjezd osobních vozidel za úèelem úprav hrobových míst ve dnech 24. a 27.10. 2005 v dobì od 7.00 do 15.00
hod. ádáme spoluobèany, kteøí vyuijí monosti vjezdu na
mìstský høbitov v Novém Jièínì soukromým vozidlem, aby
se pohybovali velmi pomalu jak vzhledem k pietnímu místu,
tak i z hlediska bezpeènosti své i obèanù, kteøí se pohybují
na høbitovì. Souèasnì aby svou jízdou pøípadnì nepokodili
zámkovou dlabu a hrobová místa. Vjezd osobních vozidel
na mìstský høbitov v Novém Jièínì je zpoplatnìn èástkou
60,- Kè.
Ing. Oskar íma, øeditel TSM NJ

Navtivte nové www stránky
s informacemi o metropolitní síti v NJ
V souvislosti s rostoucím poètem individuálních dotazù
obèanù k postupu prací na výstavbì metropolitní sítì v Novém Jièínì vyzvalo mìsto spoleènost NovyJicinNet, která je
strategickým partnerem mìsta Nový Jièín pro výstavbu a provozování této sítì, aby v souèinnosti s ním informovala obèany
o prùbìhu prací. Proto od 16. 9. 2005 fungují webové stránky
www.novyjicinnet.cz, kde si vichni obèané a zájemci o pøipojení k metropolitní síti mohou vyhledat poadované informace  napø. harmonogram výstavby a zprovoznìní sítì, rozsah pokrytí, nabídku produktù a slueb vèetnì informací, kde
a jak si objednat nabízené sluby, spojení na kontaktní osoby.
Projekt výstavby metropolitní sítì v Novém Jièínì je zamìøen na zajitìní pøístupu 12 % obyvatel k vysokorychlostní
optické síti a tím i k irokopásmovému internetu (v místech,
která jsou z komerèního hlediska nezajímavá). Projekt s sebou dále pøinese vybudování dvou volnì pøístupných míst
s internetem k dispozici 24 hodin zdarma, nabídku hlasových
slueb, monost pøíjmu stanic rádií, zapojení do zabezpeèovacích systémù, rychlejí komunikace se zdravotnickými zaøízeními pro starí a zdravotnì postiené obèany, efektivnìjí komunikace mezi obèany a veøejnou správou. Na úhradu
èásti nákladù souvisejících s výstavbu I. etapy metropolitní
sítì získalo mìsto Nový Jièín finanèní prostøedky ze Spoleèného regionálního a operaèního programu EU a státního rozpoètu. V souèasné dobì se pøipravuje pokraèování projektu
a mìsto Nový Jièín se opìt uchází o získání finanèních zdrojù
z Evropské unie.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín
g

Granty
g Zastupitelstvo mìsta Nový Jièín na svém 21. zasedání dne
31. 8. 2005 schválilo grantové okruhy pro rok 2006 vèetnì
termínu podání ádosti, který je od 15. 9. do 15. 11. 2005.
Vichni zájemci si mohou Zásady grantového øízení mìsta
Nový Jièín spolu s formuláøem ádosti o grant vyzvednout
pøímo na odboru kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy,
Divadelní ul. è. 3, v kanceláøi è. 102 nebo je získají na webové stránce mìsta Nový Jièín (www.novy-jicin.cz). Grantové
okruhy pro rok 2006 jsou stejné jako v roce 2005:

1) Èinnost subjektù v oblasti sociální a zdravotní v NJ
2) Kulturní èinnost v Novém Jièínì
3) Sportovní èinnost v Novém Jièínì
4) Ostatní volnoèasové aktivity a aktivity kol
5) Èinnost spolkù a zájmových sdruení
Vekeré dotazy ke grantovému øízení na rok 2006 vám zodpoví pracovníci odboru KMaTv, tel: 556 768 217 nebo 556
768 258. ádost o grant mohou podat obèanská sdruení,
humanitární organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické
osoby s výjimkou politických stran, volebních stran a hnutí.
Zuzana Kajová, odbor KMaTv

Kam za sportem?
FOTBAL: so 1. 10. v 10.15 a 12.30 hod., stadion TJ Nový Jièín,
divize st. a ml. 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,
so 8. 10. v 10.30 hod., stad. TJ N. Jièín, MSFL mui Vítkovice B/
Nový Jièín - Baník Ostrava B, ne 9. 10. v 9 a 10.45 hod., stad. TJ
N. Jièín kraj. soutì st. a ml. áci Nový Jièín - NH Ostrava C, ne
9. 10. v 15.30 hod., høitì Bludovice, III. tø. mui Nový Jièín (Bludovice) - Skotnice, so 15. 10. v 10.15 a 12.30 hod., stad. TJ N. Jièín, divize st. a ml. dorost Nový Jièín - Opava B, ne 16. 10. v 15.30
hod., høitì Libho, I. B tø. mui Libho - Janovice, ne 16. 10.
v 15 hod., høitì Straník, III. tø. mui Straník - Lubina, so 22. 10.
v 10.30 hod., stad. TJ N. Jièín, MSFL mui Vítkovice B/Nový Jièín - Lipová, ne 23. 10. v 9 a 10.45 hod., stad. TJ Nový Jièín, kraj.
sout. st. a ml. áci Nový Jièín - Ludgeøovice, ne 23. 10. v 10.15 hod.,
høitì Lamberk, OP mui ilina - Zbyslavice, ne 23. 10. ve 14.30
hod., høitì Bludovice, III. tø. mui Nový Jièín (Bludovice) - Straník, so 29. 10. v 10.15 a 12.30 hod., stad. TJ N. Jièín, divize st.
a ml. dorost Nový Jièín - 1. HFK Olomouc, ne 30. 10. v 10.15 hod.,
høitì Lamberk, OP mui, ilina - Studénka, ne 30. 10. ve 13.30
hod., høitì Libho, I. B tø. mui Libho -Tísek g HOKEJ (ZS
N. Jièín): ne 2. 10. v 9 hod., liga st. 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, pá 7. 10. v 17.30 hod., liga dorost Nový Jièín - Karviná, so
8. 10. v 10 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Sar. Ostrava
(2 utk.), ne 9. 10. v 10 hod., liga ml. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín Sar. Ostrava (2 utk.), ne 9. 10. ve 13.30 hod., liga junioøi Nový
Jièín - Orlová, ne 2. 10. v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín - Techn.
Brno, út 11. 10. ve 12 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín Vítkovice (2 utk.), pá 14. 10. v 17.30 hod., liga dorost Nový Jièín
- Orlová, ne 16. 10. v 9 hod., liga ml. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín
- Vítkovice (2 utk.), ne 16. 10. ve 13.30 hod., liga junioøi Nový Jièín
- Uherský Brod, ne 16. 10. v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín Pøerov, pá 21. 10. v 17.30 hod., liga dorost Nový Jièín - Znojmo,
ne 23. 10. v 9 hod., liga st. pøípravek (4. a 5. tø.) Nový Jièín - Karviná (2 utk.), ne 23. 10. ve 13.30 hod., liga junioøi Nový Jièín Havl. Brod, ne 23. 10. v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín - ternberk, pá 28. 10. v 17.30 hod. liga dorost Nový Jièín - Frýdek-Místek,
pá 28. 10. v 9 hod., liga st. pøípravek (4. a 5. tø.) Nový Jièín - Opava
(2 utk.), so 29. 10. v 10 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín Frýdek-Místek (2 utk.), ne 30. 10. v 9 hod., liga ml. áci (6. a 7. tø.)
Nový Jièín - Frýdek-Místek (2 utk.), ne 30. 10. ve 13.30 hod., liga
dorost Nový Jièín - umperk, st 2. 11. v 18 hod., II. liga mui Nový
Jièín - Blansko, pá 4. 11. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín - Tøebíè ¡ BASKETBAL (hala bazén): so 8. 10. ve 12 a 14 hod., obl.
pøebor ml. dor. Nový Jièín - Opava B (2 utk.), so 15. 10. ve 13
hod., liga st. dor. Nový Jièín - Rychnov, so 15. 10. v 19 hod., obl.
pøebor mui Nový Jièín B - Pøerov, ne 16. 10. v 11 hod., liga st.
dor. Nový Jièín - umperk, po 17. 10. v 16 hod., I. Mattoni NBL
Mlék. Kunín - USK Praha, so 22. 10. ve 13. a 14. 30 hod., obl.
pøeb. ml. áci Nový Jièín - Kromìøí (2 utk.), ne 23. 10. v 10 a 12
hod., obl. pøeb. ml. dor. Nový Jièín - Orlová (2 utk.), st 26. 10. v
17 hod., evropský pohár mui , Mlék. Kunín - Kapfenberg (Rak.)
so 29. 10. v 17 hod., I. Mattoni NBL Mlék. Kunín - Pardubice, so
29. 10. v 19 hod., obl. pøeb. mui Nový Jièín - Val. Meziøíèí, ne
30. 10. v 10 hod., obl. pøeb. mui Nový Jièín B - Vsetín g VOLEJBAL (hala ABC): so 1. 10. v 10 hod. extraliga juniorek a kadetek
Nový Jièín - Olomouc (2 x 2 utk.), pá 7. 10. ve 14 hod., extral.
kadetky Nový Jièín - Pøerov (2 utk.), pá 7. 10. v 18 hod. I. liga eny
Nový Jièín - Zbeèník, so 8. 10. v 10 hod., extral. juniorky Nový
Jièín - Pøerov (2 utk.), so 8. 10. v 10 hod., I. liga eny Nový Jièín
- Zbeèník, so 8. 10. v 10 hod., I. liga kadetky Nový Jièín - Havl.
Brod, so 15. 10. v 10 hod., II. liga mui sk. C Nový Jièín - Kateøinky (2 utk.), so 22. 10. v 10 hod., extral. juniorky Nový Jièín - Èes.
Tøebová (2 utk.), so 22. 10. v 10 hod., extral. kadetky Nový Jièín
- NH Ostrava g STOLNÍ TENIS (herna Louèka): so 15. 10. v 10
hod., okr. pøebor I. tø. Nový Jièín C - Frentát B, so 15. 10. v 17
hod., obl. soutì mui sk. C Nový Jièín A - Odry A, ne 16. 10. v 10
hod., obl. soutì mui sk. C Nový Jièín A - Kopøivnice A, so 22. 10.
v 9 hod., okr. bodovací turnaj nereg. muù, so 29. 10. v 17 hod.,
obl. soutì mui sk. B Nový Jièín B - Opava C, ne 30. 10. v 10 hod.,
obl. soutì mui sk. B Nový Jièín B - Radvanice-Bartovice g
HÁZENÁ (hala ABC): so 8. 10. v 16.30 hod., kraj. pøebor ml. áci
Nový Jièín - Hranice B, so 8. 10. v 18 hod., II. liga mui Nový Jièín
- Orel Paskov, so 22. 10. v 16.30 hod., kraj. pøebor ml. áci Nový
g

Jièín - Zubøí B, so 22. 10. v 18 hod., II. liga mui Nový Jièín - Zlín,
ne 30. 10. v 8.30 hod., severomor. liga en Nový Jièín - Orel Paskov,
v 10 hod., Orel Paskov - Lesana Zubøí, v 11.30 hod., Lesana Zubøí - Nový Jièín g PLAVÁNÍ (krytý bazén): so 15. 10. ve 12 hod.,
29. roè. mezinár. závody Malá cena N. Jièína a 15. roè. Cena Mor.
Brány, ne 16. 10. od 9 hod., mezinár. závody Malá cena N. Jièína
a Cena Mor. Brány, st 19. 10. v 15 hod., 1. kolo klub. kvalif. závodù,
po 24. 10. v 15 hod., 2. kolo klub. kvalifik. závodù, st 26. 10. v 15
hod., 3. kolo klub. kvalif. závodù g SQUASH (Sport Park): pá 7. 10.
v 17 hod., Reality expert squash tour 1. kolo), so 15. 10. ve 14 hod.,
Chiquita squash open (otevøený turnaj) 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: st 10 - 14 a 15
- 21 hod., èt a pá 15 - 21 hod., so 10 - 16 hod., ne 8 - 16 hod. g
PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNÌ POSTIENÉ: po 12.15 - 13.45
hod., pá 12.30 - 14 hod. g BRUSLENÍ VEØEJNOSTI (ZS): kadé
pondìlí a sobota od 16 do 17.15 hod.

