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Krásné srdce Nového Jicína
ˇ omládlo
g

Masarykovo náměstí, pýcha všech občanů Nového Jičína,
se 27. srpna ve zrenovované podobě otevřelo veřejnosti. Po
dvouleté opravě opět začalo srdce města naplno tepat a znatelně omládlo. Poslední proměnou totiž prošlo ve druhé polovině sedmdesátých let.
„Náměstí už bylo stavebně takřka po smrti, například staré
dlaždice často pukaly. Jsme moc rádi, že se tak krásné místo
podařilo zrenovovat,“ uvedl starosta Nového Jičína Ivan Týle
s tím, že město se k opravě před několika lety odhodlalo i bez
příslibu dotací. Nakonec však na druhou etapu rekonstrukce
získalo z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II přes 24 milionů korun. Celkové
náklady na opravu se vyšplhaly na zhruba 60 milionů korun.
Zhotovitel renovace ODS — Dopravní stavby Ostrava v prvním roce předláždil podloubí a okolní ulice a nainstaloval
nové veřejné osvětlení. Letos se pak stavebníci zaměřili na
centrální plochu, která se rovněž dočkala předláždění a přibyly zde nové prvky. Po 116 letech se do centra Nového Jičína vrátila socha svatého Mikuláše a zvláště děti si nemohou vynachválit devítiproudou nasvícenou Fontánu času.
Vyměnily se i lavičky a další mobiliář.

Novou podobu náměstí vymysleli brněnští architekti Pavel
Pekár a Marek Holán. Pro Pekára to byla výjimečná práce.
„Jsem totiž novojičínským rodákem a je největší poctou podílet se na změně našeho náměstí. Bylo to zároveň velmi náročné, protože ohlasy jsem měl z první ruky. Považuji však
za mimořádné, že se skutečný stav téměř neliší od vizualizace,“ ukázal projekt a srovnal ho s realitou.
Také pro ODS — Dopravní stavby Ostrava byla práce na
náměstí mimořádnou. „Přeměna tak historicky cenného místa
není normální zakázkou, právě naopak,“ uvedl generální
ředitel společnosti Tomáš Vítek. Nové náměstí posvětil biskup
Ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz a popřál
mu i lidem ve městě hlavně klid. „Svatá Barbora na Morovém sloupu a svatý Mikuláš dohlédnou, aby se zde všichni
setkávali v míru,“ řekl biskup.
Hned po otevření náměstí začal děkovný koncert všem lidem, kteří Novojičínsku pomohli po červnové povodni. Po
skupinách Kmotra, Windy a Chimera vystoupila zpěvačka
Anna K. „Bez solidarity mnoha lidí a naprosté profesionality
záchranářů i dalších složek Integrovaného záchranného systému bychom situaci zvládali mnohem obtížněji,“ podotknul
starosta.
Foto a text Josef Gabzdyl

Nejčastější dotazy
na novou podobu náměstí

Řekli o Masarykově náměstí
a děkovném koncertu...

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Symbol města, Masarykovo náměstí, prošel dvouletou rekonstrukcí a nová podoba je od předchozí znatelně odlišná,
což snad nikoho z novojičínských občanů nemůže nechat
lhostejným. Někdo si pochvaloval, že náměstí ožilo, zkrásnělo a už to není jen plocha s morovým sloupem a kašnou
uprostřed, jiný zase hudroval, že těch změn je až příliš. Pokusíme se odpovědět na nejčastější dotazy.
Proč není na náměstí více zeleně, například stromy?
Kromě nějakých malých květináčů vidím jen kámen a kov.
Místostarosta Nového Jičína Milan Šturm: Zeleně určitě
bude více, a to na jaře, kdy se podaří napěstovat zeleň určenou
přímo na náměstí. Vyzkoušíme také například květinové stojany, které jsou na ulici generála Hlao, možností jsou květináče zavěšené na lampách veřejného osvětlení. O stromech
se jednalo už při schvalování konečné podoby náměstí a nakonec se od této možnosti ustoupilo. Stromy stály na náměstí
už kdysi, a to blízko staré kašny, ale trpěly a podle našich
informací byl s nimi velký problém. Dlouho na náměstí nevydržely. Navíc když stromy vyrostou a jeden z nich z jakéhokoliv důvodu uschne, je velkým problémem ho nahradit tak,
aby se ráz zeleně nenarušil. Zeleně na náměstí určitě přibude,
ale ještě to chvíli potrvá. Náměstí můžeme doplnit, záleží na
vhodnosti záměru a zájmu občanů.
Proč jsou kolem svatého Mikuláše rozházena jablka,
tomu nerozumím? Biskup Ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz: Svatý Mikuláš je patronem obchodníků
a dětí. Je známo, že každoročně 5. prosince rozdává lidem,
kteří jsou toho hodni, dárečky. A v minulosti bylo takovým
dárkem i jablko a právě proto byl Mikuláš nejčastěji zobrazován s jablky. (Poznámka redakce: sv. Mikuláš býval patronem Nového Jičína, jen se na to v uplynulých desítkách let
snad i trochu záměrně pozapomnělo.)
Kdo vlastně rozhodl o tom, jak bude náměstí vypadat?
Nutnost rekonstrukce byla zřejmá už od konce devadesátých
let, kdy podoba náměstí přestala splňovat současné požadavky a například se stále častěji praskajícími dlaždicemi
na ploše byly velké svízele. Proto byla vyhlášena veřejná soutěž, návrhy posoudili v městských komisích, v roce 2005 proběhla i veřejná anketa návrhů, možná si někdo vzpomene na
vystavené vizualizace v městské aule. Poté byla vybrána
varianta brněnských architektů Pavla Pekára a Marka Holána, která zvítězila i v občanské anketě. Návrh znovu posoudili v městských odborných komisích, poté se vyjádřili
památkáři a další odborníci. Návrh nakonec schválili radní
a poslední tečku udělali zastupitelé.

g Biskup Ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz: Nový Jičín má jedno z nejkrásnějších náměstí v České
republice a nová podoba se mi líbí. Samozřejmě jsem rád, že
se vrátila socha svatého Mikuláše. Svatá Barbora, která je
součástí Morového sloupu, a svatý Mikuláš dohlédnou, aby
se zde setkávali jen lidé dobré vůle.
Exhejtman a nyní europoslanec s největším počtem
hlasů v červnových volbách Evžen Tošenovský: Nový Jičín
dobře znám a tedy samozřejmě i náměstí. Musím říci, že prošlo opravdu velkou proměnou a stalo se ještě krásnějším.
S hrůzou jsem sledoval červnovou tragickou povodeň a musím říci, že jste se s ní na Novojičínsku vypořádali velmi
dobře. Zvláštní ocenění zaslouží nejen složky Integrovaného
záchranného systému a dobrovolníci, ale hlavně lidé ze zaplavených oblastí, kteří nerezignovali.
Náměstek hejtmana Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Miroslav Novák: Děkovný koncert je určitě
dobrým počinem a zvláštní poděkování zaslouží všichni
v městech a obcích, kteří se nevzdali a bojují. Krajský úřad
je jim nápomocen a společně s vládou se nyní musíme postarat hlavně o ty, kteří ztratili střechu nad hlavou.
Zpěvačka Anna K: V Novém Jičíně jsem ještě nikdy nebyla, i když často projíždím okolo do Ostravy. Musím říct, že
máte naprosto úžasné náměstí, moc se mi líbí. Je to fakt
krása. Lidé na koncertu byli nejprve takoví chladnější, ale
nakonec se zapojili a byli moc fajn. Pro mne to bylo těžké.
Moderátor před koncertem mluvil o škodách a mrtvých, proto
jsem vážila každé slovo, aby bylo vhodné a nikomu neublížilo.
Primátor Opavy Zbyněk Stanjura: Sami jsme v roce 1997
bojovali s katastrofální povodní, i u nás byli mrtví a obrovské škody. Proto nás nemohlo nechat chladnými, že se něco
podobného stalo na Novojičínsku. Všichni naši zastupitelé
zvedli ruku při hlasování o pomoci v hodnotě 600 tisíc Kč.
Primátorka družebního slovenského města Kremnica
Zuzana Balážová: V Kremnici jsme za každého našeho občana, kterých je asi pět a půl tisíce, dali jedno euro. Když
jsem v ranních zprávách slyšela Novojičínsko, zpozorněla
jsem a informace z povodní byly děsivé. Pomoc jsme cítili
jako morální povinnost. Náměstí máte úžasné, líbí se mi, že
zde proudí voda, což je vítané hlavně pro děti. Jste nám
inspirací, jen my máme náměstí ve svahu, čehož děti v zimě
využívají k sáňkování. Proto chceme při opravě náměstí zajistit i umělé zasněžování.
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Svatý Mikuláš
se vrátil do Nového Jičína
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Když se před několika lety rozhodovalo o nové podobě
Masarykova náměstí, přišel Klub rodáků a přátel Nového
Jičína s myšlenkou návratu svatého Mikuláše. „Chtěli jsme
vrátit i původní kašnu, ale jsme rádi i za kompromis repliky
sochy s moderní nerezovou vanou. Nový Jičín měl v minulosti velké množství plastik i soch a každý návrat vítáme,“
řekl předseda klubu Pavel Wessely.
Bronzovou repliku vytvořili olomoučtí tvůrci ze skupiny
Sochaři. „Velké figurální plastiky se už moc nedělají, proto
jsme byli za tuto práci rádi, i když byla náročná. Kombinace
moderní nádoby a sochy je myslím zajímavá, vše doplňují
rozkutálená jablka jako atributy, s nimiž bývá svatý Mikuláš
zobrazován,“ řekl sochař Jiří Finger.

Při opravě náměstí se našla
stará studna
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Sochaři museli s plastikou při převozu na podstavec
nakládat opatrně.
g

Po dlouhých 116 letech se do centra Nového Jičína vrátila
socha svatého Mikuláše. V rámci rekonstrukce Masarykova
náměstí přivezli v pondělí 24. srpna olomoučtí sochaři repliku původní sochy světce a osadili ji nedaleko starobylého
morového sloupu.
Svatý Mikuláš jako patron poutníků, dětí a obchodníků byl
odpradávna patronem Nového Jičína. Proto s kašnou stál na
centrálním novojičínském náměstí a středověkou sochu Mikuláše v roce 1840 nahradila nová pískovcová, která byla
zaplacena z dědictví jedné z měš anek. Na místě socha vydržela až do roku 1893, kdy byla odstraněna. „Kašna už nevyhovovala hygienicky a navíc ztrácela i smysl, protože se v Novém Jičíně stavěl vodovod. Kašna proto nakonec skončila
v nynějších Janáčkových sadech a socha byla umístěna na
dvoře tehdejšího sirotčince, dnes Domova mládeže na Sokolovské ulici,“ přiblížil pohnuté osudy sochy historik Muzea
Novojičínska Radek Polách.
Poté Mikuláš na několik desetiletí zmizel, až byl v sedmdesátých letech minulého století náhodně objeven na statku
v novojičínské místní části Loučka. „Plastika tam prý ležela
na hnojišti, naštěstí bylo rozhodnuto o převozu do muzea.
Sice má uraženou hlavu, ale je vzácným exponátem našeho
lapidária,“ dodal Polách.

