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Nový Jicín
ˇ získal nádhernou expozici
g Krásná i neklidná předchozí dvě století v Novém Jičíně zobrazuje nová stálá expozice Muzea Novojičínska v Žerotínském zámku. Sbírka s názvem „Ve znaku zavinuté střely II.“
představuje novodobou historii města a navazuje tak na první
část expozice mapující vzdálenější časy.
Podle místostarosty Miloše Lossmanna tak Nový Jičín získal
vskutku reprezentativní doklad o své velmi bohaté historii.
„Obsah expozice si opravdu zaslouží pochvalu, návštěvník zde
najde vše podstatné z nedávných dějin města. Nechybějí zajímavosti a fakta, o kterých mnoho občanů zřejmě dosud nemělo ani tušení,“ uvedl místostarosta.
Už samy místnosti v zámku jsou unikátním exponátem, protože se podařilo obnovit původní malby. Expozice nabízí neobyčejná lákadla; namátkou nejstarší parní stroj z I. poloviny
19. století, původní kroje Kravařska, originál sochy Darmošlapa, který kdysi stával v největším novojičínském parku,

památky na kloboučnické továrníky a další průmyslníky.
„Nechtěli jsme expozici pojmout jako časovou úsečku, jak se
učí děti ve škole a pak si v muzeu připadají jako ve vyučování. Nový Jičín byl velmi bohatý na významné osobnosti,
proto jsme se zaměřili nikoliv na události, ale na významné
nebo něčím velmi zajímavé lidi. A nepřidělovali jsme jim
plusová či záporná znaménka,“ uvedl vedoucí autorského
týmu Jaroslav Zezulčík.
Na vzniku expozice se finančně podíleli ministerstvo kultury,
krajský úřad a Městský úřad Nový Jičín, který přispěl více než
milionem korun.
Atraktivní možnost čeká návštěvníky v závěru expozice,
kde se díky fotoautomatu mohou vyfotografovat v síni generála Laudona s figurínou legendárního vojevůdce, který roku
1790 v Novém Jičíně zemřel.
Text a foto Josef Gabzdyl (další informace a fotografie na str. 9)

Poděkování
za pomoc při květnové povodni

Provizorní most se podařilo
zachránit

Vedení města Nový Jičín

Josef Gabzdyl, foto MVDr. Milan Šturm

g Vedení města děkuje všem občanům za připravenost, pohoto-

vost a spolupráci při zajištění soukromého i městského majetku v době povodní 16.—19. května.
Velmi oceňujeme rychlost a naprosto profesionální práci
hasičů, Policie ČR, strážníků městské policie i pracovníků
technických služeb. Děkujeme také dalším zaměstnancům
městského úřadu, spolupracovníkům i dobrovolníkům, kteří
se podíleli na zvládnutí mimořádné situace. Bylo obdivuhodné, jak mnoho lidí pomáhalo bez nároku na odměnu a bez
ohledu na volný čas. Navíc to byla práce velmi kvalitně odvedená.

Město se opět bránilo povodni
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Předpovědi častějších povodní než v uplynulých dekádách
se bohužel potvrdily. Ani ne rok po katastrofální bleskové povodni se Jičínkou, Zrzávkou, Grasmankou a dalšími menšími
toky opět valila velká voda.
Už v pátek 14. května byla z popudu starosty města svolána
povodňová komise kvůli přípravě na možné problémy, před
kterými varovali meteorologové. Situace se začala zhoršovat
v neděli 16. května, kdy se po dlouhotrvajících deštích začaly
odpoledne zvedat hladiny většiny řek. Ještě odpoledne se
sešla povodňová komise, zazněla první hlášení městského rozhlasu, objevily se informace na městských internetových stránkách i na Facebooku.
„I kdyby si všichni nejradši přáli, aby se loňská povodeň
nikdy nestala, tak paradoxně přispěla k tomu, že práce všech
nejen z povodňové komise byla naprosto profesionální. Všichni
věděli, co mají dělat a co bude následovat,“ přiblížil místostarosta Vladimír Bárta.
V průběhu nedělního večera řeky kulminovaly okolo devatenácté hodiny, poté hladiny poklesly a po prudkých srážkách
v Beskydech se Jičínka opět dostala nad tři metry asi dvě hodiny po půlnoci. Třetí kulminační vrchol přišel v pondělí ráno
okolo osmé hodiny (viz graf). Pravidelně i v noci obhlížely kritická místa hlídky pracovníků městského úřadu a strážníci.
Voda se rozlila nejvíce na pomezí Životic u Nového Jičína
a Žiliny, na silnici se dostala na dvou místech v Bludovicích.
Přes bezpečnostní přepady několik dnů přetékala voda i na
nádržích ve Starém Jičíně na Grasmance, na Čeráku a na
Kacabaji na Zrzávce. Škody naštěstí nebyly příliš vysoké.
Letošní povodeň sice byla velmi nepříjemná, ale ve srovnání s loňskou mnohem menší. Navíc šlo o zcela jiný typ povodně. Zatímco minulý rok spadlo obrovské množství srážek
jen v oblasti Velkého Javorníku, což vedlo k neuvěřitelně
rychlému zvednutí hladin, protečení obrovskou silou a poté
podobně rychlým opadnutím. Letos se deště projevily na
mnohem větším území a řeky
se rozvodnily znatelně pomaleji. Také čísla z hladinoměru
na Jičínce hovoří jasně: letos
se největší průtok pohyboval
něco přes sedmdesát kubíků
za sekundu, vloni se měřidlo
zaseklo na 140 kubících a odhaduje se, že průtok se přiblížil dvěma stovkám.
„Květnová povodeň všechny
opět pořádně prověřila. Doufám, že protipovodňová opatření a zkušenosti nebudeme
muset delší čas obnovovat,“ dodal místostarosta Vladimír
Bárta.
Výška hladiny a průtok Jičínky
podle stanice na Nábřežní ulici.
Graf Povodí Odry.

Jeřáby posunují most přes Zrzávku na bezpečnější místo.
g Nejvíce starostí při nedávné povodni způsobil provizorní
most na Zrzávce za zemědělskou školou, který vloni nahradil povodňovou vlnou stržené původní přemostění.
„Loňská povodeň zničila jez, který tok zpomaloval. Při letošní povodni voda začala rychle odebírat podloží mostu, takže
se nakonec jedna mostní patka ocitla ve vzduchu. I když se
podařilo přemostění zajistit, přesto se mohlo stát, že most
spadne do koryta říčky, což by přineslo další problémy,“ přiblížil situaci místostarosta Milan Šturm.
Konstrukci pravidelně jezdili kontrolovat pracovníci městského úřadu a městská policie, břeh se zpevňoval kameny.
„Přesto bylo nutné razantnější opatření,“ uvedl místostarosta.
Řešením se stal příjezd dvou jeřábů, které most nadzvedly,
posunuly více k městu a bezpečně usadily
„O stavu jsme informovali i majitele toku, což jsou Lesy ČR,
které už oba břehy zpevňují velkými kamennými bloky, aby
se koryto dále nerozšiřovalo,“ uvedl Šturm. Vzhledem k posunutí konstrukce musely být upraveny i nájezdy.
Definitivou se pak stane stavba mostu nového, což už také
nebude dlouho trvat. „Projekt je hotov, ještě letos by nový most
mohl stát,“ dodal místostarosta.

Technické služby rozdávaly
pytle s pískem
Josef Gabzdyl, foto MVDr. Milan Šturm
g

Při loňské povodni by ve většině případů byly zbytečné, ale
letos speciální pytle s pískem pomohly nejen zastavit či alespoň zpomalit rozlévající se vodu z řek, ale také přispěly k většímu klidu majitelů ohrožených nemovitostí.
Stovky pytlů se nejprve podařilo zajistit vedoucímu krizového plánování Lumíru Balarynovi u hasičů, písek poskytli
místní podnikatelé. Vše se soustředilo do areálu technických
služeb na Suvorovově ulici, kde se také shromáždili zaměstnanci technických služeb a dorazilo i dvanáct pracovníků
veřejné služby. „Po výzvě v městském rozhlasu a v dalších médiích se velmi rychle začali sjíždět občané, zájem byl obrovský.
Až se hladiny v noci trochu stabilizovaly, tak se podařilo napytlovat dostatečné zásoby,“ přiblížil dění místostarosta Milan
Šturm s tím, že pytle znatelně pomohly například v Žilině
u Jičínky.
Kvůli urychlení prací se písek v kontejnerech a pytle rozvážely do nejohroženějších částí, tedy do Žiliny, Bludovic a Loučky, kde si lidé potřebné množství sami napytlovali. Spolupráce
s občany byla podle místostarosty na velmi dobré úrovni.
Jak místostarosta dodal, zásoby zhruba sedmi stovek pytlů
s pískem zůstanou v technických službách. „Opravdu to vy-
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Město daň z nemovitosti
nezvýšilo
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Protipovodňové pytle pomáhaly i u Jičínky v Žilině.
padá, že chmurné předpovědi častějšího rozvodnění řek se
naplňují. Proto jsou takové rezervy potřebné,“ řekl Šturm.
Vybrány byly speciální dvoukomorové protipovodňové pytle,
které se přímo v terénu velmi osvědčily.

