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Nová podoba městské tržnice v Novém Jičíně
už od počátku vzbuzuje zájem.

Mestská
trznice
ˇ ˇ omládla
ˇ
ˇ odvázne

g Už dlouho žádná část Nového Jičína neprošla tak výraznou

obměnou jako městská tržnice. Nevyhovující kovová konstrukce z konce sedmdesátých let na konci června zmizela
a nahradila ji odvážná architektura brněnského ateliéru Pavla
Pekára v podobě speciální plachtoviny.
„Místo těžké konstrukce minulé tržnice jsme zvolili lehkou
a vzdušnou s poplastovanou textilií, která odolá i větrným
poryvům,“ přiblížil architekt Pekár, rodák z Nového Jičína.
Rekonstrukce tržnice na křižovatce ulic Resslovy a Úzké
přišla na zhruba 16 milionů korun. Za částku byla pořízena
nejen konstrukce a plachta, ale celý prostor dostal nové dláždění, zmodernizovalo se sociální zázemí trhovců. Místo dřevěných stolů budou nerezové, tržnice je nasvětlena a blízká
nevzhledná trafostanice se stanovištěm kontejnerů získala
nové opláštění. Zcela se také změnil průchod podél hradební
zdi. Místo několika parkovacích míst je nyní odpočinková
zóna s lavičkami.
Před několika lety se původně počítalo se zbouráním tržnice a zastavěním proluky. Nakonec ale zvítězila varianta

modernizace zařízení. „Určitě budou občané o architektonickém řešení diskutovat, je netradiční,“ připustil starosta Nového Jičína Ivan Týle, ale hned dodal, že jemu se nová tržnice
líbí. „Další generace alespoň budou vědět, že naše generace
nestavěla jen šedivá panelová sídliště nebo něco tak nepěkného jako přístavba hotelu Praha. Podoba tržnice je určitě
nadčasová a místo se zkultivovalo,“ dodal starosta.
Také architekt Pekár připustil, že řešení jeho a kolegy Bořka
Knytla není obvyklé. „V městských památkových rezervacích
je hodně předsudků, jak se má dělat architektura, ale podle
nás jde i o kulturní místo a podle toho by mělo vypadat. Jsme
moc rádi, že město bylo odvážné a dalo nám šanci. Není to
šedivá myš, které si nikdo nevšimne,“ konstatoval.
Na občasné připomínky lidí, že se bílá plachta určitě brzy
zašpiní, nebo bude hrozit zřícení konstrukce pod nánosem
sněhu, měl architekt pádné odpovědi: „Podle výrobce speciální plachty veškerou špínu smyje déš. Uvnitř tubusů jsou
odporové dráty, takže sníh se brzy roztopí a voda odteče do
kanalizace.“
Pokračování na str. 2

Městská tržnice odvážně omládla

Nezbytné kácení ve
Smetanových sadech

Dokončení z první strany, text a foto Josef Gabzdyl
Trhovci se po dobu asi čtyřměsíční rekonstrukce přestěhovali pod provizorní přístřešek v rohu přilehlého parkoviště, po několika dnech provozu nové tržnice mezi nimi zatím
nepanuje jednotnost názorů. „Vypadá to zajímavě. Zázemí
máme mnohem lepší než předtím a všichni si na nové prostředí zvyknou. Úspěšnost se bude odvíjet od počtu kupujících,“ řekl jeden z trhovců a druhý mínil jinak: „Je to arabský prvek, moc se tady nehodí. Máme taky obavy, aby nám
na zboží na stolech nepršelo.“
Mezi občany už tržnice získala řadu přezdívek, například
Humberto, malý Temelín nebo velká Pagoda. „To je dobře,
že se o tržnici diskutuje a dostává různé názvy. Spousta lidí
mi říká, že při stavbě se jim nová konstrukce moc nelíbila,
ale když je hotova, tak zcela změnili názor,“ připomněl starosta. Podle Ivana Hlavoně ze stavební společnosti Sates
Morava se taková tržnice v centru města vidí jen v zahraničí.
„Baldachýny byly velkou výzvou, určitě to je vkusné doplnění historického centra. Hlavně si to brzy nezničte,“ apeloval.

Ing. Hana Bělunková, odbor životního prostředí

Zájem o vítání občánků
překonává očekávání

Smetanovy sady jsou místem mnoha akcí, nedávno se zde
například konal běh rodičů a dětí. Ilustrační foto Josef Gabzdyl.

Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g Informujeme občany Nového Jičína o nutnosti kácení ve
Smetanových sadech z důvodu rekonstrukce vodních prvků,
mobiliáře, chodníků a veřejného osvětlení a dále z důvodů
bezpečnostních. Při úpravách ploch a rekonstrukcích bude
nutné vykácení 12 stromů (pěti habrů obvodu kmene do 53 cm,
jednoho tisu obvodu 112 cm, čtyř smrků do obvodu 52 cm,
dvou jedlí do obvodu 63 cm a 134 m2 keřových porostů).
Z důvodu zdravotních budou káceny dva vzrostlé akáty
rostoucí v blízkosti altánu, dvě břízy u chodníku vedoucího
podél letního kina a jeden jírovec v části parku u MŠ Sady.
Tyto stromy vykazují známky zhoršeného zdravotního stavu,
malé přírůsty a prosychání korun. Stav uvedených stromů
je orgány ochrany přírody a správcem městské zeleně průběžně sledován. Po zvážení perspektivy jejich dalšího vývoje
a jejich funkčního a estetického významu nepokládáme další
setrvání na dané ploše za vhodné.
V areálu Smetanových sadů budou, v souladu se studií
„Úprav Smetanových sadů a plochy za Španělskou kaplí“, vysazeny náhradou nové dlouhověké listnaté vzrůstné stromy.

Revitalizace nejstaršího
sídliště začíná
Starosta Ivan Týle přivítal i tříměsíčního Alexe Němečka.
g

Stále větší zájem rodičů provází vítání občánků v Novém
Jičíně a v městské části Libhoš. Když se letos v dubnu po
dvacetileté přestávce tradice slavnostního vstupu miminek
do řad občanů ve městě obnovovala, vedení města počítalo
s čtvrtletní frekvencí. Jenže už nyní je zřejmé, že město bude
občánky vítat co druhý měsíc. „Už jsme některé žadatele
museli přeložit na další termín. Osmadvacet miminek a jejich rodičů je tak akorát, větší počet už městská aula nezvládne,“ uvedla vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a mládeže Oldřiška Navrátilová. Odbor oslovuje všechny
novopečené rodiče dopisem a očekává, kdo kladně zareaguje.
„Pokud se poté výjimečně neozveme, tak prosíme, aby nás
rodiče kontaktovali,“ dodala Navrátilová.
Manžele Miladu a Martina Macháčovy obnovená tradice potěšila, však kdysi byli sami v roli vítaných občánků. „A fotografie z kolébky máme dodnes. Proto nás moc potěšilo, že
Nový Jičín s vítáním zase začal,“ shodli se.
Starosta Nového Jičína Ivan Týle přiznal, že ho zájem rodičů překvapil. „Alespoň je vidět, že lidé s Novým Jičínem
cítí sounáležitost a jsou rádi, když si na ně město vzpomene,“ řekl starosta a slíbil, že se radnice nárokům rodičů přizpůsobí. „Jak často bude vítání občánků zapotřebí, tolikrát
se uskuteční.“
V Libhošti vítají občánky nepřetržitě od roku 1982. „A zájem je pořád opravdu hodně veliký, nyní vítáme občánky
dvakrát ročně,“ řekla členka Osvětové besedy Miloslava
Blažková.

Josef Gabzdy, ing. Ivana Kovaříková
g

Město Nový Jičín začalo s revitalizací nejstaršího sídliště
Dlouhá, na kterou získalo významnou dotaci z fondu EU.
Oblast rozsáhlé několikaleté rekonstrukce ohraničují ulice
Dlouhá, Palackého, Dolní brána a Anenská.
Město se nejprve zaměří na veřejná prostranství a už byly
po schválení řídícím výborem Integrovaného plánu rozvoje
města a zastupiteli vybrány akce do I. fáze realizace. Nyní
probíhají výběrová řízení na dodavatele projektových dokumentací. V I. fázi jde především o obnovu městského mobiliáře, rekonstrukci chodníků a stezek, dětských hřiš a sportoviš. Pozornost bude také zaměřena na rozšíření počtu parkovacích míst a revitalizaci městské zeleně.
Od 16. září 2009 na základě oznámení o možnosti předkládání projektů mohou žadatelé o dotaci z různých operačních programů EU předkládat své projekty k zařazení do IPRM
města Nový Jičín. Projekty realizované v tomto opatření mají
řešit různé aktivity, které by mohly zlepšit atmosféru zóny
sídliště Dlouhá. Projekty mohou být zaměřené na revitalizaci prostranství pro lepší trávení volného času, zlepšení poskytovaných služeb v oblasti vzdělanosti a sociální integrace,
cyklostezky a zlepšení životního prostředí.
Příjem žádostí o zařazení do projektu byl zahájen 21. října
a skončí 30. června 2015. Bližší informace získáte na městských internetových stránkách nebo na odboru obecního podnikání u ing. Kateřiny Nehasilové (556 768 389, nehasilova
@novyjicin-town.cz) a ing. Ivany Kovaříkové (556 768 232,
ikovarikova@novyjicin-town.cz)
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ADRA poděkovala za
spolupráci
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Výkonný ředitel sdružení ADRA Jan Bárta předává
místostarostovi Miloši Lossmannovi děkovný list.
g Občanské sdružení ADRA poděkovalo městu a dalším spolupracovníkům za pomoc při likvidaci škod po červnové povodni. Humanitární organizace měla v terénu zhruba 550 dobrovolníků, kteří lidem pomáhali uklidit povodňovou spouš.
ADRA působila v jižní části postižené oblasti, tedy například v místních částech Žilina a Bludovice, v Hodslavicích
nebo v Životicích u Nového Jičína. Na sever od města zase
pomáhala organizace Člověk v tísni. „Práce starostů i dalších
pracovníků v obcích a ve městě si moc vážíme a chtěli jsme
to sdělit právě v době, kdy se možná někteří lidé cítí opuštěni
a unaveni, což může vyvolávat vůči radnicím negativní názory,“ uvedl koordinátor pomoci Vítězslav Vurst při akci v budově Fojtství v Novém Jičíně-Bludovicích, kde v době po velké
vodě fungovalo krizové centrum.
Humanitární pracovníci budou pomáhat ještě asi půl roku
a jejich práci ocenil místostarosta Nového Jičína Miloš Lossmann. „Jejich podíl na pomoci postiženým lidem je obrovský,
nebýt jejich solidarity a výbornému přístupu, vše by se zvládalo mnohem obtížněji,“ řekl místostarosta.

Město nepočítá s tabulemi o neudržovaných chodnících
v zimním období, jak to už avizovalo nedaleké město, ale zároveň přiznává, že zvládnout 120 kilometrů městských chodníků bude velmi náročné. „O chodníky se samozřejmě budeme
starat tak, jak nařizuje zákon, já ho dokonce považuji za logický a správný. Nicméně v době kalamity, nebo v místech,
kam se technika nedostane, bychom chtěli požádat občany
o spolupráci,“ uvedl místostarosta Milan Šturm a pokračoval:
„Byli bychom rádi, kdyby tak činili i nadále ti, kteří byli
dlouhé roky zvyklí uklízet před svými domky. Na úklid sněhu
zaměříme i veřejnou službu, máme v plánu přikoupení další
odklízecí techniky, ale v době sněhové kalamity nebudeme
schopni zaručit, že vše bude do hodiny uklizeno,“ řekl místostarosta. Také úzká místa, kam se technika nedostane, např.
u vstupů do panelových domů, mohou být problémová.
Městům vzniknou s novelou chodníkového zákona také zvýšené náklady. Například Nový Jičín chce koupit techniku za
zhruba jeden a půl milionu korun. „Samozřejmě musíme být
připraveni na variantu, kdy skutečně napadne hodně sněhu.
Existuje i předpově na letošní rok, že by mohla být tvrdá
zima. To znamená nákup techniky, kterou musíme pořídit
ještě do počátku zimní sezony. V současné době jednáme o typu
zařízení, které pořídíme,“ přiblížil Šturm.
Nový Jičín předpokládá, že technické služby zakoupí další
frézu pro zavěšení na malý traktor a několik ručních fréz
pro čištění úzkých chodníků.