Sportovní aktuality
g BASKETBALISTÉ

MLÉKÁRNY KUNÍN DO NOVÉ SEZONY S VELKÝM OPTIMISMEM A SEBEVÌDOMÍM. Bezprostøednì pøed zahájením nové basketbalové sezony roè. 2005/06
stojí vicemistr ÈR z uplynulé sezony, tým reprezentující nae
mìsto pod hlavièkou generálního sponzora Mlékárna Kunín.
Mustvo, v jeho øadách dolo po skonèení uplynulé sezony k celé
øadì zmìn s pøíchodem nových hráèù, absolvovalo jako vdy tvrdou pøípravu, s úèastí, mimo jiné i (do uzávìrky Zpravodaje) na
tøech velmi silnì obsazených mezinárodních turnajích (v Komárnì 2. místo, v Bratislavì 2. místo, v domácím KONTEX Cupu 1.
místo), v nich se støetlo a bylo více ne rovnocenným soupeøem,
i reprezentaèním celkùm Rakouska, Slovenska a výbìru amerických univerzit. Kádr drustva, které vede trenér Mgr. Zdenìk
Hummel s asistentem Mgr. Zbyòkem Cholevou, má stejnì jako
v pøedcházející sezonì velmi vysoké ambice jak v domácí I. Mattoni NBL, tak i v Evropském poháru, tvoøí hráèi (èíslo, jméno
a pøíjmení, rok nar., národnost, výka/váha, post): 4  Radek Helekal (81, CZE, 195/93, køídlo), 5  Peter Ivanoviè (79, SVK,
182/76, rozehrávaè), 6  Marek tec (80, SVK, 194/94,5, køídlo),
7  Milo Valèák (81, CZE,192/85, køídlo), 8  David Hájek (77,
CZE, 201/90,5, køídlo), 9  Frederick Warrick (76, USA, 195/90,
køídlo), 10  William Chavis (81, USA,182/70, rozehrávaè), 11 
Michal Opatovský (82, SVK, 208/111, pivot), 12  Ondrej oka
(78, SVK, 208/105,5, pivot), 13  Dariusz Lewandowski (79, POL,
212/123, pivot), 14  Branislav Laco (77, SVK, 200/99, køídlo), 15
 Rostislav Pelikán (78, CZE, 209/100, pivot). Prezidentem klubu
je JUDr. Milo Vaigl, manaer Pavel Kelar, sekretáø a vedoucí
mustva dr. Milan Dvoøák, lékaøi MUDr. Milan Vindi a MUDr.
Ivo Vanìèek, masér Libor Raka.
SLOVO K NOVÉ SEZONÌ. Milan Dvoøák: K nové sezonì
vzhlíím s trochou obavy k pokraèování v nedobrých vztazích
mezi jednotlivými kluby, kterými konèila sezona minulá. Vìøím,
e zvítìzí sportovní fair play a rozhodování ,u zeleného stolu
bude co nejménì. Nae pozice v nové sezonì v Mattoni NBL vidím
optimisticky. Domnívám se, e se mustvo podaøilo vhodnì doplnit a zejména u dlouhých hráèù i posílit. Nebyl by to ná klub,
kdybychom jak v domácích soutìích, tak v EP nechtìli co nejlépe
uspìt. Vìøím, e jako kadou sezonu budou fanouci naeho
klubu estým hráèem a svým korektním vystupováním pøispìjí
k vysoké spoleèenské a sportovní úrovni celého roèníku. Za favority letoního roèníku povauji Nymburk, Prostìjov, A PLUS
Brno a jako tradiènì bude zlobit i Dìèín. Zdenìk Hummel: Minulá sezona byla velice nároèná a kvalitní. Zejména semifinálová
a finálová utkání byla velice kvalitní. Postupný vzestup výkonnosti a koneèné druhé místo povauji za úspìch. V této sezonì,
jak u je zvykem v Novém Jièínì, chceme bojovat o medaile.
Je tøeba jetì dodat, e kromì týmu Mlékárny Kunín bude hrát
v soutìích jetì dalích sedm týmù, z nich starí dorostenci
jako nováèek v dorost. lize, ostatní, a to B mui, mladí dorost.,
starí a mladí áci a starí a mladí mini-áci v oblast. pøeborech.
Nový roèník I. Mattoni NBL zahájí tým Mlékárny Kunín 12.
øíjna v Ústí nad Labem, na domácí palubovce jej pøíznivci uvidí
poprvé v pondìlí 17. øíjna proti USK Praha. Krátce nato hned ve
ètvrtek 20. øíjna zahájí nai basketbalisté prvním utkáním Evropský pohár, a to na palubovce tureckého mustva Bahkesir, doma
pøivítají ve støedu 26. øíjna rakouský Kapfenberger. Popøejme
spoleènì naim basketbalistùm hodnì úspìchu ve vech soutìích a na kadém utkání plnou halu divákù, kteøí jistì budou svým
povzbuzováním tím dalím hráèem enoucím tým k vítìzství.
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g FOTBALISTÉ NOVÉHO JIÈÍNA NA DVOU FRONTÁCH.
A teprve v sedmém zápase nového roèníku MSFL se naim fotbalistùm, hrajícím pod hlavièkou svého mateøského klubu Vítkovice B, podaøilo po pøedcházejících tøech remízách a stejném
poètu poráek, dosáhnout tolik potøebného vítìzství (do uzávìrky Zpravodaje), které jim urèitì vlilo nejen nové síly, ale i optimismus do dalích bojù. Prvního vítìzství se vak nedoèkal nováèek mezi trenéry, Jaroslav Laub, který na vlastní ádost od týmu
po prohøe v Bøeclavi odstoupil, ale staronový trenér Alois Holub.
O mnoho radostnìjí je situace u drustva Nového Jièína, hrajícího v Bludovicích, které si coby nováèek okresní III. tøídy vede
v této soutìi velmi úspìnì, kdy v odehraných sedmi kolech
nepoznali jeho hráèi hoøkost poráky a soutì vedou s náskokem esti bodù. Výborné výkony tohoto týmu, sloeného jak ze
zkuených hráèù, tak i z ambiciózních mladíkù, jej dovedly a
do finále okresní èásti Poháru ÈMFS, v nìm srdnatì bojovali
proti úèastníkovi I. A tøídy celku Pøíbora. S ním po domácí výhøe
1:0 prohráli v odvetì na jeho høiti 0:3, i tak je 2. místo dalím
velkým úspìchem.
g HÁZENKÁØI NEMAJÍ PØEHNANÌ VYSOKÉ AMBICE.
Nový roèník mistrovských soutìí zahájila i drustva házené
TJ Nový Jièín. Cílem drustva muù pro novou sezonu II. ligy je
umístìní do 8. místa z 12 úèastníkù, co znamená minimálnì
obhájit loòské umístìní. Drustvo, které vede mladý ambiciózní
trenér Lokomotivy Suchdol David Jeek, a jeho základ tvoøí vlastní hráèi, bylo po jednáních rozíøeno o hráèe TJ Lokomotiva
Suchdol nad Odrou, kteøí si chtìjí vylepit svoji image. Protoe
bylo drustvo en oslabeno o hráèky, které èekají pøírùstky do
rodin, bylo nutno ze strany vedení oddílu øeit situaci sestupem
z druholigové soutìe do severomoravské ligy en. Tento roèník
by mìl celek uhrát v dùstojné roli a pokusit se pro pøítí roèník
opìt získat úèast v druholigové soutìi drustev en. Poprvé po
dlouhých letech bude novì v mistrovské soutìi startovat drustvo mladích ákù. Drustvo zaèíná sbírat zkuenosti a v jarní
èásti soutìe chce být rovnocenným soupeøem ostatním celkùm
v Moravskoslezském kraji. Kolektiv chlapcù se ukazuje jako stmelený tým a pomalými krùèky získává cenné zkuenosti. Ty by se
mìly v jarní èásti zúroèit. Oddíl zaèíná objevovat i dìvèata pro
tento krásný sport. Ji nyní se rozbíhá pøípravka dìvèat, které
by mìly v pøítím roèníku zasáhnout do bojù v nae Moravskoslezském kraji.
g VOLEJBALOVÁ DRUSTVA CHTÌJÍ OPÌT MEDAILE.
Celkem 15 drustev oddílu volejbalu TJ Nový Jièín je zaøazeno
do mistrovských soutìí nového roè. 2005/2006. Kromì dvou drustev dospìlých je tu dalích tøináct drustev mládee, která budou bojovat v nejvyích soutìích ÈR. Drustvo en, které bude
hrát stejnì jako v pøedcházejících sezonách v I. lize, je oproti minulé sezonì, v ní byl v kádru minimální poèet hráèek, posíleno
o Ivanu Markovou (vrátila se po tøech letech z USA), Táòu Rejtrovou (po mateøské dovolené) a tvoøí jej tyto hráèky: kapitánka
Lucie Pernicová, Pavla Krylová, Marta Pavlicová, Petra Lièková,
Lucie Marková, Jana Blaková, Lenka Václavíková, Michaela
Øehová, Iva Jakeová, Táòa Rejtrová, Zuzana Èernochová. Drustvo je zatím bez trenéra, kterým by mohl být Karel Urban. Cílem
je pøinejmením dostat se do finálové skupiny, minimálnì s obhajobou loòského 3. místa. Pøes neúspìch jako nováèka v minulé
sezonì, kdy drustvo marnì bojovalo v barái o zachování soutìe, se naskytla monost hrát drustvu muù s hrajícím trenérem René Bártou, stejnì jako vloni opìt II. ligu, a to odkoupením
soutìe od drustva Kyleovic. Základ kádru bude stejný, navíc
k nìmu pøibudou tøi a ètyøi hráèi z drustva juniorù. Podle
slov pøedsedy oddílu Oldøicha Valenty je pro novou sezonu pro
nejvyí soutì extraligu docela slunì sestaveno drustvo juniorek, kam pøela øada hráèek z loòského týmu kadetek. Jeho
cílem pod trenérem Luïkem Karáskem je probojovat se do finálové skupiny mezi prvních est drustev v ÈR. Ponìkud sloitìjí situaci bude mít trenér A drustva kadetek Jiøí Vichta,
protoe odelo nìkolik hráèek do drustva juniorek. Pøesto by
vzhledem k síle týmu nemìly nastat problémy s koneèným umístìním v nejvyí soutìi extralize. Zcela bez nìjakých pevných
cílù na umístìní vstupuje do ligy B s trenérem Grabovským
drustvo kadetek, jeho sedmnáctièlenný kádr je odhodlán tuto
druhou nejvyí soutì ÈR v pohodì odehrát. Do nového roèníku soutìe je zaøazeno i 5 drustev starích (3) a mladích ákyò
(2) s trenéry René Bártou a Lucií Markovou a stejný poèet drustev starích (2) a mladích ákù (3) pod vedením trenéra Oldøicha Valenty, která nejdøíve absolvují kvalifikaèní turnaje
o zaøazení do výkonnostních skupin a hrát budou rovnì Èeský
pohár.