Jak dopadl
zápis do mateřských škol?

Občané nalezli v květnu ve schránkách poštovní složenku
z finančního úřadu s výměrou daně z nemovitosti. Oproti minulým rokům byla znatelně vyšší. Mnoho z plátců se na městském úřadu dotazovalo, proč město ke zvýšení přistoupilo.
Daň z nemovitosti pro letošní rok se sice zvedla na dvojnásobek, ale město svůj koeficient ponechalo v původní výši.
„V době ekonomické krize nechceme občany dále finančně
zatěžovat,“ vysvětlil starosta Ivan Týle.
Základní sazby daně z nemovitosti zvýšil stát, stejnou možnost měla i města, některá tak učinila, ale většina ji ponechala
v původní výši. Při srovnání měst, které provedla Mladá fronta
DNES, tak vyšla v Novém Jičíně daň u bytu s plochou 75 metrů
čtverečných na 450,- Kč, což je stejná částka jako u většiny
srovnatelných měst a Nový Jičín se tak řadí do levnějšího průměru celorepublikové tabulky.
Podobně se letos nezvyšují ani poplatky za psy nebo za odpady, zvýšilo se jen regulované nájemné v městských bytech
mimo sociálních a v domech s pečovatelskou službou.

Nový Jičín
ocenil válečné veterány
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
g Ředitelství mateřských škol Máj Nový Jičín, K. Čapka 6, Sady
Nový Jičín, Revoluční 52, Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62
a Libhoš 90, po dohodě se zřizovatelem městem Nový Jičín
přijímaly od 29. března do 2. dubna 2010 žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2010/
2011 (tj. od 1. 9. 2010).
Ředitelky jednotlivých mateřských škol při projednávání žádostí postupovaly dle těchto kritérií při přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání a dle §34 školského zák. č. 561/2004 Sb.:
1. Trvalý pobyt dítěte a rodičů v Novém Jičíně; 2. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky; 3.
Dosažení tří let věku dítěte do 31. 8. 2010, mladší děti se přijímají postupně od data narození nejstaršího dítěte do naplnění kapacity; 4.Děti zaměstnaných matek; 5. Děti matek
nepobírající rodičovský příspěvek; 6. Přednostní přijímání
dětí na pravidelnou docházku; 7. Upřednostnění přijetí dítěte,
jehož starší sourozenec se v MŠ již vzdělává.
Do mateřských škol se dostavilo celkem 336 dětí, z toho 31
dětí z cizích obcí. Vzhledem k velkému zájmu o umístění dětí
v mateřských školách z Nového Jičína nebyly děti z cizích
obcí přijaty do městských mateřských škol.
Nový Jičín reaguje na zvyšující se zájem o umístění dětí do
mateřských škol. Průběžně jsou ve zprávách a v koncepcích
o školství připravována řešení v případě zvýšeného zájmu
rodičů o umístění dětí do mateřských školek. Odbor školství,
kultury, mládeže a tělovýchovy pravidelně sleduje vývoj porodnosti. Na základě takto připravených analýz otevírá město
Nový Jičín nová oddělení. V roce 2008 se otevřelo nové logopedické oddělení pro 14 dětí na MŠ Máj K. Čapka 6 a v roce
2009 na téže mateřské škole další oddělení pro 25 dětí. Také
pro nadcházející školní rok 2010/2011 město rozšířilo kapacitu mateřských škol o dalších 52 míst, a to na Mateřské škole
Máj Nový Jičín, Karla Čapka 6 o 43 míst a na Mateřské škole
Sady Nový Jičín, Revoluční 52 o 9 míst. Celková kapacita mateřských škol na území města bude 792 dětí k 1. 9. 2010.
Vzhledem k narůstající porodnosti dětí s trvalým pobytem
v našem městě je reálné i nadále zvažovat otevření dalších
oddělení mateřské školy tak, aby mohli být uspokojeni rodiče
dětí. I tímto se již dnes zabývá vedení města.
Počet narozených dětí v Novém Jičíně v letech 1996 až 2009
(rok/počet dětí): 1996/235, 1997/272, 1998/252, 1999/250, 2000
/242, 2001/251, 2002/247, 2003/241, 2004/231, 2005/270, 2006
/277, 2007/311, 2008/306, 2009/336.
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Zástupci města, Armády ČR i Českého svazu bojovníků za
svobodu každoročně uctívají oběti válek. Foto Josef Gabzdyl.
g Nový Jičín ocenil v pátek 7. května speciálními pamětními
mincemi devět veteránů bojů II. světové války. Stalo se tak
u příležitosti 65. výročí od konce nejstrašnějšího válečného
konfliktu v dějinách. „Je velmi cenné, když stále jsou mezi
námi lidé, kteří mohou předávat osobní zkušenosti s válkou.
Zejména pro mladé je důležité, aby věděli, že válka není akční
film nebo nějaké sci-fi, ale jde o reálnou a hrůznou záležitost,
při které se opravdu ztrácejí životy,“ uvedl starosta Ivan Týle.
Vyznamenání se dočkali jak lidé bojující na východní, tak
i na západní frontě. „Pocházím z Volyně, což je dnešní Ukrajina a šel jsem se Svobodovou armádou. Válka pro mě skončila až osvobozením Kroměříže,“ vzpomínal Rostislav Stehlík.
Josef Diblík zase působil ve Francii. „Šli jsme na pomoc spojeneckým vojskům, která se vylodila v Normandii. Bránili jsme
tomu, aby fašisté mohli posilovat své jednotky na pobřeží.“
Nová předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu
Dana Milatová zase pomáhala otci při odboji na Valašsku.
„Když otce vinou zrady zavřeli, tak jsme s bratrem pašovali
ze zlínské věznice motáky. Partyzánům jsme i pomáhali ukrývat zbraně,“ vzpomínala při pietním aktu u památníku Obětem válek na ústředním hřbitově a poté u památníčku v městské části Žilina.

Europe Direct představí
biodiverzitu a hospodářskou komoru

Kam s použitými bateriemi
z domácností?

Za kolektiv Europe Direct Mirka Krbová

Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí

g

V měsíci červnu pořádá Europe Direct výstavu
s názvem „ Biodiverzita“ . Tato výstava je zapůjčena
francouzským velvyslanectvím v České republice
a k zhlédnutí bude v minigalerii Europe Direct od
1. června do 25. června 2010. Cyklus fotografií „Biodiverzita“ je společně s dalšími fotokolekcemi ve
Francii součástí probíhajícího vzdělávacího projektu o životním prostředí „Le développement durable, pourquoi?“ („Trvale udržitelný rozvoj, proč?“). Tento projekt vznikl v nadaci
Good Planet, kterou založil francouzský fotograf Yann Arthus-Bertrand, jinak též autor převážné většiny vystavovaných
fotografií.
Rok 2010 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem biodiverzity.
V České republice, stejně tak jako v řadě dalších států budou
po celý rok probíhat informační a osvětové akce, které chtějí
upozornit na ubývání počtu druhů organizmů na Zemi. K těmto
akcím se připojilo také naše středisko právě touto výstavou.
Přij te se podívat i vy do minigalerie Europe Direct ve všední
dny od 8.00 do 17.00 hod., o víkendech od 9.00 do 12.00 hod.
V měsíci červnu si vás také dovolujeme pozvat na přednášku
„Služby Krajské hospodářské komory Moravskoslezského
kraje — partnera poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK“, která se uskuteční ve čtvrtek
3. června v 10 hodin v aule novojičínské radnice. Přednášet
bude ing. Eva Šimečková.
Zveme vás také na akci „Vítání prázdnin & Miro Šmajda“,
která se uskuteční ve středu 30. června v areálu na Skalkách.
Středisko Europe Direct bude mít v rámci této akce připraven prezentační stánek s materiály o Evropské unii, pro děti
i pro dospělé pak budou přichystány soutěže a kvízy o drobné
odměny. Těšíme se na vaši účast!

Rekonstrukce omezila
parkování v Loučce
Odbor obecního podnikání
g V měsících květen až červenec 2010 budou probíhat v ulici
Za Korunou stavební práce v rámci investiční akce „Regenerace panelového sídliště Loučka, Nový Jičín, II. a III. etapa —
2. část, stavebně V. etapa“. Bude se jednat o předlažbu stávajících chodníků i komunikací a úpravy veřejného osvětlení.
V rámci stavby dojde k částečným a úplným uzávěrám chodníků a komunikací, a to včetně omezení stávajících parkovacích míst. Prosíme občany, aby v průběhu stavby dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dočasné dopravní značení. Za
komplikace spojené s realizací stavby se předem omlouváme.