Oslava Dne stromů a státního
svátku vzniku Československa
Text a foto Ing. Hana Hůlová, Petr Orel

Radnice se o zasněžené chodníky
postará, přesto prosí o pomoc
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

g

Techniku na odklízení sněhu čeká kvůli chodníkovému
zákonu pořádný zápřah.
g

O čtyřicet kilometrů chodníků více než v předešlých letech
se bude město starat letošní zimu. Změnu si vynutil tzv. chodníkový zákon, který nařizuje, že se o schůdnost chodníků
mají starat jejich vlastníci, tedy nikoliv majitelé přilehlých
nemovitostí, jak tomu bylo doposud.
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K připomenutí Dne stromů a v den státního svátku vzniku
samostatného Československa Český svaz ochránců přírody
Nový Jičín vysadil v místní části Kojetín nový strom. Stalo se
tak v úzké spolupráci s odborem životního prostředí a Technickými službami města Nový Jičín, které kompletně zajistily
materiál k výsadbě. Jako místo k vysazení vzrostlé lípy bylo
vybráno zastavení č.11 na Naučné a vlastivědné stezce Františka Palackého, „Sedlo pod Strážnicí“ na Kojetíně. Vysazená
lípa velkolistá zde má velký prostor k růstu a časem se může
stát ozdobou zdejší malebné krajiny.
Záměr koresponduje s koncepcí odboru životního prostředí
v péči o zeleň se snahou vyloučit ohrožení, které mohou dřeviny zejména ve zhoršeném zdravotním stavu při mimořádných
událostech (vichřice, námraza, těžký sníh) představovat.
Věříme, že se mladá lípa po výsadbě úspěšně ujme a bude
prosperovat. Výsadbou dřevin a zvýšenou profesionální i dobrovolnou péčí o stávající stromy možná započala novodobá
tradice. Přidáte se vždy k 20. říjnu také k nám?

Křídla pro Evropu
Martin Jakůbek, koordinátor ZDM

Členové ZDM v Ludwigsburgu: vlevo Jan Vindiš, vpravo
Kateřina Rešlová a Martin Jakůbek. Foto ZDM.
g Tak zněl název společné konference partnerských měst v ně-

meckém Ludwigsburgu, které se společně s delegací města
Nového Jičína zúčastnili i dva členové Zastupitelstva dětí
a mládeže (ZDM). Třídenní pobyt od 15. do 17. října v našem
partnerském městě byl pro nás velkým zážitkem. Mladí lidé
z Anglie, Francie, ČR a Německa společně pracovali ve workshopu na téma využití volného času mládeže, jeho možnosti
ve městě, jaké jsou mezery a přání mladých lidí jednotlivých
zemí.
Rozhodně jsme se blíže seznámili se životem evropské mládeže a navázali kontakty pro další spolupráci. Je velmi podstatné a důležité naslouchat, konzultovat a vyměňovat si názory i zkušenosti s ostatními zástupci mladé generace. Velmi
bohatý byl také doprovodný program. Měli jsme možnost navštívit několik zařízení pro děti a mládež — především nízkoprahová centra, hřiště a kluby.
Obrovským zážitkem pro nás byla také návštěva zahrady
ludwigsburgského zámku. I přes velmi nepříznivé počasí jsme
obdivovali nádhernou výstavu dýní a jejich produktů. Jsme
velmi rádi, že jsme se mohli této společné konference zúčastnit. Naším cílem je navázat další blízkou spolupráci s mladými lidmi z ostatních partnerských měst Nového Jičína.

mají nízkou nezaměstnanost, pohybuje se okolo tří procent,
naopak ve Walesu se potýkají s útlumem hornictví a bez zaměstnání je tam dvacet procent práceschopných lidí,“ přiblížil místostarosta Vladimír Bárta.
Nový Jičín se prezentoval například střediskem Europe
Direct nebo učňovským školstvím, „Namátkou náš veletrh
nabídek učňovských škol pravidelně konaný v hale ABC hodnotili velmi pozitivně,“ dodal vedoucí živnostenského odboru
Stanislav Bartoň.
Na urbanistickou část konference se zaměřil vedoucí odboru územního rozvoje Jiří Raška a zmínil prezentaci novojičínského Integrovaného plánu rozvoje města, tedy estetizaci největšího sídliště Dlouhá s výraznou podporou EU. „Samozřejmě jsme prezentovali i výsledky podobného procesu,
který stále probíhá v největším sídlišti Loučka. Snímky stavu
před revitalizací tohoto prostoru a po něm byly všeříkající,“
uvedl Raška.
Sociální oblast reprezentovalo komunitní plánování, programy prevence kriminality a projekty chráněného bydlení
i denního stacionáře v městské části Žilina. „Byli jsme se
podívat na některé jejich zařízení se sociálním zaměřením.
Nejvíce na mě určitě zapůsobilo centrum, kde se scházejí děti
i senioři, určitě to napomáhá mezigeneračnímu porozumění,“
uvedla Lenka Galiová ze sociálního odboru.

Vyhodnocení výtvarné soutěže
ke Dni stromů
Ing. Hana Hůlová, odbor životního prostředí

NJ na konferenci zabodoval
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Velikostí sice nejmenší, prezentací ale přinejmenším vyrovnaný větším městům. Tak zjednodušeně vypadala účast
Nového Jičína na mezinárodní konferenci Křídla pro Evropu, která se ve dnech 15. až 17. října konala v partnerském
německém městě Ludwigsburg. „Mnoho účastníků konference bylo překvapeno různorodostí a bohatostí života v našem
městě, také ocenili rozvojové plány například na modernizaci sídliš,“ shrnul starosta Ivan Týle.
Konference byla zaměřena na nové šance pro mladé lidi
v znevýhodněných městských čtvrtích a na zvýšení hodnoty
obytných útvarů na základě integrovaného vývoje města.
Zúčastnila se jí i další ludwigsburgská partnerská města,
tedy francouzský Montbéliard a welšský Caerphilly. „Bylo
zajímavé porovnávat jednotlivé problémy měst, a jak se je
snaží vyřešit. Rozdíly byly veliké, například v Ludwigsburgu

Část novojičínské pracovní skupiny na konferenci (zleva):
A. Urban, L. Galiová, V. Bárta a J. Raška.

Ukázka několika prací výtvarně šikovných novojičínských školáků.
Foto Hana Hůlová.
g Děti mateřských a žáci základních škol Nového Jičína
a místních částí se ve velkém počtu zúčastnili soutěže vyhlášené u příležitosti oslav Dne stromů 2009. U odboru životního
prostředí jsme shromáždili 212 výkresů, z nichž některé jsou
skutečně malými uměleckými díly! Prokazují nejen výtvarný
talent dětí, ale také cit a velikou nápaditost při uchopení zpracovaného tématu. Volba nejrůznějších technik od kresby pastelkou, tužkou či tuší, přes malbu vodovými i temperovými
barvami, po použití „voskovek“ a křídových pastelů s následnou fixací barev přineslo různorodé ztvárnění stromů, listů,
větviček, plodů…
Milé obrázky vznikly sestavením barevné mozaiky z útržků
papíru, krásné je také přímé využití přírodního materiálu,
jakým jsou sušené plátky jablíček nebo vylisované listy stromů a keřů sestavené dětmi do sukniček panenek a panáčků.
Komise životního prostředí na svém zasedání dne 14. října
ocenila všechny zúčastněné a doporučila vystavení výkresů
ve vestibulu novojičínské radnice. Pracovníci Městského kulturního střediska Nový Jičín výstavu instalovali a ukázky
mohou zájemci zhlédnout do do 9. listopadu 2009. Následně
uložíme práce u odboru životního prostředí a na vyžádání
vrátíme zpět jejich malým autorům.
Poděkování náleží zároveň vyučujícím za pomoc a trpělivé
vedení dětí při práci, která mohla posílit či probudit jejich
zájem o přírodu nebo podnítit ke srovnání přírodních hodnot
se světem civilizace.
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Novojičínští věřící jeli za
Svatým otcem
Text a foto ing. Gabriela Žitníková

Každý povedený cvik nebo hod míčem diváci ocenili potleskem, několik dětí bezprostředně dávalo najevo, jak se na jízdu
těší. „Dcerka je po takové soutěži vždy spokojená, povídáme
si o tom, jak to zvládla, takové akce jsou velmi prospěšné,“
hodnotila Eliška Konečná, která na soutěži sledovala dceru
Helenku.
Ačkoliv se v Novém Jičíně pořádal už sedmý ročník, klienti
Centra pro lidi se zdravotním postižením z Valašského Meziříčí se ho zúčastnili poprvé. „A určitě přijedeme i v dalších
letech. U nás nic takové v takové kvalitě nemáme a Nový Jičín
není daleko. Je to fajn,“ řekla vedoucí zařízení Miroslava Grožajová.

Den koní na Bludičce
Text a foto ing. Gabriela Žitníková, vedoucí o.s. Bludička
g

Svatý otec Benedikt XVI. zdraví poutníky.
g

V brzkých ranních hodinách 27. září vyrazily z Nového Jičína do Brna dva autobusy plné poutníků, kteří se vypravili
na setkání se Svatým otcem Benediktem XVI. Překrásný duchovní zážitek umocněný společenstvím cca 120 tisíc věřících
byl i pro novojičínské farníky nevýslovným obohacením. Děkuji všem, kteří se na organizaci poutě za Svatým otcem podíleli.

Zdravotně postižené děti
soutěžily na koních
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Zážitek, o kterém se bude doma i ve škole nadšeně vykládat

celý rok. Tak hodnotili rodiče zdravotně postižených dětí Jezdeckou olympiádu na Ranči Hermelín, kterou ve čtvrtek 8. října
pořádala Základní škola speciální Komenského 64 v Novém
Jičíně. Akci finančně podpořilo i město Nový Jičín.
Klání se zúčastnilo přes 60 závodníků z osmi speciálních
zařízení z Novojičínska, Vsetínska a jihomoravského Blanska.
Děti na koních například chytaly míče nebo podle asistentů
předváděly jednoduché cviky. „Vůbec ale nejde o pořadí, pro
děti je jízda na koni obrovským zážitkem, na který se dlouho
těší. Moc jim to pomáhá a zároveň se cvičí v koncentraci, rovnováze a velmi prospěšné jsou i společné kontakty,“ řekla
Irena Dudková z pořádající školy, která má na starosti hipoterapii, tedy rehabilitační metodu založenou právě na jízdě
na koni.

Tradiční klubová akce jezdeckého oddílu Bludička, konající se vždy na závěr školního roku, „netradičně“ proběhla
až v září. Důvod byl prozaický — povodně, jež zastihly nejen
naši vesničku Bludovice, mnohým a taktéž nám naplánované
aktivity narušily...
Den koní je akcí, kdy členové našeho oddílu předvádějí veřejnosti své jezdecké umění a nebylo tomu jinak ani letos.
Velmi hezké jezdecké ukázky na téma „Z pohádky do pohádky“ přítomné diváky potěšily. Pěkná hudba, kostýmy a mnohdy
vtipná choreografie vyloudily přítomným na tváři spontánní
úsměv.
Tímto děkujeme všem, kteří napomohli k uskutečnění tohoto pěkného setkání, jmenovitě především našim sponzorům: městu Nový Jičín za příspěvek z grantu města, firmě
Alucomposite panels s.r.o ze Zubřího za finanční příspěvek,
firmě PEKKAS ze Šenova za zapůjčení techniky na přípravu
kolbiště, panu Terrymu Noakesovi za bezplatné zhotovení
videozáznamu a všem dobrovolníků z řad přátel Bludičky za
pomoc při samotné organizaci.
Závěrečné poděkování patří dětem a jejich koňským kamarádům. Výtěžek z tohoto dne bude věnován na zmírnění
škod, jež napáchala povodeň v naší vesničce, konkrétně na
obnovu zničeného kříže stojícího po generace před kaplí
sv. Michala. Více se o průběhu Dne koní můžete dozvědět na:
www.bludicka.wbs.cz

Den koní už neodmyslitelně patří k jezdeckému oddílu Bludička.
Na Dni koní nechybí ani zábava, i když kůň v tomto případě
není k vidění.

