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Výsadba stromové aleje pod Svincem

Z Programu péèe o krajinu Ministerstva ivotního prostøedí obdrelo v letoním roce mìsto Nový Jièín finanèní pøíspìvek na realizaci výsadby stromové aleje podél pøíjezdové cesty
k lyaøskému areálu pod Svincem v k.ú. Louèka u Nového
Jièína. Prostøednictvím Èeského svazu ochráncù pøírody Nový Jièín bylo v sobotu 22. øíjna 2005 vysazeno 200 ks listnatých døevin, které byly po pøedchozí úpravì korunek a koøenových systémù ukotveny a opatøeny mechanickou ochranou.
Jedná se o pùvodní plané hrunì (Pyrus pyraster) pocházející z oblasti Podbeskydské pahorkatiny, jejich jednostranná liniová výsadba rozèlení zemìdìlsky obhospodaøované pozemky a doplní mizející rozptýlenou zeleò v krajinì.
Zámìrem orgánu ochrany pøírody je registrovat alej jako významný krajinný prvek se snahou posílit ekologickou rovnováhu a zvýit druhovou rozmanitost pøírodního a krajinného
prostøedí. Drobné lesíky, stromoøadí, remízy, døevinami porostlé meze i staré solitérní stromy jsou výrazným prvkem,
který charakterizuje dochovaný pøírodní, kulturní i historický
ráz území a plní kromì estetického úèinku také funkci ekologickou, krajináøskou, protierozní, výchovnou, psychologic-

g

¡ ¡ mesta
¡
M esícník

kou a rekreaèní, hygienickou, mikroklimatickou a dopravní.
Úèelová komunikace, která propojuje místní èást Nového Jièína s masivem Svince, slouí ve vegetaèním období vlastníkùm a uivatelùm jako pøístup k zemìdìlským a lesním pozemkùm (pro umonìní pøíjezdu techniky na pole byl ve výsadbì stromkù na nìkolika místech ponechán prostor). V zimì
je cesta po zpevnìní vyuívána návtìvníky sportovního
a rekreaèního areálu pro pøíjezd ke spodní stanici lyaøského
vleku.
Na zvoleném postupu pøi výsadbì a bezprostøednì následující údrbì aleje závisí její budoucí vývoj. Proto bude v letoním
podzimním termínu zajitìna ze strany Technických slueb
mìsta Nového Jièína opakovaná zálivka a pracovníky odboru
ivotního prostøedí kontrola funkènosti ochrany proti okusu
zvìøí a ukotvení sazenic. Dodrení podmínek projektu pøedloeného k získání finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu
provìøuje po ukonèení akce Agentura ochrany pøírody a krajiny  støedisko Ostrava. Jak probíhaly práce pøi výsadbì aleje uvidíte na fotografiích v barevné pøíloze na stranì 9.
Hana Hùlová, odbor P

Z jednání samosprávných
orgánù mìsta Nový Jièín
Rada mìsta 6. øíjna 2005. Na zaèátku mìsíce øíjna, pøesnìji 6. øíjna 2005, se uskuteènila 43. schùze Rady mìsta Nového
Jièína. V úvodní èásti se radní zabývali finanèními záleitostmi, bìnými zmìnami závazných ukazatelù a úpravami rozpoètu. Schválili také ádost Klubu vojenské historie Kaunitz
Rittberg o finanèní pøíspìvek ve výi 20 000,- Kè na kulturnì
spoleèenskou akci Pøíjezd cara Alexandra do Nového Jièína, je se uskuteèní 5. listopadu 2005 na Masarykovì námìstí. Jedná se o projekt, který bude pøipomínkou základní
hodnoty ivota a vzpomínkou na spoustu bezejmenných lidí
zataených do napoleonských válek. Jeho hlavním cílem je
umonit poznání evropské historie a historie naeho regionu. Poté si radní vyslechli zprávu o vydaných stavebních povoleních a územních rozhodnutích a informaci o plánu odpadového hospodáøství mìsta, který bude schvalován na jednání
zastupitelstva mìsta 20. øíjna 2005.
Místostarosta mìsta pan Pavel Wessely spolu s ostatními
èleny pracovní skupiny seznámil èleny rady mìsta s výsledkem posledního zasedání k prùbìhu pøíprav projektu rekonstrukce Masarykova námìstí. Napøíklad je ji rozhodnuto
o materiálech, ze kterých bude vyroben nový prvek na námìstí  kana se sochou sv. Mikuláe (kana bude vyrobena
z nerezového chemicky pasírovaného plechu, socha s doplòujícími koulemi bude z bronzu a podstavec sochy ze uly).
Tradiènì obsáhlá byla problematika bytových a majetkoprávních záleitostí. Proto se zde opìtovnì odvoláváme na
plné znìní usnesení. Snad jen si dovolíme upozornit, e RM
se seznámila s informacemi o stavu domù v lokalitì Dolní
brána, ul. Palackého a Vanèurova.
Radní mìsta schválili aktualizovaný plán rozvoje mìsta
na léta 200406, který slouí jako podkladový materiál pro
sestavování rozpoètu mìsta a který je pravidelnì konzultován s odpovìdnými vedoucími odborù MìÚ. RM té schválila
výi ceny tepelné energie pro kotelny s rozvodem a domovní
kotelny s úèinností od 1. 10. 2005 (v souladu s cenovým rozhodnutím ERÚ è. 9/2004 ze dne 20. øíjna 2004 a ERÚ è. 5/2005
ze dne 26. 8. 2005 o cenách plynu).
Starosta mìsta Mgr. Týle byl RM povìøen k podpisu smlouvy o spolupráci partnerù pøi realizaci projektu Posílení kapacity pøi plánování a realizaci programù v Moravskoslezském
kraji v rámci SROP. Cílem celého projektu je posílení kapacity místních a regionálních orgánù pøi plánování a realizaci
programù v rámci strukturálních fondù a posílení kapacity
potencionálních pøíjemcù podpory pøi pøípravì a realizaci projektù spolufinancovaných ze strukturálních fondù EU.
Vedoucí odboru Obecní ivnostenský úøad ing. Bartoò seznámil RM s informacemi o provozování mìstského televizního vysílání (se stávajícím odbavovatelem TV vysílání Studiem Clipper s.r.o. bude pokraèovat smluvní vztah na zajitìní vysílání i v r. 2006), informacemi o letoním Vánoèním
jarmarku (více naleznete v tomto èísle NJ zpravodaje) a návrhem plánu prezentace mìsta Nový Jièín na rok 2006 (mìsto
Nový Jièín se pravidelnì prezentuje na turistických výstavách v ÈR  v roce 2006 to napøíklad bude Regiontour 2006
Brno, Dovolená a region Ostrava, Infotour a cykloturistika
Hradec Králové a takté v zahranièí na Slovensku, v Polsku,
Nìmecku, Lucembursku a Itálii).
Na závìr jednání RM byly èlenové rady vyzváni, aby jejich
politické strany pøipravily nominace svých èlenù pro sestavení grantových výborù pro pøidìlování grantových pøíspìvkù
organizacím a fyzickým osobám pro rok 2006.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín
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Zastupitelstvo mìsta 20. øíjna 2005. V úvodu jednání
pøedstoupil pøed zastupitele øeditel novojièínské Nemocnice
s poliklinikou MUDr. Radan Gocal, který vechny pøítomné
informoval o stavu nemocnice, jejích problémech i úspìích.
Je velmi dobré, e toto vystoupení se v naem mìstì ji stává
pravidelným.
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Z finanèních záleitostí je nutno upozornit snad jen na
schválení pøíspìvku ve výi 500 tis. Kè Nadaènímu fondu
rodného domu J.G. Mendela. Tento pøíspìvek (spolu se stejnými èástkami od Oder a Vraného) otevøe cestu dalím milionùm z dotaèních penìz EU na rekonstrukci rodného domu,
která bude celkovì stát více ne 30 mil. Kè.
Majetkoprávní záleitosti byly jako tradiènì velmi obsáhlé,
za samostatnou zmínku stojí snad jen sloité projednávání
záleitostí spojené s prodejem pozemku na ulici Jugoslávské
(místo mezi garáemi a Jièínkou, které je velmi èasto vyuíváno jako nepovolené parkovitì a dokonce i smetitì)
a také ádosti obèanky mìsta o vykoupení pozemku v blízkosti Libhotì, na nìm v minulosti vznikla ekologická zátì v podobì skládky.
Zastupitelstvo postupnì vzalo na vìdomí èi schválilo zprávu
o údrbì a pøípadných návrzích na prodeje domù v mìstské
památkové rezervaci, odpis pohledávek, novelu smìrnice
o hospodaøení s byty a vybraných sociálních slubách, plán
odpadového hospodáøství a aktualizovaný plán rozvoje mìsta
na léta 20042006.
Dùleité byly i informace o prùbìhu pøíprav projektu rekonstrukce Masarykova námìstí a o úèasti mìsta v projektech SROP. Zde je tøeba zdùraznit, e pøi získávání evropských penìz jsme v posledních týdnech velmi úspìní  na
rozvoj mìstské dopravy se podaøilo získat 15,8 mil. Kè a na
dalí etapu metropolitní sítì 7,5 mil. Kè.
V samotném závìru zastupitelé odsouhlasili zmìnu termínu
posledního letoního zastupitelstva, které se namísto úterý
20. 12. uskuteèní ji ve ètvrtek 15. 12. 2005.
Mgr. Tomá Vindi, tajemník MìÚ

Vánoèní jarmark letos jinak
g To, e by Vánoèní jarmark mìl v Novém Jièínì vypadat
bìhem nìkolika let jinak, bylo ji naznaèeno v loòském roce,
kdy mìsto poøídilo pøedevím k tomuto úèelu nové stylové
døevìné stánky. Vzhledem k finanèní nároènosti je jejich výroba zadávána postupnì. Bìhem roku byly vyuity v mením
rozsahu i pøi jiných akcích jako Pálení èarodìjnic, veletrhu
Novojièínska èi mìstské slavnosti.
Komise obchodu slueb a cestovního ruchu rady mìsta spolu
s ivnostenským úøadem pøipravila pro letoní rok organizaci pøedvánoèního prodeje ponìkud odlinì ne pøedchozí
léta s úmyslem doplnit nabídku v pevných provozovnách a také
zkrálit jarmarkem Masarykovo námìstí v pøedvánoèním
èase. Prodej v mikuláském týdnu (5.11. 12. 2005) tak bude
probíhat pouze v nových døevìných stáncích, kterých má
nyní mìsto 23. V dalím týdnu by pak prodejce v døevìných
stáncích doplnili i prodejci ve vlastních stáncích, tak jak je
známe z minulých let. Celý jarmark pak bude trvat a do
tìdrého dne a v pøípadì zájmu zùstane potøebný poèet stánkù i pro tradièní silvestrovský prodej.
Vechny zájemce o prodej na Vánoèním jarmarku upozoròujeme na nutnost zaslat písemnou ádost jak u v døevìném
mìstském stánku, tak ve vlastním stánku s uvedením sortimentu, typu stánku a jeho velikosti a také s uvedením kontaktních údajù (adresa, IÈO, telefon) do 9. 11. 2005 na MìÚ,
ivnostenský odbor, Masarykovo námìstí 1, 741 01 Nový Jièín.
Komise obchodu slueb a cestovního ruchu následnì vybere prodejce pro Vánoèní jarmark. Zájmem komise je, aby
byl dostateènì zajitìn tradièní adventní a následnì i vánoèní sortiment (vánoèní stromky, iví kapøi, svíèky, ozdoby,
jmelí), pøednost bude dána ruèní výrobì (keramika, výrobky
ze døeva, ozdoby, pøívìsky, suené kvìtiny), které by mìl
doplnit tradièní sortiment, jako sklo, galanterie, biuterie,
parfumerie, balonky, textilní zboí atd. a také dostatek obèerstvení. Odbor kultury pøipravuje bìhem jarmarku vystoupení novojièínských i okolních kulturních souborù, a tak srdeènì vechny zveme a vìøíme, e akce pøispìje k pravé pøedvánoèní atmosféøe letoního roku v centru Nového Jièína.
MVDr. Milan turm
ing. Stanislav Bartoò
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Dluhy na místních poplatcích
bude vymáhat soudní exekutor
Je smutnou skuteèností, e za poslední tøi roky stoupl poèet nezaplacených místních poplatkù témìø trojnásobnì. To
platí zejména pro místní poplatek za komunální odpad. Rada
mìsta Nový Jièín s ohledem na tuto skuteènost schválila dne
6. 10. 2005 pøedání vymáhání dluhù na místních poplatcích
externí advokátní kanceláøi, která bude pro exekuèní øízení
plnì vyuívat slueb soudních exekutorù.
Pro dluníky to v praxi znamená, e jejich dluh na místním
poplatku bude vymáhán soudním exekutorem, pøièem vedle
dluné èástky bude muset dluník hradit i náklady právního
zastoupení mìsta advokátní kanceláøí a odmìnu soudního
exekutora. Tyto náklady spojené s vymáháním dluhu nejsou
nikterak malé a mnohonásobnì pøevyují dlunou èástku
místního poplatku.
Mìsto Nový Jièín chce vyjít vstøíc tìm svým obèanùm 
dluníkùm, kteøí projeví svou dobrou vùli a uhradí zcela své
dluhy na místních poplatcích do 30. 11. 2005. V tìchto pøípadech nebude dluh postoupen k vymáhání a nebude zahájeno exekuèní øízení. Po tomto datu budou dluhy pøedány k vymáhání shora uvedeným zpùsobem. Kadému
dluníkovi bude pøed pøedáním jeho dluhu k vymáhání zaslána v souladu se zákonem výzva k úhradì, pokud ji ji
v minulosti neobdrel. Lze proto doporuèit kadému obèanovi, který nemá øádnì uhrazeny své místní poplatky, aby
tyto ve lhùtì do 30. 11. 2005 zcela uhradil. Návtìva soudního exekutora není nikdy vìcí pøíjemnou stejnì jako její
následky. Pøedejít této nezávidìníhodné zkuenosti lze jednodue  platit své závazky vèas.