7

Novojicínský
zpravodaj
¡

Struènì...
g Výbor Plaveckého klubu Nový Jièín zve srdeènì vechny pøíz-

nivce plavání na ji 29. roèník mezinárodních závodù o Malou
cenu Nového Jièína a 15. roèník Ceny Moravské brány, které se
uskuteèní za pøedpokládané úèasti asi 300 závodníkù, vèetnì
nìkterých reprezentantù z 27 klubù ÈR a SR od actva a po
dospìlé v krytém bazénu sobotu a v nedìli 15. a 16. øíjna.
Jaroslav Kotas

V pøípravì na novou sezonu si pozvali stolní tenisté TJ Nový Jièín
drustvo bývalých hráèù NH Ostrava bojujících nyní v soutìích
v Nìmecku za tým DDK Borussia Münster. Zápasu z áèkem muù
pøedcházela exhibièní utkání s nejlepími áky, pro nì byla utkání
s tìmito borci nejen velkým záitkem, ale i neocenitelnou zkueností. Na snímku pøi podání talentovaný tøináctiletý Jakub Dvoøák.

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 plavání
s ploutvemi v ÈR i v zahranièí, èlena KLUBU VODNÍCH SPORTÙ LAGUNA Nový Jièín, TOMÁE MIXU.

g

Tomás¡ Mixa

Datum a místo narození: 31. 5.
1989, Bílovec. Rodinný stav: Svobodný, zatím nezadaný. Výka,
váha: 190/77. Zamìøení ve svém
sportu: Sprintér. Oblíbené místo:
Na stupních vítìzù. Nejoblíbenìjí jídlo: Rajská s houskovým knedlíkem Lamberk. Móda: Nosím to,
v èem se cítím dobøe. ivotní krédo: Je lepí být bohatý a zdravý,
ne chudý a nemocný. Který èlovìk
vás nejvíce ovlivnil a v ivotì
nebo ve sportu? Trenéøi Josef Nekl
a Simona Klapcová. Sportovní vzor: Starí sestra Michala. Dalí záliby mimo atletiku: Basketbal, skateboard, snowboard,
spoleèenský ivot. Sportovní dráha, dosavadní nejvìtí úspìchy: Od roku 1996 dosud v KVS Laguna Nový Jièín, 4. místo na
mistrovství svìta juniorù v roce 2005, mnohonásobný pøeborník
ÈR, souèasný dritel èeských sprinterských rekordù jak v juniorech, tak v seniorské kategorii. Z èeho jste mìl v poslední
dobì nejvìtí radost? Ze srpnového narození mé sestry Anny
(3,70/52). Nejlepí a nejhorí sportovní záitky: Nejlepí je
z úèasti na mistrovství svìta seniorù v San Marinu, naopak k nejhorím patøí diskvalifikace na mistrovství svìta juniorù v Egeru
za pøedèasný start v povedeném závodì.
Jaroslav Kotas

Novojièíntí senioøi se vrátili
z týdenního pobytu v Görlitz

Jede, jede mainka

g Ve dnech 4.11. záøí 2005 navtívilo v rámci letoní náplnì

partnerských kontaktù 14 novojièínských seniorù partnerské
mìsto Görlitz. Tato návtìva se uskuteènila na pozvání
mìsta Görlitz a Klubu seniorù z Görlitz. Velký dùraz pøi pøípravì programu pro nae seniory Görliètí vìnovali pøedstavení vlastního mìsta  senioøi spoleènì absolvovali nìkolikahodinovou prohlídku historické èásti mìsta  Svatého hrobu,
chrámu sv. Petra, Svatomikuláského høbitova, Tlusté vìe,
Biblického domu, Kaisertrutz a mnohých dalích památek
v tomto nádherném historickém mìstì a jeho okolí (napø.
hory Landeskrone, 420 m n.m.). Velmi slavnostní ráz mìlo
pøijetí u vrchního starosty mìsta pana Joachima Paulicka
a dále spoleèná návtìva koncertu pod názvem Musik am
Nachmittag, který se v Görlitz uskuteènil v rámci celonìmeckého turné a zatiovala ho Mezinárodní nadace na podporu kultury a civilizace. Zajímavá byla i návtìva Domova
dùchodcù v Rauschwalde s následnou diskusí o ivotní situaci
seniorù obou zemí, výmìny informací o práci spolku seniorù
v Görlitz a Klubu seniorù v Novém Jièínì. Görliètí pøedstavili naim seniorùm i jednu z nejvìtích investièních akcí jejich mìsta, a sice výstavbu Berzdorfského jezera, které by
mìlo být naplnìno v roce 2007 a mìlo by se stát nejvìtí turistickou atrakcí pro návtìvníky mìsta (vhodné prostøedí pro
windsurfing, pøístav, pláe, zábavní centrum, ubytovací kapacity aj.) a zároveò místem oddechu pro místní obyvatele.
Pøi návtìvì Berzdorfského jezera doprovázela èeské seniory
reportérka Sächsische Zeitung paní Juliane Bendel, která
následnì ve svém èlánku mimo jiné vem pøipomnìla, e první
návtìva naich seniorù v Görlitz se uskuteènila v roce 1999.
Rok poté pøijeli Görliètí do Nového Jièína. V rámci bohatého
programu navtívili nai senioøi v doprovodu seniorù z Görlitz
hlavní mìsto Saska  Dráïany (Dresden), kde byli pøijati
a prohlédli si Saský zemský snìm a Staré mìsto. Dále nìkdejí hlavní mìsto Horní Luice malebný Budyín (Bautzen) a katolické a evangelické seminární domy.
Hlavním cílem návtìvy bylo posílit stávající a navázat té
dalí kontakty mezi starími obyvateli obou mìst. Získali jsme
napøíklad nové kontakty pro spolupráci zdravotnì postiených obyvatel, vznikly nové vazby pro spolupráci seniorských
klubù obou mìst a bylo zapoèato nejedno osobní pøátelství,
nebo souèástí programu byla té návtìva naich seniorù
v rodinách jejich nìmeckých protìjkù.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

g Mìsto Nový Jièín má jako jediné v ÈR dvì vlaková nádraí. Historické dùvody nebudeme rozebírat. Ale e bychom
alespoò na chvíli dokázali spojit nespojitelné? Nápad je na
svìtì! Zrodil se, kde jinde (pøi ví skromnosti)  v DDM Fokus.
Teï u jen vymyslet, jak by se spojení dalo uskuteènit, co
vechno je tøeba zjistit, zorganizovat. Vìøte, e toho bylo
opravdu dost. A tak se v domeèku vyrábìly malé i velké
mainky jak na bìícím pásu, zajiovali se spoluorganizátoøi  mìsto Nový Jièín, Èeské dráhy, mìstské kulturní støedisko. Matka a otec mylenky Vìra Matýsková a David
Stanèík to dokázali! Bìhem prázdnin pøipravili vechno tak,
aby se mohla celá akce uskuteènit.
Je poslední prázdninový pátek 26. srpna 2005. Sluníèko
svítí, hudba hraje, nálada je výborná. Od 14 hodin zaèíná registrace úèastníkù zakoupením jízdenky (keramického vláèku). Vláèky jsou barevné a velké rùznobarevné vláèky (cedule)
mají mainfírové, kteøí v urèený èas dovedou ty své na pøedem urèené místo. Kostelní zvony se rozeznìly v 16.16 hodin
a pøesnì v tuto dobu se rozpaené ruce vech pøítomných
pokouely spojit. Tam, kde nestaèily ruce, pomohl provázek.
Potvrzením propojení byla depee, která byla pøedávána
z ruky do ruky od horního nádraí a ke svému cíli  dolnímu
nádraí, kde bude zveøejnìna listina s podpisy vech aktivních úèastníkù.
Ale to zdaleka jetì není vechno. Opìt se vichni scházíme
na Masarykovì námìstí. A teï to teprve pøijde! Pokusíme se
vytvoøit nový èeský rekord! Jsme dirigováni z ploiny a vytváøíme mainku kolem námìstí tak, e stojíme za sebou
a pevnì se dríme. Jetì couváním popojet o 10 metrù a U
JE TO TADY! Povedlo se, co potvrdil komisaø i vydaný certifikát z pelhøimovské agentury Dobrý den.
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Moderní sportovitì 
fotbalové høitì s umìlým trávníkem tøetí generace
g V sobotu 17. záøí i pøes nepøízeò poèasí probìhlo slavnostní otevøení nového moderního sportovitì na území Nového
Jièína  fotbalového høitì s umìlou trávou tøetí generace.
Tohoto slavnostního aktu se zúèastnili vedle starosty Mgr. Ivana Týleho a volených funkcionáøù mìsta také poslanci Poslanecké snìmovny ÈR JUDr. Hana edivá, ing. Pavel Hrnèíø,
dále pak zástupci orgánù ÈSTV, ÈMFS, sportovních oddílù,
komisí, zástupci dodavatelských firem a dalí hosté. Pásku,
kterou pøestøihl starosta mìsta, dreli ve svých rukou nejmení zástupci oddílu kopané, hráèi pøípravky, aby tak symbolicky zastupovali ty, kterým je toto sportovitì hlavnì urèeno.
Tedy mustvùm a hráèùm mládenických kategorií, kteøí
budou na tomto høiti trénovat a hrát svá utkání.
Mylenka k vybudování moderního sportovitì se zaèala
rodit v roce 2003, kdy oddíl kopané získal informace o monostech a podmínkách realizace výstavby takovéhoto typu
sportovitì. Konkrétní podobu zaèala mylenka dostávat po
mnoství bouølivých jednání na úrovni Tìlovýchovné jednoty Nový Jièín, zástupcù mìsta Nový Jièín, orgánù tìlovýchovy,
sportovního svazu kopané a s poslanci PS ÈR, které probíhaly v roce 2004. Impulsem bylo zajitìní státní dotace ve
výi 4,6 mil. Kè, o kterou se zaslouili poslanci JUDr. edivá

oddílu kopané touto cestou dìkují mìstu Nový Jièín za výraznou a rozhodující pomoc pøi budování moderního sportovitì,
které svým významem pøesahuje rámec mìsta a bude slouit hlavnì sportovní mládei, nejen oddílu kopané. Hledají se
cesty, jak vyhovìt a skloubit vyuití høitì ze strany kol a neziskových organizací pracujících s mládeí.
Vybudované sportovní zaøízení je dùkazem toho, e pøání
a nìkdy i sen je moné uskuteènit za podmínky velkého úsilí,
pomoci a vzájemné spolupráce.
Ing. Hrachovec, TJ Nový Jièín

Co se nevelo na titul...