Představujeme
zařízení sociálních služeb
Kafira, o.s.
g

Lucie Šešulková z Praktické školy v Novém Jičíně zvládla
nástrahy tratě na výbornou.
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PŘIJĎTE I VY VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY! KAFIRA o.s.,
pomáhá lidem se zrakovým postižením od 15 let věku. Můžeme vám nabídnout: odborné sociální poradenství; podporu
při vzdělávání (počítačové kurzy, kurzy angličtiny); pomoc
s výběrem a získáním vhodné kompenzační pomůcky; podporu při hledání práce a zaměstnávání; volnočasové aktivity.
Služby jsou poskytování v našich střediscích nebo přímo
ve vaší domácnosti.
Kontakty: středisko Nový Jičín, Štefánikova 7, 741 11; konzultační den pro neobjednané: čtvrtek 12.00—16.00 hodin. Mobil: 777 574 368, e-mail: info@kafira.cz, www.kafira.cz

Akce k výročí Sametové revoluce
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

1.— 30. 11. Městská knihovna, vstupné 0,- Kč. Výstava Samizdat na Novojičínsku — výstava přiblíží výtisky samizdatové literatury, která vycházela na Novojičínsku před r. 1989.
g 2. 11. v 18.00 hodin, beseda TV Polar na téma Nový Jičín
od Sametové revoluce po dnešek.
g 3. 11. v 18.10 hod., čtvrthodinový magazín TV Polar zaměřený na události roku 1989, vysílání v úterý, ve čtvrtek
a v sobotu každou hodinu od 18.10 do druhého dne 17.10 hod.
g 11. 11. — 19. 11., výstava SVČ Fokus „Jak se žilo před Sametovou revolucí“ — expozice dobových předmětů každodenní potřeby (tisk, hračky, drogerie aj.), vernisáž v 9.30 hod.
g 11. 11. v 10.00 hodin, SVČ Fokus „20 listopadových klíčů“
— soutěž týmů ze ZŠ spojená s anketou pro diváky a krátkou
besedou s hosty, účastníky listopadových událostí.
g 11. 11.— 10. 12. přízemí městského úřadu, Masarykovo náměstí 1, výstava fotografií: Nový Jičín před 20 lety... a dnes,
vernisáž v 16.00 hodin.
g 23. 11. Městská knihovna v 18.15 hodin, vstupné 30,- Kč.
Přednáška na téma Samizdat na Novojičínsku — volně navazující na listopadovou výstavu. Zavzpomínáme také na „sametovou revoluci“ a s tím spojené události na Novojičínsku.

Podílejte se na sametové
vzpomínce
Středisko volného času Fokus Nový Jičín
g

Vyhlašujeme veřejnou sbírku! Prosíme, přineste retro
věci dvacet let staré, prostě z období okolo roku 1989. Zapůjčené věci budou vystaveny v prostorách SVČ Fokus od
11. listopadu do 20. listopadu.
Věci přineste na informace SVČ Fokus do 10. listopadu, a to
od 13.00 do 18.00 hodin. Máme zájem například o fotografie,
časopisy, noviny, knihy, plakáty, oblečení, obuv, kazety, digitálky, desky, gramofony, módní hity, céčka, hračky, vyznamenání, odznaky, pionýrský či jiný „kroj“, rádia, telky, elektroniku, módní doplňky a jiné „nezbytnosti — cennosti“, prostě
vše, co tehdy tvořilo náš život.
Zapůjčené věci budou v pořádku vráceny v týdnu od 23. do
27. listopadu. Děkujeme!

Plány si žádaly demolice
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí, foto archiv MěÚ Nový Jičín
g Kdyby nepřišla sametová revoluce, Nový Jičín by velmi prav-

děpodobně vypadal zcela jinak než nyní. V archivu se příliš
plánů nezachovalo, například chybí vítězná studie bratislavských architektů z roku 1988. Ale stačí třeba pohled do vizí
ostravského studia z roku 1983 a je zřejmé, proč se mnoho
domů například na Hoblíkově ulici bezostyšně nechávalo
zchátrat.
Většina domů z ulic Bezručova, Hoblíkova, Žižkova, Msgre
Šrámka (tehdy Marxova) a Novosady by šla k zemi a místo
nich by se postavilo panelové sídliště. Prakticky měly zůstat
jen budovy staré a nové Komenského školy, jeden výstavní
dům na Msgre Šrámka a nic víc. K zemi měly jít například
objekty, kde nyní sídlí úřad práce nebo restaurace U Rytíře.
Stejně tak se počítalo s demolicí druhé strany dnešní Dolní
brány, kde měl vyrůst polyfunkční dům, a domů v sousedství
Studie z roku 1983, jak měl vypadat Nový Jičín.
Nejblíže vpravo tabačka, náměstí leží uprostřed nahoře.

továrny Dotex (tehdy Strojtex). Mnoho z tehdejší studie se
stihlo postavit, a to například stomatologická poliklinika nebo
průtah městem.
Plány hodně ovlivnila skutečnost, že ještě v devadesátých
letech se měla zprovoznit jaderná elektrárna v nedalekých
Blahutovicích. Samozřejmostí bylo zahájení těžby uhlí v už
vytvořeném dobývacím prostoru Dolu Frenštát. A kvůli příchodu budovatelů atomové elektrárny a horníků se počítalo
s rychlým zvýšením počtu obyvatel až na hranici 45 tisíc
(v současnosti 26 tisíc). I proto se začalo stavět sídliště v Loučce, ale zůstala jen jedna strana, v plánech bylo i panelové zaplnění prostoru mezi Bochetou a Loučkou.
Architektonické studie budou k vidění na výstavě v přízemí
radnice od 11. listopadu do 10. prosince.

Po revoluci
bylo legislativní prázdno
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Málokomu ve vedoucích
funkcích v době Listopadu
1989 se podařilo to, co Ladislavu Grófovi. Z místopředsedy městského národního výboru se stal prvním novodobým starostou městského
úřadu, a to až do roku 1994.
Od té doby pracuje v jedné
z řídících funkcí v stavební
společnosti NOSTA.
Jak na revoluční dobu
vzpomínáte? Musím říci, že
Ing. Ladislav Gróf.
s dvacetiletým odstupem si
vzpomínám spíše na atmosféru dění, než na jednotlivé události. Řekl bych, že situace byla
na městě dosti nepřehledná, asi jako všude jinde. Bylo jasné,
že vše další bude záviset na tom, jací lidé se k řízení města dostanou. Objevili se zcela noví a dali se rozdělit do tří kategorií.
První, kteří velmi vehementně usilovali o to, aby byli bezprostředně při řízení města, ale jak se však poměrně brzy
ukázalo, neměli k tomu sebemenší předpoklady.
Druhou skupinu tvořili lidé, kteří se velmi rychle zorientovali a dosti cílevědomě se snažili především o prosazení svých
nejrůznějších osobních, či jiných partikulárních zájmů.
Třetí, naštěstí ne malou skupinu tvořili lidé, kteří skutečně
ve jménu svých ideálů nabídli pomoc při správě věcí veřejných
a při překlopení celého systému řízení města do nových podmínek.
Mohl byste být konkrétnější, tedy uvést jména? U prvních dvou kategorií to nepovažuji za nutné, ale ve třetí skupině jistě byli tehdejší spolupracovníci, tedy například paní
Flisníková a pánové Šrámek, Matýsek, Wessely, Hřib, Mílek
a mnoho dalších.
Jak se ve zcela změněných podmínkách pracovalo? Problém spočíval hlavně v tom, že se pro řízení municipalit vytvořilo jakési legislativní prázdno. Staré právní předpisy sice
ještě v mnohém platily, jejich použití ve změněné politické
situaci však bylo prakticky nemožné nebo přinejmenším
problematické. No a nové zákony prostě ještě neexistovaly.
Vsadili jsme tehdy v mnohém na tvorbu vlastních postupů a ty
jsme postavili na zásadách racionality a slušnosti. Nezřídka
od nás tyto postupy přejímala i jiná města.
Z komunální politiky jste odešel v roce 1994, když jste
už nekandidoval do zastupitelstva. Sledujete stále komunální politiku a co na současné dění říkáte? Politiku samozřejmě sleduji, ale hned při odchodu z radnice jsem si předsevzal, že svým nástupcům nebudu do řízení města nikterak
zasahovat, ani se k němu vyjadřovat. Každý, kdo takovou
práci někdy dělal a je navíc soudný, si dobře uvědomuje, že
pohled zvenčí může svádět ke zjednodušování problémů a pak
už jste jenom krůček k tomu, aby se vám nepodařilo odolat
pokušení k rozdávání moudrých rad nebo kritik.
Neuvažujete o návratu do politiky? Hodně lidí mě nabádá,
abych se vrátil. Já to sice vnímám, ale otevřeně také říkám,
že je to málo pravděpodobné.
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Občanské fórum se
rodilo mezi rybičkami
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

byl třeba podle mého názoru případ někdejšího přednosty
okresního úřadu,“ dodal Šimák.
K dvacátému výročí sametové revoluce Urban založil internetové stránky novyjicin.unas.cz „Mám obavy, aby se
některé události z těch let nezkreslovaly, proto bych byl rád,
kdyby mi lidé posílali své vzpomínky a dobové dokumenty,“
vysvětlil.

Hnali nás jako zvěř!
Chartista Alois Válek
g

Miroslav Urban a Vlastimil Šimík.
g Komunisté rádi podporovali koníčky občanů, a to v domnění, že se lidé zabaví a nebudou mít myšlenky na nějaké protesty. Jenže v případě novojičínského akvaristického kroužku
se krutě spletli. „Samozřejmě často přišla řeč nejen na chovatelské problémy a vytvořila se parta lidí, ve které jsme si
mezi sebou věřili, ještě například Vlastík Šimík nebo Tonda
Forman,“ vzpomenul tehdejší předseda kroužku Miroslav
Urban na působení nejprve vedle prodejny Sport-Hračky na
nynější ulici gen. Hlao a poté u žilinského mostu.
Postupně se někteří akvaristé spojili s dalšímu lidmi, například Petrem Březinou či Ivanem Prudičem, a založili nezávislou iniciativu. „Rozšiřovali jsme výzvu Několik vět nebo
21. srpna v tichosti v černých tričkách pochodovali po náměstí. Příslušníci StB nás tehdy natáčeli a kontrolovali,“
popsal Urban a další z akvaristů Vlastimil Šimík jen poznamenal: „Plánů, jak se pokusit zvrátit režim založený na lži,
jsme měli hodně, ale nakonec byly události rychlejší.“
V pondělí 20. listopadu, tedy třetí den po zásahu na pražské Národní třídě, se poprvé sešli a bylo jim jasné, že v době,
kdy se v Praze scházely tisíce lidí, nesmějí zůstat pozadu.
„Nechtěli jsme, aby třeba Rudé právo prohlašovalo, že protestuje jen Praha,“ vysvětlil Šimík. Velmi iniciativní byli i členové Spolku přátel USA, například Vlastimil Fárek, přesto
se o den později 21. listopadu u kašny na tehdy Leninově
náměstí sešlo asi jen šest lidí. „Všimli si nás však lidé v restauraci Jelen a přidali se, takže nakonec jsme dokonce vytvořili průvod. Jelo za námi auto StB, ale jistě ne proto, aby
se příslušníci přidali,“ dodal Urban.
Stejně jako v Praze, tak i v Novém Jičíně počet demonstrujících rychle rostl. „V neděli 26. listopadu přišlo opravdu
hodně lidí ve středním věku, tedy ti, kteří se mohli obávat
o rodiny. Bylo jasné, že se něco mění,“ vzpomenul Šimík.
Dalším bodem zlomu se stala pondělní dvouhodinová generální stávka. Každý napjatě čekal, kolik lidí přijde v poledne
na náměstí. „Skutečnost předčila očekávání. Plné náměstí
nás šokovalo,“ přiznal Šimík. Přitom ještě dopoledne pořadatelé nepochodili při vyjednávání s řediteli největších podniků ve městě — Tonaku a Autopalu. „Nakonec ale právě ředitel Autopalu, který ještě dopoledne zaměstnancům hrozil,
pak sám na náměstí vystoupil. Asi se bál, že by v podniku
zůstal sám,“ usmál se Urban.
Pak už události nabraly nevídanou rychlost. To, o čem se
dvacet let ani neuvažovalo, se nyní stávalo realitou. O víkendu
před generální stávkou vzniklo novojičínské Občanské fórum,
které nejprve působilo v „J-klubu“ za podpory Pavla Bártka
a Ivana Junáška, poté v tenisové klubovně a nakonec na
Lidické ulici.
Také požadovaná výměna předsedy okresního národního
výboru nebyla jednoduchá. „Na městském výboru vše probíhalo bez větších obtíží, ale na okrese to, co se dohodlo, poté
často neplatilo, měnilo se usnesení, někteří soudruzi nechtěli
opustit svá křesla, ale nakonec se to povedlo,“ vzpomínal
Urban. Podle Šimíka šlo v porevoluční době i o to, aby se do
funkcí nedostali kariéristi, členové StB nebo převlékači kabátů. „Mnohému se zabránilo, ale ne vždy, do lidí nevidíte
a někteří se po nástupu do funkcí neuvěřitelně změnili. To