g

S jakými doklady lze cestovat
v rámci EU od 1. ledna 2006?
g Pro cestování v rámci Evropské unie od 1. ledna 2006 lze
pouít vechny typy cestovních pasù ÈR, pokud jim neskonèila doba platnosti, a to: cestovní pasy bez strojovì èitelných
údajù, s lepenou fotografií a deskami zelené barvy; cestovní
pasy se strojovì èitelnými údaji, titìnou fotografií a deskami v barvì burgundské èervenì.
Obèanský prùkaz jako cestovní doklad do státù EU  upozornìní: Pro cestování do státù v rámci Evropské unie
od 1. ledna 2006 lze dále pouít pouze zelené obèanské
prùkazy typu karta se strojovì èitelnými údaji, kterým
neskonèila doba jejich platnosti a které nemají ustøiený roh. Dále je tøeba upozornit na skuteènost, e mohou
vzniknout problémy pøi spoleèném cestování dìtí zapsaných
do obèanského prùkazu rodièù, pokud tyto dìti nebudou mít
vlastní cestovní doklad. Dítì zapsané v obèanském prùkazu
rodièe neprokáe státní obèanství, nebo do OP se zapisují
i dìti  cizinci, a to na rozdíl od cestovního pasu rodièù, do
nìj se zapisují pouze dìti, které jsou státními obèany ÈR.
Dalím rozdílem je, e do OP rodièù se zapisuje místo data
narození a pohlaví  rodné èíslo dítìte, které jakoto vnitrostátní identifikaèní údaj mùe být nesrozumitelné pro cizí
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státní orgány! Z uvedených dùvodù Ministerstvo vnitra ÈR
nedoporuèuje cestování dìtí zapsaných v obèanském prùkazu rodièù bez vlastního cestovního dokladu!
Vyobrazení dokumentù, s nimi lze od 1. 1. 2006 vycestovat
do státù EU, viz www.novy-jicin.cz v èásti Mìstský úøad Nový
Jièín, ikona Cestování do EU od 1. 1. 2006. Blií informace na odboru vnitøních vìcí MìÚ Nový Jièín, tel.: 556 768
321  322 (oddìlení EO, OP a CD).

Ve, co potøebujete vìdìt
o odpadech a systému EKO-KOM
g V posledním øíjnovém týdnu se na Mìstském úøadu Nový
Jièín uskuteènil semináø Ve, co potøebujete vìdìt o odpadech a systému EKO-KOM, který je realizován v rámci kampanì Nebuïte líní, tøiïte odpad. Kampaò je souèástí pilotního projektu Intenzifikace systému separovaného sbìru
vytøídìných sloek komunálního odpadu v obcích Moravskoslezského kraje. Institut komunitního rozvoje spoleènì s odborem ivotního prostøedí Mìstského úøadu v Novém Jièínì
zorganizoval setkání, které bylo urèeno pro starosty obcí
spadajících do správního území obcí s rozíøenou pùsobností
 Nový Jièín, Odry a Vítkov. Zámìrem semináøe bylo poskytnout starostùm obcí a odborným pracovníkùm odpovìdi na
otázky v oblasti sbìru, zpracování, separace, recyklace odpadù a související legislativy na úseku odpadového hospodáøství. V první èásti byli úèastníci seznámeni s legislativními
úpravami odpadového hospodáøství od roku 1991 a po souèasnou platnou legislativu. Druhý odpolední blok se týkal
systému EKO-KOM, a to zejména se zamìøením na zapojení
se do systému, uzavírání smluv, informace o principech odmìn apod.
S ohledem na kvalitu pøednáejících ing. Petra Bielana,
zástupce spoleènosti OZO a pana Marka Hruky, Dis. regionálního manaera spoleènosti EKO-KOM, byl semináø hodnocen ze strany úèastníkù velmi kladnì. Èetné dotazy a diskuze vedené k dané problematice rozíøily obzor mnohým
úèastníkùm.
Mgr. Marta Kiová, ing. Rybáøová,
odbor ivotního prostøedí

Organizace kolního roku
2005/06 v základních, støedních a speciálních kolách
Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno v úterý 31.
ledna 2006. Období kolního vyuèování ve druhém pololetí bude ukonèeno v pátek 30. èervna 2006. Podzimní prázdniny pøipadnou na støedu 26. øíjna a ètvrtek 27. øíjna 2005.
Vánoèní prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince
2005 a skonèí v pondìlí 2. ledna 2006. Vyuèování zaène v úterý
3. ledna 2006. Jednodenní pololetní prázdniny pøipadnou
na pátek 3. února 2006. Jarní prázdniny v délce jednoho
týdne jsou podle sídla koly stanoveny od 20. do 26. 2. 2006.
Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 13. dubna
a pátek 14. dubna 2006. Hlavní prázdniny budou trvat od
soboty 1. èervence 2006 do pátku 1. záøí 2006. Období kolního vyuèování ve kolním roce 2006/2007 zaène v pondìlí 4. záøí 2006.
g

Ze sociální oblasti
Zdravotnì postiení se bavili
g Velký den, plný dobré zábavy, smíchu a dobré pohody
proilo na 370 organizovaných zdravotnì postiených z celého okresu v sobotu 15. øíjna v sále ZK Autopal, kde pro nì
místní organizace STP s Klubem SPCCH Nový Jièín v úzké
spolupráci s dalími organizacemi zdravotnì postiených
pøipravila k 15. výroèí novodobého zaloení tìchto svazù
velkou akci nazvanou Regionální kulturnì-spoleèenský
den zdravotnì postiených. Akce tohoto charakteru, v historii svazù v naem okrese zcela ojedinìlá, se uskuteènila
pod zátitou starosty naeho mìsta, za úèasti poslancù a senátora Parlamentu ÈR, zástupcù nejvyích svazových orgánù, zástupcù dalích mìstských a obecních úøadù, kteøí akci
podpoøili finanènì. Více ne desetihodinový bohatý program
sestávající z vystoupení z vlastní klubové èinnosti zdravotnì
postiených, z vystoupení novojièínského souboru LPT Javorník s lidovým vypravìèem Jardou Kubíkem, z neménì
perfektního dvouhodinového koncertu k poslechu a tanci
dechové hudby Javoøinka z Lichnova, se závìreènou taneèní
zábavou s kapelou KON-TIKI a s pøekvapením veèera, pøipravovali poøadatelé od listopadu loòského roku. O tom, e
se jim dlouhá a peèlivá pøíprava této akce vyplatila, svìdèí
nadmíru spokojené ohlasy nejen úèastníkù, ale i hostù. Poøadatelé jsou pøesvìdèeni o tom, e tato velká kulturnì-spoleèenská akce urèitì výrazným zpùsobem pøispìla k dalímu
zviditelnìní organizací zdravotnì postiených pøed irokou
veøejností.
Velké podìkování organizaèního výboru patøí vem,
kteøí se na této akci finanènì podíleli a také tìm, kteøí
ji pomohli poøadatelsky zajistit.
Jaroslav Kotas

K úèastníkùm Regionálního kulturnì-spoleèenského dne
zdravotnì postiených promluvil starosta mìsta Mgr. Ivan
Týle, který nad akcí pøevzal zátitu g Zcela zaplnìný sál
Závodního klubu Autopal se výbornì bavil celé odpoledne.

Z èinnosti Osadního výboru
místní èásti Louèka
Stejnì jako tomu bylo v nìkolika pøedcházejících letech,
rozhodli se i v letoním roce èlenové Osadního výboru v Louèce, e k tomu, aby mohli dát oprávnìné a fundované návrhy
do rozpoètu mìsta na rok 2006 na dalí zlepení ivotního
prostøedí a zkulturnìní celé této místní èásti nejen v sídlitní zástavbì, je tøeba dokonale si zmapovat situaci. Proto èlenové osadního výboru vìnovali pochùzce celou místní èástí
dostatek èasu, aby poté na následném vlastním jednání rozhodli, co do které ze tøí oblastí (investice, údrba, ostatní)
navrhnout. Návrhy do jednotlivých oblastí byly bezprostøednì
po jednání zaslány na MìÚ s pøesvìdèením, e budou zahrnuty, zejména v oblasti investic a údrby, do rozpoètu mìsta
na pøítí rok.
Jaroslav Kotas

g

g

K problematice údrby zelenì v sídlitní zástavbì si osadní
výbor pozval vedoucí odboru ivotního prostøedí MìÚ ing.
Bártkovou (foto Jaroslav Kotas).

V Louèce byl dán do provozu
nový klub seniorù
Støeda 14. záøí letoního roku byla dnem D, kdy byly
v místní èásti Louèka dány v budovì bývalé koly do provozu
prostory nového klubu seniorù. Za úèasti padesátky seniorù
z této místní èásti se o slavnostní otevøení klubu postaral
symbolickým pøestøiením pásky vedoucí odboru sociálních
vìcí a zdravotnictví Mìstského úøadu Nový Jièín Bc. Antonín Urban s pøáním nejen výboru klubu a vem pøítomným,
ale i dalím, kteøí budou tyto prostory vyuívat. Popøál hodnì
dobré pohody a pestrý program, z nìho si bude moci vybrat
kadý podle svého gusta.
Podìkování výboru klubu a vech, kteøí budou klub vyuívat, patøí naemu mìstu, které se postaralo o to, e i v této
místní èásti budou mít senioøi vytvoøeny dùstojné podmínky
ke své aktivní realizaci.
Za výbor klubu seniorù Elena Kotasová, pøedsedkynì

g

g Pøíjemným zpestøením kulturního odpoledne bylo vystoupení novojièínského souboru lidových písní a tancù Javorník (slavící v letoním roce 50 let od svého zaloení) s vedoucím Sváou Válkem g Velký aplaus sklidila skupina muù
z novojièínské organizace Máminy dìti za veèerní pøekvapení v podobì módní pøehlídky dámských plavek, noèního
obleèení a spodního prádla. (Foto Zdeòka Kubáòová)

Po slavnostním
pøestøiení
pásky
provedeném
Bc. Antonínem
Urbanem
zahájil naostro svoji
èinnost nový
Klub seniorù
v Louèce.
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Italské olympijské zlato,
g v prvních zápasech zdánlivì snadno dosaitelné díky
elegantní lehkosti hry, v kadém dalím støetnutí vybojovávané s rostoucí snahou,
obìtavostí a sportovním nadením, pøivezly ke své velké
radosti a k potìení irokého okolí kadetky volejbalového oddílu Nový Jièín.
(Z technických dùvodù je
tato skvìle reprezentující událost uvedena a v tomto
èísle, co jí v oèích ètenáøù jistì neubírá na dùleitosti.)

Dívky jako hosté naeho italského partnerského mìsta
Novellara zastupovaly Nový Jièín a v mezinárodním rámci
spolu s poèetnou sportovní delegací Olomouce a Bruntálu
také Èeskou republiku na 3. olympiádì trikolory v Reggio
Emilia ve dnech 25.31. 8. 2005. Kombinovaným herním systémem postupovaly nae volejbalistky ze základny èítající 32
drustev do stále vyích pater soutìní pyramidy, pøièem
sportovní napìtí dosáhlo svého logického maxima v semifinále pøi utkání s polskou Bydgoszczí a ve finále pøi tìkém
boji se veobecnì pøedpokládanými domácími vítìzkami
z Gualtieri. Nae vyslankynì, jejich pøedepsaný poèet byl
dosaen operativním sestavením ze dvou týmù, co je samo
o sobì jistý handicap, dovrily své namáhavé vítìzné taení
závìreèným výsledkem 3:2 na sety (1:0, 2:0, 2:1, 2:2, 3:2!), èím
nesmírnì potìily celý doèasný novojièínsko-novellarský doprovod i polské fanouky, kteøí se nakonec mohli také troku
radovat ze svého tøetího místa. Vítìzky zaslouí velké uznání za výhru i v jedné nevypsané disciplínì: ve sportovním,
sluném, vstøícném a mile pøátelském chování, kterým vzdaly uznalý dík svým soupeøkám, publiku, organizátorùm i Novellaøe.
Celá akce nesla opravdu vechny atributy klasické olympiády: 26. srpna se více ne 4 500 sportovcù z celého svìta
selo na námìstí Prampolini ke slavnostnímu zahajovacímu
ceremoniálu, jeho výjimeènost zdùraznil slavný maratonský atlet Baldini zaehnutím olympijského ohnì.
Mìsto Nový Jièín zastupovaly Iva Bujnoková, Veronika Malouková, Michaela tindlová, Sabina Michálková, Monika
Riesová, Hana Laskafeldová, Simona Böhmová, Daniela Kubiszová, Petra Kurovcová, Hana Lednická, Lucie Pacherová
a Iveta Segeová spolu s trenérem Mgr. Jiøím Vichtou a asistentkou Lenkou Václavíkovou. Drustvo doprovázela autorka textu, která (jistì nejen za sebe) dìkuje výe uvedeným
reprezentantùm za výbornou propagaci, Mgr. Oldøichu Valentovi za pøípravnou spolupráci a zdánlivì anonymnì vem,
kteøí se o tento v Novém Jièínì ménì viditelný sport tak
úspìnì starají.
PhDr. Zora Kudìlková. referent pro zahr. styky
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Kam za sportem?
g FOTBAL:

so 5. 11. v 10.30 hod., MSFL mui Vítkovice B/N.
Jièín - Bystrc-Knínièky, so 12. 11. v 10.15 a 12.30 hod., divize
st. a ml. dorost Nový Jièín - Havíøov (2 utk.) g HOKEJ (ZS
N. Jièín): st 2. 11. v 18 hod., II. liga mui Nový Jièín - Blansko,
pá 4. 11. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín - Tøebíè, ne 6. 11.
v 9 hod., liga st. pøípravek (4. a 5. tø.) Nový Jièín - Kopøivnice
(2 utk.), ne 6. 11. ve 13.30 hod., liga dorostenci Nový Jièín Prostìjov, st 9. 11. v 18 hod., II. liga mui Nový Jièín - Unièov,
so 12. 11. v 10 hod., liga st. áci (8. a 9. tø.) Nový Jièín - Tøinec
(2 utk.), ne 13. 11. v 10 hod., liga ml. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín
- Tøinec (2 utk.), st 16. 11. ve 14 hod., liga st. pøípravek (4. a 5.
tø.) Nový Jièín - Havíøov (2 utk.), pá 18. 11. v 19 hod., liga junioøi Nový Jièín - Tech. Brno, so 19. 11. v 10 hod., liga st. áci
(8. a 9. tø.) Nový Jièín - Orlová (2 utk.), ne 20. 11. v 10 hod.,
liga ml. áci (6. a 7. tø.) Nový Jièín - Orlová (2 utk.), ne 20. 11.
ve 13.30 hod., liga dorostenci Nový Jièín - Ytong Brno, ne 20. 11.
v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín - Val. Meziøíèí, pá 25. 11. v
17.30 hod., liga dorostenci Nový Jièín - ïár, ne 27. 11. v 9 hod.,
liga st. pøípravek (4. a 5. tø.) Nový Jièín - Sareza Ostrava (2
utk.), ne 27. 11. ve 13.30 hod., liga junioøi Nový Jièín - Jihlava,
ne 27. 11. v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín - Vel. Bíte, pá 2. 12.
v 17.30 hod., liga dorostenci Nový Jièín - Jihlava, ne 4. 12. v 9
hod., liga st. pøípravek (4. a 5. tø.) Nový Jièín - Vítkovice, ne
4. 12. ve 13.30 hod., liga junioøi Nový Jièín - ïár, ne 4. 12.
v 17 hod., II. liga mui Nový Jièín - Hodonín g BASKETBAL
(hala bazén): st 9. 11. v 17 hod., Evropský pohár Challenge
Mlék. Kunín - Bahkesir (Tur.), so 12. 11. v 8.30 a 10 hod., obl.
pøebor, ml. mini áci Nový Jièín - Opava (2 utk.), v 11.30 a 13
hod., obl. pøebor, st. mini áci Nový Jièín - NH Ostrava B (2
utk.), ne 13. 11. v 10 a 12 hod., obl. pøebor, st. áci Nový Jièín
- Havíøov (2 utk.), po 14. 11. v 16 hod., I. Mattoni NBL Mlék.
Kunín - Dìèín, so 19. 11. v 9.30 a 11 hod., obl. pøebor, ml. áci
Nový Jièín - Pøíbor (2 utk.), so 19. 11. ve 13 hod., dorost. liga,
st. dorostenci Nový Jièín - Opava, so 19. 11. v 15 a 17 hod.,
obl. pøebor, ml. dorostenci Nový Jièín - Havíøov (2 utk.), so
19. 11. v 19 hod., I. liga ml. dorostenky Pøíbor - Pardubice, ne
20. 11. v 9 hod., liga ml. dorostenky Pøíbor - Nusle Praha B,
ne 20. 11. v 11 hod., liga st. dorostenci Nový Jièín - Krnov, so
26. 11. ve 13 hod., liga st. dorostenky Pøíbor - Krnov, so 26. 11.
v 17 hod., I. Mattoni NBL mui Mlék. Kunín - A Plus Brno, so
26. 11. v 19 hod., obl. pøebor mui Nový Jièín B - Orlová, ne
27. 11. v 10 hod., liga st. dorostenky Pøíbor - VB Ostrava B,
ne 27. 11. ve 12 hod., obl. pøebor mui Nový Jièín B - VB Ostrava B, so 3. 12. v 9.30 a 11 hod., obl. pøebor ml. áci Nový Jièín
- Mohelnice (2 utk.), so 3. 12. ve 13 hod., liga st. dorostenci
Nový Jièín - Kromìøí, so 3. 12. v 15 a 17 hod., obl. pøebor st.
áci Nový Jièín - Zlín (2 utk.), so 3. 12. v 19 hod., liga st. dorostenky Pøíbor - Pelhøimov, ne 4. 12. v 9 hod., liga st. dorostenky Pøíbor - ïár, ne 4. 12. v 11 hod., liga st. dorostenci
Nový Jièín - Zlín g VOLEJBAL (hala ABC): pá 4. 11. v 18 hod.,
I. liga eny Nový Jièín - terberk, so 5. 11. v 10 hod., I. liga
eny Nový Jièín - ternberk, so 5. 11. v 10 hod., liga kadetky
Nový Jièín B - ternberk (2 utk.), so 5. 11. v 10 hod., II. liga
mui Nový Jièín - Drásov, pá 11. 11. v 18 hod., I. liga eny
Nový Jièín - MS Brno, so 12. 11. v 10 hod., I. liga eny Nový
Jièín - MS Brno, so 26. 11. v 10 hod., liga kadetky Nový Jièín
B - Jihlava (2 utk.), so 26. 11. v 10 hod., II. liga mui Nový Jièín
- Potorná (2 utk.) g STOLNÍ TENIS (herna Louèka): so
12. 11. v 10 hod., okr. pøebor I. tø. mui Nový Jièí C - Moøkov A,
so 12. 11. v 17 hod., obl. soutì mui Nový Jièín A - Sedlnice B,
ne 13. 11. v 10 hod., obl. soutì mui Nový Jièín A - Bruperk
B, so 26. 11. v 10 hod., okr. pøebor I. tø. mui Nový Jièín C Frentát C, so 26. 11. v 17 hod., obl. soutì mui Nový Jièín
A - Nová Bìlá A, ne 27. 11. v 10 hod., obl. soutì mui Nový
Jièín A - Krmelín A g HÁZENÁ (hala ABC): so 12. 11. v 18
hod., II. liga mui Nový Jièín - Trnávka, so 26. 11. v 18 hod.,
II. liga mui Nový Jièín - Olomouc g SQUASH (Sport Park):
pá 18. 11. v 17 hod., Reality expert squash tour (novoj. otevøená liga nereg.) g PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI (krytý bazén):
so 12. 11. od 10 hod., mezinár. závody Pohár mládee 2005
g KUELKY (herna na stadionu): út 15. a út 22. 11. vdy
ve vední dny v 15.30, 17, 18.30 a 20 hod., ve svátek a o víkendu v 9.30, 11, 12.30 a 14 hod., turnaj tøíèlenných amatérských
drustev (eny, mui, smíená) g PROVOZ KRYTÉHO BA-

ZÉNU (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 po a so od 16 do 17.15 hod.

Sportovní aktuality

Jeden z pìti nerozhodných výsledkù (1:1) vybojovali fotbalisté FC
Vítkovice B/Nový Jièín na domácím trávníku v 9. kole se silnou
juniorkou ostravského Baníku. Foto J. Tomakoviè.

FOTBALISTÙM FC VÍTKOVICE B TO NADÁLE MOC
NEJDE. Pøestoe do konce podzimní èásti letoní sezony
MSFL zbývá odehrát jetì tøi utkání, u teï se dá øíci, e se
fotbalistùm Nového Jièína, hrajícím pod hlavièkou FC Vítkovice B, podzimní èást podle pøedstav pøedstavitelù klubu a urèitì i samotných hráèù zrovna nevydaøila. Svìdèí o tom skuteènost, e z odehraných dvanácti utkání vybojovali za pouhé
dvì výhry, pìt nerozhodných výsledkù a pøi pìti prohrách 11
bodù, co je v prùbìném poøadí staví na 13. místo. To v bodovì velmi vyrovnané dolní èásti tabulky není pro dalí, zejména
jarní èást soutìe, vùbec potìující. Alespoò malou spoleènou
radost vak mohou mít funkcionáøi výboru FO TJ Nový Jièín
a Sokola Bludovice z toho, e mustvo hrající v Bludovicích
pod hlavièkou TJ Nový Jièín obsadilo v ukonèené podzimní
èásti jako nováèek III. tøídy 1. místo. Druhému úèastníkovi
této soutìe z naeho mìsta Sokolu Straník patøí støed tabulky. Urèitì spokojeni mohou být v Libhoti, kde jejich tým bojuje o nejvyí post v krajské I. B tøídì. Poslední úèastník
z naeho mìsta Sokol ilina se po støídavých výkonech pohybuje dvì kola pøed koncem podzimní èásti uprostøed tabulky
okresního pøeboru.

g

g TAKÉ TAKOVÝ BYL NOVOJIÈÍNSKÝ ØÍJEN VE SPORTU. Uplynulý mìsíc øíjen byl ve znamení zahájení vech mistrovských soutìí v kolektivních sportech a podzimní sezona
se rozjela naplno. Tak se pojïme ve struènosti ohlédnout,
jaký byl øíjen u sportovcù naeho mìsta. Hokejisté HC GEDOS
ji odehráli ve II. lize 10 utkání, ze kterých doma tøikrát vyhráli a stejný poèet utkání prohráli. Moc se jim vak nedaøilo
ani na ledì soupeøù, kde ze ètyø zápasù vyhráli pouze jednou
v prodlouení, v dalích tøech zápasech na svého soupeøe
nestaèili a odeli poraeni, co v tabulce znamená prùbìné
8. místo. První ètyøi utkání nové sezony mají za sebou i úøadující vicemistøi ÈR, basketbalisté Mlékárny Kunín. Ti si po
vstupním, a po dvojím prodlouení vydøeném vítìzství v Ústí
nad Labem hladce poradili doma s USK Praha a do tøetice
vyhráli, i po velké únavì z cestování z Turecka, na palubovce
brnìnských Houserù. Vyhrát se jim vak nepodaøilo v úvodním utkání Evropského poháru Challenge Cup na palubovce
tureckého Bahkesiru, kde prohráli o 12 bodù. Vcelku spokojenost vládne z výsledkù dosavadního prùbìhu mistrovských
soutìí ve volejbalovém oddílu TJ Nový Jièín. Drustvo en u
má za sebou v nové sezonì I. ligy osm utkání, v nich pìtkrát
vyhrálo a v tabulce sk. B je na 3. místì. To drustvo muù
u tak úspìné není, nebo z osmi utkání II. ligy vyhrálo jen
jednou a v desetièlenné tabulce je na 8. místì. Velmi dobøe si