Olomoučtí sochaři kromě Mikuláše přivezli i pítko
(na snímku), jablka a mřížky k Fontáně času.
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Místostarosta Milan Šturm (vlevo) a architekt Pavel Pekár
nahlížejí do objevené studny. Foto Josef Gabzdyl.
g

Dělníci při opravě Masarykova náměstí odhalili několik
artefaktů z minulosti Nového Jičína. Po odstranění dlažby
se například obnažil nevelký kráter, který 6. května 1945 způsobil dělostřelecký granát vystřelený Rudou armádou (informovali jsme v květnovém čísle Novojičínského zpravodaje).
Po mnoha desetiletích byl několik dnů k vidění i obrys pomníku rakouského mocnáře Josefa II., který zmizel po vzniku
Československa. Unikátní fotografie pohnutého „života“ sochy
jsou k vidění na výstavě „Náměstí včera a dnes“ v přízemí
radnice.
Nejužitečnějším objevem se ale stala stará studna vyhloubená přibližně před domem s obchodem Ba a. „Vůbec jsme
o ní neměli tušení. Věděli jsme, že před bývalým Kovomatem
existuje stará studna, což se nakonec potvrdilo, ale o tom, že
bychom na náměstí našli ještě jednu, jsme neuvažovali ani
sekundu,“ komentoval objev místostarosta Milan Šturm.
Jak se brzy podařilo zjistit, obě
studny stále mají vydatný pramen
spodní vody. Toho hodlá město využít. „Studny zůstanou, dostaly
čerpadla a vody budeme využívat
k zálivce zeleně v centru města.
Takový zdroj vody přímo na náměstí, to je opravdu nečekané
a unikátní,“ dodal místostarosta.

Stará studna je hluboká a co je nejdůležitější: stále ji zásobuje vydatný
pramen spodní vody. Foto J. Gabzdyl.

Z jednání samosprávných
orgánů města

Nový Jičín díky dotaci
zviditelní klobouky

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Rada města se na svém jednání sešla 25. srpna 2009, tedy
až po uzávěrce Novojičínského zpravodaje. Proto přinášíme
jen stručný přehled nejdůležitějších projednávaných bodů
a většině se budeme podrobněji věnovat v příštím čísle, a to
i kvůli tomu, že se o nich bude jednat i na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 10. září. Plné usnesení rady města je k nahlédnutí na webových stránkách města a na úřední desce.
Radní se nejprve seznámili s činností městské policie za
druhé čtvrtletí a poté se věnovali výsledkům hospodaření
města na první pololetí. Bohužel se potvrdilo, že se vinou
ekonomické krize podstatně snížily daňové příjmy, propad
oproti loňským předpokladům zatím činí zhruba 19 milionů
korun. Starosta Ivan Týle znovu zdůraznil nutnost šetřit a dodržet plán úspor schválený už v jarních měsících.
RM si také vyslechla plán oslav 100. výročí Základní školy
Komenského 68 (podrobnosti na jiném místě Zpravodaje).
Radní také jmenovali pracovní skupinu pro přípravu vydání knihy o Novém Jičíně. Původní reprezentativní kniha
pochází ještě z devadesátých let minulého století a v mnoha
ohledech už není aktuální. Sepsáním knihy byl pověřen ředitel státního okresního archivu a jeden z nejdůležitějších
mužů novojičínské kultury Karel Chobot, výroby se ujme
Josef Šamaj z Příbora, díky kterému vychází například i Novojičínský zpravodaj nebo každoročně městský kalendář.
Rada města rovněž schválila podporu včelařům na území
města. Město poskytlo finanční výpomoc například na pořízení úlů nebo včelích matek. Zajímavostí může být i skutečnost, že ze sedmi včelařů byli čtyři z městské části Libhoš .
Lze tedy říci, že se včelařství v této obci daří. Celkové sice
počet včelařů klesá, protože mladých vyznavačů včel a medu
je velmi málo, ale pokles zatím není nijak dramatický.
Radní se zabývali problematikou nájmů v městských bytech.
Nakonec schválili doporučení městského bytového podniku
na zvýšení v maximální možné míře, které dovoluje zákon,
a to od 1. 1. 2010 na 38,05 korun na metr čtverečný pro standardní byty a 34,24 korun na metr čtverečný pro byty se
sníženou kvalitou. Navýšení se netýká například bytů v domech s pečovatelskou službou, sociálních bytech nebo startovacích bytech. Město po privatizaci vlastní jen 622 bytů,
zvýšení pro největší část z nich znamená navýšení nájemného od 40 do 50 procent.

Dny evropského dědictví
Olga Švrčinová, odbor školství, kultury, mládeže a TV
g Každoročně v měsíci září probíhají Dny evropského dědic-

tví. Nejširší veřejnosti jsou otevřeny nejzajímavější památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné.
Letošní ročník proběhne v Novém Jičíně dne 12. září od
9.00 do 17.00 hodin. Navštívit můžete zdarma tyto památky:
věž radnice, měš anský dům č.p. 32, tzv. Starou poštu, baštu
městského opevnění, Žerotínský zámek, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Nejsvětější Trojice. Národní téma
pro letošní rok je „Památky měřené časem“.
Dvě z památek otevřených na Dnech evropského dědictví: bašta
městského opevnění a Žerotínský zámek. Foto Olga Švrčinová.

Budoucí návštěvnické centrum sousedí s budovou radnice.
g

Nový Jičín — město klobouků. Kdysi možná pouhá fráze
podpořená jen bohatou historií kloboučnických továren, nejčastěji pak firmou Hückel, dnes Tonak. Brzy však vedle jedinečné expozice Muzea Novojičínska získá město další kloboučnické turistické lákadlo, a to návštěvnické centrum
zaměřené právě na pokrývky hlavy všeho druhu, které vznikne
v jednom z renesančních domů na Masarykově náměstí.
Město na projekt získalo z Evropské unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu Moravskoslezsko dotaci
11,2 miliony Kč, což činí 92,5 procenta z celkových nákladů.
Rohový dům, kde roku 1790 zemřel slovutný rakouský vojevůdce Ernst Gideon von Laudon, je v majetku radnice a nyní
ho pronajímá podnikateli. Atraktivitu místa ale město hodlá
využít mnohem více. „Klobouky jsou symbolem Nového Jičína
a nové návštěvnické centrum se ponese v jejich znamení.
Návštěvnické centrum bude v přízemí i v prvním poschodí,
přičemž objekt bude bezbariérový a s výtahem,“ řekl místostarosta Nového Jičína Vladimír Bárta.
Uvnitř by lidé měli vidět původní kloboučnické stroje, mnoho
nejrůznějších typů pokrývek hlavy si návštěvníci budou moci
vyzkoušet. Pamatováno bude i na někdejšího polního maršála, jenž v domě před 219 lety skonal a zůstala po něm lidová píseň „Generál Laudon, jede přes vesnici“ a německé
zvolání „Himmel Laudon“, což v překladu znamená „Nebesa,
Laudon“, které údajně volali vyděšení Prusové.
Zatím není jasné, kdy se návštěvnické centrum otevře. „Vše
je teprve na začátku, ale stavební práce proběhnou v příštím
roce. Zprovoznění návštěvnického centra proto předpokládáme na konci příštího roku, nebo na začátku roku 2011,“
dodal místostarosta Bárta.
Město na projektu spolupracuje s Muzeem Novojičínska
a v blízké budoucnosti hodlá navázat užší kontakty i s kloboučnickou továrnou Tonak. „Nápadů na spojení města s klobouky je dost. Například i střední část jednoho z novojičínských rondelů by mohla být osazena velkým kloboukem,“ nastínil místostarosta.

Poradenské dny České obchodní
inspekce v Novém Jičíně
Česká obchodní inspekce, inspektorát Ostrava
g

Česká obchodní inspekce — inspektorát Ostrava oznamuje,
že od 1. 9. 2009 bude opět zajiš ovat poradenské dny v Novém
Jičíně, a to každé první úterý v měsíci od 9.00 do 13.00 hodin
v budově Městského úřadu Nový Jičín, odbor obecní živnostenský úřad, kancelář č. 009A.
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Unikátní výstava:
...a utlučem je čepicema

Na budovu radnice
se vrátila socha

Radek Polách, Muzeum Novojičínska

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Provoz plástevny, jak vypadal přesně před sto lety.
Foto Muzeum Novojičínska.

g Nový Jičín pokračuje v návratu soch do centra města. Po
svatém Mikuláši obsadilo umělecké dílo po více než šedesáti
letech podstavec na zadní části radniční věže.
Od rozsáhlé rekonstrukce historické budovy radnice v roce
1930 stála na podstavci nad podchodem z dnešní Lidické
ulice na náměstí socha bojovníka Attily od místního umělce
Ernsta Kubieny. Jenže po konci druhé světové války v roce
1945 socha zmizela neznámo kam. Po desetiletí zůstalo místo
prázdné. „Několikrát jsme se zabývali myšlenkou na obsazení podstavce, ale nikdy z toho nevzešlo něco konkrétního.
Až se ozval pan Zemánek,“ řekl novojičínský místostarosta
Miloš Lossmann.
Novojičínský rodák a profesor základní umělecké školy Jan
Zemánek (62 let) dobře věděl, že na podstavci kdysi stála
socha a místo ho umělecky přitahovalo. „Městu jsem nabídl
motiv Chodce jako symbolu svobody a také odcházení i přicházení různých kultur, v případě nedávné historie Nového
Jičína české, německé a židovské kultury. Samozřejmě nesmí
chybět klobouk jako symbol města. Někdo v chodci může vidět
i generační výměnu nebo krok do neznáma,“ popsal své dílo.

g

Nový Jičín — město klobouků si v letošním roce připomíná
210. výročí založení kloboučnické firmy Hückel, jehož dnešní
pokračovatel Tonak udržuje zdejší tradici výroby klobouků
proslavenou na celém světě. Z tohoto důvodu se Muzeum
Novojičínska rozhodlo uspořádat ve spolupráci s dalšími
muzei České republiky projekt s názvem „...A UTLUČEM JE
ČEPICEMA“, který si vytýčil za cíl připomenout slavnou
kloboučnickou tradici.
Dne 3. září 2009 v 17.00 hodin bude v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně uspořádána výstava prezentující unikátní fotografickou dokumentaci pořízenou před 100
lety v provozech Hückelovy továrny. U příležitosti 110. výročí
založení v roce 1909 pořídili Hückelové soubor unikátních
fotografií z provozu továrny. Tato kolekce snímků obohacená
o dobové snímky Hückelových vil je vůbec poprvé prezentována veřejnosti.
Současně se zde představí jedinečná kolekce více než
dvou set vojenských a služebních pokrývek hlavy. Mezi exponáty se objeví čepice Národní gardy z revolučního roku 1848,
přilby rakouské a pruské armády z bitvy u Hradce Králové,
čepice „papachy“ legionářských oddílů a tropické přilby
z afrického bojiště druhé světové války.
Jako unikát budou představeny generálské klobouky původně patřící Františku Ferdinandovi d’Este, následníkovi
trůnu zavražděném roku 1914 v Sarajevu. Nejnovější kolekci
armádních a služebních výrobků představí také novojičínská
firma Tonak. Výstavu, jejíž součástí bude také tematická
přednáška, bude možné navštívit až do 28. února 2010.