7

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

Když na konci osmdesátých let pohotovostní pluky policistů
rozháněly nepovolené protikomunistické demonstrace v centru
Prahy, v davu protestujících byl i občan Nového Jičína Alois
Válek (70 let).
Skaut s věčnou duší kluka prožil mládí ve Frýdku-Místku
a o asi 20 kilometrů východně se ocitl až v době vojenské služby, když se zde přestěhovali jeho rodiče. Naštěstí, protože
jinak bychom neměli žádné snímky projíždějících ruských
okupačních jednotek městem ze srpna 1968. „Mnozí se báli
zabavení fotoaparátů, ale já jednotky jedoucí kolem Čedoku
a pošty směrem na Valašské Meziříčí prostě musel vyfotit,“
vzpomíná.
Už tehdy se projevila vaše statečnost. Ale jak se podle
tehdejších měřítek ze spořádaného občana stal protistátní živel? Komunistický režim mě štval, například mi hodně vadilo rušení skautských oddílů. Na konci šedesátých let
jsem pracoval na okresním kulturním zařízení coby metodik
pro amatérské výtvarníky, fotografy a filmaře. V pohnutém
roce 1968 jsem podepsal Dva tisíce slov a když se pod dohledem ruských samopalů začala prosazovat Husákova normalizace, raději jsem odešel, oblékl montérky a opravoval chladiče.
A jak se obyvatel malého města dostane do Charty 77?
Čekal bych spíše lidi z Prahy, Ostravy a podobně velkých
sídel. Však jsem se taky k Chartě dostal pozdě, vlastně až
v roce1989. Poprvé jsem jel do Prahy na demonstraci 28. října
1988, a to se spolupracovníkem Karlem Kukolem. Byl jsem
v šoku, jak policisté poklidnou demonstraci na Václavském
náměstí hrubě potlačili. Hnali nás jako zvěř! Zbili i starou
paní, která na Václaváku bydlela, Další ženě zabavili francouzské hole, snad aby nějakého uniformovaného mladíka
v helmě a se štítem neuhodila. Poté jsem se 10. prosince zúčastnil slavné povolené demonstrace na Škroupově náměstí,
kde si nás všiml Tomáš Hradílek z Lipníku nad Bečvou. Následovala cesta do ostravského bytu manželky disidenta Šavrdy, který po jednom z výslechů zemřel. A tam jsem Chartu
77 podepsal.
Následovala tvrdá reakce tajné policie? Jen mne kontaktoval nějaký divný člověk a vyptával se na různé věci. Po revoluci vyšlo najevo, že byl v StB. Také bylo mému nadřízenému
v zaměstnání doporučeno, aby mi nepovoloval volna nebo dovolené v době demonstrací. Ale naštěstí většinou byly o víkendech nebo státních svátcích, takže nebyl problém. Ale věděli
o mně dobře, protože jak jsme se později dozvěděli, mezi
námi byl agent a v ostravském bytě měli odposlech.
Jaký byl proslulý „Palachův týden“, tedy série demonstrací k 20. výročí upálení Jana Palacha? Bylo obdivuhodné, jak každým dnem demonstrujících přibývalo, a to i lidí
ve starším věku. Tehdy jsem si říkal, že to režim začíná mít
nahnuté. Pořád nás bili, používali vodní děla a slzné plyny.
I já dostal pendrekem přes záda.
Ale 17. listopad jste prošvihnul, že? Ani mi nemluvte. Kdybych tušil, co se semele a jaké to bude mít důsledky, určitě
bych do Prahy jel. Ale říkal jsem si: už nejsi žádný student,
tak se tam necpi. No vidíte.
Co říkáte na hlášky zvláště komunistů, že revoluce
byla domluvená vzpoura jedněch komunistů proti jiným
a schválil to Západ s Moskvou? No, pendreky byly pravé
a nikdo v Novém Jičíně nevěděl, jak to skončí. Všichni, co se
scházeli na náměstí v Novém Jičíně, byli velmi stateční, rozhodně to nebyla nějaká hra. To jsou takové žvásty.
Po revoluci jste se dokonce stal poslancem České národní rady. Jaká byla vysoká politika a proč jste v roce
1994 nepokračoval? Zkušenost to byla k nezaplacení, ale

Alois Válek (v čepici s kšiltem) coby demonstrant na Václavském
náměstí, jak ho zachytila kamera StB. Archiv Aloise Válka.
už bych to nemusel opakovat. Mnoho estébáků odešlo, mnoho
komunistů však rychle vyměnilo kabáty a zmizelo v jiných
stranách. Například mnoho podivných lidí tehdy působilo
v Hnutí pro samosprávnou Moravu a Slezsko. I v roce 1994
jsem byl na volitelném místě, ale pak upřednostnili mladého
právníka Libora Nováka ze Studénky. Ten pak v r. 1997 při
aféře se sponzory dopadl velmi špatně, ale to je už jiné téma.
A naplnily se vaše revoluční vize? Demokracii máme, ale
občas se nestačím divit. Vadí mi různí překabátníci a že jsme
se nevyrovnali s minulostí. Děti se málo učí o tom, jaký režim
tady byl. To je škoda.

Sto událostí svobodných
dvaceti let (1. část)
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g 1990:

KSČ nuceně vyklidila po revoluci pozice na městském
i okresním výboru. Na městě vystřídal Antonína Cinka dosavadní místopředseda Ladislav Gróf, který svou pozici obhájil i po komunálních volbách. Místostarosty se stali Blanka
Flisníková a Miroslav Šrámek. Na okrese po Františku Billovi
nastoupil bývalý vedoucí dopravy Okresního ústavu národního zdraví Josef Svoboda. / Zastupitelé schválili přejmenování některých ulic, například ulice Nikose Belojanise se nově
nazývá Štefánikova. Gottwaldova ulice zase logicky Divadelní.
/ V březnu v Tatrovance koncertoval Karel Kryl. Jeho zcela
vyprodané vystoupení však přerušil telefonát oznamující bombu v hale. Koncert končí, ale anonymovi se plán nezdařil,
Kryl na stejném místě zpívá o několik dní později. / 26. května
se na zaplněném Masarykově náměstí (už ne Leninově) koná
mítink Občanského fóra před prvními svobodnými volbami.
Přijíždí volební jednička, ministr financí Václav Klaus. /14. července při příležitosti 200. výročí úmrtí je na jednom z domů
na náměstí odhalena busta generála Laudona, už od března
radnici zdobí deska připomínající prezidenta T.G. Masaryka.
g 1991: 30. března začínají dražby provozoven ve městě, mezi
prvními vydraženými je například opravna obuvi a šití prádla
na Sokolovské ulici za 670 tisíc korun. / Plány na zastavění
lokality nazývané Rybízový sad vyvolává odpor části veřejnosti, která záměr nazývá likvidací relaxační oblasti. / Konsorcium RELAX odkoupilo zchátralé městské koupaliště, uzavřené v roce 1985. Organizuje kulturní akce, počítá i s opravou
vany a obnovením provozu koupaliště. / PRAMEN Ostrava
ustupuje od záměru provozu nové velkoprodejny na ul. gen.
Hlao. Jenže betonový skelet už stojí, začíná několikaleté
martyrium prodeje rozestavěného obchodního domu. / Město
řeší akutní problémy, přičemž peněz se nedostává — týká se
to například provozu krytého bazénu nebo nutné plynofikace
městských kotelen.
g 1992: Honosné sídlo Okresního výboru KSČ se mění na
Městské zdravotní středisko. / Před dvěma roky založený basketbalový klub postupuje do nejvyšší, tehdy ještě federální
soutěže. V prvním domácím utkání poráží slovenskou Žilinu

72:71. / Začíná naléhavá oprava morového sloupu, který se
naklání. Vychýlení sloupu je už 25 centimetrů a jeho stav je
kritický. / První strážníci městské policie začali po přísaze
hlídat bezpečnost v ulicích. / Po dlouholeté opravě, kterou provázela řada nesnází, byl obnoven provoz Beskydského divadla.
g 1993: V Národním domě se u příležitosti 680. výročí založení Nového Jičína a 670. výročí vzniku Loučky začalo vařit
pivo Baron. Název si v anketě zvolili sami novojičínští občané.
Bohužel po několika letech podnikatelský záměr skončil neúspěchem. / Občané sídliště v Loučce sepisují petici, ve které
žádají zlepšení prostředí mezi paneláky. / Při rekonstrukci
domu s prodejnou Supraphonu na náměstí byla zničena historická klenba, o místo nakonec přišel zaměstnanec stavebního dozoru. / 54,49 procent šenovských voličů rozhodlo o odtržení obce. / Po dvou letech České dráhy obnovily plnou vlakovou dopravu na trati mezi městem a Hostašovicemi, od
roku 1991 zde vlaky jezdily jen o víkendech.
g 1994: Po komunálních volbách se starostou stává Pavel
Wessely (nez. na kandidátce KDU-ČSL), místostarosty jsou
Jarmila Švubová (ODS) a Antonín Urban (KDU-ČSL). / V Mnichově zemřel zpěvák a básník Karel Kryl, rodina Krylů od
zakoupení tiskárny v r. 1909 neodmyslitelně patří k Novému
Jičínu. / Město zasáhla epidemie salmonely. Vinou závadné
pomazánky v kuchyni ZŠ B. Martinů se nakazilo cca 300 dětí
z mateřských škol. / Při opravě farního kostela Nanebevzetí
Panny Marie byla nalezena schránka s dobovými dokumenty.
Po opravě se obohacena o nové listiny vrátila zpět na věž. /
Bylo zahájeno zkušební vysílání městské televize.
g 1995: Vyšlo nulté číslo obnoveného Městského zpravodaje. /
První červnový den v restauraci Na Skalkách vzniklo Novojičínské sdružení podnikatelů. / Město začalo s Kopřivnicí jednat o zřízení společného psího útulku v kopřivnické městské
části Vlčovice. / V Janáčkových sadech byla odhalena pamětní
deska Karla Kryla. / Dětský pěvecký sbor Ondrášek se triumfálně vrátil z italského festivalu, členové se setkali i s papežem Janem Pavlem II.
g 1996: Část města, zvláště pak Smetanovy sady a areál
hřbitova, poničila větrná smrš nazývaná hůlava. / Petice občanů protestuje proti plánu na zprůjezdnění ulice Novosady.
/ Betonové monstrum někdejšího Prioru konečně mění majitele, za 22 milionů korun objekt kupuje rožnovská firma
MartInvest. / Na Suvorovově ulici vznikly holobyty a brzy dostaly první obyvatele. / Houslista Jaroslav Svěcený pokřtil první
reprezentativní knihu o Novém Jičíně, autorem publikace je
historik Jaroslav Zezulčík.
g 1997: Katastrofální moravské povodně postihují i Nový
Jičín, zvláště pak městskou část Žilina. Ve městě je pohřešován jeden člověk. / Obchodní dům na ulici gen. Hlao kupuje společnost Julius Meinl a po mnoha letech bezútěšného
stavu zahajuje provoz supermarketu. / V Novém Jičíně končí
noční provoz stomatologické první pomoci. / Studentky střední zdravotnické školy uspořádaly sbírku na výměnu lůžek
v nemocnici. / Po kritice vzniká speciální městská skupina,
která prověřila přidělování městských bytů.
g 1998: Starosta Pavel Wessely obhájil post prvního muže
města. Místostarosty se stali Jarmila Švubová a Ivan Týle
(ODS). / Nejvyšší soud rozhodl letitý spor mezi městem a Českou spořitelnou o vlastnictví budovy radnice na Masarykově
náměstí. Vyhrálo město. / Hasiči likvidují jeden z největších
požárů poslední doby, hoří budova Drustolu na křižovatce ulic Tyršova a Poděbradova. / Módní záhadné kruhy v obilí
se objevují i v Novém Jičíně, a to na poli
pod Skalkami. / Ekonomka městského
bytového podniku zpronevěřila přes dva
miliony korun. Soud ji udělil nepodmíněný trest.
g 1999: 25. srpna po více než padesáti
letech navštívil město prezident. Václava Havla vítalo zaplněné náměstí. Prezident dostal klobouk — symbol Nového
Jičína. / Obrovský šok! Společnost Philip
Po deseti letech od sametové revoluce navštívil Nový Jičín
prezident Václav Havel. Foto Ladislav Horák.
Pokračování na straně 10
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Nový Jičín v 80. letech a v současnosti
Text Josef Gabzdyl, foto archiv MěÚ a Josef Gabzdyl
g

g

Mnohem více fotografií města před dvaceti lety a v porovnání se současností uvidíte na výstavě Nový Jičín v přízemí radnice,
která začne 11. listopadu a skončí 10. prosince 2009.