naopak vedou v nejvyí soutìi extraligy juniorky, které
dosud z rovnì osmi utkání estkrát vyhrály a jsou druhé.
Jejich mladí kamarádky kadetky vyhrály v extralize ze stejného poètu utkání tøikrát a v tabulce jsou esté. Støídavých
úspìchù dosáhla v dosavadním prùbìhu nového roèníku drustva kuelek TJ Nový Jièín. Zatímco A drustvo muù bojující po sestupu z krajské soutìe v meziokresním pøeboru tuto
soutì vede, jejich kamarádi z B týmu jsou ve stejné dvanáctièlenné soutìi na posledním místì. Stále se nedaøí drustvu en, které z dosavadních tøí utkání III. ligy ani jednou
nevyhrálo a je rovnì poslední. Radost mají z dosavadního
prùbìhu soutìe v oddílu stolního tenisu TJ Nový Jièín zejména s výsledkù A drustva muù, které po tøech výhrách
vévodí tabulce oblastní soutìe sk. C. Drustvo muù B,
sloené z ákù a dorostencù, je ve stejné výkonnostní soutìi, ale sk. B, sice po tøech prohrách pøedposlední, ale zkuenosti talentovaných chlapcù ze hry mezi dospìlými budou
jistì pro jejich dalí výkonnostní rùst velmi významné. Uprostøed tabulky okresního pøeboru I. tøídy se nachází po tøech
výhrách a dvou prohrách C drustvo muù, dalí nedocenitelné zkuenosti sbírají aèky a dorostenky v okresním pøeboru II. tøídy, v ní soupeøí s muskými týmy, a tak v tomto
pøípadì ani tak nevadí dosavadní tøi prohry. O mnoho lépe
ne v pøedcházející sezonì si vedou v letoním roèníku II.
ligy házenkáøi TJ Nový Jièín, kteøí v dosavadních esti zápasech dvakrát vyhráli, jednou remizovali a ze tøí utkání
odeli poraeni.
g ÁCI NAICH KOL DOBØE REPREZENTOVALI MÌSTO. S novým kolním rokem zaèaly také kolní sportovní
soutìe organizované OR ASK. V tradiènì první soutìi, kterou byl sprinterský dvojboj, jeho finále se uskuteènilo za
detivého poèasí a na patné dráze za úèasti 135 chlapcù
a dìvèat z celého okresu na kvárové dráze v naem mìstì,
byli úspìní i áci naich kol. Pøi neúèasti favoritù Tomáe
Kahliga (Jub. NJ) a Petry Urbánkové (Kom. 68 NJ) se vítìzi
jednotlivých kategorií stali dívky mladí (D3)  S. Seibertová
(Jièín. Pøíbor), chlapci mladí (H3)  T. Ètvrtòák (Kom. Bílovec), dívky starí (D4)  T. Hradeèná (M. Horák. Kopø.), chlapci starí (H4) - F. Surák (Sjedn. Studénka). V soubojích úèastníkù okresního finále vybojovali áci kol naeho mìsta tato
umístìní: D4 - 3. Lucie Uhlíøová (Tyr.), 9. S. Szolnokyová
(Kom. 66), 11. Klaudie Kuèerková (Tyr.), D3 - 5. místo Darina Pospíilová (Dlouhá), H4 - 3. místo M. Lasota (Kom. 66),
4. místo D. Purmenský (Kom. 68), 6. - 7. místo O. Pekarèík,
9.11. místo M. Horecký (oba Tyr.), H3 - 7. místo M. Geryk
(Tyr.), 9. místo V. Bajer (B. Mart.).
Vrcholem sezony kolního sportu je tradiènì okresní kolo
pøespolního bìhu, které se ji po jedenácté uskuteènilo za
úèasti 320 závodníkù ze 16 Z a gymnázií v areálu mùstkù
na Horeèkách ve Frentátì. Pøestoe v soutìi jednotlivcù
vybojovali umístìní na bednì pouze dva závodníci z naeho
mìsta, a to v kateg. H4 - 2. místo Vojtìch Kvita (Kom. 68) a 3.
místo Martin Hes (Jubil. - B. Mart.), celkovì lze start naich
ákù na tìchto závodech povaovat za úspìný, a to z pohledu
soutìe pìtièlenných drustev (sèítají se poøadí, nejhorí se
krtá) i s umístìním na stupních vítìzù s postupem do krajského finále. Poøadí D3: 2. Kom. 68., 4. Dlouhá, 5. B. Mart.,
7. Tyr., 10. Kom. 66, 12. Jubil., H3: 3. Kom. 68, 4. Tyr., 6. Dlouhá, 7. B. Mart., 12. Kom. 66, 14. Jubil., D4: 2. Kom. 66, 3. Tyr.,
7. Kom. 68, 12. Dlouhá, 13. B. Mart., 16. Jubil., H4: 2. B. Mart.,
3. Tyr., 5. Kom. 68, 8. Kom. 66, 14. Dlouhá, 16. Jubil.
g MICHAL BAÈA V DRESU TØINCE VYHRÁL NA RELOVÌ MEMORIÁLU. Celkem 142 zápasníkù vech vìkových
kategorií bojovalo v sobotu 1. øíjna v hale na bazénu v osmadvaceti váhových kategoriích v 5. roèníku mezinárodního
turnaje Memoriál Miroslava Rela v zápase øecko-øímském.
Jediným vítìzným zápasníkem z naeho mìsta byl odchovanec novojièínského oddílu zápasu Michal Baèa, v souèasné
dobì hájící barvy Tøince. Celkovým vítìzem drustev v souètu
bodù se mezi 12 kolektivy z Èeské republiky, Polska a Slovenska stali a podle pøedpokladu pøevzali putovní pohár
borci z Gabèíkova (144 b.), druzí skonèili zápasníci Hodonína (104 b.), tøetí místo patøilo Tøinci (102 b.), domácí borci
obsadili 8. místo.
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Struènì...
S nìkolika medailovými umístìními se vrátili domù ze závodù Velké ceny Prostìjova plavci PK Nový Jièín. Nejúspìnìjí z nich byla Natálie Kuliáková (roè. 95), která vybojovala po jedné medaili z kadého kovu (1. na 50 P, 2. na 100
P a 3. na 100 PZ), støíbro vybojoval na 100 M Jakub Knesl
(roè. 96) a stejnou medaili má i Dorota Podzemná ze závodu
na 100 M.
g Jen malý kousek od medaile stály atletky AC TJ Nový Jièín Petra Urbánková a Lucie Uhlíøová na letoním mistrovství ÈR starího actva. Pøestoe trenér Lebedìv oèekával
od Petry Urbánkové jisté medaile, jsou její výkony pøes zaèínající virózu, která znaènì ovlivnila výkon ve sprintu na 60
metrù (8, 09 vt.) a na 150 metrù (19, 65 vt.) a s nimi shodnì
4. místa velmi cenným výsledkem, který øadí tuto závodnici
do pièky v ÈR v této kategorii. Druhá novojièínská závodnice Lucie Uhlíøová vybojovala i pøes znaèné bolesti v zádech
6. místo ve skoku do dálky výkonem 507 cm, kdy do pøedposledního 5. pokusu útoèila jetì na medaili. Z výe uvedených zdravotních dùvodù nemohly obì závodnice startovat
ve tafetì na 3 x 300 metrù.
g Oddíl kuelek TJ Nový Jièín pøipravil pro neregistrované
milovníky tohoto sportu turnaj tøíèlenných drustev na 60
hodù sdruených, který se uskuteèní v hernì na stadionu
kadý den v dobì od 15. do 22. listopadu. Ve vední dny budou hrát drustva muù, en nebo smíená drustva (max.
jeden registr. hráè) vdy v èasech 15.30, 17, 18.30 a 20 hod.,
ve svátek a o víkendu v 9.30, 11, 12.30 a ve 14 hod. Blií informace podá zájemcùm o tento turnaj pøedsedkynì oddílu
pí Dagmar Puhrová na tel. èísle 737 514 773.
g KVS Nový Jièín zve srdeènì milovníky a pøátele plavání
s ploutvemi na mezinárodní závody o Pohár presidia SPMS
2005  Pohár mládee 2005, které jsou náhradou za letoní
finále Ligy mládee. Závody se uskuteèní v krytém bazénu
v sobotu 12. listopadu od 10 do 16 hodin a k vidìní budou
urèitì velmi napínavé souboje vech vìkových kategorií od
nejmladích ákù po seniory.
Jaroslav Kotas
g

Stejnì jako v pøedcházejících ètyøech roènících Memoriálu Miroslava Rela, bojovali se zápalem sobì vlastním i v tom letoním pátém zejména nejmladí zápasníci. Foto Jiøí Tomakoviè.
g MALÁ CENA NOVÉHO JIÈÍNA BYLA DÙSTOJNOU
OSLAVOU 30. VÝROÈÍ ZALOENÍ KLASICKÉHO PLAVÁNÍ V NOVÉM JIÈÍNÌ. Perfektní organizace a výborné
výkony plavcù  takový je závìreèný dojem z letoního ji 29.
roèníku závodù v plavání Malé cena Nového Jièína a 15. roèníku Ceny Moravské brány, které uspoøádal ve dnech 15. a
16. øíjna, i na poèest svého jubilea 30. let od svého zaloení,
Plavecký klub Nový Jièín. Mezi 328 plavci ze dvaceti klubù
ÈR a jednoho ze SR, z nich bylo i deset juniorských a pìt
seniorských reprezentantù ÈR, a kteøí dali závodùm ten pravý punc, se neztratili ani domácí borci, by jejich výkony ve
velmi silné konkurenci, a na jednu výjimku, na medailová
umístìní nestaèily. Tak jako se stalo v poslední dobì v domácím klubu zvykem, nejlepího umístìní dosáhla Petra
Dvorská, která vybojovala ve své kategorii na 50 m prsa
bronzovou medaili a výborné 8. místo pøidala mezi enami
na 100 m polohový závod. Z dalích dvaceti závodníkù poøadatelského klubu je nutné vyzvednout výkony Jakuba Strýèka
(2 x 6. místo na 100 M a 100 P), Doroty Podzemné (7. místo
na 100 M), Marka Zetochy (5. místo na 100 Z, 6. místo na 200
PZ a Lukáe Gerly (6. místo na 50 P a 7. místo na 100 VZ,
úèast v semifinále na 50 VZ). Vítìzem Ceny Moravské brány
na 50 m VZ se stali reprezentanti Ondøej Broda (Zlín) a Petra
Klosová (Kopøivnice), mezi ákovskými kluby byli nejlepí
mladí plavci Kopøivnice pøed kolektivem Fakultního klubu
Brno a Zlínem, domácí obsadili v celkovém hodnocení solidní 8. místo.

PLOUTVAØI LAGUNY V LIZE MLÁDEE I PO ÈTVRTÉ LETOS VÍTÌZNÌ. Celkem 15 individuálních medailí
z kadého kovu vybojovali v pøerovské padesátce ploutvaøi
Laguny Nový Jièín v posledním 4. kole Moravskoslezské ligy
mládee v plavání s ploutvemi. Pøeborníky Moravy a Slezska
na dlouhých tratích se stali dorostenka Adriana Malátková
(3. na 50 RP), starí ák Vojtìch Mièka (2. na 50 PP) a mladí
ák Jáchym Kalua, ve sprintech zvítìzili mladí áci Radka
Svobodová a Jáchym Kalua, který se ziskem 100 bodù stal
nejlepím laguòákem na tìchto závodech. Vítìzové dlouhých
tratí dokázali, e jejich tréninková pøíprava je velmi dobrá
a sbírali i medaile ve sprintech. Vedení klubu a trenéry potìila nastupující generace mladých laguòákù, kterým patøily
stupnì vítìzù. Dvì støíbrné medaile si v nových osobních
rekordech pøiváí mladí ák Jan Bartek, støíbro a bronz vybojovala dorostenka Aneta Pivoòková, vítìzka sprintu kat.
E, Radka Svobodová doplavala na 400 PP tøetí, jednu støíbrnou medaili získala starí aèka Linda Opatøilová (800 PP),
po jedné bronzové mají Matìj Obivaè a Michaela Nedìlová
(oba na 50 PP). Pochvalu si za své výkony a získané body
zaslouí i plavci Peterková, Kotala, Figarová, panihel, Minarèíková a Hois, kteøí sice na medaile nedosáhli, ale vyplavali
spoustu ètvrtých a pátých míst. Závodníci Klubu vodních sportù Laguna si v závìreèném kole pøipsali na své konto 1.479
bodù a i poètvrté v tomto roce si pøivezli vítìzství v mládenické soutìi ploutvového plavání s náskokem 92 bodù
pøed drustvem NEMO Zlín.

g
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Galerie úspìných sportovcù
Váení ètenáøi Zpravodaje, pokraèujeme v seriálu pøedstavování naich úspìných sportovcù a u bývalých nebo
souèasných, kteøí svými výsledky dìlají èest svému klubu,
naí republice a naemu mìstu doma i v zahranièí a kteøí
své bohaté zkuenosti pøedávají mladým coby trenéøi èi funkcionáøi. V tomto vydání Novojièínského zpravodaje vám pøedstavujeme úspìnou hráèku tenisu, èlenku TK Start Praha ZUZANU LEENÁROVOU.

g

Zuzana
Lesenárová
¡

Datum a místo narození: 1. 8.
1977 v Novém Jièínì. Rodinný stav:
svobodná. Výka a váha: 173 cm,
65 kg. Oblíbené místo: Svinec. Nejoblíbenìjí jídlo: penát à la maminka. Móda: hlavnì pohodlnì. ivotní krédo: Snaím se dodrovat
Ètyøi dohody od M. Rize. Který èlovìk vás nejvíce ovlivnil a v ivotì nebo ve sportu: v obojím moji rodièe. Sportovní vzor: tenis  Andre
Agassi, Ivan Lendl, jinak také Lance Armstrong. Dalí záliby mimo vá sport: dalí sporty; lye,
snowboard, voda. Jinak jetì hudba. Sportovní dráha, nejvìtí dosavadní úspìchy: dvou výsledkù si váím nejvíc (obojí
ve dvouhøe v roce 1999), a to zisku bronzová medaile na Svìtové
univerziádì na Mallorce a vítìzství na univerzitním mistrovství
USA. Z èeho jste mìla v poslední dobì nejvìtí radost: nejvìtí radost mám poøád z pohybu  na tenise. Nejlepí a nejhorí sportovní záitky: Nejlepí záitek  start na US Open 1999,
kam se mnou jeli i rodièe. Na ádný vyloenì nejhorí sportovní
záitek si nevzpomínám.
Jaroslav Kotas

Plamínek Liberec
Spoleèné zpívání
Foto Jaroslav Bìlík

Foto JUDr. Vladimír Hampl

Raráci

g Ondráek, novojièínský sbor ZU, zahájil pøípravu na novou, ji 39. koncertní sezonu 24.30. srpna, kdy dìti koncertního a pøípravného sboru Kulihráek spoleènì absolvovali
kadoroèní sborový kemp ve tramberku-Libotínì. Zde studovali nový repertoár pro nadcházející òùru koncertù a vystoupení. Jejich první akcí v mìsíci záøí bylo vystoupení na
Novojièínských slavnostech. O týden pozdìji oba sbory pøedvedly minioperu O komínku nakøivo postaveném u pøíleitosti oslav na kunínském zámku.
V mìsíci øíjnu hostila pøípravná oddìlení Raráek a Kulihráek dva partnerské sbory: Plamínek, (pøípravný sbor Severáèku z Liberce, sbormistøi Silvie a Petr Pálkovi) a Pro
Musica, (pøípravné oddìlení sboru ZU Michalovce, sbormistr Viera Doganová). Jednalo se o reciproèní návtìvu
a dìti obou sborù byly ubytovány v rodinách naich dìtí. Bìhem ètyø dní mìly liberecké a michalovské dìti monost
poznat krásy Nového Jièína a jeho okolí, spoleènì navtívily
hrad Helftýn a bobovou dráhu v Toovicích. Vyvrcholením
jejich pobytu byl spoleèný koncert v galerii erotínského
zámku v Novém Jièínì. Koncert se konal pod zátitou ministra
kultury ÈR v rámci Mìsíce èeské a slovenské vzájemnosti.
Malí zpìváci pøedvedli krásný a velice pestrý repertoár pøedevím èeských autorù. Na závìr koncertu se jednotlivé sbory
spojily, aby zazpívaly tøi spoleèné písnì. Toto organizaènì
nároèné podujetí, které pøineslo øadu krásných momentù
a záitkù vem zúèastnìným, by se neuskuteènilo bez úèinné
pomoci rodièù naich dìtí, za co jim patøí upøímný dík.
Koncertní sbor Ondráek byl pøizván ke spolupráci na
projektu Chanson dìtem, kde vystupuje jako host zpìvaèky
Camilly Brecka. Jedná se o benefièní koncertní turné poøádané ve spolupráci s nadací Nae dítì. Koncerty probìhly
v Novém Jièínì, v Klimkovicích  lázních, Pøíbrami a vude
se setkaly s mimoøádným ohlasem. Poslední koncert se uskuteèní 29. øíjna v Praze v Divadle ve Dlouhé.
Od mìsíce záøí zaèíná zkouet nové tìleso ONDRÁEK 
novojièínský komorní sbor. Jeho èleny jsou odrostlí Ondráci, pøedevím ti, kteøí jsou na kolách hlavnì mimo Nový Jièín,
a nemají monost se scházet bìhem týdne. Jedná se o 30
dìvèat, která mají za sebou a desetileté pùsobení v Ondráku.
Svou zkuenost a svùj um mìly monost pøedvést na svém
prvním koncertì v sobotu 22. 10. v Suchdole nad Odrou u pøíleitosti oslav 400 let zaloení kostela Nejsvìtìjí Trojice.
První víkend v listopadu se komorní sbor zúèastní XX. Mezinárodního festivalu dìtských a mládenických pìveckých
sborù v Pardubicích.
Nejmladí pøípravné oddìlení Hráek se v souèasnosti pøipravuje na své první vystoupení a veøejnosti se pøedstaví
5. prosince 2005 na Vánoèním koncertì ZU v Beskydském
divadle. Nyní nezbývá si jen pøát, aby se celá nastávající sezona Ondrákùm vydaøila.
Svatoslava Lenartová