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
VYHLAŠUJE
NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
g na prodej nemovitého majetku města Nový Jičín.
Jedná se o budovu č.p. 185 na ulici U Mostu v Žilině
u Nového Jičína, na pozemku parcela č. 405/1 a budovu
bez č.p. na pozemku parcela č. 405/3. Dále pozemky
parcela č. 405/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 311 m2, parcela č. 405/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 81 m2 a parcela č. 406 (zahrada) o výměře 491 m2, vše v k.ú. Žilina u Nového Jičína.
Nabídkové řízení se vyhlašuje ode dne 24. 5.
2010 do 10.00 hodin dne 20. 8. 2010.
Popis a podmínky nabídkového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města Nový Jičín a na webových
stránkách města Nový Jičín: www.novy-jicin.cz, případně na tel. č.: 556 768 293; e-mail: kballer@novyjicin-town.cz

Při vytvoření národního rekordu sbírali použité baterie dospělí
i děti. Foto Josef Gabzdyl.
g Ve spolupráci s kolektivním systémem Ecobat, Střediskem
Europe Direct Nový Jičín a SVČ Fokus oslavilo město Nový
Jičín ve čtvrtek 22. dubna Den Země, a to hned na několika
místech současně. Pro žáky základních škol byl program připraven ve Smetanových sadech a na Skalkách, pro širokou
veřejnost se pak hlavní dění odehrávalo přímo na Masarykově náměstí. Hlavní myšlenkou celé této akce bylo zvýšení
motivace v třídění odpadů, a to zejména upotřebených baterií. V rámci pokusu o překonání národního rekordu uspořádaného u příležitosti těchto oslav se podařilo nashromáždit
a vyčistit město o neuvěřitelných 1 158 kg použitých přenosných baterií a monočlánků, které by jinak skončily v popelnicích nebo pohozené někde v přírodě. Ukončením této jednorázové akce však jejich sběr nekončí, ale naopak.
Na základě tzv. „baterkové novely“ zákona o odpadech byla
zřízena místa zpětného odběru (obdobně jako je tomu u elektrozařízení), kam lze použité a vybité baterie nebo akumulátory (např. tužkové baterky z dálkového ovládání, knoflíkové
baterky z náramkových hodinek, dobíjecí akumulátor z mobilních telefonů, apod.) bezplatně odevzdávat. Jedná se o prodejny s elektrospotřebiči a elektronikou, s drogistickým zbožím, maloobchody s potravinami, hobby centra aj.
Jako místo zpětného odběru funguje rovněž separační dvůr
na ulici Palackého. Jejich vytříděním z běžného komunálního
odpadu se sníží nejen riziko znečištění složek životního prostředí těžkými kovy, které obsahují, a ohrožení lidského zdraví,
ale jejich následnou recyklací lze dosáhnout i významných
energetických a materiálových úspor primárních surovin.

Upozornění pro příjemce
Novojičínské televize
v kabelovém rozvodu UPC
Stanislav Bartoň
g

Dle sdělení UPC Česká republika a.s. Ostrava, která
provozuje v Novém Jičíně kabelový rozvod, dochází z důvodu
digitalizace a nutných návazných technických změn k přesunu Novojičínského městského televizního vysílání ze stávající pozice na kanálu S6 na pozici S11.
Příjemce tak k datu změny provede jednoduché přeladění
na novou pozici v základní nabídce. Toto vysílání bude nadále součástí nejnižší analogové nabídky, která je k dispozici zdarma všem uživatelům televizních služeb UPC Česká
republika a.s. Předpokládaný termín změny je 7. 6. 2010.
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Veletrh Novojičínska
provázel obrovský zájem
Text a foto Josef Gabzdyl

brzy umřel otec, proto děti musely pracovat u sedláka. Když
se provdala, odstěhovala se s manželem do domku ve Staré
Bělé. Vystřídala několik zaměstnání. Nejraději vzpomíná na
kuchařské období v Hutních montážích Ostrava a ve Vítkovické
nemocnici. „Práce bylo pořád dost, ale když máte hodného
manžela i děti, jde všechno snáze,“ poznamenala. Život ji však
připravil i kruté rány. Devatenáctiletý syn zahynul při autonehodě na vojně. „To bylo nejtěžší období mého života,“ přiznala.
Když životní partner už ve 62 letech zemřel, žila pak od
roku 1981 u dcery v Novém Jičíně a nyní osm let v domově
seniorů, kde rozdává dobrou náladu. „Mnozí by si mohli myslet, že to je chyba v matrice a paní Blahutové je o dvacet let
méně. Ale ne, je prostě úžasná. Chodí do schodů a ještě si
prozpěvuje,“ uvedla ředitelka domova Jana Kuchajdová. Také
starosta Ivan Týle byl čiperností jubilantky překvapen. „Už
jsem gratuloval několika občanům s trojciferným věkem, ale
vy jste určitě nejčilejší,“ zmínil.
Nejstaršími obyvateli města jsou Štěpánka Nossková (102
let) a Josef Mattivi (101 let).
Oslavenkyně si na tříciferné jubileum s chutí připila.

Veletrh Novojičínska otevřeli starosta Ivan Týle a ředitel úřadu
práce Zdislav Zima, v pozadí Vlastimil Bordovský,
vedoucí územního odboru pro vnější službu Policie ČR Nový Jičín.
g

Přes sedm tisíc návštěvníků bylo zvědavo na XI. ročník
Veletrhu Novojičínska, který se konal 15. a 16. května v areálu
zimního stadionu. Poprvé tak rozsáhlou akci organizovalo
samo město. Lidem ani příliš nevadilo nepříznivé počasí, které
překazilo tradiční Pou Rádia Čas, některá vystoupení se
ale přesunula pod střechu.
Ani v době ekonomické krize neopadl zájem vystavovatelů,
sešlo se jich více než sedmdesát. Také oni měli z vysoké návštěvnosti radost. „Mám zkušenosti, že po Veletrhu Novojičínska se zájem zákaznic zvýší, obhlédnou si to tady, získají
kontakt a pak přijdou do půjčovny,“ poznamenala majitelka
půjčovny svatebních šatů Kamila Přecechtílková.
Také návštěvníci si veletrh pochvalovali, zvláště pak rozmanitost nabídky. „Dívali jsme se na kamna a hned jsme si
nakoupili nějakou drogerii a speciality. Jsme už tady poněkolikáté,“ uvedl Václav Svoboda.
Jak podotkl vedoucí živnostenského odboru Stanislav Bartoň, vstup na veletrh byl bezplatný, stejně tak za plochu si
město vystavovatelům nic neúčtuje. „Je to jako vklad města
pro podporu podnikání,“ řekl Bartoň.
Doprovodný program byl bohatý, sledovaná byla prezentace činnosti Policie ČR a hasičského záchranného sboru,
o velmi elegantní módní přehlídky se postarala novojičínská
soukromá střední škola Educa. V tombole bylo 119 cen s celkovou hodnotou 55 tisíc korun. „Je příjemným překvapením,
že i přes ekonomickou krizi mělo o veletrh zájem tolik podnikatelských subjektů. Nelze si než přát, aby podnikání bylo
tím nosným, co bude společnost obohacovat,“ konstatoval
starosta Ivan Týle.

Nový Jičín
má další stoletou občanku
Text a foto Josef Gabzdyl
g V neuvěřitelné čilosti ducha i těla oslavila 13. května stoleté

narozeniny paní Božena Blahutová z Nového Jičína. Osm let
žije v novojičínském Domově pro seniory Paprsek, kde udivuje
aktivitou a zdravím. „Jsem nervózní, přeci jen jsem zvyklá
spíše na klid. Ale stovka už je pěkné číslo,“ poznamenala
jubilantka při oslavě v domově.
Každou neděli chodí do kostela a ráda se prochází městem.
Využívá služeb kadeřnice, nevynechá manikúru či pedikúru.
V domově se stará o andulky. „Co bych doporučila pro dlouhý
život? Lásku, pořád hodně práce a také oves. Povařím ho
v mléce a pak piju, na noc to je nejlepší,“ prozradila.
Paní Blahutová se narodila 13. května 1910 v Petřvaldu na
Karvinsku, nakonec jich bylo sedm sourozenců. Rodině však
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Jak levně zateplit dům nebo
si pořídit ekologické vytápění?
Ing. Ivana Kovaříková a Josef Gabzdyl
g Městský úřad v Novém Jičíně ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí a Státním fondem rozvoje bydlení pořádá seminář s názvem Dotační programy — vaše příležitost
„Žádost o podporu krok za krokem“.
Seminář, na kterém se dozvíte, jestli máte nárok na dotace
na zateplení rodinného, bytového i panelového domu, pořízení ekologického vytápění, či výměnu plastových oken, se
koná ve čtvrtek 3. června od 14.00 do 17.00 hod. v aule budovy
městského úřadu na Masarykově náměstí 1. Vstup je bezplatný, rezervace místa je možná na čísle 556 768 232.
Postupně vystoupí odborníci, kteří sdělí vše potřebné k dotačním projektům vhodným jak pro obce či města, ale také
pro podnikatele i další občany.
Od 14.00 do 15.00 hodin se začne probírat problematika Operačního programu životní prostředí, kde bude řečen harmonogram výzev, dále stav čerpání a seznámení s dotačními tituly. Od 15.00 hodin začne pro občany asi nejzajímavější část,
tedy dotační titul Zelená úsporám, kde specialistka uvede
veškeré aktuální informace k programu. Od 16.00 hodin pak
začne jednání o dotačním titulu Nový panel. K dispozici také
budou vzory žádostí o dotace, samozřejmostí jsou odpovědi
na dotazy přítomných.
Případné bližší podrobnosti podá ing. Ivana Kovaříková
z oddělení rozvoje města, telefon 556 768 232, e-mail: ikovarikova@novyjicin-town.cz. Těšíme se na vaši účast.