Ještě v roce 1989 se zdálo, že domy na Hoblíkově ulici už nic nezachrání. Ostatně celá ulice byla určena ke zbourání a místo toho
zde měly vyrůst panelové domy. Naštěstí plány po revoluci padly a domy se podařilo zrenovovat.

g

Kvůli stavbě silničního průtahu a velkoprodejny se rozsáhle bouralo. Na snímku polorozbořený objekt hostince Cechovní dům
a pohled od Zborovské ulice směrem k poště. Po domech se jen zaprášilo, ulici nyní připomíná jen název Krylova.

g

9

Tak to je k neuvěření! Domek v osmdesátých letech stojící na okraji města s výhledem do přírody nyní sousedí s paneláky
největšího novojičínského sídliště Loučka. Venkov se na sídliště změnil ještě před rokem 1989.

Novojicínský
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ˇ

Informace o činnosti
střediska Pagoda Nový Jičín

Morris, dosud jeden z nejjistějších zaměstnavatelů v okrese,
oznámila, že po 130 letech zavře novojičínskou tabačku.
O práci přišlo 350 lidí. / Basketbalisté Nového Jičína hrající
pod sponzorskou hlavičkou Mlékárny Kunín získali mistrovský titul. Střelec Josef Jelínek plní sázku a koupe se v kašně
na náměstí. / Autopal se stal první společností v České republice, která od státu získala investiční pobídku na rozšíření výroby. Nově mělo vzniknout zhruba 170 pracovních pozic.
/ Po čtyřleté rekonstrukci se nejen věřícím otevřela Španělská
kaple, vysvětil ji biskup ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz.
(Pokračování v příštím čísle.)

Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ

Kapacita Novojičínského zpravodaje bohužel nedovoluje zachytit všechny významnější události, za což se omlouváme. Navíc
jde o subjektivní výběr zpráv na základě článků v týdenících
Region, Novojičínský týden a Rozkvět a měsíčníku Novojičínský
zpravodaj z fondu Státního okresního archivu.

Jan Kryl: Na revoluci mám
smíšené vzpomínky
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Jan Kryl pokračuje v písničkářském odkazu Karla.
g

Velká radost i bezbřehý smutek. Takové pocity ovládají
písničkáře Jana Kryla, bratra nezapomenutelného Karla, když
se řekne Listopadu 1989. „Samozřejmě jsem měl radost, že
konečně končí komunistická totalita, ale třiadvacátého zemřela maminka, takže smutek byl veliký,“ vysvětlil. Na pohřeb
přijel se sociálním vízem platným 24 hodin z Mnichova i Karel,
bratři si po dvaceti letech padli do náruče. „Na otcův pohřeb
v roce 1971 nemohl, tak byl aspoň mamince. Bylo to smutné,
ale měl jsem radost, že se zase vidíme,“ vzpomenul Jan.
V paměti mu utkvěly další okolnosti smutečního aktu. „Estébáci ještě byli velmi aktivní. Fotili si každého hosta pohřbu
a prováděli ještě další opatření, ani na to nechci vzpomínat.
Hlavně, že tahle doba je už pryč,“ konstatoval Kryl, který se
svými písněmi objíždí školy a žákům připomíná, co se před
dvaceti lety dělo. „V tom ještě vidím velký dluh. Mnoho školáků vůbec netuší, co se před dvaceti lety dělo. Mnozí učitelé
se této nedávné historii vyhýbají, je to škoda. Lidem musíme
vysvětlovat, co vlastně komunismus znamená, a neopakujeme staré chyby,“ řekl.
Bratr Karel nakonec zůstal déle, odjel na pražské demonstrace, kde vystoupil například na Václavském náměstí. Když
však nabídl poradenské služby Václavu Havlovi, ten ho prý
poslal zpívat. „Karel byl kritik a nebral si servítky, padni komu
padni, takže se zřejmě nehodil. To byla škoda, protože jeho
poznatky byly velmi trefné,“ poznamenal Jan, který často
vzpomíná, na co tehdy bratr upozorňoval:
„Když jsme chválili kupónovou privatizaci, tak hned říkal,
že toho někteří zneužijí k obohacení. Nebo nás varoval před
tlakem všudypřítomné reklamy. Až jsem na něj byl kolikrát
zlý, že je pesimista. No, nebyl, často si na něj vzpomeneme,
jak prorocky hovořil,“ zakončil Jan povídání o bratrovi, který
nečekaně zemřel v roce 1994.

Skauti si najdou dostatek času na práci i odpočinek, nikdo se
nenudí. Ilustrační foto: Středisko Pagoda.
g

Šestnáctý ročník tradičního florbalového turnaje se uskutečnil 3. října v tělocvičně ZŠ Komenského 68. Akci pořádal
1. chlapecký oddíl střediska Pagoda. Turnaje se v letošním
roce zúčastnilo 16 družstev z Nového Jičína, Suchdolu nad
Odrou, Rybí a Lichnova. Akce probíhala od 9 hodin, vítězové
byli známi před 16 hodinou, kdy proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen. Vítězové Novojičínského O-CUPU:
Kategorie chlapců do 15 let: Suchdol nad Odrou; kategorie chlapců nad 15 let: 1. chlapecký oddíl Nový Jičín; kategorie dívek: oddíl skautek Rybí.
Poděkování patří městu Nový Jičín, které každoročně tuto
sportovní akci finančně podporuje, ředitelce ZŠ Nový Jičín,
Komenského 68 RNDr. Svatavě Hajdové a Všeobecné zdravotní pojišovně ČR, která na turnaj věnovala ceny pro vítěze.
Další ročník O-CUPu se uskuteční 9. října 2010.
Projekt novostavba skautského domu: Již téměř rok
pracuje čtyřčlenný tým na projektu novostavby skautského
domu a vzniku centra pro volnočasové aktivity. Současný stav
skautských kluboven není vyhovující jak z kapacitního, tak
z bezpečnostně-technického hlediska. Proto jsme se rozhodli
využít příležitosti, která se naskytla členstvím ČR v EU a požádat o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie. Nabídli jsme spolupráci na projektu a zázemí v budově dalším
neziskovým organizacím a jednotlivcům ve městě.
Cílem projektu je vytvoření vhodných podmínek pro činnost skautských oddílů a rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit. V současné době probíhá zpracování projektové
dokumentace, oslovování sponzorů, zpracování studie proveditelnosti a dalších podkladů pro žádost o dotaci na EU.
Příspěvek na zpracování projektové dokumentace poskytla
Nadace OKD z grantového programu Pro Evropu ve výši 109
tisíc korun. Děkujeme.
Ivančena 2010: Junácký okres Nový Jičín se v příštím roce
zhostí organizace celostátní akce Junáka — výstupu na Ivančenu v Beskydech. V čele realizačního týmu stanuli členové
střediska Pagoda Nový Jičín. Na vrcholu se nachází kamenná
mohyla, která byla vystavěna na památku skautům, kteří
byli v roce 1945 zavražděni Němci. Od roku 1946 se každoročně, vždy o víkendu kolem 24. dubna, pořádají k mohyle
výstupy, které byly v době komunistického režimu rušeny
a jejich účastníci zatýkáni.
Mohyla se každoročně rozrůstá o kameny a kamínky, které
donesou účastníci akce z celé republiky. Výstupu se v posledních letech účastní na 2 000 skautů. Akce se uskuteční v sobotu 24. dubna 2010. V 11 hodin proběhne na vrcholu mše
celebrovaná biskupem Ostravsko — opavské diecéze Msgre
Františkem Václavem Lobkowiczem, O. Praem, ve 12 hodin
se uskuteční hlavní ceremoniál — vystoupení představitelů
Junáka, zazní česká, slovenská a skautská hymna a zasloužilým členům Junáka budou předána skautská vyznamenání.
V doprovodném programu bude kvíz o historii Ivančeny, dále
pak soutěž o největší a nejhezčí kámen. Účastníci si budou
moci koupit památeční suvenýry. Informace o přípravách
a průběhu akce budou prezentovány jak ve skautských časopisech, tak v regionálních médiích.
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Zastupitelstvo dětí a mladých
informuje

Novojičínský básník
Jaroslav Merenda oslavuje

Barbara Havlíčková, ZDM

Text Karel Chobot, foto Jaroslav Bělík

g

I <3 ZDM. Chtěl bys něco změnit ve svém městě? Chtěl
bys ses podílet na charitativních akcích? Chtěl bys vědět, jaká
máš práva a jak se jimi bránit? Chtěl bys poznat skvělou partu
lidí z Nového Jičína? Chtěl bys ses stát zástupcem všech dětí
a mládeže na své škole? Chtěl bys vytvářet různorodé akce,
ale chybí ti k tomu příležitost a lidé? Chtěl bys poznat a vyzkoušet si, jak jednat se dospělými a úřady? (Někdy to není
vážně jednoduché, poznámka autora.) Chtěl bys, aby tě lidé
na tvé škole začali brát konečně vážně a nebo tě už berou a ty
nevíš, jak toho využít? Chtěl bys ses dozvědět něco o našem
školství a parlamentu a pak to vše navalit na tvou učitelku
občanky? Tak přišmátrej k nám (každé úterý v SVČ Fokus
od 16.00 hodin).
Přišel podzim a SVČ Fokus vítá nové zájemce, kteří přicházejí do kroužků a kurzů. Zastupitelstvo dětí a mládeže v Novém Jičíně není sice kroužkem Fokusu, ale přesto se schází
pod jeho střechou a jeho pedagogickým vedením. A tak jako
se ostatní děti a mládež těší do svých kroužků, mladí zastupitelé se těší na svou práci. Po prázdninách přišli odpočinutí,
plní elánu a nových nápadů. Začátek školního roku se přehoupl v podzim a mladí zastupitelé mají za sebou již několik
velmi zajímavých, ale také poučných akcí.
Hned v září přivítali v Novém Jičíně zástupce francouzské
Rady mladých (obdoba našeho ZDM), kteří přijeli jako hosté
na městské slavnosti a byli ubytováni u členů ZDM. Členové
zastupitelstva se nezalekli jazykové bariéry a došlo k navázání kontaktu a debatám na společné téma, výměně názorů
a zkušeností co se týče struktury dětských parlamentů, jejich fungování a akcí.
Zastupitelstvo vyzývá: „Rozhodli jsme se vyhlásit nábor
do svých řad. Každý žák ZŠ či SŠ, který by měl zájem dozvědět se něco víc o nás, nebo se k nám přidat, má jedinečnou
možnost nasednout do rozjíždějícího se vlaku letošních akcí.“
V říjnu proběhlo v Ostravě zasedání realizačního týmu
Krajského zastupitelstva dětí a mládeže Moravskoslezského
kraje, kterého se účastnili zástupci parlamentů a zastupitelstev našeho kraje, aby tak dali vzniknout nově fungujícímu
útvaru.
Další zajímavé setkání tohoto měsíce proběhlo v německém
městě Ludwigsburgu, kam společně se zástupci našeho
města jeli i dva členové zastupitelstva. „V listopadu plánujeme soustředění (jak my tomu říkáme) s novými členy, kde
se budou projednávat další akce pro letošní školní rok. Už
te mohu říci, že nás letos čekají zajímavé akce pro občany
našeho města,“ uvedla s úsměvem členka ZDM Pavlína Indráková.

g

Novojičínský básník Jaroslav Merenda dne 3. listopadu
2009 oslavuje osmdesáté osmé narozeniny. Ač před časem
ohlásil, že končí s literární a básnickou tvorbou, pod vlivem
pocelů múz vznikla nová báseň, kterou zveřejňujeme.
Členové redakční rady Novojičínského zpravodaje Vám,
pane Merendo, blahopřejí a zároveň předávají slunnou kytici
pevného zdraví, optimismu, pohody a tvůrčího nadšení.

