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Nový Jicín
ˇ dekuje
ˇ za pomoc priˇ povodních
g Jen stěží nacházím slova, jakými bych nejprve popsal hrůzu

červnové povodně a vzápětí vyzdvihnul neuvěřitelnou solidaritu a podporu tisíců lidí z celé republiky i ze zahraničí.
Tragické hodiny, kdy se zejména Bludovicemi, Žilinou
a Loučkou valila obrovská vlna z jindy poklidných říček
Zrzávky, Jičínky a Grasmanky, se černým písmem zapíší do
historie města. Setkali jsme se s doposud nepoznaným jevem — bleskovou povodní — při které selhávají obvyklá preventivní opatření. Vždy během několika minut se povodňová
situace z normálu dostala na hranici katastrofy. Všichni se
potýkali s hrozbami, které si jen lze přestavit; velká voda,
výpadek elektřiny, únik plynu, evakuace mnoha osob...
Sotva se vodní toky vrátily do svých koryt, stovky lidí začaly pracovat na obnově zpustošeného území. Vedl jsem krizový štáb, tak vím, kolik pracovníků rušilo objednané dovolené. Na práci v hektických dnech se podíleli i ti, jež chvíli
předtím i ve svých domovech zachraňovali životy a majetky.
Obrovský kus práce odvedli i dobrovolníci, záchranáři, hasiči, policisté a mnoho dalších lidí. Neumím si představit, jak
bychom vše zvládali bez těchto pomocníků.

Ačkoliv se říká, že dnešní společnosti chybí morálka, tak
povodně ukázaly, že to není pravda. Rozměr humanitární
pomoci byl obrovský. I proto město 27. srpna při otevření rekonstruovaného Masarykova náměstí všem poděkuje benefičním koncertem.
Největší poděkování zaslouží občané, jichž se velká voda
bezprostředně dotkla. Obdivuji jejich statečnost a vytrvalost
při úklidu spouště, kterou povodeň napáchala, přičemž mnoho
z nich začíná takřka od nuly. Ano, jsou rány, které se nezacelí, mnohé lze však zmírnit. I když je zřejmé, že rozsah katastrofy přesahuje všechny představitelné hranice, město je
a chce být nadále připraveno jakkoliv užitečně pomoci.
Opravdu nelze slovy popsat všechny mé pocity související
s červnovou tragédií. Jedno však vím jistě. Povodně sice
zanechají na Novém Jičíně jizvu, ale i po boji s nelítostným
přírodním živlem to díky svým občanům bude i dále krásné
a hrdé město!

Mgr. Ivan Týle, starosta Nového Jičína

Novému Jičínu a jeho občanům vydatně pomáhali i vojáci,
například stavěli provizorní mosty. Foto Josef Gabzdyl.

Nadnárodní firma
vstoupila do průmyslové zóny
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí, foto Michal Polášek

Zbylou čtvrtinu zóny vlastní další přepravní firma Top
Trans. Podle starosty Ivana Týle se o zónu zajímají další společnosti. „Určitě je v zóně prostor pro nové zájemce. Domnívám se, že dominový efekt, tedy když něco vznikne a na to
se nabalují nové příležitosti, by mohl fungovat i u naší zóny
v tak složité hospodářské situaci.“

Od 1. 7. možnost zaevidovat na
ohlašovně doručovací adresu
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g

Hala DHL patří ve skladové vybavenosti k nejmodernějším.
g Logistická společnost DHL téměř zaplnila první halu v prů-

myslové zóně za městským hřbitovem. Speditérská firma na
zhruba dvaceti tisících metrech čtverečných nabízí například
společnosti Visteon-Autopal skladové plochy. „Hala slouží
jako centrum pro všechny klienty v této oblasti se spoustou
průmyslových zón, namátkou Hranice, Nošovice, Kopřivnice
a právě Nový Jičín. Budova je vhodná pro všechny, kteří mají
zájem, aby své zboží nechali protéct nikoliv svými současnými
sklady, ale našimi moderními, vybavenými posledními technologiemi,“ řekl ředitel DHL Freight pro ČR Vít Návrat.
DHL se do nových prostor přestěhovala z dosavadního
objektu blízko marketu Albert. Nyní zaměstnává 75 pracovníků, v blízké budoucnosti by se toto číslo mohlo zvednout
na 90 zaměstnanců. „Zpočátku jsme převzali stávající zaměstnance z různých skladů a provozoven DHL na severní Moravě a uvidíme podle dalšího rozvoje, zda tyto počty budeme
navyšovat. V drtivé většině to jsou řidiči vysokozdvižných
vozíků a manipulační dělníci do skladu,“ přiblížil manažer
DHL Morava Libor Šimůnek.
Developerská společnost CTP vlastní tři čtvrtiny průmyslové zóny. O prodeji rozhodli zastupitelé před dvěma roky
kvůli úspoře za přípravu pozemků. Kdy CTP přivede do Nového Jičína dalšího investora, developeři zatím nevědí. Stavět by se ještě mělo šest hal. „Pokud budou klienti, tak to
bude určitě zajímavé místo. Obzvláš, když dojde letos k dokončení dálnice Brno — Ostrava, tak hodnota místa určitě
stoupne. To, že nepokračujeme momentálně ve výstavbě dalších hal, zavinila z velké části současná globální krize,“ sdělil
regionální projektový manažer CTP Invest Tomáš Kult.

První investor v průmyslové zóně — logistický obr DHL.

Upozorňujeme obyvatele města (občany ČR s trvalým pobytem na území města Nový Jičín a cizince, kterým byl na
území města Nový Jičín povolen pobyt nebo udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany) na
možnost nahlásit na ohlašovně MěÚ Nový Jičín (pracoviště
odboru vnitřních věcí, Divadelní 1, 1. poschodí, kancelář č.
211) adresu pro doručování písemností. Jde o adresu, na
které se obyvatel zdržuje a která je odlišná od místa trvalého
pobytu uvedeného v občanském průkazu nebo u cizinců v průkazu povolení pobytu.
Tuto možnost přinesl zákon č. 7/2009 Sb., kterým se mění
zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, mezi nimi i zákon č. 133/
2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů.
Není povinností obyvatele sdělit na ohlašovně adresu pro
doručování , její nahlášení však usnadní doručování písemností soudům, správním orgánům apod.
K zaevidování adresy pro doručování písemností není nutný
souhlas vlastníka objektu a nahlášení adresy pro doručování
není zpoplatněno. Obyvatel města je povinen předložit doklad
totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz povolení k pobytu cizince).

Velká voda si bazén
vyhlédla dvakrát
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Přespříliš vody vadí i jinak vodomilnému zařízení, jakým je
areál bazénu. Strojovna se špičkovými technologiemi byla poprvé zaplavena v den povodní ve středu 24. června a podruhé
nejspodnější část objektu plavala v neděli 5. července.
Málokdo by hádal, že největším povodňovým problémem
byla obrovská rovná střecha objektu bazénu. Obvykle odtud
dešová voda odtéká potrubím ústícím do Jičínky poblíž známé
lávky směřující na Jugoslávskou ulici. „Jenže při povodních
byla hladina řeky výše než odtokové vyústění a všechna voda
ze střechy se vrátila zpět do strojovny,“ povzdychl si Milan
Dvořák, sekretář basketbalového klubu, který celý areál provozuje.
Strojovnu rázem zatopilo přes metr a půl vody. Povodeň
přišla tak rychle, že pracovníci narychlo ukončili večerní
plavání o poschodí výše v krytém bazénu. „Voda zatopila vše,
motory, čerpadla, vzduchotechniku i nově zřízené zařízení
na úpravu vody, UV lampy, dávkovací systémy. Bazén v tu
chvíli vlastně hrozil shořením trafostanice,“ přiblížil Dvořák
dramatické chvíle.
Bazén se tedy od čtvrtku 25. června musel veřejnosti uzavřít a začaly rychlé opravy. Navíc vinou kanalizace se voda
dovnitř dostala ještě po deseti dnech při nedělní průtrži
mračen, naštěstí tentokrát tolik nevystoupala. Nyní je venkovní bazén bez problémů v provozu, vnitřní se renovuje.
Stopy po povodni však jsou v technickém zázemí zařízení
stále více než patrné. „Škody odhadujeme na statisíce korun. Ještě přesně nevíme, co všechno velká voda napáchala
ve vzduchotechnice. Motory postupně odvážíme do jedné firmy
ve Valašském Meziříčí, kde dělají generální opravy. Zatím
totiž všechny motory, až na jeden, byly shořelé, takže se
převíjí,“ dodal Dvořák.
Podle něj by se ale sezona vnitřního bazénu krátit neměla.
„Všichni na opravách neúnavně pracují, obětavost a pochopení lidí je veliké, všem moc děkujeme,“ zakončil sekretář
provozovatele bazénu.
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Nový Jičín žádá zachování
regionální tratě
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

vede vlečka do bludovických vojenských
opraven, takže do hry o její zachování
jistě vstoupí i ministerstvo obrany.
K finanční náročnosti rekonstrukce
starosta Týle poznamenal, že uznává
stomilionovou částku od ministerstva
dopravy jako vysokou. „Ale třeba nyní
se opravuje vozovka v Šenově a v Kuníně, která nebyla nijak v havarijním
stavu. Náklady na těch zhruba 8 kilometrů silnice se už blíží částce nutné
na rekonstrukci železnice. A to platí
ředitelství silnic a dálnic, které také
spadá pod ministerstvo dopravy.“
Lidé většinou tra rušit nechtějí, ačkoliv se objevují plány
na vytvoření cyklostezky místo kolejí. „Byl by to nesmysl,
vlaky jezdí rodiny s dětmi, turisté, lidé k doktorovi a do obchodů. Vůbec nechci slyšet o tom, že by vlak přestal jezdit.
Musí se o tra bojovat,“ řekla Vlasta Rýdlová, která v Hodslavicích bydlí hned vedle vlakové zastávky.