Přemístit Chodce na podstavec nebylo vůbec jednoduché g Chodcův rezavý povrch byl autorovým záměrem g Podstavec na radnici
už není po více než šedesáti letech prázdný g Foto J. Gabzdyl.

Už na začátku dvacátého století měla továrna na klobouky
úctyhodnou velikost. Foto Muzeum Novojičínska.
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Jako materiál autor zvolil speciální cortenový plech, který
na povrchu zreziví, ale rez už nepostupuje dovnitř. „Rez také
symbolizuje, že Chodec není povýšený, ale prostě jen jeden
z nás,“ vysvětlil Zemánek a dodal, že jde o moderní umění
a jako takové může vyvolávat rozdílné názory a provokovat.
Také místostarosta Lossmann připouští, že schválení Zemánkova díla vyvolalo například v kulturní komisi města polemiku. „Zabývali jsme se třeba i myšlenkou na repliku původního Attily, ale zobrazení agrese a síly nepovažujeme za
vhodné. Zemánkova idea nakonec převážila.“
Konečné výroby se ujal Český svářečský ústav v Ostravě
a díky kladkostroji Chodec spočinul na budově radnice. „Je
to velmi emocionální. Co více si může umělec přát než dílo
v rodném městě, navíc na prestižním místě? Je to největší dosavadní pocta a doufám, že se Chodec bude líbit a na místě
vydrží hodně dlouho,“ konstatoval autor.

Poplatek za provoz systému

shromažování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Finanční odbor
g

Upozorňujeme občany na blížící se termín splatnosti poplatku za komunální odpad, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou města Nového Jičína, a to do 30. 9. 2009. Do
tohoto termínu musí splnit svou poplatkovou povinnost všichni
občané s trvalým pobytem v Novém Jičíně (za děti jejich rodiče), dále cizinci s povolením k trvalému pobytu ve správním obvodu města a vlastníci stavby určené k individuální
rekreaci, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Nový Jičín.
Případné změny (narození dítěte, změna trvalého pobytu
či úmrtí) je nutné nahlásit finančnímu odboru Městského
úřadu Nový Jičín, 1. patro, č. dveří 107.
Poplatek je možné uhradit bu poštovní poukázkou
na poště, v hotovosti na pokladnách MěÚ Nový Jičín, Divadelní 3 a Masarykovo nám. 1 nebo převodem na účet města
Nového Jičína u KB číslo 19-326 801/0100 s uvedením variabilního symbolu a výše částky.
Sazba poplatku podle obecně závazné vyhlášky činí pro
rok 2009 456,- Kč/osobu/rok.
Občanům, kteří nesplní svou poplatkovou povinnost včas
nebo ve správné výši, budou vystaveny a zaslány navýšené
platební výměry o 50 % z dlužné částky podle zákona č. 565/
1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Případné dlužné částky budou vymáhány exekutorem.

Informace pro občany města NJ
s trvalým pobytem na „úřední desce“
Odbor vnitřních věcí
g

Má-li občan jako adresu trvalého pobytu vedenou v informačním systému evidence obyvatel „Nový Jičín, Masarykovo
nám. 1“ jde o evidenční adresu, na které občan nebydlí, nezdržuje se a nemůže být doručovatelem zastižen. Na této
adrese občan nemá a nemůže mít domovní schránku.
Je však v zájmu každého občana učinit taková opatření,
aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, resp. aby využil všech možností, které mu v souvislosti
s doručováním dává nová právní úprava příslušných právních předpisů. Snaha vyhýbat se převzetí doručovaných, zejména úředních písemností, či neřešení zajištění doručování
písemností se nevyplatí a má mnohdy vážné důsledky (podle
obsahu doručované písemnosti).
Občané s „úřední adresou „měli a i po 1. 7. 2009, kdy došlo
k novelizaci např. občanského soudního řádu, správního řádu
apod., mají tyto možnosti:
1. zajistit si na poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávat si
zásilky přímo na poště;
2. zajistit si za poplatek tzv. „dosílku“ — přeposlání písemnosti na adresu, kde se zdržují;
3. zřídit si na poště za poplatek tzv. P.O. BOX;
4. zřídit si zdarma datovou schránku;
5. nahlásit např. soudu či správnímu orgánu adresu pro doručování (v souvislosti s konkrétním probíhajícím řízením),
správnímu orgánu i pro řízení zahájená u něj v budoucnu;
6. zdarma nahlásit doručovací adresu na ohlašovnu
podle místa trvalého pobytu a tato se dostane do informačního systému evidence obyvatel.
Vzhledem k neexistenci domovní schránky pro občany s trvalým pobytem na adrese Masarykovo nám. 1 bude režim
doručování na tuto adresu probíhat následovně (v případě,
že občan nevyužije některé z možností dle bodů 1—6):
Obyčejné listovní zásilky: budou doručovatelem vráceny
odesilateli.
Písemnosti doručované do vlastních rukou: doručovatel zanechá vzhledem k neexistenci domovní schránky takového adresáta na Masarykově nám. 1 „vhodným způsobem,
resp. na vhodném místě“ výzvu, aby si občan písemnost vyzvedl v úložní době a ve výzvě sdělí místo, kde je písemnost uložena (např. u provozovatele poštovních služeb,

u soudu, u správního orgánu…). Nevyzvedne-li si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů (u písemností doručovaných dle zákona o správě daní a poplatků do 15 dnů)
ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se
písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou (i když
se adresát o uložení nedozvěděl)! Poté se písemnost vrací
odesilateli s poznámkou „domovní schránka neexistuje
(úřední adresa)“.
Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, je připraven
vzhledem k nové právní úpravě v doručování písemností poskytnout doručovatelům součinnost a upravit režim zanechání „výzvy“ o uložení zásilek do vlastních rukou občanům
na adrese Masarykovo nám. 1. Občané města s touto adresou
trvalého pobytu budou mít dotazem možnost zjistit, zda pro
ně „výzva“ byla zanechána.
Místem pro dotazy na zanechání „výzvy“ o uložení zásilky do vlastních rukou bude pracoviště podatelny na
adrese Městský úřad Nový Jičín, Divadelní 1.
Dotazy lze činit v úředních hodinách: pondělí, středa 8.00 —
11.00, 12.00—17.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00—11.00, 12.00 —
14.00 hod., pátek 8.00—12.00 hod.

Další dvě stovky kompostérů
pro občany
Dana Holubová, odbor životního prostředí
g

Díky velkému zájmu občanů o domácí kompostování připravilo město Nový Jičín pokračování akce, v rámci které si
budou moci za obcí dotovanou cenu 300,- Kč zakoupit plastový domácí kompostér K390 o objemu 400 litrů.
O kompostér si může požádat pouze občan s trvalým pobytem na území Nového Jičína a jeho místních částí, který je
zároveň vlastníkem nebo nájemcem pozemku na území Nového Jičína a jeho místních částí.
Žádosti přijímá odbor životního prostředí MěÚ, a to od
7. září 2009 do vyčerpání množství 200 kusů kompostérů.
Další podmínky a bližší informace jsou k dispozici na www.
novyjicin.cz nebo přímo na odboru životního prostředí.

Pestrobarevné září
v Europe Direct
Petra Schmidtová, Dis.
g Zveme vás na Den otevřených dveří Europe
Direct pořádaný u příležitosti XVI. městské slavnosti konané v sobotu 5. září 2009. V našich
prostorách (v budově IC) jsou vám k dispozici
nejrůznější materiály s evropskou tématikou,
internet zdarma pro vyhledání informací o EU
a prezentace. Do 25. září hostí ED ve své minigalerii také výstavu Multikulturního centra Praha s názvem „CZECHMADE?“ aneb výstavu
komiksů o práci cizinců, prostřednictvím které se můžete
blíže seznámit s problematikou pracujících migrantů v ČR.
Europe Direct Nový Jičín se v letošním roce již podruhé připojí k Evropskému týdnu mobility (16.— 22. září 2009) — osvětové kampani pro občany měst, která upozorňuje na problémy
se stále narůstající automobilovou dopravou ve městech. Tato
kampaň se koná v celé Evropě již poosmé a v letošním roce
se zaměří na téma „Naše město, naše klima“, tedy na zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podrobnější program včas
upřesníme.
Ve dnech 18.— 20. září se ED připojí k FILMALE pořádané
kinem Květen, tentokráte zaměřenému na severský film. Pro
návštěvníky Filmale bude připravena soutěž ve formě vědomostního kvízu o Švédsku u příležitosti švédského předsednictví Radě EU 07—12/2009.
Na měsíc září vyhlašuje středisko Europe Direct soutěž
k Evropskému dni jazyků (26. 9. 2009) o nejlepší psanou cizojazyčnou esej na téma „S jazyky toho dokážeš více“.
Upřesňující informace k výše uvedeným akcím střediska
Europe Direct naleznete včas na stránkách www.europedirect.cz/novyjicin
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Zelené město už počtrnácté
Mgr. Kateřina Kuželová, odbor životního prostředí

O rozdělení výtěžku rozhodnou v nejbližší době radní Nového
Jičína. „Vzhledem k téměř tropickému horku (přes třicet stupňů) a době dovolených se nedaly očekávat návštěvnické rekordy. Není to rozhodně vysoké číslo, ale my jsme vděčni za
každou podporu. Proto jsme rádi, že agentura z Ostravy přišla
s nápadem na benefiční koncert ve své režii,“ zhodnotil starosta Nového Jičína Ivan Týle. Jak dodal, mezi diváky viděl
i mladé lidi z nejvíce postižených městských částí Žilina a Bludovice. „Smysl koncertu se tím určitě naplnil,“ řekl starosta.
Diváci určitě utracených peněz nelitovali. „Byla tady parádní atmosféra. Buty i Chinaski předvedly skvělý výkon.
Ani se nám nechce věřit, že vlastně hrají téměř zadarmo,“
podotkla Kamila Fibichová z Nového Jičína. Její kamarádka
Andrea Novobilská si zase pochvalovala, že tak hvězdná sestava se v Novém Jičíně ještě nesešla. „Navíc šly peníze na
dobrou věc. Vůbec jsem neváhala a přišla.“

Studentky pečovaly i o stromky v odlehlejších částech města.
Foto Kateřina Kuželová.
g Poslední srpnový týden byl ukončen 14. ročník akce „Zelené město“. Čtrnáct dní se studenti z Novojičínska podíleli
na úpravě ploch ve městě, úklidu černých skládek, vodních
toků a nátěrech. Celkem deset skupin studentů plnilo své
úkoly ve městě a okolí — mladí lidé uklízeli plochy na Lamberku, na Bařinách, v lesoparku u Hückelových vil, v Svojsíkově aleji, v zahradě u knihovny, pomáhali v sídlišti Loučka
s úpravami záhonů po přívalových deštích, v okolí divadla,
hrabali listí jírovců v parcích, likvidovali nálety a uklízeli
svah u hotelu Kalač, čistili propustek v Loučce a další.
Pomáhali také v mateřských školách, zejména při nátěrech
kovových průlezek a dřevěných herních prvků, ale i s úklidem v zahradách.
Na hladkém průběhu „Zeleného města“ se podílely Technické služby města Nový Jičín, a to zejména středisko veřejné
zeleně. Všem zúčastněným patří poděkování, že svou prací
přispěli k úpravě veřejných prostranství v našem městě.