Kulihráci

Ondráek opìt v plné práci
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Smíøení
g Je

pátek 7. øíjna roku 2005 a na novojièínském høbitovì je
v tento den otevøeno pietní místo náhrobkù bývalých obyvatel
ijících v naem mìstì. Pøi slavnostním aktu této významné
chvíle jsem si uvìdomila, e ve, co z nás zbude, je jméno
vytesané do náhrobního kamene a moná ani to ne. Náhrobní
kámen je naí budoucností, a proto je dùleité býti pøítomností  pøilo mi v danou chvíli na mysl. Èlovìk je nádoba
prazvlátního obsahu a mylenek Velmi èasto ukládáme do
svých útrob odpad z minulosti obohacený oèekáváním z budoucnosti. I mé vlastní mylenky jsou mnohdy takto zvrácené.
Pøítomný okamik je proíván buï zpìtnì nebo tak, aby do
budoucna nepøinesl s sebou nìco, co by nám mohlo ukodit.
Bojíme se náznaku èi slov, která by mohla naznaèit, bojíme
se nazývat vìci pravými jmény, bojíme se sami sebe a pøitom
ve, èím opravdu jsme, mùeme pøítomným okamikem zhmotnit za pomoci slov, gest, èinù èi pokorného mlèení ve skuteènost, vyjadøující nai podstatu. Ve, èím jsem v té dané chvíli
chtìla v tento den na tomto místì být já, je vyjádøeno slovem
smíøení. Co do obsahu je pro mnohé z nás právì toto slovíèko neuchopitelné. Jsme jenom lidé a èlovìèenství v naich
srdcích se smíøení bojí, oprostíme-li se vak od pøízemního
nazírání na spravedlnost a pustíme-li do naeho nitra Boha,
proijeme pøítomnost beze strachu z budoucnosti a nenávisti z minulosti. Pouze Bùh pomùe promìnit pøítomný okamik naeho bytí v pravou lásku  odpoutìjící a pøijímající
ve jako nevyhnutelný prostøedek k duchovnímu rùstu, který
vede kadého èlovìka (mne i tebe) k pokornému pøijetí skuteènosti a stavu due, je nazýváme smíøením. Smíøení pøináí
do srdce pokoj a pokojné srdce je nejblaenìjí stav naí lidské existence
Gabriela itníková
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Výsadba stromové aleje
pod Svincem

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIÈÍN
Beskydské divadlo Nový Jièín, pokladna tel.: 556 770 145, pondìlí zavøeno,
úterý a pátek od 14.00 do 17.00 hod., doprodej hodinu pøed pøedstavením
g Úterý 1. 11. v 19.00 hod. Neil Simon: VSTUPTE! Komedie
o nekonèících patáliích dvou klaunù na penzi. V reii Pavla Hái
hrají: Petr Nároný, Ladislav Mrkvièka, Jan Èenský, Libue
vormová. Agentura Harlekýn, Praha. Pøedplatné sk. D.
Vyprodáno.
g Ètvrtek 3. 11. v 19.00 hod. KOMORNÍ ORCHESTR PAVLA
JOSEFA VEJVANOVSKÉHO. Koncert k 35. výroèí zaloení.
Nový Jièín (malý sál). Pøedprodej od 12. 10.
g Sobota 12. 11. v 19.00 hod. ROZVRKOÈENÍ. Ondøej Havelka a Melody Makers tentokrát zcela rozvrkoèeni z písní J.
Jeka, Voskovce + Wericha. Jako hosté vystoupí: Juraj Barto  hot-trumpetista, Vìra Gondolánová  pìjící krasavice
a Wings  tøi ekvilibristé. Ondøej Havelka a Melody Makers, Praha. Pøedprodej od 12. 10.
g Pátek 18. 11. v 19.00 hod. JAZZOVÉ PROMÌNY. Classic
jazz romantic-recitál klavíristy JANA IMÍÈKA, spojený s køtem
jeho CD Klavírní siesta. Jedním z kmotrù bude populární
zpìvák lidových písní Joka mukaø. Brno, (malý sál). Pøedprodej od 2. 11.
g Pondìlí 21. 11. v 19.00 hod. BESÍDKA. Tradièní Besídka je
kadoroènì obmnìòována tìmi nejlepími nápady, písnìmi
a scénkami v podání samotných autorù, kterými jsou: Tomá
Hanák, David Vávra, Jiøí Burda, Robert Nebøenský, Lenka
Vychodilová, Tereza Kuèerová, Barbara Trojanová aj. Divadlo Sklep, Praha. Pøedprodej od 2. 11.
g Støeda 23. 11. v 19.00 hod. Miro Gavran: VE O ENÁCH.
Ve o enách je brilantní inscenací o enské mentalitì, o radostech a bolestech poloviny lidstva kdekoli na Zemi. Slezské
divadlo Opava. Pøedplatné sk. A. Pøedprodej od 9. 11.
g Nedìle 27. 11. v 16.00 hod. Jan Vodòanský, Pavel Polák:
JAK LO KÙZLE OTEVØÍT. Jan Vodòanský pøidal ke známé
pohádce O neposluných kùzlatech svùj chytrý a pùvabný humor. Na pohádce o vlkovi, který vymýlí vechny moné finty
a pøedstírá i hodného strýèka, jen aby si kùzlata získal, se
zaruèenì budou bavit nejen dìti, ale i dospìlý doprovod.
Dìtem navíc pøedstavení umoòuje zapojit se do dìje a fandit
chytrým kùzlatùm, která spolu s maminkou na vlka samozøejmì vyzrají. Loutkové divadlo Radost, Brno. Malý sál.
Pøedplatné sk. Rolnièka. Pøedprodej od 9. 11.
g Pondìlí 28. 11. v 19.00 hod. SMETANOVO TRIO. Jitka
Èechová  klavír, Jana Nováková  housle, Jan Páleníèek 
violoncello. Program: W.A. Mozart (Trio C dur KV 548), D. ostakoviè (Klavírní trio op. 67), B. Smetana (Trio g moll op. 15).
Praha, Kruh pøátel hudby. Pøedprodej od 9. 11.

PØIPRAVUJEME:
Ètvrtek 1. 12. v 19.00 hod. CESTOU NECESTOU. One man
show Miroslava DONUTILA. Praha. Pøedprodej od 9. 11.
g Pátek 2. 12. v 19.00 hod. VÁNOÈNÍ KONCERT. HANA
A PETR ULRYCHOVI & SKUPINA JAVORY. Brno. Pøedprodej od 16.11.
g

2005

KINO KVÌTEN

g Pondìlí 31. 10. 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, 70,- Kè.
g Ètvrtek 3. a støeda 9. 11. v 18.00 a 20.00 hod. HRUBE
A MARE jsou kamarádi do detì. Èeská komedie z ryzí
souèasnosti za doprovodu písní Hany Zagorové a starodávného mléèného nápoje. Mládei nepøístupno, 108 min.,
80,- Kè.
g Ètvrtek 10. a nedìle 13. 11. v 18.00 a 20.00 hod. LEGENDY Z DOGTOWNU. Skateboarding se pro nì stal ivotním
stylem. Mládei pøístupno, 104 min., titulky, 70,- Kè.
g Pondìlí 14. a støeda 16. 11. v 18.00 a 20.00 hod. TEMNÉ VODY. Americký horor. Matka s dcerou by rády zaèaly
nový ivot. A tak se nastìhují do nového bytu, ve kterém
se ale po èase zaènou dít divné vìci. Mládei nepøístupno, 105 min., titulky, 70,- Kè.
g Ètvrtek 17. a nedìle 20. 11. ve 20.15 hod. NESVATBOVI. Americká komedie. John Beckwith a Jeremy Klein balí
sleèny velmi zvlátním, nicménì velmi úspìným zpùsobem. Do 12 let nevhodný, 119 min., titulky, 65,- Kè.
g Ètvrtek 17. a støeda 23. 11. v 18.00 hod. OLIVER TWIST.
Oscarový reisér Roman Polanski a scénárista Ronald
Harwood spoleènì oivují klasický román Charlese Dickense o mladém sirotkovi, který se pøimotá k partì kapsáøù. Mládei pøístupno, 130 min., titulky, 60,- Kè.
g Pátek 18. a nedìle 20. 11. v 16.00 hod. BIBI BLOCKSBERG: TAJEMSTVÍ MODRÝCH SOV. Harry Potter v sukni. Malá èarodìjnice v prázdninové kole pro neposluné
áky. Rodinný film, 119 min., 65,- Kè.
g Pondìlí 21. a støeda 23. 11. ve 20.15 hod. GÓÓÓL!
Americké akèní drama. Film o fotbalovém snu. Mládei
pøístupno, 114 min., titulky, 70,- Kè.
g Ètvrtek 24. a nedìle 27. 11. v 16.00 hod. ANDÌL PÁNÌ.
Nová èeská pohádka o andìlovi, který je vykázán na zem.
Hrají: Ivan Trojan, Gabriela Osvaldová, Klára Issová, Jiøí
Bartoka. Mládei pøístupno, 90 min., 65,- Kè.
g Ètvrtek 24. a nedìle 27. 11. ve 20.15 hod. DOBLBA!
Èeská komedie, ale èerná. Karel Muk je ètyøicátník, zvyklý
na své ivotní jistoty, který rozhodnì nehledá ádné zmìny.
Vdy s oblibou øíká, e jistá je jen smrt. Mládei pøístupno, 117 min., 70,- Kè.
g Ètvrtek 24. a støeda 30. 11. v 18.00 hod. KLETBA
BRATØÍ GRIMMÙ. Jakob a Wilhelm Grimmovi cestují
od vesnice k vesnici a vyhánìjí straidla, která sami na
dùvìøivé vesnièany nastraí. A jednou... Do 12 let nevhodný, 118 min., titulky, 60,- Kè.
g Pondìlí 28. a støeda 30. 11. ve 20.15 hod. 3:15 ZEMØE.
Americký horor. Mládei nepøístupno, 90 min., titulky,
65,- Kè.
g Ètvrtek 1. 12. a nedìle 4. 12. ve 20.00 hod. DISTRIKT.
Divoký celoveèerní animovaný film made in Hungary,
který rozhodnì není pro dìti, pøináí politicky nekorektní,
drsnou vizi souèasné východní Evropy pøedvedenou do
mikrokosmu zchátralého budapeského 8. distriktu se
patnou povìstí. Do 12 let nevhodný, 90 min., titulky,
70,- Kè.
g Ètvrtek 1. 12. a nedìle 4. 12. v 18.00 hod. JESKYNÌ.
Americký triller. Pod nebem leí peklo, pod peklem leí
jeskynì. Do 12 let nevhodný, 101 min., titulky, 70,- Kè.
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Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín a Klub Galerka
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tel. 556 709 069, 556 710 088
http://ddm-fokus.novy-jicin.cz
e-mail: ddmfokus@ddmfokus.cz

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

Mìstské kulturní støedisko
Nový Jièín si vás dovoluje pozvat na prodejní výstavu Marie Lesniakové AKVARELY
NA HEDVÁBÍ. Obrazy, módní doplòky zdobené perletí èi
zlacením. 2. 30. listopadu
2005. Otevøeno: pondìlí a pátek 13.0016.00 hod., støeda
10.0013.00 hod., sobota 10.00
12.00 hod. Výstavní síò Stará pota, Masarykovo námìstí 20.

O

g

g Kavárna Stará pota, Masarykovo námìstí, 20, výstava
fotografií AMERICA LATINA
 PERU A BOLÍVIE Alexandra TUKA. 1. 30. listopadu 2005. Spolupoøadatelem výstavy
je Obèanské sdruení INTEGRA OPAVA.