Peněžní pomoc
vyplaveným občanům
Železnice do Hostašovic nyní spíše připomíná horskou dráhu.
Foto Michal Polášek.
g

Zastupitelé Nového Jičína na svém červencovém jednání
jednoznačně schválili žádost o zachování železniční tratě z Nového Jičína do Hostašovic, kterou v červnu poničila povodeň.
Náklady na její obnovu se pohybují ke stovce milionů korun,
vedení města se však domnívá, že pro město je důležité, aby
se tra opravila a co nejdříve se na koleje vrátily vlaky.
Možný zánik naznačil už ve čtvrtek na jednání se starosty
hejtman Jaroslav Palas. „Vzhledem k průměrné vytíženosti
vlaků se objevují informace, že by se tyto peníze daly využít
účelněji,“ řekl hejtman, ale hned vzápětí dodal, že se kraj
přikloní k názoru měst a obcí podél trati.
Železnice vede z novojičínského horního nádraží přes městskou část Bludovice a Hodslavice do Hostašovic. Pak se napojuje na železnici z Frýdku-Místku do Valašského Meziříčí.
„Jde o strategickou železnici, Nový Jičín žádné jiné vlakové
spojení s Valašskem a Zlínskem nemá. Tra je navíc využívána hlavně o víkendu pro rekreaci,“ vysvětlil starosta Nového Jičína Ivan Týle.
Připustil, že denní vytíženost okolo dvou stovek lidí není
vysoká, ale v budoucnosti se důležitost železnice může zvýšit. „Pokud bude legislativa nakloněná ekologické železnici
více než automobilům či autobusům, tak si nemůžeme dovolit o jednu tra přijít. Jakmile ji necháme jednou zrušit, tak
nádraží a železnici nikdy nikdo neobnoví,“ dodal starosta.
Připomenul také, že Nový Jičín je znám unikátem dvou nepropojených nádraží ve městě, o což by přišel. Z trati také
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Miloš Lossmann, místostarosta Nového Jičína
g

Město Nový Jičín poskytuje jednorázovou peněžní pomoc
20 000,- Kč poškozeným občanům. Částka bude vyplacena
v úhrnu pro všechny osoby žijící v nemovitosti sloužící k trvalému bydlení na území města nebo místní části a poškozené
živelnou pohromou tak, že došlo k zaplavení obytných prostor v nemovitosti.
Město Nový Jičín si je vědomo, jakou škodu na majetku
našich občanů napáchala nečekaná, rychlá a o to více krutá
povodeň. Jsou škody, které vyčíslit a finančně odškodnit nelze, tedy škody na lidských životech a psychické trauma z katastrofy, lze však alespoň zmírnit škody materiální. Město
se proto rozhodlo novojičínským občanům, kterým byly zničeny nebo poškozeny prostory určené k bydlení, poskytnout
finanční výpomoc pro úhradu základních životních potřeb.
Usnesením rady města poskytne město Nový Jičín jednotlivým
povodní poškozeným občanům částku ve výši 20 000,- Kč.
Je nutno vyplnit tiskopis jednoduché žádosti o výše zmíněný příspěvek, který si, prosím, pokud splňujete všechny
podmínky, můžete stáhnout z městských internetových
stránek, k dispozici jsou i na informacích v přízemí budovy městského úřadu na Masarykově náměstí 1 a v budově na Divadelní 1. Lidem z nejvíce zaplavených oblastí
byly formuláře zaslány.
Žádost odevzdejte na Městský úřad Nový Jičín, organizační odbor, Masarykovo náměstí 1, druhé patro, č. dveří
210 nebo 211, v pondělí a středu 8 —11 hodin, 12—17 hodin,
v úterý a čtvrtek 8—11 hodin, 12—14 hodin, v pátek 8 —11 hodin.
Žádosti mohou občané osobně podávat do 31. 8. 2009.
Vážení spoluobčané, tato pomoc je určena občanům, kteří
měli zatopené prostory určené k bydlení. Město ale zvažuje
i finanční pomoc těm, kteří utrpěli jiné škody. O jejím případném poskytnutí budou samosprávné orgány našeho města
rozhodovat v závislosti na finančních možnostech města
v pravděpodobném termínu do konce měsíce září 2009.
Rada města v čele se starostou města, Mgr. Ivanem Týle,
přeje všem, kteří si vytrpěli hrůzy povodně, pevné zdraví
a hodně sil při odstraňování škod. Město slibuje, že bude i nadále situaci svých občanů pečlivě sledovat a dle svých možností pomáhat při likvidaci škod.
Podmínky pro poskytnutí finanční výpomoci: finanční
výpomoc se vztahuje výlučně na občany bydlící v nemovitostech na území města Nový Jičín; peněžitá pomoc bude
vyplácena ve výši 20 000,- Kč v úhrnu pro všechny osoby žijící v nemovitosti sloužící k trvalému bydlení na příslušném
čísle popisném a poškozeném živelnou pohromou tak, že
došlo k zaplavení prostor určených k bydlení; vyplacení
peněžité pomoci podléhá rozhodnutí rady města, podkladem pro rozhodnutí radních je vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o poskytnutí peněžité pomoci, žádost může uplatnit pouze jedna osoba žijící v poškozené nemovitosti.

Projekt „Veřejná zeleň v NJ“
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí
g

Poslední červnový den byly
úspěšně dokončeny a předány nově založené výsadby
v Janáčkových sadech i na ul.
Bří Jaroňků. Zahradnické
práce na zakládání zeleně
dle projektů zde probíhaly
od 2. září 2008.
Zeleň v Janáčkových sadech prošla kompletní rekonstrukcí. Mnoho keřových skupin a porostů bylo dle návrhu zahradního architekta
odstraněno, vykáceno bylo i několik stromů. Namísto nich
byly však vysazeny nové stromy a vzniklo také mnoho nových záhonů s keři i trvalkami. Park byl obohacen také
o velké množství růží, které by měly příjemně rozčlenit prostor v centrální dlážděné části. Úpravy byly završeny rekonstrukcí trávníků v místech, kde byly nejvíce poškozeny.
V parčíku na ul. Bří Jaroňků byly dle projektu provedeny
probírky dřevin, odstraněny některé keřové porosty. Následně byly přesazeny keře, nově vysazeny stromy, keře i trvalky. Úpravu prostranství podtrhla i celková rekonstrukce
trávníku. Cílem navrhovaných sadových úprav bylo otevření
prostoru parčíku do ulice, odclonění ulice B. Martinů a zpříjemnění životního prostředí obyvatel na ulici Bří Jaroňků.
Projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie v rámci
OP ŽP. Dotace z OP ŽP jsou rozdělovány prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí.
Internetové odkazy: portál Evropské unie http://europa.
eu/ OP ŽP www.opzp.cz

Volební okrsek č. 10 — změna
volební místnosti
Odbor vnitřních věcí MěÚ Nový Jičín
g Upozorňujeme občany-voliče zařazené do volebního okrsku

č. 10 s trvalým pobytem na níže uvedených adresách na
změnu sídla volební místnosti:
Nový Jičín: 28. října, 5. května, Dobrovského, Gen. Hla o
(4, 6, 8, 14, 16, 20, 22), Havlíčkova, Jungmannova, K Šatlavě,
Kostelní, Křižíkova, Lidická, Masarykovo náměstí, Resslova,
Sokolovská (9, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 30, 32), Štefánikova,
Úzká, Žerotínova.
Nové sídlo volební místnosti: Krajská hygienická stanice
pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Nový Jičín, ul.
Štefánikova 9, Nový Jičín.
Původní sídlo volební místnosti: Centrum pro zdravotně
postižené, ul. Sokolovská 9, Nový Jičín.

Komunitní plán schválen
Bc. Lenka Galiová, koordinátorka komunitního plánování
g Na červencovém zasedání Zastupitelstvo města NJ schválilo návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2009—11 a doporučilo jej k předložení k připomínkování občanům města.
Pro potřeby Komunitního plánování sociálních služeb v Novém Jičíně bylo zřízeno kontaktní místo v informačním
centru — Informačním středisku Europe Direct na ulici Úzké
27/2106, 741 01 Nový Jičín, pondělí až pátek 8.00 —17.00 hod.,
sobota a neděle 9.00—12.00 hodin.
Na kontaktním místě si občané mohou prohlédnout vytištěný návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
a služeb souvisejících ve městě Nový Jičín na léta 2009—2011,
případně si mohou tento návrh ponechat k prostudování.
Zároveň zde mohou občané předkládat své připomínky a návrhy týkající se sociálních služeb v našem městě, případně
přihlášky o zapojení do procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb souvisejících v Novém Jičíně.
Věříme, že Kontaktní místo KPSS přispěje k lepší informovanosti všech zainteresovaných stran a jejich dobré vzájemné
komunikaci. Kontakt: Bc. Lenka Galiová, koordinátorka komunitního plánování, tel.: 556 768 338, e-mail: galiova@ novyjicin-town.cz

Vlastníci bytových domů mohou
žádat o dotace na regeneraci
Kateřina Nehasilová, Josef Gabzdyl
g Nový Jičín vyhlásil v pátek 24. července první výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci integrovaného
plánu rozvoje města v lokalitě sídliště Dlouhá, které je ohraničeno ulicemi Palackého, Dolní brána, Anenská a Dlouhá.
„V rámci této výzvy mohou vlastníci bytových domů žádat o dotace z Evropské unie a státního rozpočtu na regenerace svých
domů, například na zateplení fasády, výměnu oken, opravu
balkonů nebo výtahů,“ uvedla manažerka projektu Kateřina
Nehasilová s tím, že příjem žádostí skončí 30. září.
Celkový objem finančních prostředků v integrovaném plánu
rozvoje města je přibližně 195 milionů korun. V rámci této
výzvy je pro vlastníky bytových domů podpora ve výši cca 24
milionů korun. Výše podpory pak bude činit čtyřicet procent
ze způsobilých výdajů projektu. Město už v předvečer vyhlášení výzvy uspořádalo pro vlastníky domů odborný seminář,
kterého se zúčastnilo přes 30 zájemců.
Cílem projektu je zvýšení kvality života obyvatel na sídlišti prostřednictvím revitalizace jeho prostředí a regenerace
bytových domů s cílem zajištění integrovaného, vyváženého
a udržitelného ekonomického a společenského rozvoje prostřednictvím maximálního využití fondů EU založeného na
principu partnerství.
Veškeré podrobnosti k možnostem získání dotací zájemci
naleznou na městských internetových stránkách www.novy-jicin.cz nebo na oddělení rozvoje města, tel.: 556 768 389.
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Odbor dopravy se přestěhoval
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Odbor dopravy a silničního hospodářství se přestěhoval
z objektu na Tyršově ulici 5 do třetího patra městského úřadu
na Divadelní 1. V květnu totiž město získalo objekt bývalého
okresního úřadu do majetku a hned začalo s řešením špatného stavebního stavu a se stěhováním svých odborů do
vlastních prostor, což pro občany znamená větší komfort při
vyřizování úředních záležitostí.
Stavební práce nebyly jednoduché, například kvůli instalaci těžké kartotéky se zpevňovala podlaha. Změnit se musela
počítačová sí, zapotřebí byla například i renovace elektroinstalace. „Podařilo se vše přestěhovat tak, aby občan byl
omezován co nejméně,“ poznamenal tajemník městského
úřadu Tomáš Vindiš.
Odbory městského úřadu tak jsou téměř výhradně soustředěny do dvou budov, do radnice na Masarykově náměstí 1 a na
Divadelní 1. Řešit se bude ještě odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, který na Divadelní ulici sídlí v ne zcela
vyhovujícím podkroví. Další investice do budovy na Divadelní
ulici proto budou ještě nutné. „Chceme samozřejmě opravit
chodby tak, aby konečně byly důstojné a díky naváděcímu
systému poskytovaly základní informace pro občany. Dále
například musíme ještě letos kompletně zrekonstruovat kotelnu, budovu jsme totiž převzali v neutěšeném stavu,“ řekl
tajemník.
Do dosavadního sídla odboru dopravy na Tyršově 5 se přestěhovali státní úředníci ze státní sociální podpory, kteří předtím působili na Husově ulici.