Skupina Buty podala na benefičním koncertu vynikající výkon.
Foto Josef Gabzdyl.

Koncert pro Novojičínsko
vynesl přes 50 000,- Kč
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Benefiční Koncert pro Novojičínsko vynesl oblasti postižené
červnovými povodněmi 52 tisíc korun. Vyplynulo to z podrobného vyúčtování charitativní akce, které zástupci pořádající
ostravské agentury Keen On Production předali vedení města
Nového Jičína. Koncert se konal v neděli 2. srpna na Divadelní
ulici v centru Nového Jičína a vystoupily zde například skupiny Chinaski, Buty, Rock & Roll Band Marcela Woodmana
nebo Toxique.
V týdenním předprodeji si vstupenky v síti TicketArt zakoupilo 107 lidí a v době koncertu zaplatilo 250 korun za vstup
736 diváků. Společně s příspěvky místních sponzorů tak
příjmy z akce činily přibližně 270 tisíc korun. Počet diváků
pořadatelé mohou doložit počtem pásků s razítkem města,
které každý divák dostal po předložení vstupenky.
Vystupující interpreti se vzdali honorářů, vyplaceno jim
bylo jen cestovné. Také další náklady, jako například tisk
letáků nebo stavba profesionálního pódia, byly nižší než obvykle. Přesto výdaje dosáhly hranice 218 tisíc korun. „Kdyby
šlo o komerční akci, náklady by se jistě dostaly přes milion
korun,“ upozornil Jiří Guňka z produkční společnosti s tím,
že podrobné vyúčtování je zveřejněno i na internetových stránkách agentury www.keenon.cz
Zisk z akce tak činí 52 013 korun, které pořadatelé zaslali
na humanitární účet nazvaný Zmírnění následků povodní
z léta 2009 na území Novojičínska a povolil ho krajský úřad.

7

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Na Divadelní ulici dorazila necelá tisícovka diváků.
Foto Josef Gabzdyl.
Každá skupina hrála déle než hodinu a nezapomněla ani
na přídavky. „Sami víme, co dokáží povodně. V roce 2002
nám voda zaplavila zkušebnu, i když byla v prvním poschodí.
Cítili jsme povinnost pomoci a diváci nás z pódia téměř nepustili,“ konstatoval frontman skupiny Chinaski Michal Malátný poté, co se Novým Jičínem nesly hity jako Klára, 1970
nebo Tabáček. Také Buty nevynechaly šlágry typu František nebo Krtek. „Držte se, myslíme na vás,“ vzkázal lidem
bojujícím s následky ničivého živlu Radek Pastrňák.

Žilina slavila Den obce
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

plavené příbytky a doufají, že nejpozději do Vánoc budou
bydlet v opravených domcích. „V Žilině žiji už 41 let, a proto
určitě neuvažuji o přestěhování. Nic podobného ale nepamatuji. Při záplavách v roce 1997 nám voda v domě vystoupala
několik desítek centimetrů, ale nyní sice rychleji opadla, byla
však dravější a ničivější. A voda byla téměř metr a půl vysoko,“ popsala následky přírodního živlu Božena Petrášová.
Výjimečnost letošní katastrofy potvrdil i další ze žilinských
občanů Radovan Šindlář: „Domek nedaleko Jičínky jsme kupovali i podle toho, že se do něj voda v roce 1997 nedostala.
Jenže letos to bohužel neplatilo.“

Městské slavnosti
ve znamení krásného Epinalu
Hana Sirotová
g

Den obce potěšil všechny, ale největší radost z atrakcí měly děti.
Foto Josef Gabzdyl.
g Alespoň na chvíli zapomenout na červnovou katastrofu.
To byl hlavní důvod, proč se v sobotu 22. srpna uskutečnil
první ročník Dne obce v novojičínské městské části Žilina.
Na přilehlé zahradě i v restauraci U Mola čekal návštěvníky
kulturní program, který připravila Podbeskydská agentura
Vítězslava Černocha.
Děti s radostí využily skákací hrad a potěšilo je vystoupení
klauna, k dobré náladě zahrál například štramberský dechový orchestr. Program však částečně narušilo nepříznivé
počasí. „Lidé ze zatopených oblastí, a tedy i ze Žiliny, projevili po ničivé povodní neuvěřitelnou dávku statečnosti a trpělivosti,“ řekl místostarosta Nového Jičína Miloš Lossmann.
Díky městskému příspěvku měli občané Žiliny vstup na Den
obce zdarma, lidé postižení povodní pak nemuseli platit ani
za občerstvení. „Snad se lidem alespoň na chvíli zvedne nálada. Starosti spojené s velkou vodou sice nezmizí, ale doufám, že se pobaví,“ dodal předseda Osadního výboru Oldřich
Jančák s tím, že občané nyní potřebují hlavně peníze na
likvidaci škod.
Žilina dokázala většinu povodňových škod zlikvidovat, ale
přeci jen zbývá spousta věcí dodělat. Lidé stále vysušují vy-

Program městských slavností mají čtenáři vložen do Novojičínského zpravodaje. Ale znají občané družební město Epinal, kterému je letošní vyvrcholení Kulturního léta zasvěceno?
Předkládáme proto malou vizitku francouzských přátel.
Francouzské město, jež se podpisem partnerské smlouvy
v září před dvěma roky oficiálně zařadilo mezi naše partnerská města, je historickým městem s tisíciletou tradicí. Nachází
se v Alsasko-Lotrinsku v jádru pohoří Vogéz a je hlavním
městem departmentu Vosges. Patří k nejlesnatějším obcím
Francie. Počet obyvatel přesahuje 35 tisíc obyvatel. Ve městě
se snoubí současná architektura s historickou a atmosféra
města je umocněna okolními lesy a protékající řekou Moselou.
Ve světě zcela unikátní je Epinalská výrobna obrázků (Imagerie d’Épinal) proslulá tradiční výrobou barevných rytin.
Tato soukromá řemeslná výrobna byla založena v roce 1796
Jeanem Charlesem Pellerinem. Dále je zde Muzeum obrázků
(Musée de l’Image) s výjimečnou sbírkou obrázků a rytin z období 17.— 20. století. Lákadlem pro turisty je také muzeum
starého a současného umění, tzv. Římský dům, kde je umístěna rozsáhlá knihovna s více než 150 tisíci svazky.
Dominantou města je zřícenina rozsáhlého hradu obklopená více než dvousetletými vinicemi. Nejstarší památkou
města je bazilika sv. Mořice pocházející z 11. století.
Za II. světové války byl Epinal těžce bombardován a mnoho
historických budov bylo zničeno. V centru města zůstala naštěstí zachována historická čtvr s centrálním Vogézským
náměstím s podloubími a různorodými fasádami z průběhu
15.— 20. století.
Jsme rádi, že slavnost města, která je každoročně pořádána
ve spolupráci s jedním z partnerských měst, obohatí letos
svou účastí zástupci z Epinalu, a že nám přiblíží svou kulturu.

Sponzoři XVI. slavnosti města Nový Jičín 2009

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

8

27. srpen 2009 — slavnostní den pro Nový Jičín
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Pohled na zrekonstruované Masarykovo náměstí z radniční věže g Starosta Nového Jičína Ivan Týle při rozhovoru s biskupem
Ostravsko-opavské diecéze Františkem Lobkowiczem g Autor sochy Chodce Jan Zemánek se svým dílem v pozadí. Foto J. Gabzdyl (1—3).

Biskup Fr. Lobkowicz nové podobě náměstí požehnal g Biskup Fr. Lobkowicz, generální ředitel stavební společnosti T. Vítek a starosta
I. Týle při přestřižení pásky. Foto M. Polášek g Díly otvírací pásky se staly žádaným sběratelským dokumentem. Foto J. Gabzdyl (4, 6).

g

g

Z Fontány času měly jednoznačně největší radost děti g Elegantně půvabné zátiší občanek Nového Jičína s jablkem sv. Mikuláše
g Stovky lidí upoutala i výstava „Náměstí včera a dnes“ v přízemí radnice. Foto Josef Gabzdyl (7—9).