Areál krytého bazénu v Novém Jičíně oslavil pětatřicátiny
Text Josef Gabzdyl, foto archiv Muzea Novojičínska, městského úřadu a Josefa Gabzdyla
g

Pětatřicátníci, chlapci jako květ... zpívá se v jedné oblíbené
písni. Ale v jaké kondici slaví stejné výročí svého vzniku areál
krytého bazénu? Několik nákladných operací, stále více větších či menších nemocí, ale pořád spolehlivě slouží svému
účelu. Basketbalový klub coby provozovatel bazénu uspořádal v sobotu 8. května, tedy na den přesně 35 let od zprovoznění, prohlídku technologického zázemí bazénu s volným
plaváním. „Přišlo 70 lidí, takový zájem nás velmi mile překvapil,“ konstatoval vedoucí areálu Milan Dvořák.

Fotomateriálu z doby vzniku bazénu se mnoho nedochovalo,
přinášíme alespoň pět historických snímků a jednu zajímavost. Pokud jste vlastníky fotografií zahájení provozu, ozvěte
se prosím tiskovému mluvčímu na telefonní číslo 603 889 312
nebo na emailovou adresu jgabzdyl@novyjicin-town.cz. Děkujeme.
Více zajímavostí najdete na internetové stránce www.basketnj.cz, v sekci Bazén.

g

Ulice Novosady na začátku 20. století, tedy v době, kdy se o bazénu nikomu ani nesnilo. Domy vpravo zůstaly, vlevo nyní stojí bazén.
g Bazén se stavěl v tehdy oblíbeném stavebním stylu „Akce Z“. Po výstavbě objektu se ještě dokončovaly úpravy okolí.

g

Unikátní snímek z rozestavěného interiéru bazénu, prostředí jistě poznáváte g V sousedství bazénu ještě zhruba deset let stála velká
budova z červených cihel, bývalá Preisenhammerova textilní továrna, pak Karnola, nakonec sklad kožek Tonaku.

V přízemí „skladu kožek“ byly nějaký čas i šatny pro návštěvníky venkovního bazénu. Pamětníci vzpomínají na zápach kožek a plno
molů g Nemáte vidiny, nejste v Novém Jičíně, ale na bazénu v Příbrami. Za socialismu se občas stejné projekty využívaly vícekrát.

g
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Ve Straníku
se řešilo sečení trávy

Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Text a foto Josef Gabzdyl

Na některých místech je silnice z Nového Jičína přes Skalky
a Čerák do Kojetína ve velmi špatném stavu.
g

V poklidné atmosféře se nesla veřejná schůze v Kojetíně,
která se ve čtvrtek 13. května konala v místním pohostinství.
Postupně se budeme věnovat všem zásadnějším tématům
zde probíraným.
Jednou z prvních se stal stav silnice vedoucí z městské části
okolo Čeráku na Nový Jičín. Tato jindy poklidná silnice místního významu se totiž vloni po povodních stala velmi frekventovanou komunikací. „Cesta přes Bludovice byla zavřená,
proto mnoho vozů a často i nákladních nebo kamionů, jejichž
řidiči to tady trochu znají, jezdilo přes nás. Bylo to skoro
jako po dálnici,“ uvedl jeden z přítomných asi třiceti občanů.
Vozovka tím trpěla a na několika místech navíc narušuje
povrch tekoucí voda ze svahů Svince.
Vedoucí novojičínského střediska Správy silnic Moravskoslezského kraje Zbyněk Kubala zmínil, že ještě letos se nejhorší místa opraví. „Nejprve však po zimě musíme uvést do
co nejlepšího stavu silnice, která jsou pro dopravu důležitější, Kojetín přijde na řadu odhadem tak v červenci,“ uvedl
vedoucí. Jak dodal, určitě se nebude po celé délce pokládat
nový asfaltový koberec. „Drenážemi a dalším stavebním opatřením zabráníme pronikání vody na vozovku a co nejkvalitněji vyspravíme všechny výtluky,“ slíbil vedoucí Kubala.
Starosta Nového Jičína Ivan Týle ocenil vysokou účast občanů Kojetína. „Když si uvědomím, že městská část Kojetín
čítá zhruba 180 obyvatel, tak šestina přišla na jednání. Lidé
tady mají zájem o záležitosti v obci.“

Z mestských
cástí...
ˇ
ˇ

Silnice
na Kojetín bude opravena

g Sečení trávy, protialkoholová vyhláška nebo úprava potoka.
To je jen několik témat z veřejné schůze konané v pondělí
24. května v tělocvičně u hřiště v městské části Straník. Většině
probíraných věcí se Zpravodaj bude postupně věnovat.
Tráva se v městské části seče dvakrát ročně, občané však
navrhovali častější sečení a měli i připomínky, jak a kde se
seče. „Když kosíme svou trávu, tak pravidelně zajedeme i na
některé obecní pozemky. Jen nám vadí, že určitá místa se
nesečou vůbec nebo se tráva nechá jen tak ležet a zahnít,“
zněly námitky. Vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková upozornila, že lidé některé lokality mylně považují za
městské. „Při pohledu na mapu uvidíte, že město ve Straníku
vlastní poměrně málo pozemků. Můžeme se podívat na jednotlivé případy a pokud jde o městské lokality, zajistíme
nápravu,“ uvedla.
Starosta Nového Jičína nabídl občanům sečení městské trávy
ve Straníku za finanční odměnu. „Už několikrát jsme to tady
bez úspěchu nabízeli. Pokud se přímo ve Straníku najde někdo,
kdo by se o trávu staral, jistě by to vedlo ke spokojenosti všech.
Proto nabídku opakujeme a případný zájemce a se nám
ozve, poté dojednáme podmínky,“ konstatoval starosta.
Na přetřes se dostala i obecní vyhláška vymezující prostory
se zákazem požívání alkoholu na veřejnosti. Mezi vyjmenovaná místa patří i prostranství okolo obchodu ve Straníku.
Na jednání padla opakovaně od jednoho z občanů žádost,
aby místo bylo alespoň o víkendu vyjmuto z vyhlášky a prostranství doplněno o lavičky, příp. slunečníky. „Požadavek
k doplnění vyhlášky o obchod ve Straníku vzešel právě od
místního osadního výboru, nikoliv z města,“ připomenul starosta Týle. Když se občan s návrhem ozval znovu, postavili
se proti jeho snaze někteří další přítomní. „Právě o víkendu
chodí do obchodu i naše děti a rozhodně nesouhlasím s tím,
aby tam postával někdo opilý,“ ozvala se jedna žena.

Po skončení veřejné schůze se debatovalo i nad mapou Straníku.

Do Straníku povede
další autobusová linka
Josef Gabzdyl
g

Od června nově zamíří jeden spoj městské hromadné dopravy do Straníku. Ze zastávky u autobusového nádraží v Novém Jičíně vyjede v pracovní dny nízkopodlažní autobus
v 16.20 hodin a přes zastávky Tonak, Bludovice — samoobsluha, Bludovice — škola a Bludovice — VOP přijede v 16.38 hodin
do Straníku. Zpět v centru Nového Jičína zastaví v 16.53 hod.
„Požadavek na další linku zazníval ze Straníku delší čas,
zvláště pak s přihlédnutím k tamnímu azylovému domu pro
matky s dětmi. Proto také jsme zvolili nízkopodlažní vůz.
Členové osadního výboru za nejpotřebnější zvolili tento čas
a věříme, že bude cestujícími hojně využíván,“ uvedl starosta Ivan Týle.
Do Straníku se převedla linka, která zajížděla nejprve do
Bludovic a poté směřovala do Žiliny. Mnoho cestujících ji však
nevyhledávalo, protože většina při cestě do Žiliny upřednostňovala dálkové autobusy jedoucí z Nového Jičína do Frenštátu pod Radhoštěm.
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Veřejná schůze v Loučce
musela být odložena
Josef Gabzdyl
g Veřejná schůze v největší novojičínské městské části Loučka

musela být z původního termínu 18. května odložena. Důvodem se stala aktuální nepříznivá povodňová situace na území
Nového Jičína a některých částí města, což by znemožnilo
účast jak zástupců vedení města, tak i pracovníků vybraných odborů městského úřadu.
Po dohodě s osadním výborem nakonec byl zvolen náhradní
termín, a to úterý 1. června od 17.00 hodin. Místo zůstává
stejné, tedy areál Svazu chovatelů. Veřejné schůze se zúčastní
zástupci vedení města, pracovníci některých odborů, např.
životního prostředí nebo obecního podnikání, příp. zástupci
městské policie, technických služeb a bytového podniku.