Proběhl 2. ročník humanitární
sbírky pro Diakonii Broumov
Eva Fišerová, ved. střed. Slezská diakonie, Denní stacionář NJ
g

Ve dnech 19. a 20. června se v prostorách střediska Slezské diakonie Denní stacionář Nový Jičín v bývalé ZŠ B. Martinů uskutečnil 2. ročník humanitární sbírky oblečení, ložního
prádla, školních a domácích potřeb pro Diakonii Broumov.
Sbírka se uskutečnila ve spolupráci se sociálním odborem
města Nový Jičín.
Na sbírce bylo poznat, že jde již o druhý ročník, sebralo se
cca dvakrát tolik materiálu než v roce předchozím. Diakonie
Broumov, pro kterou byla sbírka pořádána, vybrané věci dále
třídí a zpracovává a v rámci humanitární pomoci následně
posílá do oblastí, kde jsou akutně potřeba, a to v rámci České
republiky i celého světa.
Shodou okolností si pracovníci Diakonie Broumov vybrané
věci letos odvezli 24. 6. dopoledne, naštěstí. Večer se totiž
i prostorami šaten bývalé ZŠ Bohuslava Martinů, kde byly
věci ze sbírky jinak uskladněny, prohnala voda s blátem —
díky kanalizaci na dvoře areálu, která nestíhala pobrat kvanta
vody z přívalových dešů. Díky tomuto načasování máme jistotu, včas odvezené věci sebrané v rámci sbírky ještě poslouží (možná již posloužily) na potřebných místech.
Děkujeme tímto městu Nový Jičín za spolupráci a propagaci této sbírky a dále všem občanům, kteří do sbírky přispěli, za jejich ochotu a čas věci vytřídit a dopravit na sběrné
místo a v neposlední řadě i dobrovolníkům, kteří nám s organizací sbírky velmi pomohli. Budeme se spolu s vámi těšit
na další ročník sbírky.

Po dotovaných komposterech
se zaprášilo...
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g ...město chystá další sérii. Za jeden den občané Nového
Jičína vykoupili sto kompostérů, které město nabízelo za méně
než třetinu obvyklé ceny. Radní mají z nečekaného úspěchu
městského ekologického programu radost. „Obrovský zájem
lidí nás překvapil a o to více potěšil. Je moc dobře, že myslí
ekologicky a odpad chtějí kompostovat, místo toho, aby ho
pálili nebo někam vyváželi,“ řekl místostarosta Milan Šturm.
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Město občanům nabídlo kompostéry o obsahu 400 litrů za
300,- Kč, přičemž v obchodě lze stejné zařízení pořídit za přibližně 1 000,- Kč. Město zásilka speciálních nádob přišla na
přibližně 90 000,- Kč. Stovku kompostérů lidé získali už v letech 2006 a 2007. Podmínky pro koupi dotovaného kompostéru jsou velmi jednoduché. Zájemce musí být občanem Nového Jičína, vlastníkem nebo nájemcem zahrady na území
města či městských částí, nesmí mít vůči městu žádný dluh
a nesmí být vyčerpána kapacita stovky kompostérů.
Původně se počítalo s rozjezdem akce na přelomu června
a července, ale ničivé povodně start projektu odložily na konec
července. „Žadatelé v den zahájení ve středu 22. července
chodili už od rána, dopoledne se dokonce před kanceláří tvořily fronty, až odpoledne zájem trochu polevil. Určitě bychom
však uplatnili další kompostéry, lidé volali i následující dny,“
uvedla Dana Holubová z odboru životního prostředí.
Vedení města proto chystá další sérii kompostérů. „Hned
jak jsme zjistili, jaký zájem vyvolala letošní akce, tak jsme
zahájili jednání o dodávce dalších dvou stovek kompostérů,
které bychom zřejmě za stejných podmínek rozdělili ještě
letos. O zahájení a podmínkách prodeje budeme občany informovat,“ dodal místostarosta Šturm.
Občané města loni vyprodukovali zhruba 162 tun zahradního odpadu a dalších 600 tun vzniká při údržbě městské zeleně.

Omezení úředních hodin
odboru sociálních věcí
Odbor sociálních věcí MěÚ Nový Jičín
g

Vážení spoluobčané, vzhledem k mimořádné situaci, způsobené povodní dne 24. 6. 2009, vinou které evidujeme veliký
počet žádostí o poskytnutí pomoci občanům postiženým živelnou pohromou, které je nutné v termínech přímo v terénu
prošetřit, zpracovat a vyřídit, omezujeme úřední hodiny
stanovené pro styk s veřejností, a to v termínu do 31. 8. 2009.
Nově upravené úřední hodiny odboru sociálních věcí:
pondělí a středa: 8.00 —11.00 a 12.00 —17.00 hodin; úterý:
8.00 —11.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
VYHLAŠUJE
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
g Na nájem nebytových prostor v přízemí DPS na
ulici Revoluční v Novém Jičíně (stávající prodejna
květin a prodejna PNS). Cena nájmu nabízených nebytových prostor je stanovena ve výši 797,- Kč/m2 /rok
a je zároveň nejnižší nabídková cena.
Popis a podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Nový Jičín a na webových
stránkách města: www.novy-jicin.cz, příp. na tel. č.:
556 768 235; e-mail: rusinska@novyjicin-town.cz

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
VYHLAŠUJE NABÍDKU
g Na nájem budoucích nebytových prostor — prodejních boxů v areálu městské tržnice (prodejní
box č. 106 o výměře 8,40 m2, prodejní box č. 107
o výměře 10,07 m2, prodejní box č. 108 o výměře
10,27 m2). Minimální nabídková cena čistého nájemného je stanovena ve výši 1 300,- Kč/m2/rok.
Uzávěrka vyhlášené nabídky proběhne dne 12. 8.
2009 v 15.00 hod. Popis a podmínky nabídky jsou zveřejněny na úřední desce města Nový Jičín a na webových stránkách města: www.novy-jicin.cz, případně
na tel.: 556 768 293; e-mail: kballer@novyjicin-town.cz

Povodňové konto stále platí!
Josef Gabzdyl, tiskovoý mluvčí
g

Číslo účtu: 43—5060060227/0100. Peněžní dar zaplaveným občanům můžete složit i na pokladně města na Masarykově náměstí 1, za platbu dostanete potvrzení. Z konta jsou
prostředky rozdělovány občanům ze zaplavených oblastí. Do
konce července se vybralo přes dva a půl milionu korun.
Děkujeme.

Povodně vyhnaly mnoho
mlá at do záchranné stanice
Petr Orel, Jan Kašinský, Záchranná stanice v Bartošovicích

V souvislosti s nárůstem počtu přijatých zvířat se tak
dostáváme do situace, kdy jsme kapacitně téměř naplněni,
významně stoupá také finanční a personální náročnost provozu, „jedeme“ od rána do večera včetně sobot, nedělí
a svátků. Z hlediska potřeby finančních prostředků na provoz
není situace vůbec růžová, zatím nemáme dojednané a uzavřené smlouvy na letošní rok s některými rozhodujícími donátory, jako je např. Statutární město Ostrava (odkud ročně
převezmeme do péče až okolo 300 zvířat).
Pro nás obtížně pochopitelné je, že jakoukoliv finanční participaci již druhým rokem zamítlo Statutární město Frýdek-Místek (v roce 2008 jsme ze správního území tohoto města
přijali 150 živočichů!).
Naopak je řada menších obcí, které z vlastní iniciativy na
provoz našeho zařízení menší částkou pravidelně přispívají,
např. Velké Albrechtice, Bernartice nad Odrou, Suchdol nad
Odrou aj.

Zateplování sídliš
ohrožuje ptačí mlá ata
Petr Orel, vedoucí záchranné stanice v Bartošovicích

Sojka obecná
g

Stejně jako v minulých letech, znamená i letošní přelom
jara a léta období, kdy se do stanice hrne neustávající proud
zvířat. Důvodem jsou mlá ata zejména ptáků, která poprvé
opustí hnízdo. Jejich první letecké pokusy končí často na
zemi. Několik dalších dnů je těch nejkritičtějších v ptačím
životě. Ve volné přírodě to je období pro ptáky těžké, v blízkosti lidí často mnohem těžší. Kromě lišek, kun a dravých
ptáků, se zde přidávají toulavé kočky, volně pobíhající psi
a na frekventovaných silnicích projíždějící auta.
V letošním roce se v závěru měsíce června projevilo na
příjmech i mimořádně deštivé počasí spojené s povodněmi
na řadě míst. V souvislosti s vlastní povodní jsme zaznamenali pouze jediný příjem, a to korálovku — exotického hada
nalezeného na jedné dříve zaplavené zahradě u Nového Jičína, dva dny po přívalu. Ovšem každodenní déš znamenal
pro mnohé ptáky vážný problém. Špatně létající mlá ata,
která navíc nemají opeření v kvalitě dospělých ptáků, snadno
promoknou a zůstanou na zemi, kde jen obtížně osychají.
Dospělí ptáci v dešti jen velmi těžce shánějí potravu a nakrmí
proto jen některá mlá ata.
Deštivé počasí, které u nás začalo 19. června, se na příjmech projevilo zcela jednoznačně. V první dekádě června
jsme přijali 48 živočichů, ve druhé 51 a ve třetí to bylo
112 zvířat. Celkem se do stanice tedy dostalo 211 zvířat.
Na prvním místě jsou už tradičně poštolky obecné — 75 ptáků,
na druhém s odstupem rorýsi obecní 22.
Kuriozitou byl příjem mladé bílé sojky, nalezené na zahradě
ve společnosti dalších mlá at a dospělých ptáků. Měla sice
čistě bílé peří, ale modré oči. Nejednalo se tedy o klasického
albína, ale spíše o vadu, nazývanou leucismus. Sojka měla
od počátku problémy s koordinací pohybu v otevřeném prostoru a celkové chování nebylo normální. Mohlo to souviset
s tím, že takto zbarvení živočichové mívají ještě další (i vnitřní) zdravotní defekty.

Exotický had korálovka.

Mladí rorýsi obecní. Foto Jan Kašinský.
g Rorýs obecný je jediným pravidelným zástupcem řádu svišounů, který u nás hnízdí. Žije a hnízdí v našem bezprostředním sousedství. Sídlištní a historickou zástavbu velmi často
vyhledává ke hnízdění, především pak dutiny v podstřeší
a větrací otvory.
Vážné problémy pro tento ptačí druh nastaly v době zahájení rozsáhlých rekonstrukcí historických center měst a při
zateplování panelových sídliš, které je bezesporu ve většině
případů velmi žádoucí a ekologické. Tyto stavební akce však
probíhají velmi často zcela v období hnízdění, takže nejenže
ve většině případů nenávratně mizí hnízdní možnosti, ale
jsou přímo ohrožena mlá ata.
Dostáváme se tak k desítkám mlá at, kde je musíme bu
odebrat a pečovat o ně, nebo jsou odsouzena na smrt. Mnohdy
by stačily 2 až 3 dny nebo týden a mlá ata by sama hnízdo
úspěšně opustila. Poslední takový případ je z neděle 5. června, kdy jsme museli z jedné stavby v Kravařích odebrat více
než 20 mlá at, kterým k úspěšnému vylétnutí chybělo maximálně pět dní. Jde o mlá ata, která v tomto stáří většinou
zarputile odmítají potravu a péče o ně zabere velmi mnoho
času.
V těchto případech evidentně nedošlo k řádnému stavebnímu řízení, posouzení stavby. Příslušný stavební úřad musí
ve spolupráci s odborem životního prostředí posoudit, zda
stavbou není dotčen zvláště chráněný druh. Musí načasovat
postup prací tak, aby nedošlo k narušení hnízdění a už vůbec
ne k přímému ohrožení mlá at. V minulosti jsme byli svědky
i „zazdění mlá at“!
Příslušné úřady by měly také „tlačit“ na investory těchto
staveb, aby nechali instalovat na adaptovaných objektech
náhradní hnízdní možnosti, speciální dvou či čtyřkomorové
budky.
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Nový Jičín ocenil nejlepší žáky
Josef Gabzdyl, Ing. Michaela Bluchová, odbor školství

ZŠ Jubilejní 3: Jiří Pargač, Michaela Kulová, Martina
Bedecsová.
ZŠ Jubilejní 3, odloučené pracoviště Dlouhá 56: Gabriela Matúšů, Kristýna Vičanová, Michal Szczurek.
ZŠ Tyršova 1: Lenka Janyšková, Michal Toman.
Umístění novojičínských základních škol v Poháru starosty 2009: 1. ZŠ Jubilejní 3 a Komenského 66; 2. ZŠ Tyršova 1; 3. ZŠ Komenského 68.