Slavnostním pøestøiením pásky a výkopem zahájil starosta mìsta
spolu se zástupcem ÈMFS ing. Stanislavem Gajdùkem provoz nového sportovitì. Foto O. Lorenèík.

a ing. Holaò. Následovalo jednání se samosprávnými orgány
mìsta, které vyústilo v poskytnutí dotace ze strany mìsta ve
výi 4,5 mil.Kè. Tìlovýchovná jednota se zavázala zajistit
zdroje ve výi 2,7 mil. Kè a probíhala jednání se sportovními
svazy o zajitìní zbývající èásti prostøedkù k dofinancování
díla, které v celkové výi èiní 14,3 mil. Kè. Tìlovýchovná jednota Nový Jièín, resp. její pracovníci, byli postaveni pøed velmi
sloitý úkol, aby v roli investora zajistili od výbìru dodavatelù, stavební dokumentace, zpracování vekeré písemné
agendy, uzavøení smluv, financování, dozorování a vyhodnocení, celou tuto rozsáhlou stavební akci. Po výbìru generálního dodavatele stavby, spol. V&V s.r.o. se sídlem v Novém
Jièínì a uzavøení pøísluných obchodních smluv, byla akce
zahájena v mìsíci kvìtnu t.r. a stavebnì byla dokonèena v závìru mìsíce srpna 2005. Kolaudace sportovitì byla zdárnì
provedena poèátkem mìsíce záøí a sportovitì bylo pøedáno
k uívání mladým fotbalistùm 1. 9. 2005, kdy byly zahájeny
pravidelné tréninky. Sportovitì bude provozováno Tìlovýchovnou jednotou prostøednictvím manaera s cílem maximálního vyuití a skloubení potøeb oddílu kopané a komerèního vyuití ze strany oddílù kopané z regionu nejen Novojièínska, ale i Moravskoslezského kraje, k èemu bude slouit
plán vyuití a jsou pøipravovány dlouhodobìjí projekty ve
formì zimních turnajù, turnajù neregistrovaných hráèù,
turnajù firem a organizací aj.
Vzpomínané komerèní vyuití je nezbytné z dùvodu závazku Tìlovýchovné jednoty Nový Jièín, který spoèívá v úhradì
návratné finanèní pùjèky, kterou poskytlo mìsto Nový Jièín
na dofinancování stavby ve výi 2,5 mil. Kè za podmínek, které byly pro investora stavby výhodnìjí ne ty, které nabízely
oslovené finanèními ústavy. Tìlovýchovná jednota a èlenové

9

Novojicínský
zpravodaj
¡

Foto Jaroslav Bìlík, Josef amaj

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIÈÍN

2005

KINO KVÌTEN
Pondìlí 3. a støeda 5. 10. v 18.00 a 20.15 hod. VÁLKA
SVÌTÙ. Poslední válku na Zemi nezaènou lidé. Tom Cruise
je jeden z mnoha dùvodù, proè Válka svìtù patøí mezi nejoèekávanìjí pøíspìvky letoní filmové sezony. Do 12 let
nevhodný, 117 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 6. a nedìle 9. 10. v 18.00 hod. TÌKÁ VÁHA.
Bývalý ampion se vrací do ringu, aby riskoval v zápase na
ivot a na smrt. Do 12 let nevhodný, 144 min., titulky.
Vstupné 70,- Kè.
g Ètvrtek 6. a nedìle 9. 10. ve 20.30 hod. UTRENÝ ZE
ØETÌZU. Pøíbìh se odehrává v zachmuøeném Skotsku.
Kruák Bart vychoval z kluka Dannyho bojového otroka.
Vyrùstá v kleci a na krku nosí obojek. Kdy mu ho ale Bart
odepne, dìlá Danny to, co jediné se nauèil  zabíjí. Mládei
nepøístupno, 35 mm, 103 min., titulky. Vstupné 70,- Kè.
g Pondìlí 10. a støeda 12. 10. v 18.00 a 20.15 hod. SIN
CITY  MÌSTO HØÍCHU. Do kin vtrhla dalí komiksová
adaptace, máme se tìit nebo bát, radovat nebo breèet?
Mládei nepøístupno, 126 min., titulky. Vstupné 60,- Kè.
g Ètvrtek 13. a nedìle 16. 10. v 18.00 hod. MOJE KRÁSNÁ ÈARODÌJKA. Nudíte se? Zaènìte randit s èarodìjkou. Mládei pøístup., 102 min., titulky. Vstupné 70,- Kè.
g Ètvrtek 13. a nedìle 16. 10. ve 20.00 hod. NECHOÏ
KLEPAT NA DVEØE. Shepard hraje ve filmu zestárlou
filmovou hvìzdu, která se rozhodne udìlat si poøádek ve
svém soukromém ivotì. Hrdina zdrhne uprostøed natáèení westernu a vypraví se za svou dávnou láskou, aby zjistil,
e on sám má dvì dospìlé dìti. Mládei nepøístupno, 35
mm, 122 min., titulky. Vstupné 60,- Kè.
g Pondìlí 17. a støeda 19. 10. v 18.00 a 20.30 hod. ØÍE
VLKÙ. Jean Reno jako bývalý policista ve francouzském
filmu. V turecké ètvrti Paøíe jsou nalezeny tøi brutálnì
zavradìné, zohavené eny, které si jsou nápadnì podobné. Pøípad dostává na starost Jocelyn Quivrin, houevnatý policejní kapitán, který poádá o pomoc bývalého kolegu
Jeana Reno. Schiffer se toti vyzná v podsvìtí a pouívá
tvrdé vyetøovací metody. Mládei nepøístupno, 130 min.,
titulky, vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 20. a nedìle 23. 10. v 18.00 a 20.00 hod. MÙJ
AUÁK BROUK. Úasné malé autíèko s tìlem brouka
a srdcem ampióna. Mládei pøístupno, 101 min., dabing. Vstupné 70,- Kè.
g Ètvrtek 20. a nedìle 23. 10. v 16.00 hod. VALIANT. Animovaná rodinná komedie vypráví pøíbìh malého holuba
Valianta s velkými sny. Mládei pøístupno, 76 min., dabing. Vstupné 64,- Kè.
g Pondìlí 24. a støeda 26. 10. v 18.00 a 20.00 hod. KLÍÈ.
Nìkteré dveøe by mìly zùstat zamèené. Mládei nepøístupno, 104 min., titulky. Vstupné 65,- Kè.
g Ètvrtek 27. a nedìle 30. 10. v 18.00 a 20.00 hod. TÌSTÍ. Dojemný pøíbìh o køehkém vztahu dvou mladých lidí,
jen postupnì pøeroste v opravdovou lásku. Mládei pøístupno, 107 min. Vstupné 65,- Kè.
g Pondìlí 31. a støeda 2. 11. v 18.00 a 20.00 hod. PANENSTVÍ NA OBTÍ. Norsko-védská sviná komedie plná
peripetií, dívèích pùvabù, nadsázky a pøimìøené erotiky.
Mládei nepøístupno, 83 min., dabing. Vstupné 70,- Kè.
g

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

Nedìle 9. 10. v 15.00 hod. KOUZELNÁ KOLKA S MAJDOU A FRANTIKEM. Písnièkový poøad s Majdou a Frantikem volnì navazuje na oblíbenou Televizní kolku. Hraje
Magda Reifová a Frantiek. Pragokoncert Praha. Pøedplatné sk. Rolnièka. Pøedprodej od 27. 9.
g Støeda 12. 10. v 19.00 hod. Pavel Kohout: UBOHÝ VRAH.
Hra zaèíná v okamiku, kdy se v ústavu pro choromyslné poøádá rekonstrukce pøíbìhu, ve kterém hlavní hrdina pouívá
své mimoøádné intelektuální schopnosti i svùj herecký talent,
aby si podrobil své okolí. V reii Petra Kracika hrají R. Pøibil,
J. Langmajer, J. Vlasák j.h., K. Issová, I. Kubeèka, R. Ètvrtlík,
K. Vlèek, K. Trojanová-Pollertová, J. Sedláèková/S. Hozová,
K. Macháèková. Divadlo Pod Palmovkou Praha. Pøedplatné sk. B. Pøedprodej od 27. 9.
g Ètvrtek 13. 10. v 19.00 hod. LANDEK KVARTET. Dora Pukovcová 1. housle, Jiøí Ruta 2. housle, Miloslav Habusta viola,
Ludìk Hrda violoncello. Na koncertì zaznìjí skladby tìchto
autorù: F.A. Míèa, W.A. Mozart, G. Puccini, A. Dvoøák. Ostrava. Kruh pøátel hudby. Pøedprodej od 27. 9.
g Pátek 14. 10. v 19.00 hod. CHANSON DÌTEM 2005. Nìmecká zpìvaèka èeského pùvodu Camilla Brecka a její Band se
zabývá pøedevím chansonem. Ve spolupráci s Nadací Nae
dítì pøipravila ètyøi benefièní koncerty. Jako host koncertù
vystoupí DPS Ondráek Nový Jièín. Pøedprodej od 27. 9.
g Úterý 18. 10. v 19.00 hod. HRADIAN. Hradian s umìleckým vedoucím Jiøím Pavlicou patøí k nejznámìjím moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinìlým hudebním tìlesem s vysokou umìleckou i interpretaèní úrovní, nezvykle
irokým ánrovým zábìrem a netradièním repertoárem, jeho
inspiraèním zdrojem se stal folklor. Uherské Hraditì. Pøedprodej od 29. 9.
g Støeda 19. 10. v 19.00 hod. PUDOVÉ PUTOVÁNÍ. Plnì improvizovaná otevøená hra vznikající za pøítomnosti divákù,
zaloená na vzájemném naslouchání. Hrají Jaroslav Duek
a Martin Zbroek, svítí Viktor Zborník. Divadlo Vizita Praha. Pøedprodej od 29. 9.
g Pondìlí 24. 10. v 19.00 hod. Morris Panych: TETIÈKA A JÁ.
Bravurnì napsaný text je humorným zamylením nad smrtelností a lidskou samotou. Hrají: Václav Postránecký, Nina Jiránková/Libue vormová. Divadlo V Øeznické, Praha. Pøedplatné sk. P. Pøedprodej od 5. 10.
g Støeda 26. 10. v 18.00 hod. Claude Magnier: OSKAR. Typická francouzská konverzaèní komedie, plná zámìn a omylù,
napsaná s lehkostí pøíznaènou pro zemi Beaujolais a lechtivého humoru. Hrají: Z. ák, E. Èíkovská/M. Dolinová, K. Jandová/K. Urbanová a dalí. Divadlo Metro Praha. Pøedplatné
sk. S. Pøedprodej od 5. 10.
g Ètvrtek 27.10. v 19.00 hod. Giuseppe Verdi: NABUCCO
(opera v italském originále). Premiéra této opery v roce 1842
pøinesla zvrat v ivotì skladatele i ve vývoji italské národní
hudby. Verdi se rázem stal vedoucí osobností italské opery.
Slavný sbor z opery Nabucco se stal témìø národní hymnou
a podobné sbory byly ji pøedem netrpìlivì oèekávány i v dalích skladatelových operních dílech. Moravské divadlo Olomouc. Pøedplatné sk. A. Pøedprodej od 5. 10.
g
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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

g Mìstské kulturní støedisko Nový Jièín si Vás dovoluje pozvat na výstavu netradièního palièkování EVA KONEÈNÁ
A TAK PALIÈKUJI JÁ  3.31. øíjna 2005. Otevøeno: pondìlí a pátek 13.0016.00 hod., støeda 10.0013.00 hodin. Výstavní síò Stará pota, Masarykovo nám. 20.
Eva Koneèná (nar. 1974) z Krumsína u Prostìjova, je absolventkou výtvarného oboru ZU v Plumlovì. K netradiènímu palièkování pouívá jutový a lnìný motouz. Svá díla pøedstavila v minulém roce v Prostìjovì a v prostorách malého
zámku na Plumlovì. Obrazy vznikly v letech 20032005.