Školáci malovali automobily
Text a foto Pavel Smolík

Pro většinu účastníků, mezi nimiž nechyběl ani starosta
Nového Jičína Ivan Týle, byla velká část trasy objevná. Zvláště
pak zaujaly netradiční pohledy na naše město a jeho nádherné
okolí. Nečekaný zájem, vyvolaný po zveřejnění údajů o studánkové trase v minulém čísle Novojičínského zpravodaje,
přiměla autory trasy vydat ve spolupráci s městem samostatný průvodce i s fotografiemi. V blízké budoucnosti po dohotovení stříšek nad dvěma studánkami a dokončení obnovy
božích muk přibude i stručný popis jednotlivých studánek.
Druhé otvírání studánek zažili i návštěvníci koncertu Dětského pěveckého sboru Ondrášek odpoledne v sobotu 8. května. Společně se spřáteleným sborem Kvítek z Dačic s velkým
úspěchem přednesli mimo jiné právě onu známou kantátu
Otvírání studánek Bohuslava Martinů na slova Miloslava Bureše. Novojičínské hudbymilovné publikum tak mělo možnost
vyslechnout toto nádherné dílo po více než čtyřiceti letech,
které uplynuly od chvíle, kdy je uvedla ženská část sboru
Ondráš pod vedením Ervína Bártka.

Ondrášek měl veleúspěšné jaro
Josef Zajíček, sbormistr
Vítězná třída dostala za nejkrásnější výkresy zaplacený školní výlet.
g Školám na Novojičínsku koncem loňského roku společnost
Trendcar nabídla zapojení do výtvarné soutěže o školní výlet. Smyslem soutěže bylo přivést děti základních škol na
krátké zamyšlení, jak automobily působí na naše životní prostředí a jak k tomuto problému přistupuje značka Toyota.
Aby bylo rozhodování o výhercích přece jen o něco spravedlivější, soutěžící byli rozděleni do tří kategorií podle věku.
Do soutěže nakonec dorazily výkresy ze šesti základních
škol okresu Nový Jičín. Porota pečlivě posuzovala obdržené
práce a nakonec vyhlásila vítěze soutěže. Tím se stala Základní škola Starý Jičín, 7. třída. Dne 19. května zástupci společnosti TrendCar a Městského úřadu Nový Jičín oficiálně
předali vítězné třídě symbolický certifikát jako poukaz na
úhradu školního výletu v plné výši. Druhou odměnou pro vítěze pak je skutečnost, že tito sedmáci získali pro celou školu
pozvání na exkurzi do společnosti TrendCar.
Jak to měla porota těžké, můžete posoudit sami. Z nejpovedenějších obrázků bude připravena galerie, kterou můžete
zhlédnout ve vstupních prostorách městského úřadu.

Dvojí otvírání studánek
Text a foto Pavel Wessely

Na cestách za studánkami se Nový Jičín ukáže v celé své kráse.
g

Symbolickým otvíráním studánek byla společná vycházka
téměř šedesáti členů Klubu rodáků a přátel Nového Jičína
i dalších milovníků přírody po úbočích žilinského Puntíku.
Slunné počasí posledního aprílového dne a svěží jarní příroda
byla příjemným rámcem první společné návštěvy téměř zcela
obnovených osmi studánek.

Komorní sbor prokázal, že patří do světové špičky sborového zpěvu.
g Po tříměsíčním období relativního klidu rozjel novojičínský
Ondrášek naplno jarní kolotoč koncertních zájezdů, soutěží
a festivalů. Ten odstartoval o posledním březnovém víkendu
přípravný sbor Kulihrášek účastí na mezinárodním festivalu
Young Prag, kde si malí pěvci vyzpívali stříbrné umístění mezi
renomovanými zahraničními tělesy.
V poslední dubnové dekádě (20.— 25. 4.) si koncertní sbor
Ondrášek přivezl ze soutěže v italském Malcesine (světoznámém letovisku na břehu Lago di Garda) dvě trofeje, třetí cenu
v kategorii světská hudba a druhou cenu v kategorii duchovní
hudba. Soutěž se koná jednou za dva roky a je organizována
italskou sborovou asociací a jedná se o ryze dětský sborový
festival do 16 let.
Vrcholem jarní sezony se stalo květnové sborové klání v irském Corku, jehož se zúčastnlo nejstarší sborové oddělení,
komorní sbor Ondrášek. Soutěž v Irsku je historicky jednou
z nejstarších v Evropě (56. ročník) a oprávněně patří k absolutní špičce mezi světovými festivaly. Do Corku se sjelo na
30 sborových těles z celého světa, z toho deset se jich přímo
zúčastnilo Fleischmannovy soutěže.
Komorní sbor si vynikajícím výkonem získal uznání všech
konkurentů a sborových kritiků, aby nakonec přivezl 3. cenu,
která má s ohledem na prestiž festivalu cenu zlata.
Domácímu publiku se Ondrášci představili na májovém koncertě dne 8. května pod příhodným názvem Otvírání studánek
v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Koncert byl věnován
jednak jubileu Bohuslava Martinů (nar. 1890) a rovněž jako
poděkování ke Dni matek. V samotném závěru školního roku
čekají na novojičínské zpěváky festivaly v Liberci a Staré Boleslavi a konečně sborové soustředění v chorvatském Zaostrogu jako „pracovní“ odměna za celoroční úsilí.
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Zámek přiblíží osobnosti,
často i zamlčované
Text a foto Josef Gabzdyl

okruh, což se otevřením druhé části expozice o Novém Jičíně
splnilo.“ Návštěvník tak může zvolit prohlédnutí expozice dávných časů Nového Jičína, poté přejde do unikátní výstavy klobouků a pokrývek hlavy, následuje nová expozice a nakonec
po vyfotografování v pamětní síni generála Laudona může návštěvu muzea zakončit v některé z příležitostných výstav.

Poklady novojičínské expozice
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska
g

Expozice přiblíží životy mnoha osobností města.
g Bezpočet osobností představuje nová expozice Muzea Novojičínska mapující Nový Jičín v 19. a 20. století. Jak při otevření nových muzejních sálů poznamenal vedoucí autorského
týmu Jaroslav Zezulčík, rozhodně žádnému z nich nedávali
kladná či záporná znaménka. Často se tak objevují fotografie
nebo dokumenty lidí, o kterých se v minulosti nejen neučilo,
ale ani veřejně příliš nemluvilo. „Není naším úkolem hodnotit, každá z těchto osobností se o Nový Jičín něčím významným zasloužila,“ uvedl Zezulčík.
Zmínil tak i období před druhou světovou válkou, kdy ve
městě žilo podstatně více německy mluvících občanů, než těch
rodile mluvících česky. Dramatický vývoj v Evropě pak těžce
poznamenal i Nový Jičín, a to v podobě nacismu a jeho zločinů
na Češích, Židech a německých antifašistech, poté válečných
útrap a nakonec zdaleka ne vždy lidsky provedeným odsunem
německého obyvatelstva za hranice.
Typickou ukázkou rozporuplnosti tehdejší doby byl starosta
Ernst Schollich. Na jedné straně odpůrce vzniku samostatného československého státu a nakonec příznivec nacismu,
ale také člověk, který se zasloužil o velký stavební rozmach
města v meziválečné době, kdy například vznikla kanalizace,
přestavěla radnice, postavilo kino nebo zvelebily městské parky. Pamětníci pak vzpomínali na jeho příkladnou péči o pořádek ve městě a hojné dary muzeu. „I on si proto místo v expozici zasloužil,“ poznamenal Radek Polách, koordinátor všech
prací spojených se vznikem expozice.
Galerie významných rodáků a občanů, kteří ve městě zanechali nesmazatelnou stopu, je vskutku nepřeberná. Své
místo tak zde mají například objevitel vzdálených zemí na
severu Eduard Orel, manažer závodního týmu Mercedes Alfred
Neubauer, válečný hrdina gen. Jaroslav Hla o, sbormistr a zakladatel Klubu rodáků a přátel Nového Jičína Ervín Bártek,
učitel a muzejník Jaroslav Štindl, písničkář a básník Karel
Kryl se svým otcem, známým knihtiskařem, tvůrce mnoha
železničních tratí v rakouském mocnářství Karel von Schwarz,
spisovatelka Božena Benešová, zakladatel hotelu Praha Heinrich Hohl nebo zakladatel Národního muzea v Mexiku Dominik Bilímek. „Marně jsem hledal někoho, na koho by tvůrci
expozice zapomněli. Je to tady opravdu moc krásné,“ pochvaloval si předseda Klubu rodáků a přátel Nového Jičína
Pavel Wessely.
Nová lákavá výstava vznikla v dlouho prázdných zámeckých
místnostech. Ještě před rokem 1989 zde sídlila stálá expozice
dělnického revolučního hnutí, nyní se podle ředitelky Muzea
Novojičínska Sylvy Dvořáčkové splnil sen mnoha muzejníků.
„Dlouho jsme si přáli, abychom měli uzavřený návštěvnický
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ČÁKA NÁRODNÍ GARDY V NOVÉM JIČÍNĚ. Nová stálá
expozice historie města Nového Jičína v období 19. a 20. století s názvem „VE ZNAKU ZAVINUTÉ STŘELY II“ nabízí návštěvníkům množství unikátních sbírkových exponátů z fondů
Muzea Novojičínska. Poj me si postupně přiblížit nejzajímavější exponáty.
Revoluční rok 1848 zasáhl svými událostmi také Nový Jičín.
V dubnu téhož roku byl ve městě zřízen jeden batalion Národní gardy složený ze čtyř kompanií čítajících na 500 mužů.
Měl k dispozici dva kanony a jednu hudební kapelu. Uniforma
gardy se skládala z tmavě modrého kabátce s vysokým límcem a žlutými knoflíky, který doplňovaly šedivé vlněné kalhoty s červeným lemováním. Na hlavě gardisté nosili černou
čáku (tschako) s koňskými žíněmi. K výstroji patřila kožená
kartuše na náboje připojená k řemenu s ozdobnou sponou.
Vycházková modrá képi byla ozdobena zlatě vyšitou kokardou
s písmeny N. G. Řadoví gardisté měli k dispozici po jedné
pušce, důstojníci nosili šavli.
K povinnostem Národní gardy v Novém Jičíně náleželo střežení městské radnice, ve které se nacházela c. a k. pokladna,
státní věznice, c. a k. erárních zásobovacích obchodů a střežili
také transporty vězňů. Hlavním úkolem však bylo udržet pořádek a zastavit případné revoluční nepokoje.
Poprvé garda zasáhla proti vzbouřenému davu v srpnu 1848,
kdy zastavila více než stovku dělníků snažící se o demolici
stavby továrny J.N. Preisenhammera. V září proběhlo slavnostní svěcení praporu novojičínské gardy na náměstí za přítomnosti gard z okolních měst. V prosinci téhož roku se několik novojičínských gardistů vyznamenalo při zadržení zběhlých
husarů z Uher. Následující období již bylo klidnější a garda
se zapojila i do společenských událostí ve městě. Patentem
císaře Františka Josefa I. byly všechny Národní gardy v srpnu
1851 rozpuštěny.
V expozici historie města Nového Jičína je prezentován
revoluční rok 1848 několika autentickými sbírkovými předměty. Patří mezi ně také čáka gardisty, která je uvnitř označena nápisem Valentin Sapletal in Neutitschein.
Všechny unikátní sbírkové exponáty lze zhlédnout v rámci
prohlídky stálých expozic Muzea Novojičínska v Žerotínském
zámku v Novém Jičíně. Otevírací doba pro veřejnost: úterý
až pátek 8 —12, 13 —17 hod., v sobotu a neděli od 9 do 16 hod.