Národe, nezapomeň na historii!
Ing. Pavel Hrnčíř, Poslanecká sněmovna ČR

Starosta Ivan Týle předává cenu výborné ruštinářce Kateřině Rešlové, vlevo vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
Oldřiška Navrátilová. Foto Josef Gabzdyl.
g Učitelé i rodiče z nich mají radost, také oni si svých úspěchů

jistě náležitě užívají. Nakonec i město nejlepší žáky základních škol ocenilo přímo na radnici. Podle předsedy komise
pro školství Přemysla Kramoliše se tak školáci ještě lépe motivují k příštím skvělým výsledkům, a už ve sportu, v jazykových dovednostech nebo v dalších školních předmětech.
„Myslím si, že dát dvanácti nebo čtrnáctiletému dítku ohodnocení za jeho opravdu příkladnou činnost, dát mu najevo,
že si vážíme jeho píle nebo jeho statečnosti či vytrvalosti, je
hezké a že je to může motivovat dosti dlouhodobě,“ konstatoval Kramoliš.
V aule radnice se sešlo čtrnáct žáků a zástupci jedenácti
oceněných kolektivů. „Určitě jsem za vyhodnocení a ceny od
města ráda, je to zatím můj největší úspěch,“ poznamenala
žákyně ZŠ Komenského 66 Marie Rešlová, která dominovala
v recitační soutěži v ruském jazyce. „Jazyky mě hodně baví.
Chtěla jsem mít každý jazyk z různé větve a ten slovanský
mě strašně přitahoval. Taky se mi v tom jazyce dobře přemýšlí, takže není těžké v něm mluvit a konverzovat,“ řekla
úspěšná ruštinářka.
Slavnostní ceremoniál provázelo vystoupení souboru Flétničky pod vedením Lenky Daňkové ze Základní školy Komenského 66. Nejlepší žáci města si odnesli věcné ceny a upomínkové předměty. Žáci byli oceněni ve dvou kategoriích:
I. kategorie — žáci, kteří reprezentovali školu a město
v soutěžích na úrovni regionu:
ZŠ Komenského 66: Václav Chumchal, Kateřina Rešlová,
kolektiv žáků reprezentující školu v soutěži ruského jazyka;
družstvo starších žákyň (házená); družstvo starších žákyň
(volejbal); družstvo mladších žáků (volejbal); družstvo starších žákyň (atletický čtyřboj).
ZŠ Komenského 68: Ondřej Janovský, Adéla Lahresová,
Martina Hanzelková.
ZŠ Jubilejní 3: Nikol Křenková, družstvo starších chlapců
(basketbal); družstvo mladších chlapců (vybíjená); družstva
mladších žáků (florbal, street hokej a hokejbal); družstva
starších žáků (florbal a hokejbal).
ZŠ Jubilejní 3, odloučené pracoviště Dlouhá 56: Petra
Vysocká, Denisa Dvořáčková.
ZŠ Tyršova 1: Kateřina Schmidtová, Petr Dobeš, Jiří Maňásek, Diana Fluksová, Veronika Rosová, Vojtěch Bartoň,
družstvo starších a mladších chlapců (atletika).
II. kategorie — žáci, kteří dosahují trvale výborných
výsledků v rámci dané školy a města:
ZŠ Komenského 66: Kateřina Hlaváčková, Pavla Vaněčková.
ZŠ Komenského 68: Andrea Gašperiková, Radka Svobodová, Kateřina Plevová.
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g Od konce 2. světové války uplynulo již 54 let, děti se o tom
učí ve škole… Už méně se ale ví o obětech komunistického
režimu. I mezi nám ještě stále žijí jednotlivci, kteří tato údobí
zažili na vlastní kůži. A taky jejich kůže byla svědkem častého fyzického násilí a mučení. A to nehovoříme o násilí psychickém…
Proto se už od roku 2006 koná v červnu pod záštitou poslance ing. Pavla Hrnčíře a senátora Mgr. Milana Bureše
pietní akt obětem komunistického režimu v okrese Nový Jičín.
Letos se akt uskutečnil v Novém Jičíně, Příboře, Kopřivnici
a Frenštátu pod Radhoštěm. Pietního aktu se kromě starostů, hostů a občanů zúčastnili i někteří zástupci obětí našeho
kraje, zejména členové výboru politických vězňů Václav Hanzelka, Marie Bajerová, František Geryk, Zdeňka Zuzaňáková a Zdislav Zíma.
„Kdysi mi jeden z obětí tohoto příkoří, Jindřich Holcman,
který už dnes není mezi námi, věnoval svou knihu Protikomunistický odboj v okrese Nový Jičín v letech 1948 až 1989“,
říká Pavel Hrnčíř. „Nyní jsem si ji pročítal znovu a zaujala
mě slova: Každý historik by si měl zopakovat slova Thukydidése, řeckého historika z 5. století, zakladatele starověkého
dějepisectví, že historik má jen jeden úkol: Podat nezkreslené svědectví o tom, co se vlastně stalo. Když se někdo propůjčí jiným zájmům, ztrácí stejně jako křivopřísežník právo
nazývat se bezúhonným svědkem.
To jsou důvody, které nutí mnoho našich dalších spoluobčanů bez historického vzdělání podávat přímé svědectví
o historii našeho národa od počátku 50. let dvacátého století,
o prožitcích v jedné hrůzné etapě našich novodobých dějin.
Na pamětní desce okresu Nový Jičín před městským úřadem
je vytištěno, že v okrese zemřelo za těch zhruba 40 let 5 lidí,
2 800 bylo vězněno a 8 až 12 tisíc jinak diskriminováno. Jak
asi budou historici popisovat současné období? Věřím, že si
dokáží spojit násilí komunistického režimu se svobodou, kterou prožívají nyní, po roce 1989.
Nejsem historik, ale právě proto jsem na všech uskutečněných pietních aktech pronesl větu, kterou má ve své knize
i Jiří Holcman, jehož si vždy budu vážit jako čestného člověka:
A tak si jeho myšlenku dovolím vypůjčit… Národe, nezapomeň na historii, jinak si ji budeš muset prožít znovu. Myslím, že každý z nás chápe hluboký, zejména politický dosah
těchto vzácných slov vzácného člověka…“

Výtvarný obor
Karel Chobot, foto archiv ZUŠ Nový Jičín
g

tvoří jeden ze tří pilířů Základní umělecké školy v Novém
Jičíně. A zatímco o úspěších žáků tanečního oboru Mgr. Ilony
Rudelové, o vítězných kláních a vitálních koncertech Ondrášku a jeho přípravných sborů mistra Josefa Zajíčka se na
stránkách Zpravodaje čas od času dovídáme, úspěchy žáků
výtvarného oboru jako by žily v jejich stínu, ale možná též ve
stínu svých kantorů, manželů Zemánkových. Nebo o jejich
činnosti, především Mgr. Jana Zemánka, jsme poměrně dostatečně informováni. Přitom pedagogická činnost obou charismatických umělců přinesla adekvátní výsledky v podobě
mezinárodních vítězství tvorby žáků obou, by v tomto případě
jakoby pro změnu ze stínu svého manžela prozářila a vystoupila jeho šarmantní cho paní Soňa Zemánková.
Ale nechtěl jsem psát o tvorbě manželů Zemánkových,
nýbrž o úspěších jejich žáků. Nahlédněme do nedávné minu-

Japonská ambasáda v Praze, Kateřina Škarková (17 let), cena
za nejlepší návrh v soutěži „Japonsko a Evropská unie“ z r. 2005.

g

g

Pracovní pohled do kreslírny, Zápal pro věc.

g

Vojtěch Poul (7 let), Olda, Hanička a já, 1. místo.

losti i současnosti. Tak na 4. mezinárodní výtvarné soutěži
BIENNALE v Xanthii v Řecku v roce 2008 získali žáci výtvarného oboru 17 cen. Výtvarnou soutěž vypsanou Muzeem a Akademií dětského umění v Xanthii v Řecku na téma portrét obeslalo celkem 141 266 dětí ze 141 zemí světa. Z České republiky bylo posláno 2 245 obrázků ze škol z Mladé Boleslavi,
Nového Jičína, Prahy, Tanvaldu a Žamberka. Celkově bylo
oceněno 744 obrázků, přičemž do České republiky putovalo
20 cen, z toho 17 do Nového Jičína.
Ocenění byla rozdělena do tří skupin: A) Cenu Akademie
dětského umění získali šestiletý Jan Jiříček, jedenáctiletá
Valerie Hodurová a dvanáctiletý Radovan Tyml. Ve skupině
B) kromě dalších dvou českých dětí putovaly ostatní ceny do
Nového Jičína pro Kláru Smětákovou (6 let), Jana Špurka (9
let), Hanu Kubišovou (10 let), Terezu Janyškovou (9 let), Michaelu Ryškovou (12 let), Jitku Čačalovou (9 let), Kateřinu
Chau (12 let), Filipa Bobka (9 let), Kláru Kubálkovou (9 let),
Dominiku Pokornou (11 let), Jakuba Pernického (7 let). Ve skupině C) opět kromě jedné ceny putují zbývající pro Českou
republiku žákům výtvarného oboru novojičínského základně
uměleckého ústavu: Vojtěch Janů (9 let), Kateřina Droščinová (11 let) a Veronika Rosová (11 let).
Podobně úspěšná byla škola i na 14. mezinárodním konkurzu na podzim roku 2008 v Dobrowe Gorniczi v Polsku.
Z celkového počtu 3 566 obrázků ze 44 škol získali novojičínští tato ocenění: v kategorii nejmladších účastníků (5—6
let) I. místo Boris Milníček, II. místo Jan Jiříček. V kategorii
7—10 let I. místo Matyáš Baraňák, II. místo Jan Dočkálek,
Marie Kubrická, III. místo Petr Kremel, čestné uznání Hedvika Ocásková. V kategorii 11—15 let I. místo Adriana Sadílková, III. místo Michaela Ryšková, čestná uznání Petr Páleníček a Kateřina Stratilová. Polští organizátoři s uznáním
prohlásili, že jim Základní umělecká škola v Novém Jičíně
rozbila bank.
Úspěchy pokračovaly i letos. V únoru 2009 přišlo poděkování za účast v charitativní mezinárodní výstavě Colors from
Many Lands v thajském Bangkoku všem čtyřiceti žákům školy, jejichž práce byly vystaveny v Královské galerii a rozprodány v aukci. Výtěžek byl použit na roční stipendium pro 56
thajských dětí. V mezinárodní výtvarné soutěži Mieszkam
w Beskidach, vyhlášenou kulturním střediskem Swinna v Polsku, získali Nagrodu dodatkowu Hedvika Ocásková a Klára
Turská.
V květnu 2009 přišel zajímavý dopis z Japonska oznamující, že v jednom světově uznávaném konkursu v 15. ročníku
Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition v Japonsku získal žák Soni Zemánkvé sedmiletý Petr Kremel za
obrázek nazvaný Malý přírodovědec Cenu prezidenta japonského výboru UNICEF. Na objasnění je třeba podotknout, že
soutěž v Kanagawě se koná jednou za dva roky a tentokráte
se jí zúčastnilo 20 723 dětských výtvarníků z 84 zemí. Prezident uděluje jednu cenu zahraničnímu a jednu japonskému
účastníkovi. Mimochodem, žáci paní Soni v této soutěži byli
úspěšní již v minulosti.
I když jsem v tomto krátkém výčtu úspěchů žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Novém Jičíně, potažmo studentů Soni Zemánkové, uvedl jen zahraniční soutěže,
protože výčet národních by byl ještě obsažnější, přece jen se
neubráním a uzavřu své povídáni posledním úspěchem, tentokráte moravské výtvarné soutěže nazvané Cesta dvou bratří, vyhlášené organizačním výborem Dnů lidi dobré vůle na
Velehradě. Předsedou poroty byl Adolf Born. Opět, až na 4.
a 7. místo, jsou to žáci Soni Zemánkové: I. kategorie — 1. místo
Vojtěch Poul, 3. místo Jan Jiříček; II. kategorie — 4. místo
Dominika Pokorná, 7. místo Tomáš Kudělka, 11. místo Jiří
Špurek, 19. místo Jan Dobeš. Ceny byly předány 4. července
2009 na Velehradě.
Pokládám to za nádherný duchovně symbolický závěr povídání o úspěších žáků obou výtvarných umělců, by tentokráte, mistr jistě rád promine, to byla óda na radost pro milostivou paní Soňu Zemánkovou. A Základní uměleckou
školu v Novém Jičíně. Konečně, i na poslední výstavě Muzea
Novojičínska p.o. se setkáme s mnohými absolventy novojičínské školy, nyní již nadějnými mladými talenty, jdoucími
svou osobitou výtvarnou cestou — jako např. Šárka Hyklová
z Rybího. Tak mnoho zdaru do dalších let!