Pamatuj
A to m l á d í, Bože můj,
šeptalo ti: Pamatuj,
jednou bude jinak trochu.
Tak to chodí, milý hochu,
tak to bylo, je a bude.
Nikdo pranic nezmění.
Tak to chodí na zemi,
co má sílu, bude chudé.
Na co myslí, kdo je mlád?
Na to, co jej zítra čeká?
Ne, ten pohled do daleka,
možná malý kousek snad —
a víc už jej nenapadne.

Den pro dětskou knihu
Městská knihovna, Nový Jičín
g

Městská knihovna v Novém Jičíně srdečně zve na připravovanou akci pro děti s názvem Den pro dětskou knihu,
jejímž cílem je propagace dětských knih, četby a knihovny
vůbec. Pro velký úspěch z loňského listopadového sobotního
dne, který jsme zaznamenali ze strany dětí i rodičů, se knihovna opět zapojí do této celostátní akce.
Na tento rok připadl termín sobota 28. listopadu 2009.
Prostory dětského oddělení novojičínské knihovny na ulici
Husova č. 2 budou otevřeny od 9 do 14 hodin. Na děti bude
čekat bohatý program v podobě her, znalostních kvízů a soutěží, při kterých jim mohou pomáhat rodiče i prarodiče. Tato
sobota připadne na začátek adventu, proto přizpůsobíme i my
výtvarnou dílnu vánoční tématice. Za splněné úkoly nebudou
chybět diplomy, sladkosti a malé dárečky.
Pro nové dětské čtenáře bude připravena registrace na celý
rok zdarma a všem zapomnětlivým dětem odpustíme poplatky
za pozdě vrácené knihy. Kdy jindy, než v předvánoční náladě,
je vhodné myslet na knihu jako dárek. Proto budou mít rodiče
možnost vybrat tu pravou knihu pro své dítě na prodejní výstavě, která bude celou akci vhodně doplňovat. Těšíme se na
vás. Více informací na http://www.knihovnanj.cz
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Smůla? Trable? Vůbec žádné.
A každý den dobrý je.
Na stáří že není léku,
na to přijde v pozdním věku,
pokud se jej dožije.
Jaroslav Merenda

Občanská statistika, září
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 32 dětí, z toho 16 chlapců a 16 děvčat. Přistěhovalo se 19, odstěhovalo 63 občanů. Bylo uzavřeno 12 sňatků
v Novém Jičíně, 12 v Kuníně. Počet obyvatel 26 046, zemřelo 22.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

B E S K Y D S K É
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JIČÍN
Středa 4. listopadu v 18.00 hod. TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ TVORBY SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ, BEETHOVEN, GLINKA, BRAHMS. Klarinetistka L. Peterková,
violoncellistka J. Vlašánková a klavírista D. Wiesner spojili své interpretační umění při provedení nejpůsobivějších
skladeb pro toto nástrojové uskupení. Praha, Kruh přátel
hudby. Předprodej od 1. 10. Vstupné 120,-, 100,-, 80- Kč.
g Čtvrtek 5. listopadu v 19.00 hod. KAREL PLÍHAL. Koncertní vystoupení Karla Plíhala je koláží nejhezčích písniček z doposud vydaných alb. V pořadu je dán velký prostor novým písním z chystaného CD „Vzduchoprázdniny“,
které vyjde v r. 2010. Předprodej od 1. 10. Vstupné 180,-,
160,-, 130,- Kč.
g Středa 11. listopadu v 18.00 hod. HVĚZDY MUZIKÁLŮ.
Populární sólisté J. Musilová, R. Coufalová, P. Štěpán, L.
Vlček aj. vás zavedou do světa nejslavnějších muzikálů.
Městské divadlo Brno. Předplatné sk. S. Předprodej od
1. 10. Vstupné: 240,-, 220,-, 180,- Kč.
g Čtvrtek 12. listopadu v 19.00 hod. Bernard Slade: ÚLET.
Tématem je manželská nevěra. Hrají: B. Režná, I. Pitrunová,
A. Kupková, J. Bezdomnikov aj. Divadlo bez portfeje, Nový
Jičín. Malý sál. Předprodej hodinu před představením.
Vstupné dobrovolné.
g Středa 18. listopadu v 19.00 hod. Paul Pörtner: BLÁZNIVÉ NŮŽKY. Detektivní crazy komedie. Na Grand Festivalu smíchu získala tato inscenace titul Komedie roku
2007. V režii P. Novotného hrají: A. Poster, L. Špiner, J. Vrána, P. Dohnal, D. Novotná. Východočeské divadlo Pardubice. Předplatné sk. D. Předprodej od 1. 10. Vstupné:
280,-, 260,-, 210,- Kč.
g Pátek 20. listopadu v 19.00 hod. 2x ONDRÁŠ. Koncert
orchestru lidových nástrojů Ondráš VUS Brno a pěveckého
sboru Ondráš Nový Jičín. Benefiční koncert ve prospěch humanitární organizace ADRA. Pořádá obec Životice u Nového Jičína. Předprodej od 27. 11. Vstupné: 70,- Kč.
g Pondělí 23. listopadu v 19.00 hod. BESÍDKA 2009. Tradiční Besídka je každoročně obměňována těmi nejlepšími
nápady, písněmi a scénkami v podání samotných autorů.
Divadlo Sklep Praha. Předprodej od 3. 11. Vstupné 260,-,
240,-, 200,- Kč.
g Úterý 24. listopadu v 19.00 hod. Donald Margulies: VEČEŘE S PŘÁTELI. Satirická komedie poprvé uvedená
v New Yorku r. 1999, ověnčená řadou cen včetně Pulitzerovy ceny. V režii P. Hrušky hrají: M. Steinmasslová, D. Rous,
K. Březinová, F. Kreuzmann. Divadlo Na Prádle, Praha.
Předplatné sk. A. Předprodej od 3. 11. Vstupné: 250,-,
230,-, 190,- Kč.
g Čtvrtek 26. listopadu ve 20.00 hod. TATA BOJS & AHN
TRIO, smetana reTour 09, Remember November. ReTour
09 je série koncertů navazující na loňské úspěšné vyprodané listopadové smetana tour, na kterém Tata Bojs a Ahn
Trio naživo představili společné album smetana. To obsahuje největší hity Tata Bojs v akustických verzích právě za
výrazné účasti „klasického“ Ahn Tria. Program ReTour
však nebude identický jako loňské turné. Návštěvníky čeká
několik překvapení, více skladeb, nová scéna a navíc tajný
host. Jediný koncert na severní Moravě. Praha. Předprodej od 27. 10. Vstupné: 300,-, 300,-, 250,- Kč.

Pokladna tel.: 556 770 145 g Informace tel.: 556 770 142 g http://divadlo.novy-jicin.cz
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KINO KVĚTEN
g Po 2. až st 4. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. GAMER.
Akční/sci-fi/thriller, USA. Gerard Butler v hlavní roli filmu
o gladiátorech ovládaných na principu virtuální reality.
Mládeži nepřístupno, 95 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Čt 5. až ne 8. listopadu v 18.00 hod. ŽENY MÉHO MUŽE.
Slovensko/Česká republika/Maarsko. Psychologické manželské drama natočil režisér Ivan Vojnár se slovenskými,
českými a maarskými herci. Do 12 let nevhodný, 82 min.,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 5. až ne 8. listopadu ve 20.00 hod. NÁHRADNÍCI.
Bruce Willis hraje v tomto akčním sci-fi filmu policistu, ale
také jeho dvojníka. Do 12 let nevhodný, 88 min., titulky,
vstupné 75,- Kč.
g So 7. a ne 8. listopadu v 15.30 hod. HARRY POTTER
A PRINC DVOJÍ KRVE. Harryho šestý školní rok na Škole
čar a kouzel v Bradavicích. Mládeži přístupno, 153 min.,
dabing, vstupné 60,- Kč.
g Po 9. až st 11. listopadu v 18.00 a ve 20.15 hod. ROZERVANÁ OBJETÍ. Španělský film. Penélope Cruzová jako
milenka, kterou současné vztahy ke dvěma mužům dovedou k tragédii. Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky,
vstupné 70,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. LIŠTIČKY. Drama Česko/Slovensko/Irsko. Šelmičky pobíhají po
periferii Dublinu. Vyhrocený vztah dvou sester ze Slovenska, které se vypravily žít do Irska. Mládeži nepřístupno,
86 min., vstupné 70,- Kč.
g Po 16. až st 18. listopadu v 18.00 hod. ČÍSLO 9. Americký
animovaný film. V troskách starého světa přežívají jenom
podivní hadroví panáčci s čísly na zádech. Do 12 let nevhodný, 79 min., titulky, vstupné 75,- Kč.
g Po 16. až st 18. listopadu ve 20.00 hod. JULIE A JULIA.
Americký film s Meryl Streepovou. Dvě kuchařky, které se
nikdy nesetkaly. Mládeži přístupno, 123 min., titulky,
vstupné 75,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. listopadu v 16.00 hod. HRDINOVÉ Z DARANU. Holandský dětský film. Africké dobrodružství dvou
dětí s kouzelnou bílou žirafou. Mládeži přístupno, 89 min.,
dabing, vstupné 75,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. listopadu v 18.00 a ve 20.00 hod. PROTEKTOR. ČR, válečný. Drama rozhlasového hlasatele. Okupační drama z doby atentátu na R. Heydricha. Do 12 let
nevhodný, 100 min., vstupné 75,- Kč.
g Po 23. až st 25. listopadu v 18.00 a ve 20.15 hod. BRATŘI
BLOOMOVI. Americká komedie. Jak se krade a podvádí
s elegancí. Mládeži přístupno, 113 min., titulky, vstupné
70,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. listopadu v 16.00 hod. AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI.
Pavel Kříž jako zlý a David Prachař jako hodný šlechtic
spolu soupeří kdesi v Čechách ve 14. století. Mládeži přístupno, 109 min., vstupné 65,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. listopadu v 18.00 hod. 2 BOBULE. Pokračování úspěšné česko-moravské vinařské komedie. Mládeži přístupno, 93 min., vstupné 75,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. listopadu ve 20.00 hod. ULOVIT MILIARDÁŘE. Jak to chodí u českých kapitalistů. V hlavní roli
T. Matonoha. Mládeži přístupno, 90 min., vstupné 75,- Kč.
g Po 30. až st 2. prosince v 18.00 a ve 20.15 hod. CHCEŠ
MĚ, CHCI TĚ. Americká komedie... aneb s drzostí nejdál
dojdeš. Velcí rivalové v práci, nakonec se ale dohromady
jistě dají. Katherine Heiglová a Gerald Butler v komedii
o partnerských vztazích. Do 12 let nevhodný, 96 min.,
titulky, vstupné 75,- Kč.
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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