Pøipravujeme: 1. prosince 2005 ve 14.00 hod., Klub dùchodcù, Msgr. rámka, Nový Jièín. Hudebnì-zábavný poøad
LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ.

g
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2. 11. Mìstská knihovna, 18.00 hod., 20,- Kè. Milan Gelnar,
ASTROLOGIE A VZTAHY, pøednáka. Pro zájemce: vytitìní astrolog. koleèka + konzultace 5. min., cena 500,- Kè,
datum a èas narození dodat do 25. 10. 2005 do knihovny.
g 4. 11. Klub Galerka, 20.00 hod., 40,- Kè. BUGABU & SBIRANICO, dvojkoncert.
g 5. 11. Masarykovo námìstí, 8.0014.00 hod. PØÍJEZD CARA
ALEXANDRA DO NOVÉHO JIÈÍNA. V rámci vzpomínkových
akcí k 200. výroèí Tøetí koalièní války a bitvy u Slavkova pøiblíí toto historické období KVH Nový Jièín Kaunitz Rietberg.
Pøíjezd Alexandra I., pøíchod ruských a rakouských jednotek. Historický jarmark.
g 5. 11. Èajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kè. JAN KRYL  NÁVRAT ZTRACENÉHO PÍSNIÈKÁØE.
g 11. 11. Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kè. LESNÍ ZVÌØ,
jazzrocková skupina z Brna.
g 11. 11. Uèebna MìstKS è. 19, Slovanská 3, 17.30 hod., 40,- Kè.
POD KØÍDLY ANDÌLÙ, pøednáka s Danou Hegarovou.
Jak nám andìlé pomáhají ve vech oblastech naeho ivota.
Léèivá síla andìlù. Oèista tìla i due pomocí andìlské energie.
g 16. 11. Èajovna Archa, 18.00 hod., ÁLEK HUDBY, jam
aneb marmeláda.
g 18. 11. Klub Galerka, 20.00 hod., 30,- Kè. GALERKOVÝ JAM.
Svìtová hudba v podání místních muzikantù. Známé skladby známých skupin zahrají novojièíntí známí i ménì známí
muzikanti, kteøí se na jednom podiu jetì nepotkali.
g 19. 11. Klub Galerka / U Knihotoèe, 19.00 hod., 25,- Kè kostýmovaní, 50,- nekostýmovaní. TANEÈNÍ SPRCHA VIII, sportovní 70., 80., 90. léta
g 24. 11. Klub Galerka, 19.30 hod., 30,- Kè. 7. JAZZOVÝ VEÈER, tentokrát se swingovou skupinou SwingBen.
g 25. 11. Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kè. ROCKOVÁNÍ S JIØÍM ÈERNÝM, altová krása Zuzany Navarové. Dvouhodinový monotématický poøad hudebního kritika a redaktora.
g 25. 11. Uèebna MìstKS è. 19, Slovanská 3, 18.00 hod., 50,-Kè.
SEBENALEZENÍ, pøednáka Alice Tokárové. Pochopení
vlastní hodnoty. Nalezení duevní rovnováhy a její aplikace.
g 26. 11. Èajovna Archa, 19.00 hod., 40,- Kè. OLDØICH JANOTA, písnièkáø, nedocenìný génius èeské hudební scény.
g 30. 11. Èajovna Archa, 18.00 hod., 10,- Kè. SETKÁNÍ S DIDGERIDOO 2. Druhý koncert didgeridového mága Miry Golicha. Pokud nám budou naklonìni australtí bohové, pøijde
moná i host!
g
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Ètvrtek, pátek od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
DOSPÌLÉ I DÌTI. Kadý ètvrtek a pátek (3.,4., 10.,11.,
18., 24. a 25.listopadu). Pro zaèáteèníky i pokroèilé pod
vedením paní E. Mitáové. Dospìlí 65,- Kè, dìti od 8 do 18
let 35,- Kè.
g Vdy od pondìlí do ètvrtku POSILOVNA. Pod odborným vedením si mùete zacvièit v novì zrekonstruované
posilovnì! Celodenní provoz po  èt. 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 ODVÁNÉ
aneb VZPOMENU SI NA ZÁKLADNÍ KROK. Od 6. 11.
vdy v nedìli do 19. hod. pro vechny, kteøí chtìjí zdokonalit své taneèní umìní a velice rychle tak doladit plesovou
formu na taneèním parketu. Cena 650,- Kè.
g Ètvrtek, 3. 11. 17.00 hod. KURZ NÌMECKÉHO JAZYKA PRO MÍRNÌ POKROÈILÉ pod vedením Mgr. Jitky
Plekové. Úvodní lekce: ètvrtek 3. 11. v 17.00 hod. Kurz je
vhodný pro dospìlé i mláde. Cena: dospìlí 1 200,- Kè, mláde 800,- Kè.
g Sobota 5. 11., 19. 11. od 9.00 do 13.00 hod. KURZ PLETENÍ Z PEDIGU. Pro vechny, 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, telefon 556 710 088.
g Ètvrtek 10. 11. v 19.00 hod. PODZIMNÍ MÓDNÍ PØEHLÍDKA PLNÁ BAREV A NÁPADÙ. Jedineèná pøíleitost vybrat si vánoèní dárek. Prezentace a módní kolekce
firem JAAL, WELTMANN, ORIFLAME, SEN, TONAK, KLASIK-MÓDA aj. Pøedprodej vstupenek od 1. 11. Poøádají
DDM Fokus, ÈEDOK, Informaèní centrum mìsta Nový Jièín. Z kadé vámi zakoupené vstupenky vìnujete 20 % Dìtskému centru Nový Jièín. Vstupné 111,- Kè.
g 12., 19. 11. 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 Sobota 12. 11. v 10.00 hod. PØEHLÍDKA TANEÈNÍCH
KROUKÙ. Nesoutìní pøehlídka taneèních kroukù. Standard, latina, aerobic, disko, hip hop, break, scénický tanec, folklor. To ve mùete vidìt ve velkém sále DDM Fokus. Pøijïte naèerpat novou inspiraci! Vstupné 30,- Kè.
g Pátek 18. 11. 15.0016.00 hod. ZA OPONOU. DALÍ
EXKURZE Z UNIKÁTNÍHO PROGRAMU E6+1. Zajímá vás zázemí a zákulisí Beskydského divadla? Máte
jedineènou monost prohlédnout si nae divadlo od sklepa
a po pùdu! Více informací na samostatných plakátech
a naich webových stránkách: www.ddmfokus.cz
g Pátek 18. 11. 9.0012.00 hod. DOPOLEDNÍ VEHOCHU. Nechce se vám sedìt doma a pøilo krásné, ale
neoèekávané øeditelské volno? Pøijïte s námi strávit zajímavé a zábavné tøi hodinky plné her a legrace. Vstup 20,-Kè
(v cenì budete mít pøipravenou svaèinku).
g Sobota 19. 11. 8.0016.00 hod. JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY. Pojeïte se s námi podívat, jak vypadá a pracuje opravdová jaderná elektrárna! Èeká vás
dvouhodinová prohlídka, bìhem které si mùete vyzkouet
tøeba i svou vlastní vodivost, vyrábìt elektøinu jízdou na
kole, zmìøit radioaktivitu rùzných pøedmìtù a mnoho dalích vìcí. Odjídíme v 8.00 hod. od DDM Fokus, návrat je
v 16.00 hod. Pøihláky si vyzvednìte v DDM Fokus a odevzdejte tamté do 14. listopadu 2005. Pøihláka je závazná a øídí se storno podmínkami programu E6+1. Cena:
300,- Kè.
g Ètvrtek 18.0020.00 hod. BØINÍ TANCE. Kadý ètvrtek od 3. 11. do 12. 5. Pro taneènice bez rozdílu vìku i hmotnosti. Pøíjemná relaxace rozvíjející enskost, ladnost,
smyslnost. 25 lekcí, cena 1 200,- Kè.
g

DÙM DÌTÍ A MLÁDEE
N

O

V

Ý

J

I

È

Í

N

tel. 556 709 069, 556 710 088
http://ddm-fokus.novy-jicin.cz
e-mail: ddmfokus@ddmfokus.cz

g Pátek 25. 11. od 18.00 do 21.00 hod. DISKOTÉKA
FIRST FRIDAY. Pro lidièky do 15 let, kteøí mají rádi
spoleènost, dobrou zábavu a chtìjí si zatancovat se svými
kamarády. Ve velkém sále DDM Fokus bude pro vás hrát
DJ Lojza Kvita. Vstupné: 30,- Kè.
g 28. 11  1. 12. PØEDVÁNOÈNÍ VÝSTAVKA VÝTVARNÝCH PRACÍ A KERAMIKY. Èerti, andìlé, Mikulái,
svícny, závìsky aj. rukama èlenù naich výtvarných kroukù. 28. listopadu od 14 do 18 hodin, 29. 11. a 1.12. vdy
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin.
g Dennì od 14.00 do 18.00 hod. INTERNET ZA KAÈKU
POUZE U NÁS! Pro èleny DDM a jejich doprovod jsou ve
vestibulu Fokusu k dispozici dva poèítaèe, na kterých mùete surfovat po internetu za pouhopouhou korunu. Takovou pøíleitost si nenechejte ujít!

PØIPRAVUJEME...
g Sobota 3. 12. od 13.00 do 14.30 hod. ZDOBENÍ VÁNOÈNÍCH STROMKÙ. Pøijïte a doneste si jakékoli ozdoby na stromeèek, my zajistíme ivé stromky a odmìny pro
vae dìti. Nutno si vyzvednout pøihláky, vyplnit a odevzdat
do 25. listopadu. Vstupné: 40,- Kè.
g Sobota 3. 12. od 15.00 do 18.00 hod. NEBE  PEKLO.
Kdo by se nechtìl podívat, jak to vypadá v pekle anebo
v nebíèku? A slibujeme, Mikulá na vechno dohlíí a navíc rozdává dáreèky (balíèek v cenì 30,- Kè ze vstupného).
Nutno si vyzvednout pøihláky, vyplnit a odevzdat do 25. 11.
Vstupné: maminka 35,- Kè, dítì 5,- Kè.
g Krásná, ikovná a chytrá dìvèata od 13 do 17 let,
pøihlaste se do soutìe MISS DÍVKA, která se koná
12. 1. 2006. Èeká vás velká zábavná show, hodnotné ceny
a obdiv pøátel. Pøihláky na naich webových stránkách
a v DDM Fokus. Vyplnìné nutno odevzdat do 20. 12. v infocentru nebo H. Veverkové.

Seznamte se!

Køesanská a sportovní organizace OREL, JEDNOTA
NOVÝ JIÈÍN se sídlem Nový Jièín - Louèka, Císaøská 115.
Orel je obèanské sdruení. Prioritou èinnosti Orla je pøedevím podpora sportu pro vechny. Kromì sportu se Orel vìnuje také kultuøe. Hlavním úkolem Orla je výchova mladých
lidí a dìtí prostøednictvím sportovních a ostatních aktivit.
Cílem Orla není vychovávat mistry svìta, naim cílem je vìnovat se sportu, který podporuje kladné vlastnosti èlovìka.
Orel chce dávat sportu smysl. V tom mu pomáhají pevné základy, které mu poskytují køesanské hodnoty a celá historie
jeho èinnosti. Od roku 1990 Orel získal zpìt od národního výboru budovu orlovny, kterou má ve svém vlastnictví. V pøízemí
staré budovy se nachází tìlocvièna s pódiem, kuchyò a spoleèenská místnost. V prvním patøe je v souèasné dobì mateøská kola pro dìti z Louèky. K pùvodní budovì byla pøistavìna
nová èást bowlingu, který je v provozu od zaèátku roku 2004.
Nae orelská jednota má 103 èlenù. Èleny jsou dìti, ale také
lidé starího vìku. Nejmladímu èlenu je 10 let a nejstarímu
92 let. O chod organizace se stará výbor organizace, který tvoøí:

g

starosta, sekretáø, pokladník, finanèní a daòový poradce, revizní komise, tìlovýchovní poradci, správce organizace.
Podle zájmù a moností jednotlivých èlenù Orla se ve volném èase jednotliví èlenové a skupiny vìnují stolnímu tenisu,
volejbalu, bìhu, plavání, bowlingu, florbalu. Také tìlovýchovní poradci z øad èlenù sportují ve volném èase s dìtmi a mládeí, jen tak pro radost z pohybu. Hrají tøeba míèové hry,
stolní tenis, florbal, bruslí na koleèkových bruslích apod. Dìti
od 8 let do 15 let se pravidelnì scházejí v tìlocviènì orlovny
kadé pondìlí od 17 do 19 hodin, kde se s vedoucím Karlem
Ligockým vìnují hlavnì míèovým hrám aj. S tìmi nejmeními
se snaíme zahrát si spoleènì hry a zvládat základy tìlocviku.
Nejmladí dìti ve vìku od 3 do 7 let se spolu s maminkami
scházejí v orlovnì kadou støedu od 17 do 18 hodin. Maminky si mohou na chvíli odpoèinout od svých dìtí a podìlit
se s ostatními o své radosti i starosti. Zúèastòujeme se sportovních závodù a turnajù v ostatních orelských jednotách,
které taky tyto akce pøipravují (napø.: Moøkov, Veøovice, Hranice, Zaová, Vykov, Brno). A oni také pøicházejí na nae
sportovní akce. Máme dobré výsledky ve stolním tenise, plavání, bìhu.
Tradiènì nejvìtí událostí roku je letní tábor. Pro dìti Orla
(ale i neèleny) ho organizují a zajiují mladí lidé z orelské
organizace. A mùeme øíci, e úspìnì. Na tìchto táborech
vládne kamarádská atmosféra a rodí se zde nová pøátelství.
Letos to byl ji 12. letní tábor. Poøádáme i kurzy, kde si vychováváme mladé vedoucí táborù. V prostorách bowlingu se
konají turnaje nejen pro èleny Orla, ale i pro irí veøejnost
a rùzné vìkové skupiny. Napøíklad v èervnu mohli v bowlingovém turnaji soutìit senioøi. Dalí turnaj pro irí veøejnost
se bude konat 20. listopadu 2005. Protoe jsme i køesanská
organizace, zúèastòujeme se také rùzných poutí a pochodù
na poutní místa, které také posilují zdraví fyzické i duevní.
Jsme organizace, která nemá velké zisky, z kterých by pokryla provoz organizace a sportovní akce, proto jsme ádali
mìstský úøad, odbor kolství, kultury, mládee a tìlovýchovy
v letech 2004, 2005 o pøíspìvky na èinnost, a to formou grantù.
V roce 2004 nám byl pøidìlen grant èíslo 3 v celkové èástce
20 000,- Kè, kterým jsme èásteènì pokryli náklady na provoz
a bìnou údrbu tìlocvièny a bowlingu. A také jsme z této
èástky uhradili ceny pro vítìze bowlingového turnaje pro
veøejnost. V roce 2005 jsme získali grant èíslo 3 a 5 v celkové
èástce také 20 000,- Kè. Tuto èástku jsme èásteènì pouili
na úhradu startovného na achovém turnaji v Moøkovì, nájem
haly pro stolní tenis v Novém Jièínì - Louèce, kde se konal
kvalifikaèní turnaj. Pøispìli jsme také na aktivity èlena Orla,
bìce a rekordmana, Karla Ligockého, a tím ho èásteènì
podpoøili v úèasti na závodech národního i mezinárodního
významu. Èást jsme pouili na orelský tábor a sportovní den
pro vechny, který se koná ji tradiènì první den na zahájení tábora.
Do budoucna chceme i nadále vìnovat nejvíce pozornosti
mládei, abychom jí mohli nabídnout zdravé sportovní prostøedí, kde by mohli trávit svùj volný èas, pokraèovat v poøádání letních táborù, zúèastòovat se sportovních akcí jiných
organizací a jednot, organizovat sami sportovní akce. Naím
cílem je zdravá vyrovnaná osobnost. O rekordy nám nejde,
ale kdy jsou, jsme rádi a dìkujeme za nì, protoe motivují
ostatní ke stanovení vyích cílù, podle vzoru pøíklady táhnou.
Kontakt: Sídlo organizace: Císaøská 115, tel.: 556 756 604,
sekretáø Orla  Emilia Váòová, 776 327 827
Emilia Váòová  sekretáø Orla-Jednota, Nový Jièín
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Z mìstské knihovny
g O tom, e Mìstská knihovna v Novém Jièínì, nominovaná
na knihovnu roku 2004, poutá pozornost nejvyích odborných knihovnických kruhù, svìdèí návtìva renomovaných
odborníkù z Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy,
Národní knihovny, Akademie vìd, praských vysokých kol
a státních a odborných knihoven, která se uskuteènila dne
1. øíjna 2005. Moc se jim u nás líbilo, co potvrzuje dopis,
který byl naí knihovnì doruèen. Cituji z e-mailu organizátorky:
Váená paní øeditelko, dovolte mi, abych Vám jetì
jednou podìkovala za to, e jste nám se svými kolegynìmi a kolegy tak pìknì zavrila ná zájezd na Moravu
a do Slezska. Návtìva Vaí knihovny byla velmi pøíjemná a inspirativní, øada z nás bude vzpomínat na velmi
pohodovou atmosféru, která nás ve Vaí knihovnì obklopila (já osobnì asi nezapomenu na Vai zimní zahradu
a hudební oddìlení!). Posílám Vám slíbený seznam úèastníkù naí výpravy a jetì jednou Vám dìkuji za milé
pøijetí. S pøáním pìkného dne Jaroslava tìrbová, hlavní
knihovnice, Mìstská knihovna v Praze.
Hana Krkoková, vedoucí mìstské knihovny