g Na děkovný koncert přijeli i zástupci samospráv, které městu pomohly po povodni. S mikrofonem starostka Hlinska M. Křivanová,
vpravo místostarostka Prahy 9 E. Hořčíková. Vlevo moderátor M. Jakůbek g Zaplavené oblasti pomáhaly i politické strany, na snímku
šek od občanských demokratů. g V programu koncertu vystoupila i skupina Chimera ze slovenské Žiliny. Foto Josef Gabzdyl (10—12).
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KINO KVĚTEN
Čt 3. a ne 6. září v 18.00 a 20.15 hod. PROROCTVÍ. Velká
Británie, USA. Sci-fi film. Budoucnost je nepříznivá. Existuje však 50 let staré varování, zašifrované do textu složeného z číslic. Do 12 let nevhodný, 121 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g So 5. září ve 14.00 hod. KOCOUR V BOTÁCH. Kreslený
film. Zdarma, dabing.
g So 5. září ve 20.00 hod., za plotem na Resslově ulici. FANFÁN TULIPÁN. Francouzský film vypráví vtipnou satirickou formou o dobrodružstvích Fanfána Tulipána. Hrají.
Gérard Philipe, Gina Lollobrigida. Zdarma, dabing.
g Po 7. a st 9. září v 18.00 hod. KRVAVÉ POBŘEŽÍ. Čínský válečný film. Děj se odehrává ve 3. stol., kdy po mnoha
bitvách dochází ke sjednocení čínské říše. Mládeži nepřístupno, 47 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 7. a út 8. září v 20.30 hod. DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA. Český muzikál. Záznam divadelní hry v režii Miloše Formana a jeho synů Petra a Matěje. Mládeži nepřístupno, 109 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. září v 18.00 a 20.00 hod. POSLEDNÍ DŮM
NALEVO. Americký film. Vraždění na samotě u lesa. Mládeži nepřístupno, 109 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g So 12. a ne 13. září v 16.00 hod. KORALÍNA A SVĚT ZA
TAJNÝMI DVEŘMI. Jak se jedna holčička ocitla ve vysněném světě a jak se otamtud nemohla dostat zpátky.
Mládeži přístupno, 101 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 14. až st 16. září v 18.00 a ve 20.15 hod. TERMINATOR SALVATION. Americký akční sci-fi film. Setkání
Connora, Reese a Terminátora. Do 12 let nevhodný, 116
min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Pá 18. až ne 20. září — promítání na šesti místech. FILMALE 2009. Severský film. Program na letáčku a www.
filmale.cz
g Čt 17. září v 17.00 a 20.00 hod., so 19. září v 9.00 hod.
dopoled. film, ne 20. září v 9.00 hod. dopoled. film. HARRY
POTTER a PRINC DVOJÍ KRVE. USA, Velká Británie.
Harrymu se do rukou dostane učebnice kouzel, do níž si
psal poznámky tajemný Princ dvojí krve. Mládeži přístupno, 154 min., dabing, vstupné 70,- Kč.
g So 19. a ne 20. září ve 21.00 hod. ZAŽÍT WOODSTOCK.
Americká komedie. S humorem i trochu vážně o pověstném
hudebním festivalu. Do 12 let nevhodný, 110 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 21. až st 23. září v 18.00 hod. VDANÁ SNOUBENKA.
Komedie USA s Umou Thurmanovou. Moderátorka rozhlasového programu o vztazích, lásce, strastech a problémech.
Mládeži přístupno, 90 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Po 21. až st 23. září v 20.00 hod. ŽIVOT JE BOJ.
Sportovní drama USA. Shawn MacArthur má zápasit v ilegálním sázkovém souboji a má šanci vyhrát. Do 12 let nevhodný, 105 min., titulky, vstupné 70,- Kč.
g Čt 24. až po 28. září v 16.00 hod. VZHŮRU DO OBLAK.
Animovaný film USA o cestě vzduchem za dobrodružstvím
do jižní Ameriky. Mládeži přístupno, 102 min., dabing,
vstupné 75,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. září v 18.00 a ve 20.00 hod. OPERACE
DUNAJ. Okupační polský tank vjede v srpnu 1968 omylem do hospodského sálu. Polsko-český film s Duškem,
Holubovou, Polívkou a jinými. Mládeži přístupno, 104
min., vstupné 70,- Kč.
g Út 29. a st 30. září v 18.00 hod. PIRÁTI NA VLNÁCH.
Rock’n’rollová britská komedie z 60. let o lidech na lodi.
Do 12 let nevhodný, 134 min., titulky, vstupné 70,- Kč.

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz

g

g Pátek 4. září ve 20.00 hod. MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 2009.
Společný koncert folklorních souborů Les Pinaudres Epinal
a Javorník Nový Jičín.
g Středa 23. září v 19.00 hod. POZOR ZMĚNA! Boleslav
Polívka: PRO DÁMU NA BALKONĚ. B. Polívka: „Chtěl
jsem udělat představení, z něhož si (jak často říkám) intelektuál odnese své a dělníkovi nevadí. Hraju o lásce, životě,
ale spíše o jeho temných stránkách a spodních tónech. Připomíná mi to tajný deník Salvatora Dalího, který si hodně
vymýšlel, ale vše mělo reálný základ. Vzpomínaná dáma
je ideál. Láska, která nepřichází. Možná se v ní mnoho
mých přítelkyň pozná.“ Hrají: B. Polívka, J. Tichý, J. Pfeifer,
L. Horáček, T. Matulík. Divadlo Bolka Polívky, Brno.
Předprodej od 26. 5.
g Čtvrtek 24. září v 16.30 a v 19.00 hod. VÝROČNÍ AKADEMIE u příležitosti oslav 100. výročí školy ZŠ Komenského 68. Předprodej vstupenek od 1. září 2009 ve školní
družině. Možnost telefonické rezervace na telefonních
číslech 556 708 124, 556 713 113
g Úterý 29. září v 19.00 hod. Eric-Emmanuel Schmidt:
ZÁHADA. Erik Larsen se vypravil na opuštěný ostrov za
nositelem Nobelovy ceny za literaturu Abelem Znorkem,
aby s ním jakožto redaktor provinčních novin udělal interview o jeho poslední knize „Zapřená láska“. V režii Ondřeje
Brouska hraje T. Töpfer a Ot. Brousek ml. Divadlo Na
Fidlovačce, Praha. Předplatné sk. B. Předprodej od 22. 9.

PŘIPRAVUJEME:
Pátek 2. října v 19.00 hod. Nikolaj Vasiljevič Gogol:
HRÁČI. Klasická komedie se odehrává v atraktivním prostředí falešných karetních hráčů, jejichž filozofie je jednoznačná: „bystrý vtip, jasný rozum a hlavně žádné ohledy“.
Divadlo Rokoko, Praha. Předplatné sk. P. Předprodej
od 22. 9.
g Úterý 6. října v 19.00 hod. IRSKÁ TANEČNÍ SHOW —
CELTIC ENERGY. Charakteristická irská hudba spojená
s taneční virtuozitou, strhující rytmus a údernost irského
stepu, to vše vytváří dokonalou taneční show. Agentura
September, Zlín. Předprodej od 8. 9.
g Pátek 9. října v 18.00 hod. REPETE — TANEČNÍ VEČER.
Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín. Předprodej
7.—8. 10. od 15.00 do 17.00 ve foyer Beskydského divadla.
g Pondělí 12. října v 19.00 hod. ANDREA KALIVODOVÁ,
RECITÁL. Sólistka Státní opery Praha a přední česká
mezzosopranistka má v sobě noblesu i živelnost. Klavírní
doprovod Jan Král. ARCO DIVA Praha. Kruh přátel hudby. Předprodej od 22. 9.
g Středa 14. října v 19.00 hod. Robert Anderson: VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA. Tři příběhy,
které nám autor líčí, jsou velice směšné, ale velice lidské.
Agentura Harlekýn, Praha. Předprodej od 8. 9.
g Sobota 17. října ve 14.00 a 16.00 hod. Martin Klásek,
Denisa Kirschnerová: HURVÍNKOVA CESTA DO TRAMTÁRIE. Divadlo Spejbla a Hurvínka, Praha. Předprodej od 15. 9.
g Výstava ve foyer Beskydského divadla 23. září až 30. října.
ZÁMEK KUNÍN — JAKO FÉNIX Z POPELA.
g
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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

Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
Výstava obrazů a grafik Christ-off „Rozetřené dimenze“.
23. srpen — 11. září 2009. Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00
do 22.00 hodin.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20.
Výstava studentů fakulty umění Ostravské univerzity. Lamil
Padrt a Isidor Ides „Grafický design a intermedia“. 12. září
až 9. října 2009. Otevřeno: pondělí až pátek od 12.00 do
22.00 hodin.
g

Film volně navazující na stejnojmenný seriál o neohroženém
vesmírném dobrodruhovi Spiku Spiegelovi.
g 12. 9. (so) Hudební kavárna, 18.00 hod. Vernisáž výstavy
Lamila Padrta a Isidora Idese + AFTER PARTY. Grafický
design a intermedia v podání dvou studentů fakulty umění
Ostravské univerzity.
g 15. 9. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers — klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 16. 9. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam Session — hudební
orgie pro všechny.
g 17. 9. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Dirty Projectors —
Satyricon Federica Felliniho. Petroniova klasická předloha
prohnaná psychedelickou optikou dalšího italského mistra
— Felliniho. Film s komentářem.
g 18. 9. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Fly Fly Fly &
Illegal Illusion — indie emo(tion) rock. Spolu s The Mood asi
nejzajímavější zástupci indie rocku u nás.
g 19. 9. (so) Hudební kavárna, 20.00 hod. Kodet & Radio
Tzara — movie maker noise shaker. Přehlídku Filmale podpoří výsostní umělci z Prahy, rocková trojice KODET.
g 20. 9. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Turnaj ve hře BANG!
Přestřelka v karetní hře z divokého západu.
g 22. 9. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers — klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 25. 9. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Martin Brunner Trio — jazzem zahájíme podzimní sezonu.
g 25. 9. (pá) Městská knihovna, 18.30 hod. Hudební večer
Slávka Klecandra — žalmy & jiné písně.
g 25. 9. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. Reggae
Party — Bassurazz. Kořeny z jamajských luhů a hájů se doplazily až sem, už podruhé.
g 26. 9. (so) Čajovna Archa, 6.15 hod. Čajovýlet do okolí
Hranic — cestování za přírodní kulturou. Výprava do Zbrašovských aragonitových jeskyní, k Hranické propasti a na Helfštýn. Sraz 6.15 hodin před železniční stanicí NJ město, odjezd 6.28 hodin. Návrat k večeru.
g 29. 9. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers — klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 30. 9. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Válečné filmy IV —
večer na téma „Afghánistán“. Další válečné setkání se bude
zabývat invazí sovětských vojsk do Afghánistánu (1979—89).

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz

1.— 4. září, zahájení činnosti, nabídka g 5. září, městské
slavnosti g 9. září, Světluška g 11.—13. září, expedice Tatry
g 16. září, Křída, výtvarná soutěž g 21.— 25. září, zahajovací schůzky zájmových kroužků a klubů g Taneční kurzy: pro mládež zahájení 18. září (ještě volná místa), pro dospělé zahájení 5. září (ještě volná místa). Veškeré informace
na www.fokusnj.cz
g

g 2. 9. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě — setkání nad tématy, která vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 2. 9. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HardPost — Dream
Theater. Americká progmetalová špička je na scéně už více
než dvacet let. Brndi se vrátil z dovolené. Brndi čaruje.
g 5. 9. (so) Masarykovo náměstí, 9.30 hod. Slavnost města
Nový Jičín — ve spolupráci s partnerským městem Epinal (F).
Závěrečné koncerty skupiny AirFare a Čechomor.
g 6. 9. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry — tradiční
i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 8. 9. (út) Čajovna Archa 18.00 hod. MTG Slayers — klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 10. 9. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Animé Animals —
Cowboy Bebop — Shinichiro Watanabe a Hiroyuki Okiura.
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Občanská statistika, červenec
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 24 dětí, z toho 11 chlapců a 13 děvčat. Přistěhovalo se 12, odstěhovalo 54 občanů. Bylo uzavřeno 15 sňatků
v Novém Jičíně, 5 v Kuníně. Počet obyvatel 26 065, zemřelo 27.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

g 4. září 2009 — 28. únor 2010: ... A UTLUČEM JE
ČEPICEMA. 210. výročí založení kloboučnické
firmy Hückel v Novém Jičíně. Výstava představí
unikátní soubor fotografií pořízený před 100 lety
v provozních částech novojičínské kloboučnické
továrny a kolekce vojenských a služebních pokrývek hlavy 19. a 20. století. Vernisáž výstavy
se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2009 v 17.00 hod.
Rytířský sál a Kamenná síň Žerotínského zámku.
g Do 28. září 2009: VÝSTAVA SPOLKU VÝTVARNÝCH
UMĚLCŮ ARKÁDA NOVÝ JIČÍN A HOSTŮ. Nová galerie
Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Muzejní čtvrtky, 24. září 2009, 16.30 hodin: HÜCKELOVÉ
A NOVÝ JIČÍN. 210. výročí založení kloboučnické továrny
J. Hückel’s. Přednáška, vstupné: 30,- Kč. Přednášející: Mgr. Eva
Sulovská, spoluautorka výstavy ...A UTLUČEM JE ČEPICEMA. Trámový sál Žerotínského zámku.