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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V Novém Jičíně se stále něco děje...

g Vítání občánků se úspěšně zabydlelo v kalendáři slavnostních akcí ve městě a zájem rodičů je obrovský.
V aule městského úřadu se uskutečnilo letos druhé seznámení města se svými nejmenšími občany. Foto Josef Gabzdyl.

g Novojičínská pobočka Vysoké školy podnikání Ostrava poprvé promovala bakaláře z denního studia.
V Beskydském divadle vládla slavnostní atmosféra a město se právem pyšní vysokoškolským puncem. Foto Michal Polášek.

g

9

Historický pluk Harrach Nr. 7 a panduři barona Trencka uctili při příležitostí výročí úmrtí slavného rakouského vojevůdce
Ernsta Gideona Laudona, který v roce 1790 skonal v rohovém domě na náměstí. Foto Jan Kopera.
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zpravodaj
ˇ

V neděli koncert pro
Novojičínsko!
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

2009

KINO KVĚTEN

BUTY, jedna z hvězd charitativního koncertu.
g Hvězdná sestava Chinaski, Buty, Rock & Roll Band Marcela Woodmana, objev roku 2008 skupina Toxique, Petr
Bende & Band a Heidi Janků zahraje na charitativním Koncertu pro Novojičínsko, jehož veškerý výtěžek půjde lidem
postiženým ničivou červnovou povodní.
Program začne na Divadelní ulici v centru Nového Jičína v neděli 2. srpna ve 14.00 hodin, s ukončením se
počítá o půlnoci. Známější interprety ještě doplní pustějovská dětská rocková kapela „Nevím“ a dětský kabaret
Zdeňka Kačora. Akci bude moderovat známý Aleš Juchelka.
Pořadatelské role se ujala ostravská společnost Keen
On Production. „Všichni interpreti se vzdali honorářů, což
je naprosto skvělé. Pomohlo mnoho místních i vzdálenějších firem. Věříme, že koncert přitáhne dost lidí a na podporu postižených obcí se vybere co nejvíce finančních prostředků,“ řekl Martin Lehocký z produkční společnosti.
Město nabídku producentů rádo přijalo a pořadatelům
pomůže se zajištěním bezpečnosti, technickou přípravou
a s propagací akce. „Jsme rádi, že se takto nezištně ozvali,
určitě jsme pro každou akci, která lidem ze zaplavených
oblastí pomůže,“ řekl místostarosta Nového Jičína Miloš
Lossmann.
Radní nakonec schválili i netradiční místo koncertu.
„Žádost pořadatelů nás překvapila, Divadelní ulici si k tomuto účelu ještě nikdo nevybral. Původně jsme nabízeli
letní amfiteátr Na Skalkách na okraji města, ale nakonec
jsme i po slibu zajištění bezpečnosti s jejich návrhem souhlasili,“ dodal Lossmann.
Tradiční místo letních produkcí, Masarykovo náměstí,
totiž zrovna prochází rekonstrukcí a bude otevřeno až na
konci srpna. Pódium bude stát mezi Beskydským divadlem a sídlem městské policie, diváci se shromáždí v ulici
ve směru k centru. „Považujeme to za dobré místo, počítáme s tím, že se zde po celý den vystřídá několik tisíc
diváků,“ uvedli pořadatelé.
Pro občany města bude akce znamenat jistá omezení.
Například v prostoru koncertu bude od sobotního večera
až do pondělního rána zakázáno parkování. Lidem bydlícím v okolí pořadatelé doručí vysvětlující list, ve kterém
děkují za toleranci ke zvýšenému hluku.
Předprodej vstupenek v síti TicketArt už byl zahájen.
V předprodeji přijdou vstupenky na 220,- Kč, přímo na místě
diváci zaplatí o 30,- Kč více. Děti do 140 centimetrů v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Všechny potřebné informace na internetových stránkách www.keenon.cz
Rozpis představení (stav k 26. 7.): 14.00—14.30 hod. Dětský kabaret; 14.30—15.00 hod. Heidi Janků; 15.00—15.30
hod. Nevím; 16.00—17.00 hod. Toxique; 17.30—18.30 hod.
Petr Bende & Band; 19.00—20.00 hod. BUTY; 20.30—21.30
hod. CHINASKI; 22.00—23.15 hodin Rock & Roll Band
Marcela Woodmana.

g Čt 6. a ne 9. srpna v 18.00 hod. KÁMOŠ K POHLEDÁNÍ.
Americká komedie. Peter Klaven (Paul Rudd) má krásnou
snoubenku, skvělou práci a jeden zdánlivě nepatrný problém — neví, kdo by mu šel na svatbu za svědka. Do 12 let
nevhodný, 105 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 6. a st 12. srpna v 20.00 hod. PŘÍPAD NEVĚRNÉ
KLÁRY. O nevěře a žárlivosti po česko-italsku. Příběh moderní ženy podle románu Michala Viewegha. Do 12 let nevhodný, 95 min., vstupné 70,- Kč.
g Po 10. až st 12. srpna v 18.00 hod. THE WRESTLER.
Americký akční film. Mickey Rourke jako zápasník, který
už nemá co ztratit, a čeká ho poslední utkání. Mládeži nepřístupno, 109 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 13. až st 19. srpna v 16.00 a 18.00 hod. DOBA LEDOVÁ 3: Úsvit dinosaurů. Animované dobrodružství lenochoda, šavlozubého tygra, mamuta a velkých ještěrů. Tentokrát se vypraví do podzemí, kde dosud přežívají jinak již
vyhynulí dinosauři. Mládeži přístupno, 94 min., dabing,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 13. až ne 16. srpna ve 20.00 hod. JMÉNEM KRÁLE.
Historické drama s Karlem Rodenem. Detektivní příběh
z doby Přemysla Otakara II. Dále hrají: Klára Issová, Jan
Kanyza, David Prachař, Lukáš Vaculík. Mládeži přístupno,
77 min., vstupné 75,- Kč.
g Po 17. až st 19. srpna v 20.00 hod. STÁHNI MĚ DO PEKLA. Americký horor. Režisér Sam Raimi diváky straší i baví
příběhem o kletbě, která směřovala k zatracení dívky. Do
12 let nevhodný, 99 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g So 22. a ne 23. srpna v 16.00 hod. KOZÍ PŘÍBĚH. Český
animovaný film je určen malým i větším divákům. Vypráví
o mlsné koze a jejím lidském kamarádovi Kubovi. Děj se
odehrává ve středověku. Mládeži přístupno, 81 min.,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. srpna v 18.00 hod. VENI, VIDI, VICI.
Česká romantická komedie. Honza nastupuje na brigádu
do luxusního hotelu v Karlových Varech. Ale zde se hraje
také golf a ukáže se, že pro něj má Honza talent. Do 12 let
nevhodný, 105 min., vstupné 70,- Kč.
g Čt 20. až ne 23. srpna v 20.00 hod. ADMIRÁL. Ruské
historické drama. Alexandr Vasiljevič Kolchak je hrdina
svého národa, milovaný manžel a otec, který má jen jednu
slabost, okolím tiše tolerovanou zálibu v krásných ženách.
Do 12 let nevhodný, 124 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 24. až st 26. srpna v 18.00 a ve 20.00 hod. ZASTAV
A NEPŘEŽIJEŠ 2. Americk akční film. Nezapomeň si dobít baterii! Jason Statham opět v akci jako muž s transplantovaným umělým srdcem. Mládeži nepřístupno, 94 min.,
titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. srpna v 18.00 hod. MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3. Americký muzikál pro teenagery natočený na hollywoodský způsob ve stylu televizních sitcomů. Mládeži
přístupno, 102 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g Čt 27. až ne 30. srpna ve 20.00 hod. COCO CHANEL.
Francouzský film. Dobyla svět ženské módy v Paříži i za
oceánem. O dětství, mládí a počátku kariéry Gabrielle
Chanelové (Audrey Tautouová). Do 12 let nevhodný, 105
min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 31. až st 2. září v 18.00 hod. ANDĚLÉ A DÉMONI.
Americké drama. Střet vědy a víry. Další film podle knihy
Dana Browna, opět s Tomem Hanksem v hlavní roli. Tentokrát je Vatikán podroben obzvláš těžké zkoušce, v níž
je zápletka postavena na střetu s nejmodernější vědou. Do
12 let nevhodný, 140 min., titulky, vstupné 80,- Kč.
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Městské kulturní středisko Nový Jičín si
vás dovoluje pozvat na výstavu Sylvie
Kokavcové „Tajnosti přírody“. Cyklus
voskových batik a akvarelů, 5.—27. srpna
2009, vernisáž 4. srpna 2009 v 18.00 hod.
Otevřeno: pondělí až pátek 9.00 —11.00,
14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.

g 13. 8. (čt) Čajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kč. Monty, plnotučný folk. Jako speciální hosté vystoupí Dana Houdková,
písničkářka z Prahy a klavírní virtuoz Jan „Lešek“ Heinl.
g 14. 8. (pá) Amfiteátr Skalky, 20.00 hod. My Wave + CLOU
+ Matahari, v rámci Novojičínského léta 2009. Odpolední
exhibice FREESTYLE BMX/MTB v BIKEPARKU (dirt).
g 15. 8. (so) Nádvoří Žerotínského zámku, 10.00 hod. Pony
Express, v rámci Novojičínského léta 2009.
g 19. 8. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., Animé Animals —
Final Fantasy VII — Advent Children. Film režisérů Tetsuyi Nomury a Takeshiho Nozua na motivy známé herní serie.
Více prozradí Elementál.
g 28. 8. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod. deLIVE — Manu
Chao. Něco jako zakončení léta. Francouzský cikán ze Španělska a jeho muzika. Na plátně, s dobrým zvukem a doprovodným slovem v pozadí.

Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20. Mária Paprčková a Martina Kopáčková, „Výtvarné práce“. Od
25. června do 11. září 2009. Otevřeno: pondělí až pátek 12.00 — 22.00 hodin.