Městské kulturní středisko Nový Jičín a Horolezecký oddíl
TJ Nový Jičín si vás dovolují pozvat na výstavu fotografií
„Dhaulágirí“. Prvosjezd této osmitisícovky na lyžích novojičínským rodákem Davidem Fojtíkem. 2.—12. listopadu 2009,
vernisáž: 2. října 2009 v 16.00 hod. Otevřeno: po až pá 9.00—
11.00; 14.30—17.00 hodin. Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín. Přednáška Davida Fojtíka proběhne 6. listopadu 2009 v 18.00 hod., v sále kina Artefakt,
Slovanská 3, Nový Jičín.
g Městské kulturní středisko Nový Jičín si vás dovoluje pozvat
na výstavu MŠ Beruška „Beruška slaví“. Od 19. listopadu
do 11. prosince, vernisáž: 18. listopadu v 16.00 hod. Výstavní
síň „Stará pošta“, Masarykovo náměstí 20, Nový Jičín.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20. Výstava David Přílučík „Fascist Amadeus SchizArt“. 9. října
až 12. listopadu. Otevřeno: po až pá od 12.00 do 22.00 hodin.
g Hudební kavárna „Stará pošta“, Eva Kaňáková-Hrušková,
„Kresby“. 13. listopadu až 10. prosince 2009.
g
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3. 11. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MTG Slayers — klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 4. 11. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě.
g 4. 11. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., HardPost, Opeth.
g 6. 11. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. Nikola
Brasko, support: Jakub Tichý, koncert.
g 7. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. Anyway +
John Ball + Vas Szuszanne, koncert.
g 7. 11. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 20,- Kč. CERMAQUE — rhythm&pot&poetry z Brna.
g 8. 11. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry, tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 10. 11. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MTG Slayers — klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 11. 11. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Jam session, hudební orgie pro všechny.
g 12. 11. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Reggaenerace,
Tiken Jah Fakoly.
g 12. 11. (čt) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Feng
Shui, přednáška na dané téma. Přednáší Radomír Novák.
g 13. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 60,- Kč. The Complainer and the Complainers, support: H. Korg, koncert.
g 14. 11. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. Jan Hlucháň a Radek Gerla, folkové duo z Valmezu.
g 16. 11. (po) Městská knihovna, 18.15 hod., 30,- Kč. Litva,
na kole do neznáma, cestopisná přednáška s videoprojekcí
Martina Stillera.
g 18. 11. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., Animé Animals
— Steamboy — Katsuhiro Otomo. Nejdražší japonský animák všech dob.
g 18. 11. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Finanční svoboda,
turnaj ve společenské hře.
g 19. 11. (čt) Městská knihovna, 18.30 hod. Putování za ruskou duší, přednáška České křesanské akademie Nový Jičín.
Pásmo diapozitivů, vyprávění a hudby o cestě do Ruska. Přednáší Mgr. Jan Linhart, spirituál Teologického konviktu v Olomouci.
g 20. 11. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 60,- Kč. Pavel Z.
— Podobenství. Koncert básníka a hudebníka Pavla Zajíčka.
g 22. 11. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Turnaj ve hře
Carcassonne, středověký boj o nadvládu.
g 23. 11. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 150,- Kč. Práce s energií, čakry a samoléčení duchovním Světlem, workshop.
g
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

Po—pá, 11.—20. 11., 9.00—12.00, 13.00—19.00 hod., vestibul
SVČ. Výstava: SAMETOVÁ VZPOMÍNKA ANEB „JAK SE
ŽILO PŘED DVACETI LÉTY“. Vernisáž: 11. 11. v 9.30 hod.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (12., 13., 19., 20., 26., 27.) Pro všechny zájemce,
kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. V ateliérech SVČ pod
vedením pí Mitášové. Děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí
70,- Kč.
g Pondělky od 16.00 do 19.00 hod. VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
(2., 9., 16., 23., 30.) Modelování, pedig, hedvábí, korálky. Pod
vedením pí Mitášové v ateliéru SVČ, vstupné 40,- Kč.
g Soboty 7. a 21. 11. od 9.00 do 14.00 hod. SOBOTNÍ KERAMIKA. Pod vedením pí Mitášové v ateliéru SVČ.
g Středa 11. 11. Sál SVČ Fokus. 20 LISTOPADOVÝCH
KLÍČŮ. Komponovaný soutěžní program pro žáky 9. tříd ZŠ
Nového Jičína. Pořad zaměřený k připomenutí 20. výročí Sametové revoluce.
g Sobota 21. 11., 15.00—18.00 hod. HVĚZDIČKOVÝ BÁL. Předvánoční maškarní bál pro děti. Program: maškarní diskotéka, hry a soutěže, vyhodnocení nejkrásnějších masek. Vstup
děti 30,- Kč, dospěláci 10,- Kč. Sál SVČ Fokus.
g So—ne 21.—22. 11., sraz ve 13.00 hod. POBYTOVÁ VÍKENDOVÁ AKCE „JEDNOU CESTOU“. Program pro hendikepované děti, odpolední hry, taneční hodinka, hvězdičkový bál, aquapark Olešná, večeře, večerní program. Cena:
250,- Kč. Kontakty: Martina Davidová, tel.: 605 422 880, Hana
Růžová, ruzova@fokusnj.cz, tel.: 603 162 548.
g Po—pá 30. 11.— 4. 12., 9.00—12.00, 13.00—19.00 hod., vestibul
SVČ. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA. Svá dílka předvedou členové výtvarných kroužků a dospěláci z keramiky.
g

PŘIPRAVUJEME:
Pátek 4. 12. od 10.00 hod., Masarykovo náměstí. DEN S MIKULÁŠEM. Mikuláš přijde pozdravit malé i velké děti se svými andělskými i čertovskými pomocníky. Dopolední program
pro MŠ, odpoledne pro ŠD i veřejnost, v 17.00 hod. rozsvícení
velkého vánočního stromu.
g Po—pá 1.—5. 2. 2010: GRUŇ. Lyžařský kurz pro kluky a holky
ve věku od 13 do 16 let. Ubytování v hotelu na Gruni. Zkušení
instruktoři (lyže, prkno).
g

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 24. 11. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MTG Slayers — klub
hráčů Magic the Gathering TCG.
g 25. 11. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Válečné filmy VI,
večer na téma „Korejská válka“.
g 26. 11. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. Podzemní moderna XII., výroční speciál. Tři roky od prvního večera podzemní moderny oslavíme všežravě. Satty už prohrabuje své
police. Kdoví, co nakonec donese.
g 27. 11. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Petr Kalandra Memory Band, vzpomínkový večer.
g 28. 11. (so) Čajovna Archa, 8.00 hod. Čajovýlet na Zrzávku, cestování za přírodní kulturou. Expedice sestavená za
účelem prozkoumání divokých hvozdů kolem Zrzávky, včetně
přilehlého vojenského prostoru.

g Do 28. února 2010: ...A UTLUČEM JE ČEPICEMA. Výstava představuje unikátní soubor fotografií pořízený před 100 lety v provozních částech novojičínské kloboučnické továrny a kolekci
vojenských a služební. Rytířský sál a Kamenná
síň Žerotínského zámku.
g Do 31. ledna 2010: ADOLF ZÁBRANSKÝ —
MALÍŘ A ILUSTRÁTOR. 1909—1981. Ilustrátorská a volná tvorba rodáka z Rybí u Nového Jičína. Nová galerie Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g Čtvrtek 12. listopadu 2009, 19.00 hodin. PODZIMNÍ KONCERT. Účinkují: Komorní orchestr P. J. Vejvanovského a Komorní orchestr Iši Krejčího z Olomouce. Trámový sál.
g Muzejní čtvrtky, 19. listopadu 2009, 16.30 hodin. ALFRED
NEUBAUER — MUŽ TISÍCE TRIKŮ, aneb novojičínský rodák a závodní vozy Mercedes. Přednáška, přednášející: Radek
Polách, pracovník Muzea Novojičínska, p. o. Vstupné: 30,- Kč.
Trámový sál Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
g

ZMĚNA! Otevírací doba: úterý — pátek 8.00 až 12.00 hodin,
13.00 až 16.00 hodin, neděle, svátky od 9.00 do 15.00 hodin,
sobota zavřeno.

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína doporučuje
všem svým členům a příznivcům návštěvu Podzimního
koncertu ve čtvrtek 12. 11. 2009 v 19.00 hod. v Trámovém sále
Žerotínského zámku Muzea Novojičínska p.o. a o týden později, 19. 11., v 16.30 hod. tamtéž v rámci muzejních čtvrtků
přednášku o Alfredu Neubauerovi.
Zároveň zveme na následující akci, nazvanou Dobrý den,
Japonsko! Již potřetí... Hrady i mořské panny, život a místa
Japanu. Chcete se dovědět, jak vypadá život v japonském
domě, proč stojí pračka před domem či na balkoně a plynová
kamna se zapojují do elektrické zásuvky? Jak vypadají japonské velké i domácí zahrady a jejich užité umění v podobě
sakur, mechových koulí koledam či bonsají? Co víte o ustupujících reáliích Japonska, jako jsou například veřejné koupelny
sentó nebo mizející mořské panny zvané AMA?
To vše a řada dalších zajímavostí v pokračování pel-mel
toulek Japonskem. Seismolog RNDr. Ivo Opršal, PhD., místní
rodák, nám přiblíží zemi, která láká nejen cestovatele, ale také
vědce. Jazykové a vzdělávací centrum Nový Jičín ve spolupráci s klubem rodáků srdečně zve všechny zájemce v úterý
1. prosince 2009 v 16.00 hodin do auly radnice města Nového
Jičína na tuto zajímavou přednášku doplněnou fotografiemi
a ochutnávkou čaje. Akce je finančně podpořena grantem
města Nového Jičína.
Výbor klubu

Povídání o ulici Dolní brána
(pokračování z minulého čísla)
Václav Bubeník
g Vedle dosud existujícího mostku přes Grasmanku stávala
trafika a vedle ní hostinec s jedinou kuželnou ve městě. Za
nimi, již na dnešní Palackého ulici, býval druhý městský
mlýn, tzv. Malý mlýn, jehož vodní kolo se napájelo z náhonu
tekoucího souběžně s Grasmankou. Před mlýnem nechali
roku 1753 postavit sochu sv. Jana Nepomuckého, která po přemístění zdobí do dnešních dnů parčík u mostu přes Jičínku
na Nábřežní ulici.
Po odstranění Malého mlýna zbudovala na jeho místě soukenická firma Liewehr malou továrnu, jejíž budova dnes slouží
jako prodejna koberců a nábytku.
Před ní na Grasmance začátkem léta 1862 zřídili první městské koupaliště s plaveckou školou. Z hrubých fošen vytvořený bazén byl používán jako sádka na ryby ještě po roce
1945. Někde v místech, kde je dnes křižovatka ulic Dolní brána
a Palackého, vznikla kdysi ve 13. stol. malá tržní osada, která
později dala vzniknout našemu městu. Byl tu i malý kostelík
sv. Ducha se špitálem, o kterém jsou zmínky k roku 1524.
Jako malé Benátky označovali obyvatelé města místo na
Grasmance mezi nynějším hotelem Rusty’s a domem číslo