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00; 13.00—17.00 hod.,
sobota, neděle, svátky od 9.00 do 16.00 hodin.

80 let tančících Kravařů
Pavel Wessely

Sousoší zdobící kašnu na Masarykově náměstí
se stalo jedním ze symbolů Nového Jičína. Foto Josef Gabzdyl.
g

Pozornost nás všech v tuto dobu jistě poutá výsledek historicky snad nejrozsáhlejší obnovy našeho nádherného náměstí. Už méně vnímáme, že se tak děje právě v čase, kdy
uplynulo 80 let od odhalení kašny s jedinečnou bronzovou
plastikou tančícího páru v kravařském kroji, vytvářející spolu
s téměř třísetletým morovým sloupem hlavní dominantu Masarykova náměstí. Osmdesáté výročí díla šenovského rodáka
Franze Barwiga vnímají pozorně také někdejší obyvatelé našeho města, dnes žijící převážně v Německu.
Pro novojičínské a vlastně pro všechny Kravařany se už
krátce po jeho odhalení stal tančící pár symbolem celého
kraje. Nejspíše tato okolnost inspirovala naše krajany, z nichž
početná skupina navštíví naši letošní městskou slavnost,
k vydání příležitostního dvojjazyčného sborníku. Ten kromě
jiného přiblíží jak vlastní
odhalení kašny v roce 1929,
tak i osobnost jejího tvůrce
a také vznik téměř autentické kopie v Ludwigsburgu
roku 1968, tedy v roce stého
výročí autorova narození.
Sborník bude zdarma
k dispozici návštěvníkům
městské slavnosti a následně v městském informačním centru.

Září patří ZŠ Komenského 68
Mgr. Jitka Žáková, ZŠ Komenského 68
g

Budova Základní školy Komenského 68 oslavuje stoleté
výročí od zahájení výuky a pracovníci školy připravili několik nadmíru zajímavých akcí, které potěší nejen současné či
bývalé žáky.
Výstava 100 let školy. 1.— 30. září, galerie Stará pošta,
vernisáž v úterý 1. září ve 14.00 hodin.
Výroční akademie. Čtvrtek 24. září v 16.30 a 19.00 hodin,
Beskydské divadlo.
Den otevřených dveří. Pátek 25. září od 9.00 do 17.00
hodin. Slavnostní zahájení v 10.00 hodin. Budova školy ZŠ
Komenského 68. Srdečně zvou zaměstnanci školy.
Předprodej vstupenek na akademii od 1. září ve školní
družině. Možnost telefonické rezervace na čísle 556 708 124
nebo 556 713 113.

Z historie školy
Mgr. Jitka Žáková, ZŠ Komenského 68
g Historie školy se začala psát již v roce 1908, kdy se počalo
s její stavbou k poctě 60. výročí panování císaře Františka
Josefa pro dívčí obecnou a měš anskou a chlapeckou obecnou školu II na tehdejší Jubiläums-Straße. Německý Nový
Jičín tak završil budování školství pro svou německou většinu. Na základě konkurzu stavbu provedla známá novojičínská stavební firma Josefa Bluma podle plánů městského stavebního úřadu, architekta Glasera. Výstavní, na svou dobu
velmi moderní budova v novorenesančním slohu, slavnostně
přijala své první žáky 16. září 1909, tedy před 100 lety.
Nová školní budova měla dvě křídla a v každém byla umístěna jedna škola — v levém křídle dívčí obecná a měš anská
škola Mädchen Volks- und Bürgerschule II a v pravém křídle
chlapecká obecná škola Knaben Volksschule II. Uprostřed
pak byly byty pro ředitele a řídícího učitele. Obě školy samozřejmě poskytovaly vzdělání v německém jazyce (republika
byla součástí Rakouska-Uherska), podle říšského Hasnerova
zákona. Českému jazyku bylo možno se učit nepovinně, čehož každý rok využívala asi čtvrtina všech žákyň či žáků.
Školu navštěvovalo v té době asi 450 děvčat a 350 chlapců,
jichž bylo ve třídách v průměru 50—70.
Zatímco v levém křídle budovy se vzdělávali němečtí chlapci
až do roku 1945 (s výjimkou let 1914—1918, kdy musela být
škola vyklizena pro válečné účely), pravé křídlo hostilo od
roku 1919 přechodně první českou měš anku a první české
reálné gymnázium v Novém Jičíně. Po otevření nových škol
na Palackého ulici se sem vrátila opět německá děvčata.
Po vyhlášení ČSR se budova školy stala svědkem dramatických událostí. Novojičínští Němci, hlásící se k tzv. provincii
Sudetenland, odmítli přijmout českou vládu a jejich čelní
představitelé se usídlili právě v budově školy. Zasáhnout muselo až československé vojsko, které pak v budově školy zůstalo ještě tři čtvrtě roku. V jednom křídle budovy navíc částečně zůstal i lazaret s těžce nemocnými. Po odchodu vojska
z Nového Jičína v létě 1919 bylo jedno křídlo budovy přiděleno nově zřízené české měš ance.
Česká měš anská škola chlapecká i dívčí setrvala v levém
křídle budovy až do roku 1926, kdy se stěhovala do nově postavené školní budovy na Palackého ulici. V létě roku 1921
přenechalo ředitelství měš anských škol dvě učebny, sborovnu
a ředitelnu v 2. patře k dispozici nově vzniklému českému
reálnému gymnasiu v Novém Jičíně, které bylo zřízeno ke
školnímu roku 1921/22, a také pro něj nebylo v Novém Jičíně
místností.
České státní reformní reálné gymnasium mělo první rok
jen dvě třídy, ale každý rok jedna třída přibyla, až na pět ve
školním roce 1924/25. Život obou českých škol byl propojený
a obě společně v létě roku 1926 budovu školy opustily. Do levého křídla budovy se vrátila německá dívčí měš anka, rozšířená o rodinnou školu pro dívky (s německým vyučovacím
jazykem).
Německé školy zůstaly v budově i za 2. světové války. Ke
konci války zde pak byl zřízen lazaret pro německé vojáky
a na konci války byla levá část budovy obsazena vojskem,
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které tady zůstalo až do října 1947. Poté bylo levé křídlo
zabráno novojičínskou nemocnicí. Pobočka nemocnice zůstala ve škole až do roku 1960, kdy byl dostavěn nový nemocniční pavilon.
Do pravého křídla budovy se po válce vrátila zase škola.
Během následujících 40 let několikrát změnila svůj název,
učební osnovy a ředitele, ale vyučovacím jazykem už byla
jen čeština. Vzhledem k přibývajícímu počtu dětí školou
povinných a nedostačující kapacitě současné školní budovy
byla v sousedství školy postavena nová škola, která zahájila
provoz ke školnímu roku 1984/85. Došlo k rozdělení žáků i pedagogického kolektivu a v názvu školy se vedle ulice objevilo
i číslo orientační, tedy v případě jubilantky ZŠ Komenského 68.
Od roku 1991 má škola právní subjektivitu a profiluje se
jako škola s rozšířenou výukou cizích jazyků (mimochodem
podobně jako již dříve ZŠ na Tyršově ulici 1) a s rozšířenou
výukou tělesné výchovy, se zaměřením na ploutvové plavání
(spolupráce s Klubem vodních sportů Laguna Nový Jičín).
V devadesátých letech se na škole vyučuje podle uvolněných učebních osnov a podle učebních plánů pro třídy s rozšířenou výukou jazyků. Od roku 2001 se na 1. stupni začíná
učit podle principů programu Začít spolu (Step by step), který
klade důraz na aktivitu a samostatnost žáků ve vzdělávacím
procesu, rozvoj komunikačních dovedností, tvořivosti a týmové
práce. Ve výuce jsou realizovány prvky činnostního učení
a projektového vyučování. (Článek byl redakčně krácen.)
Bližší informace o bohaté historii školy se dozvíte na výstavě a ze školního almanachu.