27. srpna otevření
Masarykova náměstí a koncert
Novojičínsko děkuje!

Městské kulturní středisko
Nový Jičín a Klub Galerka
Bližší informace na tel. čísle 556 701 853, fax: 556 706 692,
e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz, www.meks.novy-jicin.cz
g

g

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Čtvrtek 27. srpna se stane pro Nový Jičín velmi významným dnem. Nejprve se v 15.00 hodin slavnostně otevře rekonstruované Masarykovo náměstí a o hodinu později začne
koncert, který město zorganizovalo jako poděkování všem
lidem, kteří městu a okolním obcím pomáhali při likvidaci
následků ničivých červnových povodní.
Rekonstrukce městské pýchy, Masarykova náměstí, trvala
dva roky. Vloni stavebníci ze společnosti ODS — Dopravní
stavby Ostrava přeměnili loubí a prostor před ním, letos se
pustili do hlavní plochy náměstí.
Na tuto druhou etapu město získalo dotaci z Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko na občanskou vybavenost a veřejná prostranství ve výši 24,5 milionu korun, což
činí 92,5 procenta z celkových nákladů. Rekonstrukce unikátního středu městské památkové rezervace začala již
v březnu a stavebníci opravili centrální plochu, vyměnili část
inženýrských sítí, náměstí nově vydláždili, přidali vodní prvky
a nové nasvícení. Na náměstí se vrací i socha svatého Mikuláše. „Na Masarykovo náměstí je pyšný každý občan Nového Jičína, takže rekonstrukci považujeme za velmi důležitou. Jsme rádi, že jsme při financování opravy tak významné
památky nezůstali sami a pomoc Evropské unie samozřejmě
vítáme,“ uvedl starosta Ivan Týle.
Program otevření náměstí se v době uzávěrky Novojičínského zpravodaje ještě upřesňoval, občany budeme o podrobnostech samozřejmě informovat. V příštím čísle Zpravodaje
pak z otevření přineseme obsáhlou reportáž.
Nový Jičín navíc ve stejný den plní slib, že veřejně poděkuje
všem lidem, kteří pomáhali s likvidací povodňových škod,
tedy například záchranářům nebo dobrovolníkům. Děkovný
koncert je také poctou statečnosti a vytrvalosti občanům,
které zákeřný živel postihl. „Chceme tak poděkovat všem
občanům, kteří svou prací či darem pomohli v těžké situaci,“
potvrdil místostarosta Miloš Lossmann. Na děkovném koncertu zazpívá známá Anna K, vstup na akci je zdarma!

g 5. 8. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost — Strapping Young Lad. Rychle, tvrdě a progresivně. Kapela kytarového šílence Devina Townsenda tématem aktuálního pořadu pravidelné série.
g 6. 8. (čt) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, které vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 8. 8. (so) Park Žerotínského zámku, 10.00 hod. Městský
dechový soubor města Nový Jičín. V rámci Novojičínského
léta 2009.
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Rekonstrukce Masarykova náměstí na konci července rychle spěla
ke zdárnému konci. Foto Josef Gabzdyl g Všem lidem za pomoc při
povodních poděkuje i Anna K.

g

Do 23. srpna 2009. HASIČI VČERA A DNES.
40 let profesionální požární jednotky v Novém Jičíně. Výstava ve spolupráci s městem Nový Jičín,
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín a Okresním
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v Novém Jičíně. Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Do 28. září 2009. VÝSTAVA SPOLKU VÝTVARNÝCH
UMĚLCŮ ARKÁDA NOVÝ JIČÍN A HOSTŮ. Nová galerie
Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky od 9.00 do 16.00 hodin.

Kniha tvoří
a zachovává kulturu
Karel Chobot, foto Státní okresní archiv Nový Jičín
g

Právě tak kulturu tvořili a zachovávali tiskem publikací,
novin, časopisů, tiskaři. Jak známo, v Novém Jičíně existovala
první knihtiskárna od poloviny 19. století a určitě tehdejší,
následující i současné právem náležely a náleží ke kulturním dějinám města Nového Jičína a jeho okolí, nebo tiskem
krásných knih kulturu vytvářely a uchovávaly. V německém
městě byla nejdříve založena německá tiskárna, teprve později, v sedmdesátých létech 19. století, česká. I v této sféře
informačních a kulturních počinů hrály prvotní a zásadní
roli osobnosti podnikatelů, jak vyplyne z následujícího.
Do roku 1870 existovala v našem městě pouze tiskárna Jana
Nepomuka Enderse, významného německého tiskaře, knihkupce, spisovatele, vydavatele, podnikatele, člena učených
společností a významných novojičínských spolků, nositele
čestného doktorátu, která tiskla i česky. Další tiskárna, v pořadí tedy druhá, byla založena právě onoho r. 1870 Janem
Baronem. Brzy po založení ji odkoupil Albert Jahoda. Leč
ten chtěl na přelomu století odejít do Vídně, aby si tu se svými
bratry coby společníky založil tiskárnu novou. A tak v roce
1890 novojičínskou tiskárnu za 8000 zlatých prodává Rudolfu
Válkovi. Kdo to byl?
Rudolf Válka se narodil 21. září 1871 v Přerově. Otec, chudý
čalounický dělník brzy zemřel, rovněž i matka. Válka chodil
v Přerově do české školy, učil se tady ve Společenské knihtiskárně řemeslu, poté vandroval v Chorvatsku, Pešti, Bratislavě, Vídni, Plzni, Terezíně, Holešově, zakoupil malou tiskárnu s papírnictvím v Polné, kterou však brzy prodal a koupil výše uvedenou novojičínskou. Tiskárna byla zařízena
skromně, a tak ji Rudolf Válka doplnil rychlolisem a novějšími
typy písma, aby se mohl odvážit i větších prací. Pro Karla
Dostála Lutinova tiskl Nový život, menší tisky pro Josefa
Floriána a Jakuba Demla, hlavně začal vydávat vlastním
nákladem týdeník „Kravařsko“ a vytiskl v roce 1907 menší
kalendář Kravařsko pro českou Matici Palackého (upravili
Antonín Klvaňa, odborný učitel v Příboře, Alois Vavřík, učitel v Libhošti). Týdeník i kalendář Rudolfa Válku finančně
zruinovaly, a tak tiskárnu v roce 1907 prodává Františku
Vyhnánkovi z Olomouce. Válka pak pracoval jako tiskařský
strojmistr v Holešově u firmy Klabusay, až do vypuknutí I.
světové války, po válce si otevřel v Přerově obchod papírem,
kde dožil. František Vyhnánek vytiskl 15. září 1907 poslední
39. číslo Kravařska ve 450 exemplářích zdarma a časopis
zanikl. Dle ústního sdělení Otakara Bystřiny počalo Kravařsko útočit na alkoholismus, kterým byl údajně okres zamořen, tím hostinští časopis bojkotovali, vypověděli předplatné
a vykazovali ho z hospod, když byl tady učiteli nebo knězi
dodáván. Tím osud časopisu zpečetili.
František Vyhnánek byl znám jako český vlastenec svým
radikalismem, tiskl časopis Lubina, leč jeho životním neštěstím byla právě záliba v alkoholu. Zemřel v březnu 1909.
O koupi osiřelé české tiskárny se nějakou dobu zajímal
jistý německý novojičínský usedlík, ale nabízel malou cenu,
počítaje s tím, že se žádný další Čech neodváží podnikat v tiskařském oboru v německém Novém Jičíně. Ale odvážili. Vdova
Vyhnánková s radostí prodala v červnu 1909 za 7 000 zlatých
tiskárnu dvěma odvážlivcům, Čechům, do té doby společně

pracujícím v Přívoze v tiskárně Birguse a Riedle, kteří se
chtěli osamostatnit, Karlu Krylovi a Ferdinandu Scottimu,
kteří pak novojičínskou tiskárnu uvedli do provozu 1. srpna
1909 s názvem firmy „Kryl a Scotti, knihtiskaři v Novém Jičíně na Moravě“. Jejich houževnatost byla natolik úspěšná,
že se stali vyhledávanými nakladateli především bibliofilských tisků, kde největší mírou tiskli především pro Josefa
Floriana a jeho edice Studium a Dobré dílo. Po vzniku samostatné Československé republiky nabyla tiskárna kvalitou
bibliofilií velké popularity a zařadila se mezi nejlepší tiskařské závody předmnichovské republiky. Jejich služeb vyhledávali vydavatelé bibliofilií jako Ladislav Kuncíř, Ludvík
Bradáč, Hyperion v Praze, Symposion v Praze, ale též velká
známá nakladatelství jako Aventinum či F. Topič.
Malé odbočení životopisných dat: Karel Kryl pochází z Hané,
z městečka Litovle, kde se 5. prosince 1878 narodil, chodil
do německých škol, nebo českých v Litovli nebylo. Od roku
1892 se učil u německé židovské tiskařské firmy Morice Ludvíka Jahody v Litovli; v patnácti letech osiřel, zemřela mu
maminka, o rok později otec. Po vyučení odchází do Jihlavy
k německému tiskaři Rippelovi. Pak pracoval v Místku, Frýdku
a v Přívoze, roku 1902 po tříleté vojenské službě opět v Místku
v české tiskárně Jindřicha Novosada a od roku 1904 rovněž
v české tiskárně Birguse a Riedla v Přívoze, kde se o tři roky
později také setkal se svým mladším souputníkem Ferdinandem Scottim.
Ferdinand Scotti se narodil 25. května 1882 v Krásně u Valašského Meziříčí. Jeho dědeček, Jan Scotti, byl rodem Ital
z Milána. Na Moravu přišel v době stavby železné dráhy z Brna
do Prahy, kde pracoval se svými krajany na prorážení tunelů
nad Brnem. Po dokončení prací se usadil na Moravě, koupil
si v Blansku domek. Ferdinandův otec se vyučil v Blansku
u Ježků slevačství a pracoval pak ve slévárně v Krásně. Maminka Ferdinanda byla rodilá Valaška. V Krásně vychodil
Ferdinand českou školu a vyučil se tiskařství u firmy Bratří
Chrastinů ve Valašském Meziříčí. Po vyučení vystřídal několik tiskáren, byl i na Slovensku, kde v Ružomberoku pracoval v tiskárně u Karola Salvy, který potřeboval české sazeče, nebo tu tiskl Karel Kálal, učitel z Frenštátu. V r. 1907
se Ferdinand Scotti setkává se svým budoucím společníkem
Karlem Krylem.
Hospodářská krize třicátých let poněkud ovlivnila i prosperování této pozoruhodné české tiskárny v Novém Jičíně.
Omezení zakázek se projevilo neshodami uvnitř podniku,
který v roce 1934 opouští Ferdinand Scotti. Vedoucím firmy
se stal Karel Kryl mladší, otec českého pěveckého barda šedesátých let 20. století. V následujících letech se podařilo
ekonomické postavení tiskárny i v německé konkurenci města
zlepšit a získat nové zákazníky. Krylova tiskárna nyní tiskla
převážně pro edice Atlantic a Pourovu edici, případně jiné
bibliofilské vydavatele. Rozvoj podniku přerušil mnichovský
pakt v září 1938, firma se přestěhovala do Kroměříže, kde se
také zmíněný pěvec narodil. V Kroměříži tiskárna pokračovala v tradici původních zakladatelů podniku.
Novojičínské provozovny kdysi tak proslulé tiskárny na
Máchově ulici osiřely a už nikdy, ani po válce, neoživly ruchem tiskařského umu.
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Vystupovat!