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

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN

2010

KINO KVĚTEN
Po 31. až st 2. června v 18.00 a ve 20.00 hod. EXMANŽELKA ZA ODMĚNU. Akční komedie USA. Lovec odměn
dostane za úkol zatknout svou bývalou ženu, protože se
nedostavila k soudu. Mládeži přístupno, 110 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 3. až ne 6. června v 18.00 a ve 20.15 hod. MAMAS &
PAPAS. Český film. Čtyři příběhy, jeden možná váš. Režie:
Alice Nellis. Do 12 let nevhodný, 110 min., 80,- Kč.
g Po 7. až st 9. června v 18.00 a ve 20.15 hod. VLKODLAK.
Horor, thriller, romantický, Velká Británie, USA. Postava
spořádaného člověka, který se za úplňku mění v krvelačnou
bestii, nepřestává diváky fascinovat. Mládeži nepřístupno, 102 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. června v 16.00 a 18.00 hod. KUKY SE
VRACÍ. Český film. Loutkový film Jana Svěráka zobrazuje
dětský fantazijní svět. Hlavní postavou je odvržený medvídek Kuky vydávající se na cestu domů, na které zažije několik dobrodružství. Snímek je určený pro děti, konflikty mezi
loutkovými postavami a ladění snímku coby „road movie“
ale zpřístupní snímek i staršímu divákovi. Mládeži přístupno, 95 min., 75,- Kč.
g Čt 10. až ne 13. června ve 20.00 hod. NINE. Americký
romantický muzikál. Excelentní taneční čísla a hvězdná
herecká sestava dominují filmové verzi muzikálu „Nine“.
Mládeži přístupno, 120 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 14. až st 16. června v 16.00 a v 18.00 hod. JAK VYCVIČIT DRAKA. Animovaný, komedie USA. Pohádkový děj
se odehrává na dalekém severu v době Vikingů. Mládeži
přístupno, 98 min., 75,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. června v 18.00 hod. IRON MAN 2. Americký sci-fi, akční film. Tony Stark si udělá skvělé kyberneticky ovládané brnění a pak to všem nepřátelům ukáže...
Do 12 let nevhodný 125 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 17. až ne 20. června ve 20.15 hod. Po 21. až st 23. června v 18.00 hod. ROBIN HOOD. Akční drama USA. Zapomeňte na všechno, co jste slyšeli o slavném zbojníkovi. Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi
tohoto příběhu. Do 12 let nevhodný, 140 min., titulky,
75,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. června v 18.00 hod. SOUBOJ TITÁNŮ.
Nová filmová verze amerického filmu z r. 1981. Boj o moc
staví muže proti králům a krále proti bohům. Do 12 let
nevhodný, 106 min., titulky, 80,- Kč.
g Čt 24. až ne 27. června ve 20.15 hod. KICK—ASS. Akční
komedie USA. Dave není zrovna takový, aby ho měli všichni
rádi. To mu začne hodně vadit a jednoho dne se rozhodne,
že bude superhrdina. Mládeži nepřístupno, 106 min., titulky, 80,- Kč.
g Po 28 až st 30. června v 18.00 a ve 20.00 hod. PODIVNÍ.
Akční, drama, horor, sci-fi USA. Spojené arabské emiráty.
Někde u malého městečka ztroskotá letadlo, které mělo
na palubě nebezpečný virus. Nákaza se dostane do vodního systému města a obyvatelé začínají mít násilnické
sklony. Místní šerif spolu s manželkou a ostatními „nenakaženými“ vedou těžký boj o přežití. Mládeži nepřístupno,
101 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 1. až st 7. července v 18.00 hod. KOUZELNÁ CHŮVA
A VELKÝ TŘESK. Anglická rodinná komedie. Když vás
vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný
člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná chůva Nanny
McPhee. Scénář magického a zábavného vyprávění znovu
napsala Emma Thompson, která se zároveň zhostila titulní
role. Mládeži přístupno, 109 min., dabing, 75,- Kč.
g

Středa 2. června v 19.00 hod. Michael Cooney: NÁJEMNÍCI PANA SWANA aneb PENÍZE NA CESTĚ.
Nájemníci pana Swana jsou v duchu moderní anglické situační frašky doslova napěchovány množstvím gagů a bláznivých situací. Divadlo Pod Palmovkou, Praha. Předplatné sk. D. Vyprodáno.
g Sobota 12. června v 19.00 hod. Colin Higgins: HAROLD
A MAUDE. Příběh bizarní dvojice osmnáctiletého mladíka
a osmdesátnice. Zatímco on je nenapravitelný pesimista
a „sériový sebevrah“, ona je obdařena překypující radostí
ze života, vírou, že každý konec je jen začátek něčeho nového, lepšího. V titulní roli Maude uvidíte dámu, jejíž vztah
k životu se od toho Maudina téměř neliší — vynikající herečku Květu Fialovou. Slovácké divadlo Uherské hradiště.
Předplatné sk. A. Předprodej od 11. 5.
g Úterý 15. června v 19.00 hod. SPIRITUÁL KVINTET.
Repertoár této letos právě 50 leté české folkové skupiny je
nebývale široký — od moravských lidových písní, renesančních, pražských, irských a skotských balad až ke gospelům
a spirituálům. Na koncertě zaznějí i písničky z jejich loňské
nové desky — Zatím dobrý. Praha. Předprodej od 11. 5.
g

Ondráš vydal třetí album
Text a foto Josef Gabzdyl
Pěvecký sbor Ondráš se může pochlubit novým albem
s názvem Výběr z repertoáru. Disk obsahuje skladby od renesanční hudby, klasické barokní písně až po lidovky nebo
písně od novojičínského známého autora Václava Ptáčka.
„Album vznikalo tři roky, takže je to nahrávka poměrně
různorodá a je zajímavá repertoárem a dramaturgií, takže
rozhodně stojí za poslech,“ uvedla umělecká vedoucí Ondráše Eva Polášková.
Zvuk byl natočen ve studiu Českého rozhlasu Ostrava,
o aranžmá se postaral Jiří Pospíšil, který je i autorem jedné
upravené skladby. V historii sboru to je třetí album, není
volně ke koupi, k dispozici je na koncertech Ondráše nebo
prostřednictvím jeho členů.
Sbor čítající 37 pěvkyň a pěvců pokřtil album na Májovém koncertu v Beskydském divadle, na který si Ondráš
přizval kvarteto Music Gaudeans. V příštím roce sbor oslaví
šedesátiny, na což se podle umělecké vedoucí už začíná
připravovat. „Bude to důležitý rok. Naše řady jsme částečně omladili, hlavně však máme nové kostýmy, což bylo
docela náročné. Jinak pokračujeme v lokálních koncertech,
snažíme se vymyslet zajímavý recitál, další programy a pozvat zajímavé hosty,“ uvedla Polášková.