Ředitelka ZŠ Komenského 68:
Škola zvládne i náročné úkoly
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Základní škola Komenského 68 oslaví stoleté narozeniny a podobně jako člověk
ve svém životě i ona prožívala vzestupy a pády, někdy
vstřícnost mocnějších, jindy
naopak nezájem. Přesto, nebo
právě proto patří historická
budova na Komenského ulici
k novojičínským jistotám a pokud se někdo do svého rodného Nového Jičína zatoulá po
opravdu dlouhé době, patří
RNDr. Svatava Hajdová
„stará Komenda“ k záchytným bodům, které čas neodvál. Na „svou“ školu je patřičně
hrdá i ředitelka RNDr. Svatava Hajdová.
Jak se vlastně oslavují stoleté narozeniny školy? Na
oslavy se připravujeme od loňského roku. Největší porce práce
se ujaly dvě šikovné paní učitelky Božena Holzmannová a Jitka
Žáková, které například připravily školní almanach. Přitom
využívaly různých pramenů, například mnoho hodin strávily
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v okresním archivu. Od zahájení vyučování 16. září 1909 až
do roku 1938 jsou téměř všechny dokumenty v němčině, o to
bylo bádání náročnější. Ale výsledek je skvělý. Do příprav se
ale zapojily další desítky obětavých lidí, takže nejen občané
Nového Jičína se mohou těšit na výstavu, Den otevřených dveří
a slavnostní akademii, kde vystoupí současní žáci a nabídku
na představení přijali dokonce i bývalí absolventi.
Překvapilo vás něco v historii školy? Za těch sto let se
stalo mnoho zajímavého, ale z mého osobního hlediska mě
například upoutalo, že jsem vlastně na ředitelském místě tak
trochu výjimka. Kromě jednoročního působení jedné ředitelky
v padesátých letech vedli školu jen muži.
V osmdesátých letech minulého století v sousedství vyrostla nová škola. Jak se daří dvěma školám v sousedství, není to velká konkurence? Konkurence to jistě je, ale
taková zdravá, motivační. Navíc v mnoha ohledech spolupracujeme, takže je to ku prospěchu věci. Tehdy byl vznik nové
školy nutný, protože my jsme měli přes osm stovek žáků
a budova kapacitně nestačila. Nyní máme 420 dětí a atmosféra
je zde téměř rodinná, nebo počtem žáků patříme k těm menším školám.
V tak pokročilém věku má škola jistě právo na nedostatky, ale co si přejete změnit? Moc bychom si přáli,
aby škola byla krásná ze všech stran. Existuje studie na
rekonstrukci hřiště a školního dvora, potřebovali bychom
modernější tělocvičnu. Ale samozřejmě se na tyto projekty
musejí najít peníze. To by byl opravdu krásný dárek škole.
Do historie školy se jistě zapíše i poněkud netradiční
závěr posledního školního roku... Jistě, mnoho našich žáků
z Bludovic nebo Životic u Nového Jičína bylo katastrofální
povodní postiženo, následně byli ve škole ubytovaní vojáci,
kteří pomáhali s likvidací škod. Ve škole se i stravovali. Všichni
jsme brali pomoc jako morální povinnost bez ohledu, zda se
pracuje v sobotu nebo v neděli. Opět se prokázalo, že Komenského 68 je i ve svém vysokém věku velice životaschopná
a díky svým pracovníkům zvládne i velmi náročné úkoly.
Klub rodáků a přátel města Nového Jičína zve všechny své členy a příznivce
1. září 2009 ve 14. hodin
na vernisáž výstavy ve výstavní síni Městského kulturního
střediska Nový Jičín na Staré poště ke 100. výročí budovy
školy na Komenského ulici 68. 3. září 2009 v 17. hodin na
vernisáž výstavy Muzea Novojičínska p.o. v Žerotínském
zámku …A utlučem je čepicema. 4.— 5. září 2009 na tradiční
16. městskou slavnost. Na tradiční či zcela novátorské akce
na zámku Kunín, jež jsou uvedeny na programu a webových
stránkách zámku, mj. Slavnosti růží, Živé obrazy, Vivat pandur Trenck, Benefice, Slavnosti jiřinek, Den pro flétnu. Dne
24. září 2009 v 16.30 hodin na přednášku v rámci muzejních
čtvrtků v Muzeu Novojičínska p.o. 1. října 2009 — první procházka po obnovených studánkách v prostoru Puntíku. Bližší
informace na vývěskách a na www.rodaci.webgarden.cz
Výbor klubu

Policisté se strážníky
pomáhají seniorům
Městská policie Nový Jičín
g Městská policie Nový Jičín ve spolupráci s Policii ČR pořádá

besedy pro seniory, jež mají za úkol zvýšit bezpečnost této
věkové skupiny. V rámci projektu prevence kriminality ,,BEZPEČÍ NEJEN PRO SENIORY“ budou seniorům na požádání
strážníky namontovány bezpečnostní řetízky na dveře.
Besedy se uskuteční na těchto místech, kam jsou senioři
srdečně zváni: Klub důchodců Straník, 1. 9. od 14.00 do
15.00 hod.; Klub důchodců, Za Potokem 90, NJ — Loučka,
2. 9. od 14.00 do 15.00 hod.; Dům s pečovatelskou službou,
Revoluční 6, 8. 9. od 14.00 do 15.00 hod.; Klub důchodců,
Msgr. Šrámka 13, NJ, 9. 9. od 14.00 do 15.00 hod.; Dům s pečovatelskou službou, Pod Lipami 19, 16. 9. od 14.00 do
15.00 hod.; Klub důchodců, NJ — Libhoš 1, 16. 9. od 16.00
do 17.00 hod.

Benefice za Kunín

Léto budiž pochváleno!

Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín

Čestmír Pavlík

Ve Straníku, místní části Nového Jičína, zorganizovali myslivci
na své chatě výlet pro nejmenší ratolesti.
g

ZÁMEK HRAJE SVÉ DĚJINY. Výtěžek benefice bude
rozdělen rovným dílem mezi obec Kunín a zámek Kunín, postižené nedávnou ničivou povodní. Zámek a zámecký park
v Kuníně, sobota 12. 9. 2009 od 10.00 do 24.00 hodin.
Program: rytířský turnaj; ukázky z třicetileté války; ukázky z Napoleonských válek; ukázky výzbroje z 2. světové války; rytířské soutěže na koních; orientální tance; scénické tance; břišní tance; lidové tance; kapely; pohádka zvířátka a Petrovští; soutěže pro děti; jízda na koních; skákací hrad; gotická besídka; fakírské vystoupení; mučírna; ohňové vystoupení; taneční večer; zámecká tombola; slavnostní odhalení
busty dr. Victora Bauera; míchání nápojů s vicemistryní světa
Šárkou Janovou; chrtí závody; Jiřinkové slavnosti na zámku;
živé obrazy v interiérech zámku; noční procházka zámkem.
Učinkující: Codex; Farridah; Galaty; Husarská akademie;
Chrtí smečka zámku Kunín; Les Enfants Perdus; Lotrpáni
z hradu Kastalotr; Keltik; K.u.K. Regiment Kaiser; K.u.K.
Regiment Harrach; Moravští panduři; Prométheus; Salichovci; Siba; Šárka Janová; Taneční klub V Prostoru; trubači
zámku Kunín; Veteran car club Ostrava a další.
g DEN PRO FLÉTNU: sobota 19. září, hudební
sál zámku v Kuníně. Program: 14.00 hodin: Koncert laureátky In Bona Fidae, flétnové soutěže
2008. Účinkují: Jana Lukášová — flétna, Daniel
Wiesner — klavír. Temperamentní, mladá a talentovaná flétnistka provede dva klenoty flétnové
literatury, flétnový koncert geniálního W. A. Mozarta a slavnou sonátu světově proslulého Bohuslava Martinů.
17.00 hodin: Koncert laureátek In Bona Fidae,
flétnové soutěže 2008. W. F. Bach, J. Ibert, E. Burton, S. Prokofjev. Účinkují: Iveta Kundrátová, Eva Šteňková
— flétna, Radim Pančocha — klavír. Dívčí půvab a krásná
hudba, koncert laureátek 1. flétnové soutěže IBF 2008. Na
svém koncertu se předvedou mistrovstvím při interpretaci
skladeb klasického flétnového repertoáru.
20.00 hodin: Slavné skladby pro dvě flétny. F. Benda, F. Kuhlau, F. Doppler, G. Faure, E. Walckiers, P. Gaubert. Účinkují:
Florence Bellon, Václav Kunt — flétna, Daniel Wiesner —
klavír. Česko-francouzské flétnové duo nechá rozeznít své
nástroje ve virtuozních skladbách, které jsou v naší republice
slýchány jen zřídka. To se týká zvláště Grand dua Eugena
Walckierse, jež klade na interprety ty nejvyšší nároky. Den
pro flétnu je pořádán v ráci mezinárodního festivala In Bona
Fidae. Vstupné dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude věnován na obnovu zámku v Kuníně.
Z dalších akcí: Růže pro paní hraběnku: 4.— 6. září (pá
—ne); Vivat pandur Trenck! (návštěva pandurů z bavorského Waldmünchenu a dalších historických pluků): 6. září
(ne); Rallye Moravia (zastávka historických automobilů
z celé Evropy v zámeckém parku): 7. září (po); Jiřinkové slavnosti: 11.— 13. září (pá—ne); Kunínská pou (hraje kapela
Šajtar): 13. září (ne); Torso (benefiční opera na barokní libreto z kroměřížského zámku v podání Ensemble Damian):
3. října (so); Irena Magnusková a její přátelé (benefiční
koncert solistky ND v Praze): 10. října (so).

Kam za sportem...
g FOTBAL: st 2. 9. v 15.15 a 17 hod., hřiště s um. trávou, kraj.
přeb. mladší a starší žáci N. Jičín - Třinec B (2 utk.), so 5. 9.
v 10.15 hod., stadion TJ, kraj. přeb. muži N. Jičín A - Český
Těšín, so 5. 9. v 16.30 hod., hřiště Hodslavice, okr. přebor
muži N. Jičín B (Hodslavice) - Jeseník, ne 6. 9. v 10.15 hod.,
hřiště Lamberk, IV. tř. sk. A muži Žilina - Mořkov B, ne 6. 9.
v 17 hod., hřiště Libhoš , I. A tř. sk. B muži Libhoš - Bystřice,
so 12. 9. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um. trávou, kraj. přeb.
starší a mladší dorost N. Jičín - Heřmanice (2 utk.), ne 13. 9.
v 9 a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, kraj. přeb. mladší a starší
žáci N. Jičín - Slávia Opava (2 utk.), ne 13. 9. v 10.15 hod.,
hřiště Lamberk, IV. tř. sk. A muži Žilina - Nová Horka, ne
13. 9. v 16.30 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Petřvald B, so 19. 9. v 10.15 hod., stadion TJ, kraj. přeb. muži N.
Jičín A - Petrovice, so 19. 9. v 16 hod., hřiště Hodslavice, okr.
přeb. muži N. Jičín B (Hodslavice) - Rybí, ne 20. 9. v 16 hod.,
hřiště Libhoš , I. A tř. sk. B muži Libhoš - Dolní Lutyně, so
26. 9. v 10.15 a 12.30 hod., hřiště s um. trávou, kraj. přebor
starší a mladší dorost N. Jičín - Poruba (2 utk.), ne 27. 9. v 9
a 10.45 hod., hřiště s um. trávou, kraj. přeb. mladší a starší
žáci N. Jičín - Bílovec (2 utk.), ne 27. 9. v 10.15 hod., hřiště
Lamberk, IV. tř. sk. A muži Žilina - Skotnice B/Mošnov, ne
27. 9. v 16 hod., hřiště Straník, III. tř. muži Straník - Vražné,
so 3. 10. v 10.15 hod., stadion TJ, kraj. přebor muži N. Jičín
A - Albrechtice, so 3. 10. v 15.30 hod., hřiště Hodslavice, okr.
přebor muži N. Jičín B (Hodslavice) - Trojanovice I, ne 4. 10.
v 15.30 hod., hřiště Libhoš , I. A tř. sk,. B muži Libhoš - Janovice g HOKEJ (ZS): so 5. 9. v 9 hod., liga starší žáci (7. a 8.
tř.) N. Jičín - Karviná (2 utk.), so 12. 9. v 9 hod., liga mladší
žáci (5. a 6. tř.) N. Jičín - Poruba (2 utk.), út 15. 9. ve 14 hod.,
liga starší žáci (7. a 8. tř.) N. Jičín - Olomouc (2 utk.), st 16. 9.
v 18 hod., II. liga muži N. Jičín - Šternberk, čt 17. 9. v 19 hod.,
liga mladší dorost N. Jičín - Karviná, pá 18. 9. v 19 hod., liga
starší dorost N. Jičín - Znojmo, so 19. 9. v 9 hod., liga mladší
žáci (5. a 6. tř.) N. Jičín - Kopřivnice (2 utk.), pá 25. 9. v 19 hod.,
liga starší dorost N. Jičín - Karviná, so 26. 9. v 9 hod., liga
starší žáci (7. a 8. tř.) N. Jičín - Vítkovice (2 utk.), so 26. 9. v 18
hod., II. liga muži N. Jičín - Val. Meziříčí, ne 27. 9. ve 13.30 hod.,
liga mladší dorost N. Jičín - Břeclav, pá 2. 10. v 19 hod., liga
starší dorost N. Jičín - Šumperk, so 3. 10. v 9 hod., liga mladší
žáci (5. a 6. tř.) N. Jičín - Vsetín (2 utk.) Rozlosování zápasů
mužů se z důvodů zániku některých klubů nejspíše změní.
Sledujte webové stránky www.hcnj.cz a vývěsní skříňku.
g VOLEJBAL (hala ABC): so 19. 9. v 10 a 14 hod., krajský
přebor II. tř. ženy N. Jičín B - Kunčice (2 utk.), ne 20. 9. od 8
hod., turnaj 1. kolo krajský přebor žáci, sk. A: Nový Jičín A,
Opava, Dolní Benešov, Ostrava B, ŠSK Beskydy B, sk. B: Nový
Jičín B, Albrechtice, Odry, Ostrava B, ŠSK Beskydy A g KUŽELKY (herna na stadionu): so 12. 9. v 9 hod., krajský přebor
muži N. Jičín A - Opava B, so 26. 9. v 9 hod., krajský přebor
muži N. Jičín A - Odry B g PLAVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ (zahájení v po 31. 8. 2009): po 12.15—13.45 hod.,
pá 12.30 —14 hod.