Netradiční konec školy

Jan David, absolvent ZŠ Tyršova

Vlasta Foltová, ZŠ Komenského 68

g O tom, jak 9.C dojela na konec jedné své čtyřleté cesty
napříč životem a hlavně napříč celou „Tyršovkou“!
Konec školního roku se nezadržitelně přiblížil. Skončila
jedna velká etapa života všech devááků, těch ze Základní
školy Tyršova 1 v Novém Jičíně nevyjímaje. Je čas pomalu
zavřít dveře a rozjet se dál směrem k novým školám a spolužákům. Nedělá se to však lehce.
Za ty čtyři roky, kdy spolu kompletní 9.C „válčila“, toho
třídní kolektiv zažil neskutečně mnoho. Všechno začalo nesmělým seznamováním se sympatickým třídním učitelem,
pokračovalo přes prosmáté školní výlety, zastavilo se u televizního Bludiště a skončilo posledním dnem školy. Všichni
vystupují z pomyslného vlaku obohaceni o fantastické zážitky, nové zkušenosti a s hřejivým pocitem spokojenosti a hrdosti.
Myslím, že na celou 9.C můžeme být hrdí. Od této třídy se
vždy očekávaly ty nejlepší výsledky, čekalo se, že budeme
vyhrávat nejtěžší soutěže a že se většina třídy předvede na
školní akademii. Perfektní prospěch, aktivita, diskuze s učiteli — to mělo být v případě 9.C (respektive 6.C, 7.C i 8.C)
samozřejmostí.
A jak bych to zhodnotil za ty čtyři roky já? Myslím si, že
jsme očekávání splnili. Pevně doufám, že jsme nikoho nezklamali a na rukavici vhozenou do ringu jsme odpověděli jasně
a zřetelně. Jsem rád, že za sebe mohu konstatovat, že jsme
byli úspěšní!
Ne vždy to bylo jednoduché. Nikde se nenajde dokonalý
kolektiv a my jím rozhodně nebyli. Malé spory a ostřejší
diskuze však k takto početné skupině lidí naprosto patří.
Vždy jsme ale dokázali jít dál, poučit se z chyb a pokračovat
tam, kde jsme skončili. A v závěru roku jsme prokázali, že
jsme kolektivem silným a pevným, který se dokáže vyrovnat
i s nejtěžšími nástrahami života.
Myslím, že nikdo z nás na ta léta plná smíchu a zábavy
nezapomene. Každý z nás si vždycky vzpomene na skvělou
„Tyršovku“, která pro nás všechny byla druhým domovem.
Každý z nás si bude pamatovat pečlivé, přísné i vtipné učitele,
kteří se nám celé roky snažili do hlav dostat alespoň část
toho, co bychom po konci základní školy měli umět. Byli to
právě oni, kteří to s námi rozhodně neměli jednoduché, ale
kteří nám byli také pravými rádci a kamarády, ochotnými
s námi diskutovat. Nezbývá nám, než poděkovat! Za všechno.
Za sebe děkuji i celé 9.C, protože si vždycky budu vědom
toho, do jak skvělé třídy jsem se dostal. A vždy se se svými
spolužáky rád na naši školu vrátím.
Te už musíme pokračovat dál. Jsme připraveni čelit dalším překážkám, protože novojičínská „Tyršovka“ nás na ně
stoprocentně připravila. Střední školy, třeste se — 9.C se už
blíží! Díky, 9.C! Díky, Tyršovko!

g

Léto na trumpetu troubí trá ra rá..., tak bychom mohli
charakterizovat chvíle všech dětí na konci června. U dětí naší
ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 bychom však mohli říct, že
tentokrát jim konec školy odtroubily trumpety vojenské.
Konec letošního školního byl poznamenán nešastnou přírodní událostí. Povodně zasáhly také do života naší školy,
i když nebyla přímo vodou zasažena. Mnoho žáků naší školy
je z míst, které voda velmi poškodila. Voda, která nemilosrdně
brala břehy potoků, silnice, stromy, majetek i životy. Od této
nešastné události nechodili do školy.
Když se potom v úterý 30. června začali postupně objevovat před školou, aby si převzali vysvědčení, působili jako
poslové dobrých zpráv. Zpráv, které říkaly, že se postupně,
i když pomalu, začne vše obracet k lepšímu.
A proč jsem v úvodu zmínila vojenské trumpety? Naše škola
poskytla prostory k ubytování a stravování vojáků, kteří přijeli pomáhat do postižených obcí. Děti tak získaly jeden den
neplánovaného volna navíc. Vysvědčení jim pak bylo předáno
v úterý 30. června v náhradních prostorách tělocvičen v sousední škole na ulici Komenského 66.
Takové předávání vysvědčení nemělo slavnostní ráz jako
v jiných letech, ale o to více to byl konec školy zvláštní. Dětem se naštěstí často nestane, aby je před školou vítala vojenská auta a aby byl do školy vstup zakázán. Nicméně to
vzaly bezstarostně a vesele, což jim je vlastní, a zvědavě v tělocvičně pozorovaly při předávání vysvědčení všechny ostatní
třídy. Vše se tak odehrálo poněkud rychleji a prázdniny začaly o pár minut dříve než v jiných letech.
Přejme jim, aby je prožily bezstarostně, krásně a radostně
a aby je provázelo pěkné a slunečné počasí.

POZVÁNKA NA

Bav se a pomáhej!

Výstavu 100 let školy na Komenského ulici
1.— 30. září 2009, galerie Stará pošta,
vernisáž v úterý 1. září 2009 ve 14.00 hodin
Výroční akademii
čtvrtek 24. září 2009 v 16.30 a 19.00 hodin, Beskydské divadlo
Den otevřených dveří
pátek 25. září 2009 od 9.00 do 17.00 hodin
slavnostní zahájení v 10.00 hodin
budova ZŠ Komenského 68, Nový Jičín

Mgr. Šárka Chytilová, vychovatelka v dětském domově
g

Dětský domov v Novém Jičíně premiérově zahájil v letošním roce spolupráci se školní družinou při Základní škole
Tyršova 1. V rámci projektu „Hrátky pro školáky“ starší děti
z dětského domova pravidelně po dobu několika měsíců
navštěvovaly školní družinu a trávily se školáčky svůj volný
čas. Projekt financovala Obecně prospěšná společnost při
Nadaci Terezy Maxové.
V rámci námi připraveného bohatého programu jsme děti
z prvních a druhých tříd naučili řadu atraktivních činností
a umožnili jim prožít nové zážitky. Připravili jsme například
bowlingový turnaj, sportovní olympiádu, opékání párků, ale
i výtvarnou dílnu. Pomohli jsme dětem se rozvinout nejen po
sportovní stránce, ale podpořili i jejich výtvarný talent, při kterém jsme společně zhotovili drobné dárky pro své blízké.
Naším hlavním cílem bylo ukázat dětem další způsoby trávení volného času a naučit je novým dovednostem. S dětmi
jsme se skamarádili natolik, že je rádi budeme navštěvovat
i po skončení projektu v příštím školním roce.
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Předprodej vstupenek na akademii od 1.9. ve školní družině.
Telefonická rezervace: 556 708 124, 556 713 113.

Občanská statistika, červen 09
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 28 dětí, z toho 13 chlapců a 15 děvčat. Přistěhovalo se 19, odstěhovalo 38 občanů. Bylo uzavřeno 19 sňatků
v Novém Jičíně, 8 v Kuníně. Počet obyvatel 26 084, zemřelo 21.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Kam za sportem...
g

FOTBAL: so 8. 8. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um. trávou,
krajský přebor star. a mlad. dorost Nový Jičín - Dol. Benešov (2 utk.), so 15. 8. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um. trávou,
krajský přebor star. a mlad. dorost Nový Jičín - Bílovec (2
utk.), ne 16. 8. v 17 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži
Libhoš - Heřmanice, so 22. 8. v 10.15 hod., stadion TJ, krajský
přebor muži N. Jičín A - Krnov, so 22. 8. v 17 hod., hřiště Hodslavice, okresní přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Zbyslavice, ne 23. 8. v 10.15 hod., hřiště Laberk, IV. tř. sk. A muži
Žilina - Bernartice, ne 23. 8. v 17 hod., hřiště Straník, III. tř.
muži Straník - Bordovice, so 29. 8. v hřiště s um. trávou, krajský přebor star. a mlad. dorost Nový Jičín - Havířov B (2 utk.),
ne 30. 8., v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, krajský přebor mlad. a star. žáci N. Jičín - Karviná B (2 utk.), ne 30. 8.
v 17 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Bartošovice,
st 2. 9. v 15.15 a 17 hod., hřiště s um. trávou, krajský přebor
mlad. a star. žáci N. Jičín - Třinec B (2 utk.), so 5. 9. v 10.15
hod., stadion TJ, krajský přebor muži N. Jičín A - Český Těšín,
ne 6. 9. v 16.30 hod., hřiště Libhoš, I. A tř. sk. B muži, Libhoš - Bystřice g HOKEJ (ZS, přípravná utkání muži): pá
14. 8. v 18 hod., Orlová, út. 18. 8. v 18 hod., Vsetín, út 25. 8.
v 18 hod., Val. Meziříčí, út 1. 9. v 18 hod., Frýdek-Místek, pá
Jaroslav Kotas
4. 9. v 18 hod., Kopřivnice.

Sportovní aktuality
MEDAILOVÉ VLNOBITÍ LAGUNY POKRAČUJE. Simona Klapcová, KVS Laguna, Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí. Do-

g

bývání drahých kovů z bazénových vod při soutěžích ploutvových plavců značky Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín pokračuje. Závodníci Laguny na žákovském Mistrovství
České republiky v jihočeském Táboře vybojovali 11 titulů
žákovského mistra republiky a celkem 26 medailí!
Nejúspěšnější ploutvařkou mladších žáků byla jedenáctiletá Klárka Křepelková, která ve své kategorii neměla konkurenci a s přehledem zvítězila ve všech sedmi plavaných
disciplínách (50, 100, 200, 400 PP, št. 4x50, 4x100 PP), ve všech
bojovala z plných sil, potvrdila svoji nasazenou pozici a navíc pokořila národní rekordy.
Druhým medailistou mladších žáků byl Lukáš Fojtík — zlato
si vyplaval sice jen ve štafetách 4x100 a 4x50 PP, stříbrné
medaile na 100, 200, 400 metrů jsou stejně jako bronz ve
sprintech 50 PP a 15/10 RP velkým úspěchem, který stejně
jako mnoho dalších závodníků zakusil poprvé.
Mezi staršími žáky se na stupních vítězů prosadila Martina Hanzelková. Jako vítězka sprintu na 25 RP si připsala
i stříbro na 50 PP a dva bronzy na 100 PP na hladině a na 100
RP pod vodou. Stejně jako Martina startovalo mnoho závodníků Laguny na letošním mistrovství republiky vůbec poprvé.
Kladně byla hodnocena také spolupráce ve štafetových závodech, které Laguně přinesly vítězství v obou smíšených
štafetách mladších žáků a na 4x50 PP i mezi staršími žačkami. Na 4x100 PP starší žačky v čele s Martinou Hanzelkovou
doplavaly stříbrné, stejně jako starší žáci, ti v obou závodech (4x100 i 4x50 PP).
Je potěšitelné,že právě mladší závodníci Laguny se mezi
o rok staršími chlapci neztratili a Ondřej Dofek doplaval na
stupně vítězů i v individuálních závodech.
Zlaté medaile a titul mistra ČR žáků 12 až 13 letých vyplaval dvanáctiletý Ondřej na 50 a 100 metrů PP, na 200 PP
a v podvodních disciplínách 25 RP, 100 RP byl stříbrný a na
400 metrů bronzový.
NOVÁ BASKETBALOVÁ SEZONA SE BLÍŽÍ. Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí. Stříbrný lesk minulé sezony novojičínských
basketbalistů sice ještě nevybledl, ale už se pomalu schyluje
k dalšímu ročníku nejvyšší tuzemské soutěže Mattoni NBL.
Společná příprava začne už v srpnu a mužstvo se sejde v mírně
pozměněné podobě.
Nový Jičín opouštějí americký rozehrávač Manny Ubilla,
který míří za hranice a snad i mimo Evropu, do ambiciozních Pardubic přestoupil pivotman Zbyněk Pospíšil a do
znovuzrozeného Brna odešel střelec Štěpán Reinberger.