Korupce  týká se i vás
g S korupcí se setkal kadý
tøetí z nás. (36 % respondentù
uvedlo osobní zkuenost s úplatky  vyplývá z výzkumu spoleènosti GfK Praha  Institut pro
výzkum trhu provedeného na
pøelomu 2003/04. Zdroj Transparency International.) S korupcí u policie má zkuenosti
kadý osmý. (13 % respondentù uvedlo osobní zkuenost s korupcí u policie  vyplývá z výzkumu agentury Stemmark provedeného v rocu 2004. Zdroj:
Stemmark). POMOZTE NÁM
TATO ÈÍSLA SNÍIT! Rozhlédnìte se kolem sebe. Informujte
nás. Moností pro vás je ANONYMNÍ PROTIKORUPÈNÍ LINKA 974 832 222 provozovaná Ministerstvem vnitra ÈR. Vekerá podezøení, která oznámíte, jsou vyhodnocena a policie se jimi zabývá. ádný podnìt není zbyteèný. Podílíte se na dopadení viníkù.
Své podnìty posílejte, prosím, na adresu: e-mail: stiznosti
@mvcr.cz; dotazy@mvcr.cz. Vae pomoc nám usnadòuje
práci. Dìkujeme.

volnì pøístupných dìtských a sportovních høi, z toho je jich
dvacet pìt asfaltových. Z rozpoètu mìsta na rok 2005 byla
vyèlenìna èástka 1 500 000,- Kè, která je urèena právì na
údrbu, opravy, modernizaci, doplnìní vybavení, budování
zábran dìtských høi a sportovi.
V opravì venkovních hracích ploch mìsto pokraèuje ji od
loòského roku. Postupnì jsou pøebudovávány napøíklad pískovitì s betonovými obrubami na bezpeènìjí pískovitì
s døevìnými palisádami. Likvidují se pokozené a nebezpeèné
herní prvky a budou se nahrazovat novými moderními. Jsou
také osazovány chybìjící sloupky na uchycení sítí a doplòovány chybìjící basketbalové koe.
K vybavení dìtských høi patøí lavièky. Ty slouí pro odpoèinek, jako místo pro odloení vìcí, jsou napøíklad místem
pro hlídající doprovod. Na druhou stranu se bohuel èasto
díky nevarùm dnení doby stávají místem setkání rùzných
skupin obyvatel, které s sebou pøináí hluk, nepoøádek apod.,
co se mìsto snaí øeit pomocí èastìjího dohledu hlídek
mìstské policie.
Dùleitou souèástí pobytu na dìtských høitích je dodrování stanovených pravidel. V nejblií dobì budou na ji upravených dìtských høitích vyvìeny návtìvní øády, kde bude
stanovena provozní doba, co je na høiti dovoleno, co zakázáno vèetnì sankcí za poruování øádu.
Mìsto Nový Jièín si uvìdomuje, e venkovní zaøízení slouí
pro volnoèasové vyití dìtí a mládee, a proto bude v aktivitách
vedoucích ke zlepení podmínek na tìchto høitích a sportovitích i nadále pokraèovat. Pøesto, v jakém prostøedí se budou
nae dìti a mláde pohybovat záleí na nás vech, na naí toleranci, zájmu nebo nezájmu o to, co se na dìtských høitích
dìje.
Ing. Václav imíèek, vedoucí oddìlení komunálního
hospodáøství MìÚ Nový Jièín
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín

Høitì na ulici Dvoøákovì za domy è. 2426 (stará a nová situace).

Podìkování mìstské policii
g Dovolte, abych vyjádøila tímto zpùsobem velký dík Vaemu pøísluníkovi Rostislavu Èubokovi (02) za pomoc, kterou
mi poskytl dne 3. 10. 2005. Zùstala jsem bezradnì stát pøed
køiovatkou s defektem na svém autì a on velmi obìtavì bìhem nìkolika minut ve bezvadnì vyøeil, take jsem mohla
odjet. Je to zvlá pøíjemné zjitìní, e v dnení dobì existují takoví lidé, kteøí dìlají i to, co není jejich povinností.
Proto jsem se rozhodla Vám tohle sdìlit. Takových lidí si
váím. S pozdravem
Mgr. Helena Poláková

Asfaltové høitì na ulici Palackého za domy è. 7678.

Opravy dìtských høi
g V prùbìhu letoního roku mìsto Nový Jièín rekonstruovalo
deset dìtských høi a sportovi a osm pískovi. U dìtských
høi a sportovi se ve ètyøech pøípadech jednalo o celkovou
rekonstrukci (celková výmìna asfaltových povrchù) a v esti
o èásteènou opravu (oprava prasklin, grafické oznaèení pro
rùzné míèové hry). Na území mìsta se nachází necelá stovka
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Dìtské zaøízení na ulici U Jièínky za domy è. 1018.

Skromná, leè èinorodá muzikantka

V závìru chci citovat Aneèino osobní vyznání, které je
vlastnì jejím ivotním krédem: Vichni, kdo se uèí hudbì,
kultivují svoji dui. Hráè na smyècový nástroj se uèí
soustøedìní, maximální pozornosti, nepøehlédnout jednotlivé detaily a houevnatosti. To pak vyuije pøi dalím studiu a pozdìji i v celém ivotì. Moje práce mì vdy
tìila a za umonìní své hudební seberealizace i mimo
kolu jsem nesmírnì vdìèna toleranci svého mue Rostislava. Co k tomu dodat? Kromì houslièek si, Aneko,
uij laskavého stáøí, svého manela i milovaných vnouèat!
Mgr. Václav Ptáèek

96. narozeniny
V nedìli dne 16. øíjna 2005, v den
narozenin, jsem mìl vzácnou pøíleitost blahopøát svým jménem a jménem mých bývalých spoluákù naemu vzácnému uèiteli na gymnáziu
v Novém Jièínì, profesoru Jindøichu
Pacákovi k jeho 96. narozeninám.
Poznali jsme se v roce 1945, kdy nastoupil uèitelskou slubu v Novém
Jièínì. Tehdy nám, jeho studentùm,
bylo kolem 13. let, zatím co profesor
Pacák je roèník narození 1909.
V naem mìstì pùsobil a do roku
1959. Dnes ije v obci Ostravice
v nádherném lesním prostøedí, v blízkosti vodní nádre ance. Je obklopen laskavou péèí vech
èlenù rodiny své dcery Maøenky. Kdyby ná èasopis mìl zvukovou pøílohu, neuvìøili bychom, e onen zdravý, èistý a zøetelný hlas, který navíc deklamuje moudré a utøídìné mylenky, patøí devadesátiestiletému pánovi. A to, co platí o jeho
duevním zdraví, platí i o jeho zdraví tìlesném.
Váený pane profesore, gratulujeme k vaim narozeninám. Za poèetný zástup vaich vdìèných bývalých studentù
Jaroslav Bìlík
Foto poøízeno právì v den profesorových 96. narozenin

g

g Se jménem Aneky Komendové (tak se toti jmenovala za
svobodna) jsem se poprvé setkal v souvislosti s místním symfonickým orchestrem, který byl sice tìlesem amatérským, ale
jeho výsledky posuzovali posluchaèi velmi pøíznivì. Aèkoliv
tehdy Aneka navtìvovala teprve základní kolu, u její
zaøazení do tohoto tìlesa svìdèilo o mimoøádných kvalitách
houslové hry této dívky.
Narodila se v období druhé svìtové války, pøesnìji 4. bøezna
1942, ve Zlínì. V roce 1945 se rodina pøestìhovala do Nového
Jièína, kde potom její otec pracoval jako berní úøedník. Zde
také odmaturovala na zdejí jedenáctileté støední kole.
Jeliko se ji v mládí projevovala jako nadaná muzikantka,
pokraèovala v dalích studiích na Ostravské konzervatoøi,
kterou ukonèila úspìnì v roce 1965. Hned po absolutoriu
zaèala uèit na zdejí LU a této kole zùstala vìrná po celou
dobu své uèitelské profese. O dva roky pozdìji (1967) uzavøela sòatek se svým kolegou Rostislavem Michálkem, který
byl výborným violoncellistou, obìtavým uèitelem a posléze
zkueným metodikem zejména ve výuce hry na violoncello
a kytaru.
Hudební kvality Aneky Michálkové i její vztah k povolání
uèitelky LU jí umonil vychovat øadu výborných hudebníkù, z nich nìkteøí se svému koníèku vìnují dodnes, jiní ho
dokonce povýili na své zamìstnání.
Aneèin zájem o komorní hudbu ji pøivedl i do Novojického
kvarteta, kde zasedla u pultu druhých houslí za nemocného
øeditele Josefa Dvoroka a kde posléze pùsobila a do r. 1986.
Patøila také k zakládajícím èlenùm Komorního orchestru
Pavla Josefa Vejvanovského, v nìm se stala vedoucím skupiny druhých houslí. Po odchodu Miroslava Tyraly pøevzala umìlecké vedení tohoto tìlesa a v této funkci setrvává dodnes.
Druhou velkou láskou Aneky se stal folklor. V mládí jí její
maminka èasto zpívávala lidové písnì, které posléze notovaly spoleènì. Pak u byl jen krùèek k cimbálovce, v ní se
stala primákou. Je známa její spolupráce s taneèním souborem Javorník, populárním v irokém okolí i v zahranièí.
Její zásluhou také vznikla na LU dìtská cimbálová muzika,
je pùsobila sice krátkou dobu, ale nìkteré dìti zùstaly lidové písni vìrny.
Aneka Michálková èasto vystupovala pro veøejnost na rùzných kulturních akcích a vypomáhala v rùzných amatérských
orchestrech (napø. v Odrách, v Kopøivnici a jinde). Ráda také
vytváøela rùzná komorní seskupení (napø. housle s kytarou
èi flétnou), a pak s nimi pøíleitostnì vystupovala. Záslunou èinností byly i výchovné koncerty pro dìti z mateøských
kol, které se svými kolegy pøipravovala a nakonec úspìnì
realizovala.
Velkou oporou pro její práci se stal manel Rostislav Michálek, narozený 30. srpna 1938 v Ostravì-Vítkovicích, který
po vystudování vyí hudebnì-pedagogické koly v Ostravì
(pøedchùdkyni státní konzervatoøe) uèil nejdøíve na LU v Bílovci a poté v Novém Jièínì. Spoleènì s manelkou pùsobil
nejdøíve v Novojickém kvartetu a následnì i v Komorním
orchestru Pavla Josefa Vejvanovského. Pøestoe jsem se o nìm
ji zmínil, neodpustím si zmínku o jeho kaligrafickém notopisu, nebo ten si zaslouí nevední obdiv.