g

Umělecká vedoucí Ondráše Eva Polášková s novým CD souboru.
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...a Klub Galerka

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

Pátek 4. 6., POHÁR STAROSTY MĚSTA. Akce se uskuteční pod záštitou města Nový Jičín na sportovištích ZŠ, TJ
a BC Nový Jičín. Soutěží se ve florbalu, fotbalu, volejbalu, basketbalu, atletice, vybíjené a jízdě zručnosti.
g Čtvrtek 10. 6. od 18.00 hod., ORIENTÁLNÍ VEČER. Přehlídka orientálních tanců, vstupné 30,- Kč, předprodej vstupenek od 31. 5. 2010 v pokladně SVČ Fokus.
g Čtvrtek až neděle 24. 6. — 27. 6., MEZINÁRODNÍ POHÁR
STAROSTY MĚSTA. Setkání sportovců partnerských měst.
g Středa 30. 6., Amfiteátr Skalky, VÍTÁNÍ PRÁZDNIN. 16.00
až 18.00 hod., Fokus vás baví, aktivity a soutěže. 18.00 hod.,
taneční koktejl, vystoupení zájmových kroužků SVČ Fokus.

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853 g fax: 556 706 692 g e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz g www.meks.novy-jicin.cz

g
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g Výstavní síň „Stará pošta“ od 2. do 17. června 2010. Výstava
černobílých kreseb the first step: A Hysteria of Black & White,
AHMED MANSOUR. Vernisáž: úterý 1. června 2010 v 18.00
hodin. Otevřeno: po—pá 9.00 —11.00/14.30—17.00 hodin.
g Coffee music bar Stará pošta do 17. června 2010. Výstava
černobílých fotografií „Stará pošta Tour“, Jakub KOŤÁTKO.
Otevřeno: út—čt 12.00—22.00 hod., pá 12.00—24.00 hod., so 16.00
až 24.00 hod. Od 18. června do 18. července 2010.
g Výstava fotografií absolventů dvoudenního fotografického workshopu. Vernissage & afterparty prvního workshopu: pátek 18. června 2010 v 19.30 hodin.

Tábory: Fokus nabízí
odbornost a kvalitu
Josef Gabzdyl

ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

1., 8., 15., 22. a 29. 6. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod., MTG
Slayers, klub hráčů Magic the Gathering TCG.
g 2. 6. (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. 6. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., Hard Post, Rhapsody of Fire.
g 4. 6. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 50,- Kč. Jan Nic, sám
s kytarou. Texty ze života, písně o lásce, politice a o pivu.
g 4.—6. 6. (pá—ne) Hudební kavárna, 350,- Kč. Fotografický
workshop — young&fresh. Martin Kašpar a David Mužík
vás zvou na dvoudenní fotografický workshop.
g 5. 6. (so) Park u Žerotínského zámku, 10.00 hod. Městský
dechový orchestr města Nový Jičín, u Pierota s dechovkou.
g 5. 6. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 50,- Kč. Two Men,
acoustic alternative pop music.
g 5. 6. (so) Čajovna Archa, 6.15 hod. Čajovýlet do Fulneku,
kulturně přírodní expedice. Sraz v 6.15 hod. u vlakového nádraží Nový Jičín-město, v 6.28 hodin odjezd.
g 9. 6. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., Dirty Projectors,
film a káva. (The Man Who Wasn’t There & Presso with cream.)
g 10. 6. (čt) Čajovna Archa,18.00 hod., 100,- Kč. Večer otázek
a odpovědí. Povídat si s vámi budou Zdeněk Vacek a PhDr.
Libuše Panáčová.
g 11. 6. (pá) zahrada Nové Slunce, 20.00 hod., př. 80,- Kč, mí.
100,- Kč. The Roads (UK/CZ) & Pound Street (NJ), rock’n’
roll na zahradě. Předprodej Informační centrum Nový Jičín.
g 12. 6. (so) zahrada Nové Slunce, 19.00 hod., př. 99,- Kč, mí.
120,- Kč. Festival Novojičínský Šišák, 2. ročník festivalu
folk a country. Předprodej Informační centrum Nový Jičín.
g 12. 6. (so) Čajovna Archa, 9.00 hod., 1 000,- Kč. Namaluj si
svůj „neviditelný svět“, seminář intuitivního malování. Pod
vedením lektorky PhDr. L. Panáčové.
g 12. 6. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. Jan Hlucháň,
acoustic-folk z Valmezu. Venkovní koncert.
g 13. 6. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Česko a Evropa, turnaj ve vědomostní deskové hře.
g 16. 6. (st) Hudební kavárna, 18.00 hod. On the vinyl road,
poslechový večer. Interaktivní večírek s opravdu kvalitním
zvukem vinylových LP nosičů.
g 17. 6. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Reggaenerace,
Marley Magic.
g
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Středisko volného času Fokus připravilo na prázdninový
čas bohatou nabídku příměstských i pobytových táborů. „Tábory budou na různých místech v Beskydech, na Novojičínsku,
na Frýdecko-Místecku a v Oderských vrších,“ řekl zástupce
ředitelky Fokusu Martin Jakůbek a jak dodal, tábory jsou cíleně připraveny pro různé věkové kategorie a tématicky zaměřené, takže určitě nehrozí, že by se někdo nudil. „Vyberou
si šestiletí i sedmnáctiletí, sportovci i jinak nadaní,“ slíbil.
Namátkou pro nejmenší je určen tábor s názvem Zašmodrchané pohádky v krásném prostředí Horní Bečvy, pro milovníky přírody je zase určen tábor Puák posazený do Nízkého
Jeseníku. I názvy jsou často všeříkající: Piráti, Bezva prázdniny, 5. element — souboj Pokemónů nebo FloorballCamp.
Podle Jakůbka mají tábory Fokusu ještě jednu nezanedbatelnou výhodu, a to pedagogické vedení. „Celý rok pracujeme
s dětmi. My známe je, ony nás. Jsme akreditované středisko,
takže rozhodně nehrozí, že by rodiče netušili, do jakých rukou své potomky dávají,“ vysvětlil Jakůbek.
Bližší informace o nabídkách táborů získáte na internetových stránkách www.fokusnj.cz nebo na telefonním čísle
556 710 088. Nabídka byla umístěna i na plakátovacích plochách ve městě.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
g 18. 6. (pá) Městská knihovna, 18.30 hod. Když do života
vstoupí nemoc. O nemoci v životě člověka bude přednášet
prof. MUDr. ThLic. Květoslav Šipr.
g 18. 6. (pá) Hudební kavárna, 19.30 hod., 30,- Kč. Vernissage of the photoworkshop.
g 19. 6. (so) Kamenné divadlo Skalky, 17.30 hod., 60,- Kč. Divadelní dílna XIV. Tradiční setkání divadelníků.
g 21. 6. (po) Klub Galerka, 18.00 hod., 20,- Kč. Vznešená hraběnka Marie Walburga Truchsess-Zeil, literární večer.
g 23. 6. (st) Hudební kavárna, 19.30 hod., Podzemní moderna XIII — YELLO. Švýcarské avantgardní disko, exotické
rytmy, hluky ulice, cvrlikání ptáčků a sexy vokál…
g 24. 6. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod., Po hudebním chodníčku v mlhách, F. Zappa The Mothers of Invention.
g 24. 6. (čt) Čajovna Archa, 20.00 hod., 40,- Kč. Čína, vyprávění spojené s projekcí a ochutnávkou.
g 26. 6. (so) Čajovna Archa, 16.00 hod. Zahrada, 6. ročník
pohodového hudebně čajového festivalu.

g Do 6. června 2010. ZKAMENĚLÉ STOPY. Nahlédnutí do tajemného světa živočichů z minulých
geologických dob. Rytířský sál Žerotínského
zámku.
g Do 22. srpna 2010. MIROSLAVA JANOUŠKOVÁ, OBRAZY A SKLO. Nová galerie Žerotínského zámku.
g Od 11. června do 12. září 2010. ALFRED NEUBAUER „MUŽ TISÍCE TRIKŮ“ aneb novojičínský rodák
a závodní vozy Mercedes na tratích Grand Prix a Formule 1.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 10. června v 17.00
hodin. Rytířský sál Žerotínského zámku.

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00;
sobota, neděle: 9.00—16.00.