g

Pod taktovkou trenéra
Zbyňka Cholevy bude nově působit jamajský rozehrávač Shane James (25
let), který na univerzitě
hrál se současnou novojičínskou oporou Coreyem
Murihedaem a klub má
na tohoto hráče příznivé
reference. Z Litvy přicestuje ostrostřelec Nerijus
Varnelis (31 let). Ve svém
zatím posledním klubu
Alytus Alita řádil tak, že
se jeho střelecké statis- Věrní a temperamentní fanoušci — jistota
tiky zastavily na vynika- novojičínského basketbalu. Foto J. Gabzdyl.
jícím průměru 22,8 bodu
na zápas a zdatně si vedl i v doskakování. Dvoumetrové
křídlo nijak ve své aktivitě nezaostává ani v obraně, přesto
klub bude sázet hlavně na jeho přesnou ruku za trojkovou
hranicí (úspěšnost více než 40 %), z bližší vzdálenosti ke koši
(53 %) a i z čáry trestného hodu (75 až 80 %). Varnelis má
zkušenosti i z ruské ligy, ale Nový Jičín bude jeho první
štací na západ od litevských hranic.
A ještě jedna zpráva z basketbalového prostředí. Český
suverén posledních let BK Nymburk, který už několikrát Novému Jičínu „uloupil“ zlato, se tentokrát zachoval galantně.
Na novojičínský povodňový účet poslal sto tisíc korun! Děkujeme!
g

ZIMNÍ STADION NOVĚ VÁBÍ I BEZ LEDU.

Pavel Sedlář, HC Nový Jičín. Hokejový klub Nový
Jičín představuje novinku,
kterou je in-line plocha na
zimním stadionu. In-line
plochu pořídil hokejový
klub z vlastních zdrojů.
Od 26. června do konce
července probíhal se souhlasem TJ NJ zkušební
provoz. Od příštího roku
bude plocha instalována
vždy od začátku dubna Nová plocha zatraktivnila zimní stadion
do konce července.
mnoha sportovcům. Foto HC Nový Jičín.
In-line plocha je určena
pro širokou veřejnost, která si bude chtít zabruslit i po skončení zimní sezony, kdy na novojičínském zimním stadionu
není ledová plocha. HK NJ si od této novinky slibuje efektivnější využití prostoru zimního stadionu v průběhu roku a nabízí tak veřejnosti další možnost sportovního vyžití.
Na in-line ploše se dá nejen bruslit a hrát in-line hokej. HK
NJ by chtěl od příští letní sezony pořádat amatérskou soutěž
v in-line hokeji. K zapůjčení bude k dispozici cca 20 ks hráčské a 2 ks brankářské výstroje.
Hřiště je určeno také pro florbal, futsal, basketbal, házenou, volejbal, nohejbal, badminton. Dále by chtěl HK NJ pořádat minimálně jednou týdně veřejné bruslení, diskotéku
na in-line bruslích a maškarní ples. Také pro širokou veřejnost bude zajištěna půjčovna bruslí. In-line plochu budou
moci v případě nepříznivého počasí využít také pořadatelé
akcí konajících se pod záštitou města Nový Jičín, jako je
např. streetball.
Umělý povrch budou využívat i hráči HK NJ, kteří se budou
připravovat na novou sezonu. Nově tedy nebudou muset trénovat na tvrdém betonu, ale vyzkouší si také bruslení na in-line bruslích, které jim zpestří přípravu.
g

BAZÉN NEMÁ PRÁZDNINY, STÁLE SE ZVELEBUJE.

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí. Letní zkrášlovací kůrou procházejí technologie a prostory krytého a venkovního bazénu.
Sotva krytý bazén na konci června opustili plavci, nastoupili
stavebníci a pustili se do oprav. Renovují se například startovní můstky nebo technologie výměny vody, vyměňují se
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sídlem v Krnově, zvláště pak budoucí správní budova archivu,
vila H. Larische, významného textilního magnáta. Městem
nás zasvěceně provedla odborná archivářka PhDr. L. Juchelková. Škoda jen, že přes veškerá organizační zabezpečení
nám zůstala uzavřena krnovská synagoga. Úspěch zájezdu
pak jen stvrdila návštěva a prohlídka zámku Linhartovy
a jeho výstav. Léto budiž pochváleno...

Krytý bazén prochází letní zkrášlovací kůrou. Foto Josef Gabzdyl.
dlaždice, které poznamenaly černé stopy od ploutví plavců
z KVS Laguna. „Další opravy se provádějí například v parných lázních nebo šatnách. Bazén stojí už přes třicet let,
takže mnohé už je opotřebované,“ řekl sekretář basketbalového klubu Milan Dvořák.
Okem neviditelné, ale o to důležitější jsou změny v kontrole a čištění vody putující do venkovního, ale časem i krytého bazénu. „Kvalita se už nekontroluje co dvě hodiny ve
zkumavce a chlór se už také nepřidává ručně. Máme špičkové zařízení, které počítačem hlídá kvalitu vody průběžně
a samo i dávkuje,“ přiblížil Dvořák. Spotřeba chlóru tak
výrazně klesla zároveň se zvýšením kvality vody. Další práci
zastane UV lampa, která vyřeší případné mikrobiální znečištění. Opravy přišly na 4,2 milionu korun, všechny prostředky
byly uhrazeny z městského rozpočtu.
Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína přeje všem
svým členům a příznivcům
poklidné pohodové slunné
léto. Na konci měsíce srpna dojde k završení budovaného
studánkového okruhu v prostoru Puntíku, bližší upřesnění
pro setkání najdete na vývěskách. Členům klubu a příznivcům doporučujeme akce města na pomoc postiženým povodní, slavnostní koncert k otevření nově opraveného náměstí.
Výbor klubu
g

Literární klub při Městském kulturním středisku, Městské
kulturní středisko Nový Jičín a Základní umělecká škola v Novém Jičíně zvou veřejnost ve středu 26. srpna 2009 v 18.00 hod.
do sálu základní umělecké školy na literárně-hudební pořad
lemovaný verši Jaroslava Seiferta nazvaný Růže pro Fanyho.
Členové literárního klubu, hosté, přátelé, případně bývalí
žáci věnují tento pořad malému životnímu jubileu emeritního ředitele ZUŠ pana Františka Skočka. Dobrovolné vstupné
půjde ve prospěch opravy zámku v Kuníně, který byl postižený nedávnými povodněmi.
Za všechny účinkující Jana Homolová a Karel Chobot

Klub rodáků a přátel města NJ
Karel Chobot, foto Pavel Wessely
g se počátkem července vydal za poznáním půvabného města

českého Slezska, nedalekého Krnova. Úspěšný zájezd vedený
předsedou klubu panem Pavlem Wesselym zprostředkoval
účastníkům atmosféru bývalého knížecího města, jehož osudy
v 2. polovině 19. století byly podobné, především v rozvoji
textilního průmyslu.
Po milém a srdečném přijetí představiteli města na krnovské radnici jsme si prohlédli město z věže budovy. Zajímavá
byla prohlídka Státního okresního archivu v Bruntále se
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Soutěž „Poznáváš své město?“ 7. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely

KINO KVĚTEN

Kino Květen Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail: kino@novy-jicin.cz

KE KNIZE A SUVENÝRŮM I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN
DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!

g Nápověda pro sedmé kolo: Záběr pro nové kolo naší soutěže je možná opět nepatrně záludný. Místo pořízení snímku
se však nachází jen něco málo metrů od asi nejoblíbenější vycházkové trasy občanů Nového Jičína. A proto doufáme, že
správná odpově na známou otázku „odkud byl snímek pořízen“ nebude pro naše čtenáře větším problémem. Postačí
uvést název ulice a stručně popsat, co se na obrázku nachází.
Vyhodnocení šestého kola: S výjimkou jediné byly všechny
odpovědi na minulou otázku správné. Obrázek byl pořízen
ze silnice na východ od města vedoucí do sousední obce Rybí.
V minulosti, než došlo v rámci často nemoudrého zcelování
soukromých polí v obrovské lány, vedly prostorem v popředí
snímku tři cesty, které propojovaly Nový Jičín s tzv. „Rybskou“ cestou. Jedna z nich byla v historické trase obnovena
před dvěma lety zbudováním cyklostezky, což je na snímku
patrné.
Výherci šestého kola: Jednu ze tří krásných knih o Novém
Jičíně dle vlastního výběru, tedy první cenu, vyhrává Věra

Hruzíková, Divadelní 14, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina
Květen na film ze srpnové programové nabídky, a to opět dle
vlastního výběru, získává Simona Drgová, Máchova 35, Nový
Jičín a z propagačních předmětů města Nového Jičína se
může těšit Lubomír Surák, Masarykovo nám. 4, Nový Jičín.
Jak tipovat, pozor na kupon! Zúčastněte se sedmého kola
soutěže a vyhrajte zajímavé ceny. Svůj tip, ze kterého místa
byl snímek pořízen a co autor zachytil, napište na papír, přilepte k němu kupon s číslicí soutěžního kola, který vystřihnete v dolním rohu stránky, a nezapomeňte připsat své jméno,
příjmení, adresu, případně telefonní kontakt.
Vše vložte do obálky, na kterou napište SOUTĚŽ. Obálku
poté předejte pracovníkovi informací v hale radniční budovy
do 19. srpna 12.00 hodin. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo náměstí 1, 741 01, Nový Jičín. Poštovní razítko
musí být nejpozději ze 17. srpna.

ovojicínský
ˇ
Nzpravodaj

Informační měsíčník pro občany města. Číslo 8/2009 vyšlo 1. 8. 2009. Adresa
redakce: Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.
Redakční rada: M. Lossmann, Mgr. T. Vindiš, PhDr. K. Chobot, ing. G. Žitníková, P. Orság, J. Bělík, P. Wessely, J. Gabzdyl, B. Havlíčková, Mgr. H. Sirotová. Pro město Nový Jičín vydává
© J. Šamaj, Grafický ateliér a vydavatelství Everwin, Příbor. Jazykové korektury: L. Loukotka. Tiskárna: Grafico
s.r.o., Opava. Distribuce: PNS Grosso, a.s., Ostrava. Cena 5,- Kč. Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby
příspěvky krátit, korigovat či stylisticky upravit. Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR E 10230. Články a fotografie posílejte na e-mail tiskového mluvčího Josefa Gabzdyla: jgabzdyl@novyjicin-town.cz

KUPON
ovojicínský
ˇ 7
N
zpravodaj
POZNÁVÁŠ SVÉ MĚSTO?

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

6