Jaroslav Kotas
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Sportovní aktuality
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g FOTBALISTÉ

HRAJÍ V SOBOTU PŘED OBĚDEM. Neobvyklý termín (sobotu v 10.15 hodin) si pro domácí zápasy
v nové sezoně krajského přeboru 2009 /10 zvolili novojičínští
fotbalisté. „Chceme vyzkoušet, jestli sobotní dopolední čas
nebude pro naše fanoušky vhodnější, než například nedělní
odpoledne. Také se tím vyhneme sobotním televizním přenosům z české, italské a zejména prestižní anglické ligy, které
si fotbaloví příznivci málokdy nechají ujít,“ vysvětlil místopředseda fotbalového oddílu TJ Nový Jičín Vladimír Strnadel.
Klub se také bude snažit divákům přichystat bonus v podobě
tomboly, při které mohou za vstupenky získat například dárkový balíček.
Ambice v novém ročníku nejsou bombastické, ale Nový Jičín
rozhodně hodlá hrát v popředí tabulky. „To bychom považovali za úspěch, protože hráčský kádr nemáme příliš široký.
Sázíme na odchovance a vlastní talenty, o které naštěstí
nemáme nouze,“ dodal Strnadel.
A postup do divize? „Rozhodně na něj nezapomínáme, o soutěž výše chceme hrát do roku 2012, kdy oslavíme 90 let fotbalu v Novém Jičíně,“ prozradil Strnadel. Dořešen ještě není
přestup zkušeného Jana Žemlíka, který naposledy hrál ve
Vietnamu. „Právě na smluvním ukončení mezi českým a vietnamským svazem se dokončení přestupu zadrhlo, ale věříme,
že nám Honza brzy pomůže,“ doufá Strnadel.
Do uzávěrky Novojičínského zpravodaje se mužstvu dařilo
a po výhrách v Oldřišově 2:1 a doma s Krnovem 3:1 se těšilo
z plného počtu bodů. „Výsledky jsou výborné. Sice ve hře se
ještě najde dost chyb, ale to je na začátku sezony normální.
Schází nám jen hlasitější podpora fanoušků, ale i to se snad
změní,“ dodal Strnadel.
Nejbližší domácí zápasy mužů: sobota 5. září 10.15 hodin
TJ Nový Jičín — IRP Český Těšín, sobota 19. září 10.15 hodin
TJ Nový Jičín — Lokomotiva Petrovice.

Sekretář klubu Milan Dvořák ukazuje na tiskové konferenci nového
maskota, myšáka Miltru. Vlevo jednatel nového sponzora Jaromír
Typovský. Foto Josef Gabzdyl.
Podle vedení klubu by ekonomická situace měla být klidná,
rozhodně však nemůže dosahovat výšin mistrovského Nymburku s mega sponzorem ČEZ. Nedosahuje však ani úrovně
některých jiných týmů, které se však pravidelně umis ují za
Novým Jičínem. „S Miltrou máme smlouvu na dobu neurčitou, poskytuje základní příspěvek dvanáct milionů korun a pak
jsou bonusy za umístění na prvním, druhém a třetím místě,
které jsou pro nás dost významné,“ přiblížil podmínky spolupráce prezident klubu Miloš Vaigl.
Hráči nyní podstupují náročnou, zejména kondiční přípravu
s pověstnými výběhy na Skalky. Trenérem zůstává novojičínský Zbyněk Choleva. Jak jsme informovali už v minulém
čísle Novojičínského zpravodaje, z loňského kádru odešli
Ubilla, Reinberger, Pospíšil a Šturala. Do Nového Jičína však
přišly dvě posily, které si kouč zatím chválí. „Litevec Nerijus
Varnelis je zkušený střelec, křídelní hráč se schopností doskakovat a hlavně disponuje zkušenostmi. Rozehrávač Shane
James z Jamajky, kterého nám doporučil Corey Muirhead,
se zatím také ukazuje jako kvalitní basketbalista. Měl by být
adekvátní náhradou za Mannyho Ubillu.“
Na domácí palubovce se novojičínští hráči poprvé představí při Kontext Cupu od středy 16. do pátku 18. září. Právě
v těchto dnech bude klub také prodávat permanentky na
další sezonu.
g

Radim Bill (v bílém vzadu uprostřed) právě překonal krnovského
brankáře a zvýšil na 2:0. Foto Josef Gabzdyl.
g

BASKETBALISTY PODPORUJE MLÉKÁRNA MILTRA. Po desetiletém sponzorování novojičínských basketbalistů Mlékárnou Kunín se pro podporu klubu rozhodla další
mlékárna — tentokrát v Novém Jičíně zatím méně známá
MILTRA z Městečka Trnávka na Svitavsku.
Město však z názvu nezmizí, mužstvo bude hrát pod názvem Miltra Nový Jičín. Ani ambice se nemění. Cílem zůstává
finále v nejvyšší ligové soutěži Mattoni NBL a co nejlepší
umístění ve Středoevropském a Českém poháru. Podobně
jako v případě někdejšího pejska Kunínka bude mít tým maskota, tentokrát však myšáka Miltru s tvrdým sýrem, což je
hlavní produkt mlékárenského podniku.
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HOKEJISTÉ PROCHÁZEJÍ GENERAČNÍ VÝMĚNOU.
Náročná sezona čeká druholigové novojičínské hokejisty. Po
odchodu několika dlouholetých opor se rodí mladší mužstvo,
které sice zatím zřejmě nemůže pošilhávat po boji o vyšší
soutěž, ale rozhodně hodlá produkovat divácky atraktivní
hru. „Určitě se chceme dostat do osmičky zaručující play off.
Mužstvo se nachází ve stavu hledání, ale věřím, že diváky
nalákáme bojovností a předvedenou hrou,“ řekl manažer
klubu Milan Urban.
Kariéru ukončil výtečný obránce Václav Slabý, ikona novojičínského klubu. Do rodné Opavy se odstěhoval Kamil Glabazňa a Valašské Meziříčí přetáhlo Přemysla Vašuta, Luka
Lhotského a Bohuslava Hruškovského.
Naopak do novojičínského dresu se nově oblečou Marek
Pavlačka, který už v našem městě kdysi působil a poté sbíral
zkušenosti v Porubě, dále pak hráči zaniklého Šternberka
Petr a Pavel Hruškovi (obránci) a Michal Šimo (útočník). Kádr
posílil i útočník Petr Gulda mladší a branku bude hájit Jiří
Slovák z Olomouce.
Mužstvo se tak bude opírat o zkušené Petra Macháčka, Mariana Skaloše a Petra Guldu. Vedle nich potáhnou tým například Martin Toman, Lukáš Bacul, Adam Uhlár nebo Marek
Tomášek.
Manažer Urban doufá, že se počet diváků oproti minulé
sezoně zvedne. „Samozřejmostí zůstávají divácké soutěže,
rovněž se zase o něco zlepší prostředí na zimním stadionu.
A opakuji, hlavně bychom chtěli hokejové fanoušky přitáhnout pěkným hokejem,“ konstatoval Urban.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 8. 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 osmé kolo: Také na záběru pro osmé kolo
zapracoval zoom fotoaparátu. Soutěžící čtenáři si na toto už
zvykli a tak se snad nebudu mýlit, že i tentokrát naprostá
většina pozná objekty v záběru. Přitom si třeba uvědomíme,
že Nový Jičín z mnoha pohledů vůbec nepůsobí jako město
historické. A je tu obvyklá otázka pro vás: na kterém místě
autor snímku stiskl spouš ?
Vyhodnocení sedmého kola: Sedmý soutěžní úkol zvládli
s výjimkou jedné nepřesnosti všichni a všem tedy patří poděkování, třem z vás pak obvyklé ceny. Poznali jste objekt a komín firmy Autopal-Visteon a věž farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie. Stejně tak i místo pořízení snímku před řadovými tzv. americkými domky, které na Skalkách, v místě kdysi
zvaném „rybízový sad“, vyrostly v rámci první větší investiční akce po sametové revoluci.
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se osmého 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 21. září 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 z 19. září.
Výherci sedmého kola: Jednu ze tří krásných knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru, tedy první cenu, vyhrává
Petr Kováč, Máchova 35, Nový Jičín. Dvě vstupenky do kina
Květen na film z programové nabídky na září, a to opět dle
vlastního výběru, získává Jiřina Nováková, Palackého 52,
Nový Jičín a z propagačních předmětů města Nového Jičína
se může těšit Radka Šebečková, Na Vyhlídce 513, Šenov
u Nového Jičína.
Do soutěže přichází stále více tipů. I přes prázdniny a dovolené hlasů do soutěže Novojičínského zpravodaje stále
přibývá, dokonce píší soutěžící i mimo Nový Jičín, například
ze Starojické Lhoty, Kunína nebo Šenova. Pokud při losování neuspějete, zkuste štěstí znovu, ceny stojí za snahu.
Můžete potěšit i své nejbližší, jako například Simona Drgová, výherkyně dvou lístků do kina Květen z minulého kola.
„Vstupenek využily dcery, ostatně to ony pátraly a hádaly,
kde fotograf stál a hledaly, co bylo na snímku. Za odměnu
pak šly na poslední díl Harryho Pottera. Vstupenky v kině
dostaly bez problémů a film si užily,“ popsala výherkyně.
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