O

Ètvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA
PRO DOSPÌLÉ I DÌTI. Kadý ètvrtek a pátek (6., 7.,
13.,14., 20., 21. a 27.øíjna). Pro zaèáteèníky i pokroèilé pod
vedením paní E. Mitáové. Dospìlí 65,- Kè, dìti od 8 do 18
let 35,- Kè.

g

g Od pondìlí 3. 10. POSILOVNA. Pod odborným vedením
si mùete zacvièit v novì zrekonstruované posilovnì! Celodenní provoz pondìlí a ètvrtek. Vhodné pro starí áky,
mláde a eny. Celoroèní pøedplatné pro áky a mláde
je 700,- Kè, dospìlí 1 000,- Kè.
g Nedìle: TANEÈNÍ

KURZ PRO DOSPÌLÉ. Od 2. 10. 2005
vdy v nedìli od 19.00 hod. pro vechny, kteøí chtìjí v plesové sezonì záøit na taneèním parketu. Cena 650,- Kè.
Ètvrtek 6. 10. v 18.00 hod. Setkání EXternistù s Interními pracovníky Fokusu.

g

Pátek 14. 10. v 16.00 hod. LAVINA V BAINÌ. Lavinu
nápadù, setkání a blbnutí na lyích, lanech, horách, lodích
pro lidi od 15 let, kteøí mají chu, odvahu, sílu. První setkání s sebou nese i splnìní psychicko-fyzických testù. Jo, jo:
Lavina není letadlo. Pøihláky i testy na místì. Zdraví
Petulák, Horys, Hana. PS: Obèanku s sebou! A to je fakt!

g

8., 15., 22. 10. od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Pro vechny zájemce, kteøí nemají èas v pracovních
dnech. Dospìlí 65,- Kè, dìti od 8 do 18 let 35,- Kè.

g

1.30. øíjna 2005. Kavárna Stará pota, Masarykovo nám.
20. OBRAZY ROBIN KVÌTOÒ.

g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 7. 10. (pá) REGIBRA, místní rocková skupina. Vítìz Jièínfestu r. 2004. Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kè.
g 12. 10. (st) ÁLEK HUDBY, jamování. Èajovna Archa,
18.00 hod.
g 14. 10. (pá) FACING WEST TRIO, mezinárodní jazzové
trio. Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kè.
g 16. 10. (ne) ÈAJOVÝ VÝLET. Z Archy do pøírody.
g 19. 10. (st) ZRCADLOVÉ SESTRY, ostravské pìvecké duo
+ klavír a buben. Èajovna Archa, 19.00 hod., 40,- Kè.
g 22. 10. (so) VLADIMÍR MERTA, poprvé v Galerce. Osobitý
písnièkáø a kytarista. Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kè.
g 26. 10. (st) VEÈER VIDEOKLIPÙ, OD VIDEOKLIPU
K FILMU. Mladý filmový nadenec a kritik David Kresta a Davo Krstiè ze Slovinska, pøednáející na olomoucké univerzitì,
zavítá k osvìtové interaktivní pøednáce. Veèer bude provázen hojnou ukázkou toho nejlepího, co se za poslední léta
v oblasti hudebních klipù objevilo plus jedna perla na závìr.
Klub Galerka, 19.00 hod., 20,- Kè.
g 27. 10. (èt) 6. JAZZOVÝ VEÈER, tentokrát s bluesovou
skupinou Mothers Follow Chairs. Klub Galerka, 19.00 hod.,
30,- Kè.
g 28. 10. (pá) NATHANIA & THORNY WAY, dvojkoncert.
Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kè.

Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína zve vechny
své èleny a pøíznivce k návtìvì Gobelinky ve Valaském
Meziøièí v druhé polovinì mìsíce øíjna 2005. Datum a hodina
odjezdu bude upøesnìna na vývìskách klubu. Zároveò pøipomínáme otevøení pamìtního místa  lapidária na novojièínském høbitovì (podrobnosti viz na str.12).
Karel Chobot

g
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g Pátek 21. 10. od 8.00 hod. OMBUDSMAN A MUZEUM
ROMSKÉ KULTURY. PRVNÍ EXKURZE Z UNIKÁTNÍHO PROGRAMU E6+1. Zaèneme návtìvou v kanceláøi Veøejného ochránce práv ÈR a pokraèovat budeme programem a prohlídkou v Muzeu romské kultury. Návrat pøiblinì kolem 16. hodiny, cena 250,- Kè. Více informací na
www.ddmfokus.cz

Pátek 21. 10. od 18.00 do 21.00 hod. DISKOTÉKA FIRST
FRIDAY. Pro lidièky do 15 let, kteøí mají rádi spoleènost,
dobrou zábavu a chtìjí si poprvé po prázdninách zatanèit
se svými kamarády. Ve velkém sále DDM Fokus bude pro
vás hrát DJ Lojza Kvita. Vstupné: 30,- Kè.

g

g Sobota 22. 10. od 9.00 do 13.00 hod. v ateliéru DDM Fokus. KURZ PLETENÍ Z PEDIGU: Nová nabídka pro ty,
kteøí se chtìjí nauèit plést koíky, podnosy s pevným dnem
aj. Cena jednoho kurzu je 300,- Kè (materiál v cenì). Pøihlásit se mùete i telefonicky u S. trbavé (556 710 088).
g 26. 30. 10. NE NAPADNE SNÍH
Podzimní tábor!
Poslední ance v roce 2005 je právì od støedy 26. do 30. 10.
Uít si høejivých sluneèních paprskù a babího léta  dlouhodobá meteorologická pøedpovìï! Rodièe si odpoèinou,
ratolesti vyøádí! Vechny dìti, které mají rády legraci, tanec, malování, vìèné hraní, zveme na kratièký pobyt na TZ
Hùrka. Ètìte! Ptejte se! Volejte! Cena: 950,- Kè.

Sobota 29. 10. od 7.00 do 19.00 hod. OSVÌTIM. Druhá
exkurze v rámci E6+1, tentokrát do míst, kde slova nestaèí a vzpomínky ijí. Jen pro silné povahy, nevhodné pro
dìti. Doba odjezdu a cena budou upøesnìny. Pøihláky si
vyzvednìte v Infocentru DDM Fokus a po vyplnìní odevzdejte do 21. 10.tamté. Více informací na www.ddmfokus.cz a na samostatných plakátech. Cena: 320,- Kè.

g

Dennì od 14.00 hod. do 18.00 hod. INTERNET ZA
KAÈKU POUZE U NÁS! Od 3. 10. budou pro èleny DDM
a jejich doprovod k dispozici ve vestibulu Fokusu dva poèítaèe, na kterých mùete surfovat po internetu za pouhopouhou korunu. Takovou pøíleitost si nenechejte ujít!

g

Seznamte se!

Týden knihoven 2005  letos

g Okresní organizace Sdruení
pro pomoc mentálnì postieným
ÈR Nový Jièín. Sídlo: Beskydská
176, 741 01 Nový Jièín, e-mail: sukubanj@quick.cz. Pøedsedkynì: Marta
Holáòová, telefon: 556 711 072.
Náplò èinnosti organizace: Okresní organizace SPMP ÈR Nový Jièín
pùsobí na území mìsta od roku 1997. V dnení dobì èítá její
základna 46 èlenù. Aktivity Sdruení pro pomoc mentálnì postieným ÈR Nový Jièín v souèasné dobì lze rozdìlit do ètyø
hlavních skupin:
1) Èinnost informaèního charakteru. Sdruení poskytuje
poradenství a informaèní pomoc svým èlenùm, rodièùm a ostatním rodinným pøísluníkùm rodin s osobami s mentálním postiením, kolí a vzdìlává odborné pracovníky svých vlastních
zaøízení. Souèasnì pùsobí na utváøení správných pøedstav
o problémech lidí s mentálním postiením navenek vùèi laické
i odborné veøejnosti.
2) Pùsobení na legislativu. Nejvyí orgán Sdruení usiluje
o ovlivòování legislativy v zájmu vytváøení pøíznivìjích podmínek pro ivot, vzdìlávání i pracovní zapojení osob s mentálním postiením.
3) Aktivity na podporu vyuití volného èasu. Do této skupiny patøí aktivity provozované sdruením prakticky ji od
zaèátku jeho pùsobení, které se ovem ve svých formách kvalitativnì rozvíjely a po souèasnou relativnì velmi irokou
nabídku. Jde zejména o organizování rehabilitaèních pobytù
postiených osob s doprovodem na území republiky s finanèní
pomocí Ministerstva zdravotnictví a v zahranièí s finanèní
pomocí Veobecné zdravotní pojiovny. V rámci klubové èinnosti sdruuje organizace sportovní soutìe, krouky taneèní
a dramatické, na nì pak navazují výstavy výtvarných prací
ve spolupráci s ÈS, hudební a divadelní vystoupení. Také
nabízí monost práce s keramikou a sklem.
4) Sociální sluby poskytované zaøízením Okresní organizace SPMP ÈR Nový Jièín. V denním zaøízení kola ivota
peèují o klienty po dobu jejich pobytu, tedy zajiují stravu
zdravotní a pedagogické vedení a efektivní vyuití volného
èasu pøi aktivaèních programech integraèního charakteru.
V rámci tìchto programù pøipravují osoby s mentálním postiením na zamìstnání, vhodným výchovným pùsobením
podle individuálnì pøipravených plánù rozvíjí pozitivní návyky, schopnosti a dovednosti klientù, rehabilitaèním cvièením
a fyzioterapií rozvíjí jejich fyzickou kondici. Denní zaøízení
kola ivota poskytuje i poradenství adresované klientùm,
jejich rodièùm a ostatním rodinným pøísluníkùm osob s mentálním postiením.
Èinnost v loòském a letoním roce: Okresní organizace
SPMP ÈR vyvíjí mnoho aktivit, pøi kterých si lidé s MP mohou
zasportovat, druit se, navazovat nová pøátelství a vztahy.
Nai èlenové se zúèastòují aktivit naich kolegù v jiných moravských mìstech, sami poøádáme øadu sportovních turnajù,
jako jsou ipky èi bowling. Pøi organizaci tìchto akcí vyuíváme i podpory mìsta Nový Jièín a KÚ MSK. V ÈR spolupracujeme s jinými denními zaøízeními (Nadìje Otrokovice a Zlín,
APLA, EFFETA Brno), v zahranièí s Warsztaty terapii zajeciowej - Swietochlowice (PL), Katolische diakonia - Heim
Dessau (D). Cílem spolupráce s dalími zaøízeními a sdrueními je výmìna profesních a pracovních zkueností, poøádání spoleèných sportovních, zábavných a vzdìlávacích akcí
integraèního charakteru. Horizont této spolupráce je dlouhodobý a navázané spolupráce trvají ji øadu let.
Cíle a plány do budoucna: Mezi hlavní cíle patøí ochrana
práv lidí s mentálním postiením a jejich rodin tak, aby se mohli
tìit ze stejných výsad jako zdravá populace, vytváøení podmínek pro snaí integraci tìchto osob do spoleènosti, hledání vhodných moností jejich pracovního zaøazení a zajitìní odborného poradenství a péèe o osoby s mentálním postiením. Významnou snahou Okresní organizace je vybudování
chránìného bydlení pro lidi s MP pøi denním zaøízení kola
ivota a rozíøení jejich prostor pro denní èinnost a také navýení kapacity stacionáøe.
Michal Holáò