Setkání studentù
V úterý 4. øíjna 2005 navtívilo Nový Jièín 27 studentù humanitních oborù z univerzity v Passau se svým pedagogickým doprovodem. Po
spoleèné i individuální prohlídce mìsta se studenty
novojièínského gymnázia navtívili mìstský høbitov, kde
se seznámili s výsledky prací
na výstavbì lapidária budovaného k uctìní památky døívìjích nìmeckých i èeských spoluobèanù.
Nìmeètí studenti navtívili mìsto Nový Jièín na své sedmidenní cestì po severní Moravì, aby v terénu zkonfrontovali
svou pøedchozí teoretickou pøípravu se skuteèností, a tak si
doplnili veobecné povìdomí o historických i moderních kontaktech èeského a nìmeckého elementu.
Návtìva se uskuteènila na zvlátní ádost nìmeckých studentù. Nai studenti projevili zájem setkat se se studenty
vaeho gymnázia a jejich odborným vedením spolupodílejícím se na prùzkumu mìstského høbitova a významných osobností novojièínské historie, øekla paní Eva
Habel, vedoucí nìmecké skupiny. Nakonec se uskuteènila zajímavá diskuse mezi studenty z univerzity v Passau a naimi
gymnazisty o badatelské práci novojièínských studentù a jejich výsledcích. V ní se nìmeètí hosté zajímali o to, co vedlo
gymnazisty k této jistì nároèné a neobvyklé práci, co jim to
osobnì pøineslo, co bylo na této práci nejtìí, jak její výsledek vyuijí. Nutno zde uvést, e i veøejnost bude mít monost seznámit se s výsledky práce novojièínských gymnazistù.
Studenti toti pod odborným dohledem pøipravili Sborník
medailonkù významných novojièínských obyvatel pochovaných na mìstském høbitovì.
Ing. Iva Vaendová, tisková mluvèí MìÚ Nový Jièín
g
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Osobnost roku 2005

Jana Homolová

Datum a místo narození: 31. 8.
1946. Povolání: Knihovnice. Poèet
dìtí: 1 (dcera Andrea). ivotní krédo: Mít radost ze ivota a dìlat
radost jiným.
Jak jste pøijala a co pro vás
znamená ocenìní vaí dlouholeté práce? Toto ocenìní mì nesmírnì potìilo.
Co vás k této èinnosti pøivedlo? Má knihovnická profese, silný
vztah k literatuøe a k lidem, velká citová vazba k poezii, která
mì vábila ji od dìtských let, mne v roce 1976 pøivedly na
nápad zaloit pøi Okresní knihovnì v Novém Jièínì literární
klub, který by pøipravoval literární veèery pro irokou veøejnost o kulturních osobnostech; nejen o spisovatelích a básnících naich i svìtových, ale také o osobnostech z oblasti umìní.
Na tom, e tento literární klub existuje i dnes (v souèasné dobì
pùsobí pøi Mìstském kulturním støedisku a Mìstské knihovnì
v Novém Jièínì) a v pøítím roce oslaví 30 let svého trvání,
mají zásluhu vichni jeho bývalí i souèasní èlenové. A co nás
spojuje? Láska k poezii, snad za ta léta i pouto pøátelství.
A také kniha. Krása slov, krása verù, krása pøíbìhù, krása
moudrosti. A to je vlastnì poslání literárního klubu  probouzet v posluchaèích krásu a cit, lásku a pokoru  vlastnosti, kterých je stále ménì.
A co budoucnost? Zaèátkem pøítího roku pøipravujeme
literární veèer Due má je zahrada  aneb jedineèný osud
francouzské básníøky Suzanne Renaud a jejího manela, èeského malíøe, grafika a básníka Bohuslava Reynka, na který
srdeènì zveme vechny pøíznivce.
Máme tady podzim, èas, kdy mnoho lidí upadá do jakéhosi smutku a letargie. Jak je to u vás? Co máte na
podzimu ráda? Toto roèní období, pøiznávám, nemám moc
ráda. Miluji jaro a léto a obdivuji pouze sluneèný podzim bez
plískanic a meluzíny, jeho pestrost a barevnost stromù, které
jsou tak nádherné jako na malíøovì paletì. Podzim je také
pro mne dobou rozjímání, soustøedìní mylenek a spøádání
plánù do budoucna.
Je nìco, co byste chtìla vzkázat naim ètenáøùm?
Doba je vdy nìjaká, ale dùleité je, aby se lidé chovali
k sobì slunì... øekl Jan Werich. A já k tomu dodávám:
Radovat se z kadého dne a ít jako kvete kvìt.
Pøipravila ing. Iva Vaendová
g

Klub rodákù a pøátel mìsta Nového Jièína zve vechny
své èleny a pøíznivce na besedu pana Václava Bubeníka s názvem Poodhalená tajemná minulost novojièínských soch.
Blií údaje na vývìskách. Zároveò doporuèujeme navtívit
recitál klavíristy Jana imíèka s názvem Jazzové promìny,
spojený s køtem jeho CD. Koncert se koná v pátek 18. listopadu
2005 v 19 hodin v malém sále Beskydského divadla. Koncem
listopadu se uskuteèní ji proponovaná návtìva gobelinky
ve Valaském Meziøièí. Blií údaje rovnì na vývìskách.
Karel Chobot

g

Obèanská statistika /záøí
g Narodilo se 25 dìtí, z toho 15 chlapcù a 10 dìvèat. Pøistìhovalo se 52, odstìhovalo 53 obèanù. Bylo uzavøeno 10 sòatkù v Novém Jièínì, 12 v Kunínì. Poèet obyvatel 26 689, zemøelo 20. Nejstarími obèany jsou Terezie Vrbicová (10. 10.
1905) a Josef Hubník (8. 4. 1904).
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Beseda se seniory
g Mìstská policie Nový Jièín spoleènì s Preventivnì informaè-

ní skupinou OØ PÈR v Novém Jièínì uspoøádaly v mìsíci
øíjnu v domovech dùchodcù na ulicích Bezruèovì a Høbitovní
besedy se seniory na téma jak pøedcházet nebezpeèným situacím.
Z hlediska bezpeènosti jsou senioøi upozornìni na monosti pøi zabezpeèení bytù. Jsou jim pøipomínány pøípady
podvedených a okradených dùvìøivých starích spoluobèanù,
které poslední dobou stále pøibývají. Mezi tyto zásady napøíklad patøí: neotvírejte neznámým lidem; nenoste u sebe
vìtí obnos penìz; nesvìøujte se nikomu se svými úsporami
a jejich úkrytem; ve veèerních hodinách se vyhýbejte neosvìtleným místùm; pøi podomním prodeji nikdy neplate pøedem,
budete-li poádáni o rozmìnìní penìz øeknìte, e takovou
hotovost nemáte; jestlie si nejste jisti, zda u vaich dveøí
není podvodník, vyádejte si jeho prùkaz (napø. pøi odpoètech
elektøiny, plynu), popøípadì zavolejte na linku Mìstské policie Nový Jièín.
Pozornost je vìnována také násilí v rodinì, formám, ve
kterých se nejèastìji vyskytuje, nechybí ani kontakty na krizová centra nabízející bezplatnou pomoc. Staøí lidé jsou pouèeni, jak se chovat v pøípadì, stanou-li se svìdky trestného
èinu. Bìhem tìchto besed jsou døíve narození spoluobèané
upozornìni na bezpeèné chování v dopravì. Souhlasili s námi
v názoru, e se nechovají jako chodci bezpeènì. Ne vdy pøi
nehodì je vina a chyba na stranì øidièe. Je nutné se chovat
bezpeènì  nosit výrazné obleèení ve tmì nebo za era, chodit
po správné stranì silnice tam, kde není chodník, nevstupovat
na poslední chvíli a náhle do vozovky a na pøechodech pro
chodce.
Senioøi mìli rùzné dotazy na práci policie, byly jim rozdány samolepky a letáky s upozornìním a radami, jak se
chovat bezpeènì. Velmi negativnì hodnotili napøíklad násilí,
které je neustále mono vidìt ve sdìlovacích prostøedcích,
pøedevím v poøadech pro dìti. Výchovu mládee a jejich
chování v souèasné spoleènosti povaují za velký problém.
Vìøíme, e si senioøi z besed odnáejí øadu uiteèných a praktických informací, které se jim mohou hodit.
Str. Ilona Majoroová, tisková mluvèí MP NJ

Ètenice Hodslavice
g Po loòském výjezdu do kunínského
zámku uspoøádají letos tradièní organizátoøi obec Hodslavice a katedra historie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Muzeem Novojièínska, Státním okresním archivem
v Novém Jièínì a Základní kolou v Hodslavicích 8. celostátní
pøehlídku studentských odborných prací v oboru historie.
Soutìe se úèastní témìø 40 vesmìs gymnaziálních studentù s 30 pracemi jako loni. Zastoupena budou i obì nejblií
gymnázia  jak novojièínské, tak i valaskomeziøíèské. V souèasnosti probíhá pøedbìné hodnocení na základì velmi odborných kritérií, jeho výsledkem bude soubor 10 elaborátù,
jejich autoøi budou pozváni k pøedstavení a k obhajobì
svého díla. Program doplní prof. PhDr. Libue Hrabová, CSc.,
krátkým pøíspìvkem na téma Dìjiny, které nejsou v uèebnicích.
Soutìní pøehlídka ÈTENICE Hodslavice je veøejná a zaèíná v úterý 22. listopadu v 9.00 hod. krátkým úvodem v rodném domku Frantika Palackého v Hodslavicích, aby vlastním programem pokraèovala v 10 hodin v pøednákovém sále
hodslavské základní koly. Zájemci jsou srdeènì zváni.
(Úèastnický poplatek èiní 50,- Kè a zahrnuje i obìd a obèerstvení; sdìlte laskavì svùj zájem do 11. listopadu 2005 na
telefon 556 750 328.)
PhDr. Zora Kudìlková, autorka projektu ÈTENICE

Výkové body v Novém Jièínì
g Z obrázku je zøejmé,
e snímek je z námìstí
v Novém Jièínì a e byl
fotografován v období
státního svátku  zaloení republiky v roce 1918.
Zvídaví chlapci na snímku si ale prohlíejí tzv.
nivelaèní znaèku. Jedna
z mnohých ve mìstì je
shodou okolností pod reliéfem TGM. Byla tam
umístìna ji v roce 1946.
Nivelaèní znaèka je opracovaný kus oceli o délce
20 cm, z toho asi 15 cm
znaèky je zaputìno do
zdi. Vnìjí kruhová èást
má prùmìr 7 cm. Nadmoøská výka se odeèítá
z jejího vrcholu. Vìtina
nivelaèních znaèek v naem mìstì pochází z doby kolem roku 1948, kdy díky ing.
Beøichu Strnadlovi byla vybudována tzv. podrobná nivelaèní
sí (PNS). Tehdy jich bylo zabudováno do zdí rùzných nemovitostí kolem edesáti kusù. Zpravidla bývají umístìny na
rohových budovách ve výce asi pùl metru nad zemí a pøiblinì 300 metrù od sebe. Po zabudování se musí provést nákladné, zdlouhavé a precizní mìøení její nadmoøské výky.
Zmìøená hodnota se nezapisuje na znaèku, ale je zapsána
do dokumentace Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský
kraj  Katastrálního pracovitì Nový Jièín, do jeho správy
znaèky patøí. Nivelaèní údaje jsou pøístupné vem, kdo je ke
své práci potøebují, a to nahlédnutím do dokumentace nebo
získáním kopie tìchto údajù za úplatu u katastrálního pracovitì v pøísluném okrese.
Mùeme uvést, e znaèka na námìstí indikuje nadmoøskou
výku 285,386m nad Baltským moøem  odbornì  ve výkovém systému balt po vyrovnání. Musíme ocenit pøesnost,
s jakou zemìmìøièi dovedou mìøit, vdy údaj je pøesný na
milimetry! Zde si pak musíme uvìdomit, e pokození takové

Tento skromný
pomníèek se
nachází na pravém
okraji silnice
z Hodslavic na
kopeèku pøed Moøkovem. Jeho text je
v irokém okolí ojedinìlý. Je dokladem
hrùz let 191418.
Památce útrap,
bolùv a smrti naich drahých vojínù
za svìtové války vìnují vìrní rodièové,
manelky, dítky
a pøátelé  1918 
Pane Jeíi, smiluj
se nad námi!
Moje následující
vere chtìjí být jen
tichou listopadovou
pøipomínkou.
Jaroslav Merenda

znaèky pøináí znaèné finanèní ztráty, kdy je nutno znovu
provést nová nákladná mìøení opravené znaèky. Proto je
pokození nivelaèních znaèek trestné, jde o státní majetek.
Pokození je kvalifikováno v souladu se zákonem jako pøestupek proti poruení poøádku na úseku zemìmìøièství. Má-li
být znaèka ze závaných dùvodù pøemístìna nebo odstranìna,
je povinností vlastníka nebo uivatele nemovitosti skuteènost oznámit pøedem jejímu správci k vyjádøení.
Nejen v naem mìstì, ale i na celém území státu mají nivelaèní znaèky velký význam pøi projektování a realizaci vech
druhù staveb  budov, komunikací, tunelù, vodních tokù, pøehrad a vekerých inenýrských sítí. Pro orientaci v terénu
potøebujeme znát nejen polohu jednotlivých bodù na fyzickém
povrchu Zemì (zemìpisná íøka a délka), ale také jejich výku
nad urèitou srovnávací plochou nebo rovinou. V mnoha pøípadech je znalost výkových pomìrù dùleitìjí ne polohopis,
a to tam, kde výkopis rozhoduje pøi volbì trasy komunikací
nebo vodoteèí z hlediska spádových pomìrù a pro výpoèty
kubatur pøemisované zeminy nebo pøi volbì území pro zastavìní, aby usazení budov do terénu a s tím spojené terénní
úpravy nebyly draí ne vlastní stavba. Vekeré mapy si ji
dnes nedovedeme pøedstavit bez výkopisu. Z výe uvedeného
si jistì nae výkové bodové pole zaslouí maximální ochranu.
Podle odborného výkladu pana ing. Jiøího tìpána
z Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj KP
Nový Jièín volnì napsal a fotografoval Jaroslav Bìlík

Pohled na celou nivelaèní znaèku.

Ticho zvoní
dvojhlasnì
Jaroslav Merenda

Jsem voják v zákopech.
Vteøiny poèítám.
Bojím se. Tajím dech.
Snad ani nedýchám.
Jsem voják v zákopech.
Na ve - i na smrt sám.
Nadìje nezbyly.
Ticho zní dvojhlasnì.
e já byl tvùj milý,
chtìl jsem psát do básnì.
Vak zrovna v té chvíli
k útoku troubili.

N ovojicínský
¡

zpravodaj

Foto Jaroslav Bìlík
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