Bourání hostince U zlatého kříže v prosinci 1970.
Foto Muzeum Novojičínska.
38 s prodejnou elektrospotřebičů. Dnes je zde však jen velká
proluka po vybouraných domech, mezi nimiž se Grasmanka
proplétala a v jejíž hladině se domy zrcadlily, což dalo podnět k dosti nadnesenému názvu.
Naproti býval již nejméně od konce 18. století nejznámější
hostinec ulice nazývaný U Zlatého kříže. Měl pokoje pro hosty
a ve vedlejších domech číslo 690 a 691, které s objektem tvořily jeden celek, výrobnu lihovin, stáčírnu piva a chladírenské zařízení odpovídající tehdejší úrovni. V roce 1921 objekt
zakoupili manželé Aufrichtovi. Po obsazení ČSR nacisty jim
byl veškerý majetek z rasových důvodů zabaven. Nikdy ho
již nezískali zpět, nebo po válce došlo k jeho znárodnění.
Sláva hostince pozvolna upadala. Nakonec ze všeho zbyla jen
nálevna posledního řádu. Budova překážela rozvoji města
a proto došlo 17. 12. 1970 k jejímu odstranění. Dnes je na
jejím místě tzv. „J Klub“ z 80. let minulého století.
Dům číslo 39/689, který se dosud nachází v sousedství, je
rodným domem spisovatelky Boženy Benešové, narozené
30. 11. 1873. Její otec, právník Roman Zapletal, byl solicitátorem u starosty města — advokáta JUDr. Heinricha Preissenhammera, který se stal Boženiným kmotrem, a to zároveň
s její babičkou Marií Zapletalovou. Pamětní deska, kterou tu
umístili začátkem 60. let 20. století, je nyní uložena v lapidáriu muzea. Ve zdi domu byla zabudována železná brána,
kterou se vjíždělo na nádvoří tehdejšího Hoschova statku.
Při bourání zdejší stodoly v roce 1955 objevili dělníci v jejím
zdivu zazděný tzv. Cyrilometodějský kříž. Pod tímto názvem
jsou o něm zmínky v různých písemnostech, i když se pravděpodobně jedná o smírčí kříž. Takové kříže totiž viníci před
staletími stavěli na usmíření své viny, zejména jednalo-li se
o násilný trestný čin.
Jen několik desítek metrů výše směrem k Anenské ulici
stával jeden z novojičínských kostelů. Kostel sv. Františka
Xaverského vysvětil olomoucký světící biskup Josef hrabě
von Breuner 13. června 1680. Říkalo se mu také Anenský
kostelík, pravděpodobně proto, že v něm byl umístěn obraz
sv. Anny či její socha. Jako svatostánek sloužil jen do roku
1789, kdy byl zrušen na základě nařízení císaře Josefa II
a přebudován na panskou sýpku. Ještě v roce 1931, kdy objekt
náležel do vlastnictví továrníka Peschela, se používal jako
skladiště. K jeho odstranění došlo až začátkem 40. let uplynulého století.
Závěr ulice nedaleko Anenského splavu na Grasmance,
na samé hranici novojičínského katastru s katastrem obce
Šenov u Nového Jičína, tvoří původně Weissova soukenická
továrna, která skončila svoji výrobu úpadkem v době hospodářské krize ve 30. létech. Během 2. světové války zde firma
Schönebeck vyráběla součástky pro armádu. Po osvobození
se znárodněný podnik pod názvem Strojtex zabýval ve zdejších objektech výrobou textilních zařízení. Dnes v činnosti
pokračuje firma Dotex.
Jak už to bývá, roky plynou a přinášejí vždy něco nového.
Bylo by jistě zajímavé vidět, co se na Dolní bráně bude dít za
sto či dvě stě let.
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Kam za sportem...
g BASKETBAL (hala bazén): Mattoni NBL, středa 4. 11.,
17.30 hod. Mlékárna Miltra Nový Jičín — Basketball Brno;
neděle 15. 11. Mlékárna Miltra Nový Jičín — BK Synthesia Pardubice; sobota 28. 11., 17.30 hod. Mlékárna Miltra Nový Jičín
— Karma Basket Poděbrady g HOKEJ (zimní stadion): II.
liga, sobota 7. 11., 18.00 hod. HC Nový Jičín — HC Uničov;
úterý 17. 11., 18.00 hod. HC Nový Jičín — SHK Hodonín; středa
25. 11., 18.00 hod. HC Nový Jičín — HC Slezan Opava; sobota
28. 11., 18.00 hod. HC Nový Jičín — VSK Technika Blansko g
HÁZENÁ (hala ABC): Severomoravská liga muži, neděle
8. 11., 17.30 hod. Nový Jičín — Paskov B g FOTBAL: krajský
přebor, sobota 14. 11., 10.15 hod. TJ Nový Jičín — Odra Petřkovice, sobota 21. 11., 10.15 hodin TJ Nový Jičín — Háj ve Slezsku g PLAVÁNÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ: pondělí
12.15—13.45 hod., pátek 12.30—14.00 hod.
Josef Gabzdyl

Sportovní aktuality
g

BASKETBALISTŮM VSTUP DO SEZONY VYŠEL. První
měsíc v novém ročníku Mattoni NBL basketbalistům Nového
Jičína hrajícím pod hlavičkou sponzora Mlékárna Miltra vyšel. Šest výher a dvě prohry (před utkáním na USK Praha)
je dobrá bilance, přesto trenéra Zbyňka Cholevu něco mrzí.
„Smůla v prvním utkání doma s Prostějovem, kdy jsme měli
poslední útok na vítězství. Bohužel se nepodařilo a prohráli
jsme. To byla velká škoda, protože co jiného si při vstupu do
nového ročníku přát více, než porazit Prostějov?“ litoval promarněné šance.
Mužstvu se nevyhnula ani zranění, ještě asi měsíc bude
scházet opora Robert Šarovič. „To je obrovská ztráta, protože Robert má na naši hru obrovský vliv,“ připustil Choleva, ale jedním dechem vyzdvihl novou posilu, 24 letého Davida Šteffela: „Získali jsme ho na poslední chvíli a do týmu
bezvadně zapadl. Už vloni hrál velmi dobře v Pardubicích
a jsem moc rád, že v takových výkonech pokračuje i u nás.“
Zdravotní problémy má i kapitán David Hájek (zraněné koleno) a mladík Roman Medek (výron).
V listopadu celek čeká obrovská zátěž. Kromě další várky
zápasů nejvyšší soutěže, a to včetně přetěžkých utkání na
palubovkách mistrovského Nymburku a ambiciózního Prostějova, začíná i Středoevropský pohár proti soupeřům z Maarska a Rakouska. „Doufám, že všechny zkoušky zvládneme. V lize už není snad kromě Vyšehradu snadných soupeřů,
nejsou odpočinkové zápasy. A pohár je také důležitý, ačkoliv větší důraz klademe na ligu,“ uvedl trenér. Navíc v některých z utkání, která jdou rychle po sobě, musí počítat se
ztrátou výborného křídelníka Corey Muirheada. Důvodem však není zranění. „Čekají potomka a manželka má
termín porodu právě v listopadu. Takže určitě na nějakou dobu poletí domů za oceán,“ přiblížil Choleva.
Poděkování hráčů divákům po
vítězném utkání — rituál, který
se neomrzí. Text a foto Josef Gabzdyl.

g

CAPOEIRA PŘIVÁBILA DESÍTKY ZÁJEMCŮ. Brazilské bojové umění capoeira přitahuje děti toužící po sportovním vyžití. Důkazem budiž i nedávný nábor do novojičínského
oddílu capoeiry, který se konal v tělocvičně Základní školy
Dlouhá 56. „Se svými rodiči přišly desítky dětí a nakonec si
přihlášku podalo zhruba třicet nových členů, což je zatím
nejvyšší číslo v historii novojičínské capoeiry,“ liboval si Zdeněk Rigo ze sdružení Abadá Capoeira.
Mladé adepty zvláště upoutalo předvádění různých sestav,
a to od nejmenších bojovníků až po skutečné mistry svého
oboru. Stranou nezůstaly ani dívky, právě naopak, podle Riga
je capoeira ideálním sportem právě pro ženy. „Jde o skloubení bojového sportu, tedy i sebeobrany, s hudbou, bez které
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capoeira není capoeirou. Takže vyznavači tohoto sportu získají ohebnost, rychlost, sílu, seběvědomí i smysl pro rytmus
a hudbu.“ Z třicítky nových členů má velkou radost, i když
přiznává, že ne všichni vydrží do nejméně dorosteneckého
věku. „Přijdou první překážky, tréninky a mnozí zřejmě
odpadnou. Podle zkušenosti
se domnívám, že tak třetina
z tohoto počtu zůstane, což
je i tak je parádní číslo,“ řekl
Rigo a případné další zájemce
odkázal na internetové stránky klubu, kde jsou všechny
potřebné informace.
Pohled na mistry capoeiry je takřka tanečně-gymnastickým zážitkem. Text a foto Josef Gabzdyl.
g PLAVEC KNESL USPĚL V PROSTĚJOVĚ. Do Prostějova se 24. října sjelo na mezinárodní plavecké závody žáků
24 klubů z celé České republiky a Slovenska. Zhruba 250 plavců všech žákovských kategorií změřilo své síly na začátku
plavecké sezony. Protože mnoho novojičínských mladých plavců bylo nemocných, vyslali jsme do Prostějova pouze tři zástupce, a ti se v silné konkurenci neztratili.
Nejúspěšnější byl talent novojičínského plavání, třináctiletý Jakub Knesl, který závodil ve společné kategorii s o rok
staršími plavci, přesto si vybojoval 2 x 2. místo na 200 metrů
prsa a 200 metrů motýlek, třetí místo přidal na 100 metrů prsa
a čtvrté místo na 100 metrů motýlek.
Další náš mladý plavec, dvanáctiletý Filip Černý, si odvezl
z Prostějova dvě čtvrtá místa na 100 metrů a 200 metrů prsa.
Nejmladším účastníkem našeho klubu byl desetiletý Michal
Rovenský, který mezi nejmladšími žáky obsadil 5. místo na
50 metrů znak a přidal dvě osmá místa na 50 metrů a 100
metrů volný způsob. Bc. Pavlína Skřičková, předsedkyně Plaveckého klubu.
g

HOROLEZCI POŘÁDAJÍ VÝSTAVU A PŘEDNÁŠKU.
Členové Horolezeckého oddílu Nový Jičín zvou u příležitosti
oslav 55. výročí vzniku oddílu na výstavu fotografií ze své činnosti, která se koná ve dnech od 2. do 13. listopadu 2009 ve
výstavní síni Městského kulturního střediska Nový Jičín (Stará pošta). Zahájení vernisáže bude v pondělí 2. 11. 2009
v 16.00 hodin.
Současně vás zveme na přednášku Davida Fojtíka o lyžařském prvosjezdu Himálájské osmitisícovky Dhaulagiri, která
se uskuteční 6. listopadu od 18.00 hodin v kině Artefakt na
Slovanské ulici. Aktuální informace naleznete také na www.
horolezci-nj.cz
Jan Rajnoch, horolezecký oddíl.
Členové Horolezeckého oddílu Nový Jičín při nedávné expedici
na nejvyšší horu světa Mount Everest (v pozadí).
Foto archiv horolezecký oddíl.

Soutěž „Poznáváš své město?“ 10. kolo
KINO KVĚTEN

Text Josef Gabzdyl, foto Bedřich Huňka

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 desáté kolo: Snímek desátého kola oblíbené
soutěže je mimořádný. Vzhledem k zaměření listopadového
Novojičínského zpravodaje na události před dvaceti a více
lety volíme fotografii z roku 1963. Také se omlouváme za porušení dvou pravidel soutěže: fotografie nebyla pořízena
z místa přístupného veřejnosti a objekt nestojí na území Nového Jičína, i když opravdu jen kousek. Se záběrem jsme se
však se čtenáři museli podělit.
Unikátní fotografii společně s několika dalšími přinesla
paní Karla Huňková z Anenské ulice. Její manžel před více
než čtyřiceti roky vystoupal na objekt, který patří k nepřehlédnutelným dominantám města, ačkoliv stojí na katastru
jedné sousední obce. Poznali jste, odkud tehdy pan Huňka
fotil a co na snímku zachytil? Mnoho domů zmizelo, přesto
lze velmi dobře poznat, na kterou část města se díváte.
Jak tipovat, pozor na kupon: Zúčastněte se desátého 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 18. listopadu
12.00 hodin. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ
zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1,
741 01, Nový Jičín. Poštovní razítko musí být nejpozději z 16. 11.

Vyhodnocení devátého kola: Čtenáři správně poznali, že
autor snímku Pavel Wessely si dal práci vyjít až na věžičku
kostela Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech, známého
také pod názvem Moravský kostelík. Vyfotografoval ulici K Nemocnici s Čedokem a přes tabačku a Šenov u Nového Jičína
dohlédl až na Moravskou bránu a začátek Oderských vrchů.
Někteří z tipujících se dokonce podělili se zážitky z tohoto
místa. Například Anna Majerová kromě chvály první ceny —
reprezentativní knihy se starými záběry Nového Jičína, vzpomenula i na příhodu, jak její švagr — pekař kdysi nechal před
Národním domem zaparkovaný automobil, jenže špatně zabrzdil a pak ho našel nabouraný až u Čedoku. Nebo Karel
Vahala z Derkovy ulice přesně popsal cestu fotografa až na
věžičku a připsal, kdo všechno na tamní varhany hrál: „...například pan Šimíček st., jeho synové Karel a Jan, profesor
Václav Ptáček, pan učitel Lankočí a jiní...,“ vyjmenoval. Děkujeme.
Výherci devátého kola: Díky losování vyhrává jednu ze
tří krásných knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru, tedy
první cenu, Anna Rýdlová, Dvořákova 11, Nový Jičín. Dvě
vstupenky do kina Květen na film z listopadové programové
nabídky, a to opět dle vlastního výběru, získává Lubomíra
Škubalová, Na Vyhlídce 516, Šenov u Nového Jičína a z propagačních předmětů města Nového Jičína se může těšit Karel Vahala, Derkova 15, Nový Jičín.
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