s mottem Velcí a malí Èechové
g Zveme ètenáøe i neètenáøe do mìstské knihovny, a to v týdnu od 3. do 7. øíjna na akci Navate pøátelství s knihovnou. Nai uivatelé budou mít bìhem tohoto týdne monost
projevit vztah ke své knihovnì tím, e naváou jakýkoliv provázek, maximálnì 0,5 m dlouhý. Provázky se mohou rùznì
vyzdobit, nejlépe lísteèky z odkazem na úvodní motto  napø.
kdy jsem poprvé èetl Babièku nebo mùj oblíbený èeský autor.
Také mohou napsat vzkaz pro své knihovnice.
V tomto týdnu se také mùete pøihlásit zdarma do naí
knihovny, vyuít amnestii dluníkù, pùlhodinku internetu
zdarma, zapojit se do výtvarné dílny Foukej, foukej, vìtøíèku
nebo se zúèastnit pohádkového ètení pro malé ètenáøe z pohádek Boeny Nìmcové.
Pokud neznáte nae hudební oddìlení, nabízíme exkurze
pro základní koly, exkurzi klientù obèanského sdruení
Kafira nebo odborné zakolení nevidomých a slabozrakých
pro práci s digitální lupou. I v tomto oddìlení je volný pøístup
na internet. Pøijïte se podívat, popøípadì si i nìco pùjèit!
Tìíme se na vás.
Hana Krkoková, vedoucí knihovny

Volby do dìtského parlamentu

u klepou na dveøe

Zhruba pøed pìti lety se ná parlament poprvé seel s novojièínskými zastupiteli, aby je oficiálnì poádal o vzájemnou spolupráci. Schùzky se kromì zástupcù Regionálního
dìtského parlamentu zúèastnili i tehdejí místostarostové
Ivan Týle s Jarmilou vubovou a dalí èlenové rady mìsta.
Radnice je s vámi ochotna jednat, ale to mùe nastat a
v pøípadì, kdy budete mít právoplatný mandát, prohlásil tehdy pan místostarosta Týle. A to je jeden z hlavních
dùvodù, proè se letos na podzim uskuteèní na základních
kolách volby do dìtského parlamentu. Není vak jediný. Dalím dùvodem, proè chceme pozvat dìti a mláde k urnám,
je cíl zlepit komunikaci mezi parlamentem a kolami. Právì
pedagogickým ústavùm by podzimní volby nemìly zùstat lhostejné. Tím, e vylou zástupce do dìtského parlamentu,
získají hodnì. Jejich áci toti budou mít vynikající monost,
jak uplatnit své nadání ve prospìch celé spoleènosti, a zároveò íøit dobré jméno nejen parlamentu, ale i koly.
Avízo, e to s volbami myslíme vánì, jsme øeditelùm kol
v minulosti dávali ji mnohokrát, ale vìtinou právì tady
vechna snaení brala konce. Letoní rok je vak pro ná
parlament rokem s velkým R. Poehnání k volbám jsme
dostali od pana (nyní ji starosty) Ivana Týleho a celé radnice,
která se navíc uvolila spolupodílet se na jejich konání, a tak
snad ji nic nebrání tomu, aby mohly probìhnout a studenti
se mohli vydat za plentu.
Ná parlament by se do podobných voleb nepoutìl, kdyby
si nebyl jistý, e v naem mìstì a jeho okolí ije obrovské
mnoství mladých lidí se irokým potenciálem, který chtìjí
uplatnit. K tomu by jim mìl dopomoci právì Regionální dìtský parlament. Ten bìhem svého sedmiletého pùsobení udìlal kus práce  a u to jsou charitativní akce pro postiené
lidi, úèasti na ekologických brigádách, prosazení sníeného
vstupného na novojièínský bazén èi reprezentace na zasedání snìmu Národního parlamentu dìtí a mládee. A v této
èinnosti hodlá i nadále pokraèovat. A proto ádáme vechny
schopné mladé, aby se nebáli kandidovat. Pokud toti mají
dobré srdce a touhu udìlat nìco nejen pro sebe, ale i pro
druhé, tak k tomu mají ideální pøíleitost.

g

V Regionálním dìtském parlamentu vá nápad èi názor
nezùstane nepovimnut! Tìíme se na vai volební úèast
a na setkání s vyvolenými studenty na seznamovacím
víkendu v listopadu!
Martin Kubièík,
èlen Regionálního dìtského parlamentu
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Pracovní prázdniny
v Beskydském divadle konèí
g Prázdniny jsou u dávno za námi, kolní rok zaèal se elez-

nou pravidelností, jen pøíznivci divadla se v záøí bohuel
jetì ádného dramatického záitku nedoèkali. Èilý ruch vak
panoval od konce srpna v pokladnì divadla, kde pokraèoval
pøedprodej abonentních vstupenek pøedplatitelských skupin.
Beskydské divadlo neusnulo letním spánkem, spí se vzpamatovávalo z velmi nároèné minulé sezony. Za bìného provozu probìhla rekonstrukce èásti budovy, ve které jsou umístìny atny umìlcù a zasaeno bylo rovnì zadní jevitì. Celá
budova potøebovala dùkladný úklid. Zadní jevitì bylo znovu
osazeno divadelní technikou a zprovoznìno. Citelnì nám
v uplynulé sezonì scházelo hlavnì pøi uvádìní oper a operet.
Na renovaci u také netrpìlivì èekala prkna, která znamenají svìt, tedy jevitì. V srpnu a záøí rovnì probíhaly práce
na opravì èásti støechy. To vechno se samozøejmì muselo
skloubit s vybíráním dovolených zamìstnancù divadla.
Proto jsme pøi pøípravì této sezony byli opatrní a první
pøedstavení naplánovali na zaèátek øíjna. Na co se tedy mohou návtìvníci divadla tìit? Nejmení diváky urèitì nadchne Kouzelná kolka s Majdou a Frantikem. Své poèetné
pøíznivce má cimbálová muzika Hradian s charismatickým
Jiøím Pavlicou (jen na okraj  v loòském roce se po lístcích
na Hradian jen zapráilo). Milovníci svérázného humoru
divadla Vizita jsou u urèitì zvìdavi, kam je proud nespoutané fantazie pánù Duka a Zbroka zavede tentokrát. Listopad si u nedovedeme pøedstavit bez nového koncertního
programu Ondøeje Havelky a Melody Makers  letos Rozvrkoèení s Jaroslavem Jekem, Voskovcem + Werichem, a bez
nové Besídky divadla Sklep. A u jsme u zaèátku prosince.
Miroslava Donutila se zeptáme, na co chceme, a on nám
odpoví, na co bude chtít. Vánoèní náladu urèitì pøinese
koncert skupiny Javory s Petrem a Hanou Ulrychovými. Ale
nepøedbíhejme, vdy je teprve babí léto a pøed sebou máme
øadu podzimních veèerù. Co takhle nìkteré z nich strávit
v divadle?
Podrobnou nabídku naeho divadla najdete na naich plakátech a titìných programech, internetové adrese http://divadlo.novy-jicin.cz a také na stránkách tohoto Zpravodaje
a urèitì si tam to pravé pro sebe vyberete.
Pavel Bártek, Alena Svobodová

Mateøské centrum pro nový ivot
17. øíjna 2005 zahajuje svou èinnost Mateøské centrum
pro nový ivot (Mcentrum) v Novém Jièínì na ulici Nábøení 23 v budovì FITIN studio. Cílem Mcentra je aktivní pøíprava en na tìhotenství a porod, programy pro maminky
s dìtmi, pøednáky, kurzy, cvièení.
Od 17. øíjna bude kadé pondìlí od 17.00 do 18.00 hod. CVIÈENÍ S BALONEM PRO TÌHOTNÉ (vhodné po celou dobu
tìhotenství). Vede Mgr. Ivana Mutinová, blií informace na
tel.: 604 447 154.
Od 18. øíjna budou kadé úterý od 13.00 do 15.30 hod. SHIATSU MASÁE PRO TÌHOTNÉ. Jemná technika, která
pomáhá pøi bolestech zad, køíové oblasti i dolních konèetin. Objednávky na tel.: 606 955 930 u pí Folvarèné.
Od 18. øíjna kadé úterý od 16.00 do 17.00 hod. SPOLEÈNÁ SETKÁNÍ TÌHOTNÝCH MAMINEK S ORIENTÁLNÍM BØINÍM TANCEM. Vede árka Folvarèná, ákynì
Tamary Markové, lektorky tance rodièek. Blií informace
na tel.: 606 955 930.
Od 19. øíjna bude kadou støedu od 16.00 do 17.00 hod.
CVIÈENÍ A RELAXACE KE SNADNÌJÍMU PORODU
(vhodné po celou dobu tìhotenství). Vede Eva Hanzelková,
blií informace na tel.: 776 158 503.
Pøednáka pro veøejnost 26. 10. v 17.00 hod. RODIÈOVSTVÍ NENÍ NÁHODA. Jak vzniká ivot? Jsem tady poprvé?
Co cítí dítì v bøíku? Co ve ovlivòuje jeho zdárný vývoj? Musí
být porod trauma? Tato a dalí témata zaznìjí na pøednáce
Mgr. Ivany Mutinové.
g
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Vánoèní jarmark  oznámení
g Upozoròujeme vechny podnikatele, e také v letoním roce

je pøipravován tradièní Vánoèní jarmark, který se bude konat
na Masarykovì námìstí v Novém Jièínì. Souèástí jarmarku
budou stejnì jako v minulém roce stylové døevìné stánky.
V souèasné dobì jsou ji pøijímány pøihláky k prodeji v tìchto
stáncích. O nìco pozdìji pak zaène prodej i na volné ploe, ve
vlastních stáncích, ke kterému je také mono se ji pøihlásit.
Komise obchodu, slueb a cestovního ruchu pak na základì
písemných pøihláek vybere prodejce, kteøí by svým zboím
vhodnì doplnili sortiment v pevných provozovnách. V písemných pøihlákách je nutno podrobnì uvést sortiment, vzhled
a rozmìry stánkù a nezapomenout zpáteèní adresu a telefonický kontakt. V pøípadì zájmu o uzamykatelný døevìný stánek (3 x 2 = 6 m2), uveïte tuto skuteènost rovnì do pøihláky. O definitivní podobì jarmarku, pøesných termínech konání, sazbì za døevìný stánek apod. bude rozhodovat Rada
mìsta Nový Jièín na svém jednání 6. 10. 2005. Tyto informace
budou následnì zveøejnìny jak na webu mìsta, tak v tisku,
mìstské televizi, popøípadì je obdríte pøímo na níe uvedené
adrese. Pøihláky je tøeba poslat do 11. 11. 2005 na adresu
Mìstský úøad Nový Jièín, odbor obecní ivnostenský úøad,
Masarykovo námìstí 1/1, 741 01 Nový Jièín. (tel. 556 768 311).
Pavlína Hastíková, Marek Stoklasa

Festival polky v Swietochlovicích
Ve dnech 9.11. 9. se uskuteènil za finanèního pøispìní
Evropské unie v partnerském mìstì Swietochlovice první
roèník akce pod názvem Festival polky. Zajímavý pokus zviditelnìní naeho partnerského mìsta z Polska poøadatelùm
vyel na výbornou. Do tøídenního zábavného programu bylo
dùmyslnì zaèlenìno setkání novináøù píících o této zemi
v zahranièí. Semináø vyvrcholil volbou Miss novináøka, co
vzbudilo zájem vech pøítomných médií a swietochlovickým
pøineslo oèekávanou popularitu.
Pocitovì smíené dojmy z tøídenní podívané rùznorodé smìsice prazvlátních atrakcí mi nebrání osobnì podìkovat novojièínskému sextetu Pohoda za pozvednutí kulturního ducha
tohoto festivalu a pøítomnému historickému pluku Harrach
za reprezentaci naeho mìsta osobitým a vdy fungujícím
zpùsobem.
Gabriela itníková

g

Øeka

Jaroslav Merenda

Její proud konce nemá.
Den co den spìchá v irý svìt.
Co chce jí mùe vyprávìt,
ústa bude mít nìmá.
S poselstvím od pramene
pospíchá dál a dál.
A cokoli bys povídal,
na vechno zapomene.
A cesta její dospìje
k velké náruèi moøe,
pøijme i tvoje nadìje,
tvé radosti  i hoøe.
Pohled z mostu u tabákové továrny
proti toku øeky Jièínky.
Text a foto Jaroslav Bìlík

Významní hudební skladatelé
g Nae mìsto se mùe pochlubit hned tøemi hudebními tvùrci, jejich vìhlas pøekroèil hranice regionu. O prvním z nich
jsem ètenáøe podrobnì informoval v bøeznovém èísle Novojièínského zpravodaje v roce 2003 u pøíleitosti jeho 75. narozenin. Doc. PhDr. Antonín Tuèapský, dritel èestného
titulu doctor honoris causa a èetných dalích vyznamenání u nás i v zahranièí, rodák z Opatovic u Vykova (1928),
pobýval a tvoøil v naem mìstì v letech 1955-1959. V tomto
období zde zkomponoval a provedl svoji komorní kantátu
Chlapec a hvìzdy na slova Jaroslava Seiferta pro recitátora,
sóla, enský sbor a malé komorní instrumentální seskupení.
Tuèapského tvorba je velmi rozsáhlá, ánrovì pestrá a
èelné místo v ní zaujímá sborová tvorba. Z více ne 400 opusù
si dnes pøipomeòme aspoò jeho rozsáhlejí kompozice: oratoria Missa Serena (s dedikací papei Janu Pavlu II.) a Stabat
Mater, kantáty Maøí Magdalena, The Sacrifice, Kohelet a Comedia, ze symfonických dìl pak Floreat Patria a Triptychon.
V roce 1975 byl donucen k emigraci, odeel do Londýna, kde
se stal profesorem na proslulé Trinity College of Music.
Druhým skadatelem, který pùsobil v Novém Jièínì, je Èestmír Gregor, brnìnský rodák (nar. 14. 5. 1926). Ve svém roditi postupnì vystudoval konzervatoø a poté hudební vìdy
na Masarykovì univerzitì tamté. Ve studiu skladby pokraèoval u Jar. Kvapila na brnìnské JAMU (do roku 1954) a po
pøeruení kvùli tìké nemoci dokonèil studia absolutoriem
u Jana Kapra v roce 1970. V letech 19541959 il v Novém
Jièínì jako svobodný umìlec. Potom pracoval krátkou dobu
v ostravské poboèce Svazu ès. skladatelù a jako vedoucí hudebního oddìlení Ostravského rozhlasového studia. Vzhledem k èasové tísni pøesídlil s rodinou do Ostravy-Poruby,
kde bydlel a do roku 1976. Kdy z politických dùvodù ztratil
zamìstnání a jeho skladby nesmìly být veøejnì provozovány,
odeel do Prahy-Modøan, kde dodnes ije a stále komponuje.
Ji v dobì ukonèení svých studií, ve svém raném tvùrèím
období, postihuje vechny hudební formy i ánry a vyuívá
moderních skladebních technik, vèetnì atonality. V údobí
let padesátých patøily jeho orchestrální skladby (Radostná
pøedehra  1951), politické kantáty a písnì k nejhranìjím.
Ke zlomu dochází v symfonické Polyfoniettì (1961). Zaèíná
si vímat neoklasicismu, zajímají ho prvky jazzu a rocku.
Vyuívá bohaté melodiky s moravskými písòovými prvky.
V jeho tvorbì pøevaují velká formy. Postupnì tak vznikají
Choreografické symfonie (1963), Symfonie mého mìsta (1973),
Praská noèní symfonie (1977), Symfonické metamorfózy
na bluesové téma (1986) a Symfonie Evropa, hranice tisíciletí (1977). Je rovnì autorem ètyø koncertù (houslového,
violoncellového, klarinetového a klavírního). Pozornost si
zaslouí i balet Závra (na libreto Pavla moka) a opera Profesionální ena (na vlastní libreto podle románu V. Párala).
Je také autorem nìkolika odborných pojednání, která byla
vydána tiskem.
Nejdéle pobýval v Novém Jièínì poslední ze skladatelského
tria (18 let) JUDr. Viktor Veselý. Narodil se ve Velkých Karlovicích 2. 12. 1887. Gymnázium absolvoval ve Valaském
Meziøíèí (18981906) a v letech 19061910vystudoval právnickou fakultu na Karlovì univerzitì v Praze. Hudebnì se
vzdìlával u tìch nejkvalifikovanìjích hudebních pedagogù.
Hru na klavír studoval u Romana Veselého a Viléma Kurze,
skladbu pak u Vítìzslava Nováka. Po studiích byl nejdøíve
zamìstnán v soudnictví (Valaské Meziøíèí, Olomouc, Ronov, Nový Jièín) a od roku 1919 zastával funkci ministerského rady na Ministerstvu zemìdìlství v Praze. Po odchodu
do dùchodu v roce 1948 il a do své smrti v Novém Jièínì.
Ve vech svých pùsobitích se uplatòoval jako výteèný pianista a pøíleitostný hudební pedagog. I v dùchodu jetì pùsobil dva roky jako uèitel zdejí LU a v následujících letech
jako korepetitor v Beskydském divadle. Dlouhodobì se stýkal s pøedními naimi skladateli: Køièkou, Sukem, Novákem
a Vycpálkem.
V jeho tvorbì pøevaují mení hudební formy. Z klavírních
skladeb bych jmenoval aspoò Podveèer na slovenské salai,
Scherzino èi Rozmary. Pozornost posluchaèù budily i Ciaconna pro varhany, klavírní trio Serenata a Slavnostní pochod
pro velký orchestr. Oblíbeny byly i Veselého skladby pro de-

chovku jako napø. Valaská mazurka, A do Jièína a paèku,
paèku. Za zmínku stojí i dvì smyècová kvarteta a Variace
na lidovou píseò Dobøe bylo naí Rozínì pro symfonický orchestr. Vrcholem jeho tvorby vak byla Karlovická suita (Jezerné, Léskové, Miloòov a Javorníky). Z mnoha jeho odchovancù se stali významní výkonní hudebníci.
Seznámil jsem vás s tøemi hudebními osobnostmi, které
v naem mìstì po urèitou dobu pùsobily a které se svými
hudebními výtvory postaraly o zviditelnìní zdejího regionu.
Tato moje malá vzpomínka nech je dílkem za jejich záslunou práci.
Mgr. Václav Ptáèek

Z místní èásti Bludovice
g Pùvodní Valace se daøí.
Roèní výroèí oslavil v uplynulých dnech Klub pøíznivcù
a chovatelù pùvodní valaské
ovce se sídlem na zemìdìlské
usedlosti Bludièka. Chovatelé
z celé èeské republiky si dali
za cíl zachránit vzácné plemeno oveèky typické pro zdejí
kraj, co se jim pomalu daøí.
Na výroèní schùzce konané
17. 9. 2005 na ekologické
farmì Stránské u Rýmaøova
bylo konstatováno, e loòský
poèetní stav stáda 130 ks byl navýen na dneních potìujících 245 zástupcù.
g Pozvání na Hubertovu
jízdu. Dne 29. 10. 2005 probìhne tradièní Hubertova
jízda poøádaná místním jezdeckým oddílem. Milovníci
koní se v sedle svých ètyønohých pøátel za zvuku loveckých fanfár rozlouèí v Bludovicích s uplynulou jezdeckou
sezonou ji po deváté. Vìøíme,
e patron svatý Hubert bude
nad námi  lovci beze zbraní dret i letos ochrannou
ruku. Na zajímavou podívanou jsou vichni srdeènì zváni.

Kronika 2004. Letos poprvé byl zpracován jednoduchý
pøehled zdejího dìní za uplynulý rok 2004. Specifický ivot
místní èásti mìsta a zajímavé momenty tak budou moci být
zachyceny v novojièínské kronice i pro budoucí generace.

g

g Svatováclavská me. Netradièní me na sv. Václava probìhla dne 28. 9. v odpoledních hodinách ve zdejí kaplièce
sv. Michala. Me a následná prohlídka kaplièky s výkladem
o jejím vzniku a historii byla pomyslnou teèkou za Svatováclavským putováním novojièínských farníkù po okolních
kaplièkách, které navázalo na úspìnou loòskou akci obdobného typu s názvem Putování za zvony.
Foto a text Gabriela itníková

Markéta imèíková, 8 let
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Datum a místo narození: 6. 4.
1929, Straník. Povolání: dùchodce.
Stav: enatý. Poèet dìtí: 3. ivotní
krédo: Mít èisté svìdomí  klid v dui. Materiální bohatství je pomíjející. Jak jste pøijal a co pro vás
znamená ocenìní vaí dlouholeté
práce? Myslím, e kadý takové ocenìní pøebírá s pøekvapením, protoe si je zaslouí mnoho jedincù za
poctivou a dlouholetou práci pro
spoleènost. Co vás k této èinnosti pøivedlo? Asi to ètenáøi
tìce pochopí, ale mìl jsem v dospìlém vìku velkou výhodu,
e jsem v raném dìtství proíval velkou krizi a poznání ivota. V roce 1934 byla celosvìtová krize a otec ztratil zamìstnání, byl nucen koupit na dluh mení zemìdìlskou usedlost,
aby rodina mìla zajitìnou obivu. V tehdejích tvrdých podmínkách se v tomto dluhu natolik prací vyèerpal, e v 38 letech zemøel. Mnì bylo 11 let a se starím bratrem, mladí sestrou a matkou jsme zùstali, abychom spláceli dluh a nìjak
proívali tehdy pro nás velice tvrdý ivot. Byla to pro mne
cenná ivotní zkuenost a moná i velké bohatství, díky mé
matce, která nám byla vdy pøíkladem v ivotì svou skromností, pracovitostí a neuvìøitelnou poctivostí. Její pøísloví
vdy bylo lehké nabytí, vítr uchytí. ádná z mnou absolvovaných kol mi nemohla dát hodnoty, které mnì dala do ivota matka. Soucit s trpícími lidmi. Kdy jsem dospíval, mìl
jsem ji na tehdejí vìk nìjaké mení ivotní zkuenosti, byl
jsem delegován za ÈSM do MNV, za co se nikdy nebudu stydìt, a tak jsem pak nepøetritì pracoval v MNV v rùzných
komisích jako pøedseda a 10 let i jako úèetní. Mìl jsem výhodu,
e jsem si mohl pøi zamìstnání dálkovì a veèernì absolvovat
nejprve zemìdìlskou kolu v ilinì, pak v Opavì a pozdìji
stavební prùmyslovou kolu ve Valaském Meziøíèí. To, co
jsem získal z odborných kol, jsem se snail vyuít jak v zamìstnání, tak v práci v MNV a do integrace k Novému Jièínu
v roce 1979. Velkým vzorem mi byl JUDr. Pavlík Bøetislav
pro své charakterové vlastnosti, pracovitost a obìtavost pro
spoleèenský ivot. Za jeho pùsobení ve Straníku v rùzných
funkcích i jako pøedseda MNV byly vybudovány v akci Z
vysoké hodnoty, jako sportovní areál, GO-ZD, mateøská kola, hasièská zbrojnice, èást vodovodu, èást regulace potoka
pøes obec, komunikace v obci a dalí drobné akce. Tato dobrovolnost v budování od pøeváné èásti obèanù nás sjednocovala, a tak nebyl velký problém navazovat i na kulturní tradice. Pravidelnì jsme ji od mého mladího vìku dvakrát za
rok hrávali ochotnické divadlo na sluné úrovni, v létì cvièili
a tancovali besedy. Také jsme podnikali rùzné kulturní zájezdy. Byla zde i bohatá sportovní èinnost.
Mìl jsem ivotní tìstí, e jsem byl vdy obklopen a pracoval s velmi dobrými kamarády a pøáteli, kteøí ve mnì vdy
probouzeli elán pøi vech akcích. Podobnì tomu bylo i v zamìstnání, kdy jsem nastoupil po vojenské základní slubì na
øeditelství statku Nový Jièín, kde jsem pracoval a do rozdìlení statku v roce 1955 na Nový Jièín a Bílovec. Tehdy jako nejmladí jsem byl pøeveden do Bílovce, ale protoe jsem tam nemìl ádné dopravní spojení, nastoupil jsem k VÚ Hostaovice, kde jsem pracoval po odborné stránce pod krajskou vojenskou ubytovací a stavební správou jako vedoucí správy
budov. I zde jsme ili ve velmi dobrém kolektivu, kdy jsem
pøevánou èást byl ve funkci pøedsedy ROH. Také zde jsme
hrávali ochotnické divadlo a podnikali rùzné kulturní zájezdy. Po 15 letech pùsobní v Hostaovicích jsem byl pøemístìn
do VÚ Nový Jièín a pak do Bludovic ve stejné funkci a do
dùchodu v roce 1989. Z dùvodu, e místní èást Straník je
vzdálena 8 km od mìsta Nový Jièín, kde jsou vybudována
jak kulturní tak i stravovací zaøízení, nemají monost starí
obèané Straníku tato zaøízení vyuívat, zaloili jsme v roce
1991 klub seniorù. Tak jsme zajistili v souèinnosti s peèova-
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telskou slubou a sociálním odborem dovoz a výdej obìdù.
Poøádáme s velmi obìtavými seniory irokou spoleèenskou
èinnost, na ni pøevánì zveme vechny obèany místní èásti,
ale i obèany Hostaovic. Od zaloení klubu jsme ji uskuteènili 42 zájezdù na rùzné kulturní památky. Pøipravujeme
a shromaïujeme podklady pro kroniku obce o ivotì obce
Straník. A co budoucnost? Vìøím, e v kadé generaci vyrùstají lidé, kteøí se snaí budovat dobrou spoleènost. Máme tady podzim, èas, kdy mnoho lidí upadá do jakéhosi
smutku a letargie. Jak je to u vás? Co máte na podzimu
rád? Vechna období mají svá kouzla. Podzim je i v ivotì
krásný. Pokud máme zájem pøírodì rozumìt, najdeme zde
mnoho pouèení i pro lidský podzim ivota. Je nìco, co byste
chtìl vzkázat ètenáøùm? Aby se kadý snail pochopit, e
i utrpení je souèást ivota. Èím èlovìk víc vytrpìl, stává se
ohleduplnìjím, má blíe k toleranci, k upøímné vstøícnosti,
která spojuje jedince ve spoleènosti. Hlídat své jednání, aby
se neprojevila pomsta nebo závist. Upøímnì jednat s kadým
bez rozdílu jejich názorové pøíslunosti. Být si vìdom, e poctivá práce nemusí být vdy ocenìna, nìkdy a v budoucnosti
naimi potomky. V nai historii máme jedince, ze kterých
mùeme èerpat cenné poznatky pro ivot, viz. J. A. Komenský, T.G. Masaryk a dalí nai významní pøedkové.
Pøipravila Iva Vaendová

Obèanská statistika /srpen
g Narodilo se 26 dìtí, z toho 13 chlapcù a 13 dìvèat. Pøistìhovalo se 88, odstìhovalo 36 obèanù. Bylo uzavøeno 15 sòatkù v Novém Jièínì, 8 v Kunínì. Poèet obyvatel 26 691, zemøelo 19. Nejstarími obèany jsou Terezie Vrbicová (10. 10.
1905) a Josef Hubník (8. 4. 1904).

Motování ovoce v Louèce
g Sdruení zahrádkáøù mìsta Nového Jièína oznamuje obèanùm, e motování ovoce, které se provádí v budovì poty
a zdravotního støediska v Louèce, bylo zahájeno v sobotu od
17. záøí od 9.00 do 15.00 hodin. Motování bude provádìno
pravidelnì kadou sobotu. Ukonèení v mìsíci øíjnu bude oznámeno v mìstském rozhlase.
Jaroslav Korèák, pøedseda sdruení

Prohlídka Grazu.

Pozoruhodnì zrekonstruovaný Klagenfurt.

Zájezd rodákù do Rakouska a Slovinska

g Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína uspoøádal v prvních podzimních dnech letoního roku zájezd, který smìøoval
po stopách významných rodákù naeho mìsta pùsobících v nedávné minulosti na území Rakouska a Slovinska. Pozornost
jeho 43 úèastníkù, mezi nimi jsem byl i já, byla zamìøena
v jeho první pùli na hledání stop po Euardu Veithovi, Antonu
Koligovi a Otto Kraigherovi Mlèochovi, významných to malíøích narozených v naem mìstì, kteøí jsou kulturní veøejností dneního Rakouska velmi uznáváni. Mìli jsme monost se
o tom pøesvìdèit na mnoha místech hlavního mìsta Korutan
Klagenfurtu. Bylo by více ne nespravedlivé neøíci, e jsme
v osobì pana Eberharda Kraighera-Mlèocha, syna umìlce
zde ijícího, mìli velmi zdatného prùvodce. Dlouhá léta i on
z pozice architekta mìsta spoluovlivòoval souèasnou podobu
Klagenfurtu a byl autorem celé øady citlivých zásahù do èetných památek, kterými se toto mìsto i jeho malebné okolí
honosí. Umìlecká díla naich rodákù zdobí významné kulturní památky. Napøíklad interiér velmi krásného mìstského
divadla je vyzdoben stropními malbami, jejich autorem není
nikdo jiný ne Eduard Veith. Díla Antona Koliga jsou vùbec
v Rakousku vysoce cenìna a mají pokraèovatele v jeho synovi,
který svými moderními obrazy vyzdobil zasedací místnost
klagenfurtské radnice.
Samostatnou kapitolu tvoøí dílo Otto Kraighera-Mlèocha,
který má v blízkém Feistritzi vybudovanou malou galerii, kterou jeho syn Eberhard s rodinou pøibliuje jeho tvorbu èetným
zájemcùm. Velmi na nás zapùsobila jeho díla, kterými pøi pouití speciální techniky malby do omítky vyzdobil zdejí kapli.
Návtìva Klagenfurtu mìla i své vyvrcholení, kterým bezesporu bylo velmi srdeèné pøijetí vech úèastníkù zájezdu starostou mìsta panem Haraldem Scheuerem. Vedoucí zájezdu,
místostarosta p. Pavel Wessely, mu pøi této pøíleitosti pøedal dopis starosty Mgr. Ivana Týleho, mimo jiné ho zvoucího
k návtìvì Nového Jièína. Náplò zájezdu nebyla jenom tvoøena seznamováním se s díly naich rodákù, ale mìli jsme
i monost poznat krásné jezero Wörthersee s neménì krásným okolím, jako i pøi krátkých zastaveních støed mìsta
Grazu èi láznì Bad Blumau, leící cca 60 km od tohoto mìsta.
Tyto láznì stojí za podívanou, protoe mimo termální prameny jsou pozoruhodné svým zvoleným stavebním slohem
celého areálu, jeho autorem není nikdo jiný ne známý umìlec Hundertwasser.
Nae cesta z jiního Rakouska pokraèovala do Slovinska
k návtìvì mìsta Mariboru. Maribor je hranièní mìsto, z nìho je patrna národnostní heterogennost plynoucí z døívìjí
souèásti k Rakousku-Uhersku, jako i po roce 1945 pøísluností k Jugoslávské federativní republice. Je zde patrný i nezanedbatelný vliv èeské meniny. Jinak jsme byli okouzleni
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malebností cesty z Rakouska do Slovinska, která z hor sestupuje do údolí øeky Drávy lemované vinicemi.
V tomto mìstì bezmála 25 let il a pùsobil jako architekt
mìsta novojièínský rodák (1879) Max Czeike, který zde po
sobì zanechal vpravdì velké dílo. Mìli jsme monost za doprovodu ing. Dvoøákové, profesorky zdejí støední stavební
koly pocházející z Prahy a zde ijící, poznat celou øadu architektonicky krásných objektù vìtího èi meního rozsahu,
jejich autorem právì Max Czeike byl. Velmi milé bylo, e za
námi na krátké setkání pøijela i konzulka velvyslanectví Èeské
republiky ve Slovinsku paní Vìra Poøízová, která se velmi
ivì zajímala o poslání naí cesty, jako i o celkovou èinnost
naeho klubu.
Co øíci závìrem? Z reakce úèastníkù zájezdu zaznìla opakovanì spokojenost s jeho zdaøile zvolenou náplní. Potìující
byla i ta skuteènost, e mezi úèastníky byla zastoupena i mladá generace tvoøená osmi studenty novojièínského gymnázia
se svými dvìma profesory. Studentùm k úhradì pøispìlo i mìsto Nový Jièín jako odmìnu za jejich angaovanost pøi historickém prùzkumu provádìném na mìstském høbitovì.
Èetná podìkování smìøovala k místostarostovi p. P. Wesselemu za jeho pøíkladnì výborné vedení celého zájezdu jako
i PhDr. Jaroslavu Zezulèíkovi, kastelánu zámku Kunín, který
jako historik nás po celou dobu zájezdu obìtavì seznamoval
s dalími doplòujícími historickými fakty. Struènì øeèeno,
byla to dalí zdaøilá akce Klubu rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína, za kterou lze organizátorùm podìkovat a tìit
se na dalí akce poøádané pod zátitou klubu.
Za úèastníky zájezdu ing. Miroslav rámek,
èlen KRP mìsta Nového Jièína

Mìstské divadlo v Klagenfurtu  autor Eduard Veith.
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