Zámek nabídne hry a slavnost
Josef Gabzdyl

g

Hravou současnost a slavnostní výlet do minulosti nabídne
v červnu zámek v Kuníně. Zámecký park se v sobotu 12. 6.
stane místem už 12. ročníku Her bez venkovských hranic,
kterého se zúčastní smíšená družstva šestnácti obcí Regionu
Poodří. Disciplíny to budou velmi netradiční, takže se návštěvníci od 13.30 hod. mohou těšit na sportovní výkony i zábavu dohromady. V 19.00 hod. je na programu taneční zábava
s kapelou Paradox.
Jen o týden později, v sobotu 19. června, se v celém zámeckém areálu koná Zámecká slavnost a pořadatelé slibují
mnoho jedinečných zážitků. Od 9.00 hod. až do nočních hodin
vystoupí šermíři, kejklíři, jezdci na koních a další účinkující
v dobových kostýmech. Akce bude doplněna hudebními vystoupeními a řemeslným jarmarkem a přímo v zámeckých
pokojích proběhnou kostýmované prohlídky s živými obrazy
a dobovou hudbou.

Skautské tábory se blíží
Václav Dobrozemský, vůdce střediska Pagoda NJ
g Opět se blíží letní prázdniny a s nimi vyvrcholení celoroční skautské činnosti — tábory. Letní tábory jsou důležitou
a nedílnou součástí skautské činnosti. Zde si členové v praxi
ověří, co se na družinových schůzkách naučili. Poznají zde
nové kamarády, zažijí mnoho dobrodružství, navštíví nová
místa, naučí se přežít v přírodě či pracovat v týmu.
Skauti ze střediska Pagoda Nový Jičín letos pořádají sedm
táborů trvajících 1 až 2 týdny. Předpokládaná je účast 200 členů, z toho cca 150 dětí. Na táborech se o děti starají kvalifikovaní vedoucí. Děti spí bu v klasických podsadových stanech
(vynález českých skautů) nebo v indiánských stanech tee-pee.
Účastníci tak prožijí část prázdnin v nádherné přírodě se
spoustou kamarádů, netradičním programem a množstvím
zážitků a dobrodružství. Letošní skautské tábory finančně
podpořila Nadace pro radost.

Občanská statistika, duben
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 25 dětí, z toho 14 chlapců a 11 děvčat. Přistěhovalo se 21, odstěhovalo 36 občanů. Bylo uzavřeno 12 sňatků
v Novém Jičíně, 6 v Kuníně. Počet obyvatel 26 026, zemřelo 29.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Klub rodáků a přátel města
Nového Jičína doporučuje
členům a příznivcům navštívit akce Státního okresního
archivu Nový Jičín dne 9. června 2010 v souvislosti s Mezinárodním dnem archivů a archivářů, uveřejněné níže, dále
výstavu Alfred Neubauer „Muž tisíce triků“ aneb novojičínský rodák a závodní vozy Mercedes na tratích Grand Prix
a Formule 1. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 10. června
v 17.00 hodin v Rytířském sále Muzea Novojičínska, p.o.
Zároveň zveme ve středu 16. června v 17.00 hodin na besedu o životě a díle novojičínského rodáka Antona Koliga, významného výtvarného umělce středoevropského prostoru (Můj život… se pohybuje jako vratký sen o kráse a v jejím podmíněném vykoupení), od jehož úmrtí letos uplyne 60 let. V klubové místnosti budou zasvěceně vyprávět rakouští přátelé
paní PhDr. Helgard Kraigher (rozená Hinner, nar. roku 1941
v Novém Jičíně) a její manžel dipl. ing. Eberhard Kraigher,
do roku 2003 dlouholetý architekt města Klagenfurt, narozen
v r. 1941 v Novém Jičíně jako syn jiného významného evropského malíře Otto Kraigher-Mlczocha.
V pondělí 21. června 2010 doporučujeme zhlédnout literárně-hudební pořad — pozvánka viz níže.
Ve středu 23. června v 17.00 hod. v klubové místnosti zazní
povídání o povodních v roce 2009 nazvané Rok poté, spojené
s ukázkami fotografií a promítnutím filmu. Besedovat budou
Pavel Wessely, předseda klubu spolu s představitelem Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Plánovaná exkurze do Tonaku Nový Jičín se uskuteční v druhé půli měsíce
června, termín bude upřesněn na klubových vývěskách a webových stránkách.
Výbor klubu
g VZNEŠENÁ HRABĚNKA MARIE WALBURGA TRUCHSSES-ZEIL. Tak se jmenuje literárně-hudební pořad, který
v premiéře nastudoval a uvádí v pondělí 21. června v 18.00 hod.
v Klubu Galérka na Staré poště Literární klub při městské
knihovně Městského kulturního střediska v Novém Jičíně. Scénář je dílem Jany Homolové, která vycházela z dostupných pramenů a literatury, zvláště studií PhDr. Františka Schwarze
a PhDr. Jaroslava Zezulčíka, současného kastelána kunínského zámku. Ten pak od srdce a zasvěceně pořad uvede
a o významné osobnosti nejen novojičínského regionu krátce
pohovoří.
Účinkují: Jana Homolová, Eva Davidová, Lenka Chobotová,
Jiří Prokeš, Jan Holeček, Karel Chobot, hudební doprovod
Marie Válková a Filip Chobot. Literární klub se těší na setkání s vámi.
Karel Chobot
g ARCHIVÁŘ — PROFESE NEBO POSLÁNÍ? Kdož ví. Rozhodně se však na otázku budeme snažit najít odpově na
akcích, které budou realizovány ve středu 9. června 2010 ve
Státním okresním archivu v Novém Jičíně, K Archivu 1.
Rozhodnutím Mezinárodní archivní rady (www.ica.org.) se
totiž 9. června slaví Mezinárodní den archivů a archivářů.
Státní archivy severní Moravy a Slezska a Statutární město
Ostrava — Archiv města Ostravy pro letošní rok připravily
v tento den pro veřejnost ve svých objektech řadu zajímavých
přednášek, besed či příležitostných výstav, a to pod sjednocujícím názvem „Profese: archivář, archivářka“.
Konkrétně novojičínští státně okresní archiváři zvou mládež, studenty a veřejnost v tento den na besedy, exkurze, přednášky, které proběhnou v přednáškovém sále takto:
10.00 hod.: Profese: archivář, archivářka aneb co všechno
musí archivář znát — beseda doplněná příležitostnou výstavkou dokumentů, archivních pomůcek.
13.00 hod.: Profese: archivář, archivářka — totéž.
16.00 hod.: Vzpomínky na první novojičínské archiváře —
beseduje PhDr. Karel Chobot. Představí JUDr. P. Zieglera,
J. Štindla, J. Lankočího, H. Kývalovou a další.
17.00 hod.: Po kom se jmenují ulice našeho města? Trlicova — v úvodní přednášce připravovaného cyklu představí
PhDr. Tomáš Baletka, Ph.D., bývalý novojičínský archivář
a současný ředitel Státního okresního archivu Vsetín, první
ulici a nositele jména, po kterém pojmenování získala.
Novojičínští archiváři se těší na setkání s vámi.
Karel Chobot, ředitel Státního okresního archivu Nový Jičín
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Povídání o Čertově mlýně
neboli „Čer áku“
Václav a Marie Bubeníkovi

Jedno z nejoblíbenějších výletních míst na pohlednici z dvacátých
let minulého století.
g Je to již více než padesát let, kdy jsem jako vojín tehdejší
Československé armády viděl v chebském kině německý film
„Hospoda ve Spessartu“. Tajuplná krčma někde v hlubokých
lesích mezi Würzburgem a Frankfurtem nad Mohanem inspirovala tvůrce filmu k natočení loupežnické veselohry, která
je dodnes populární. Dobře si vzpomínám, jak se mi po zhlédnutí filmu mihla hlavou vzpomínka na obdobnou hospodu,
nacházející se však o několik set kilometrů dále na východ,
na náš všem známý Čerák. I on stojí na pokraji hlubokých
lesů a za dlouhou dobu svého trvání dal podnět mnoha pověstem i básním. Vyprávělo se dokonce, že zde měl počátkem
18. století základnu loupežník Jura Gajdůšek, popravený roku
1719 se svými kumpány na novojičínském náměstí. V jedné
z básní, zveřejněné v časopisu Das Kuhländchen roku 1928,
popisuje autor známou příhodu s mlynářským chasníkem
a čertem, která se ve mlýně měla udat, když v prvé sloce říká:
„Patnáct set devět psal se rok, s veselou písní držíc krok, od Štram-

berku přes žilinská blata, mlynářský chasník ku Jičínu chvátá.“
S tím rokem 1509 to poeta označený pouze písmeny E.K. asi
přehnal.
Známo je pouze to, že zde od přelomu 18. a 19. století stával malý dřevěný vodní mlýn zbudovaný občanem Ignácem
Riedelem z blízkých Bludovic, který v roce 1814 zakoupil fojt
Tomáš Vahala z Kojetína pro svého syna Jana. V pozemkové
knize je o majitelích mlýna první zápis ze dne 18. ledna 1874,
kdy byly registrovány podíly na zdejším majetku pro 8 nezletilých dětí Františka Vahaly, syna Janova. Jedno z dětí
Mariana Vahalová se provdala za Vincence Pateru z Janovic
a začala zde provozovat pohostinství. Dalšími majiteli pak
byli příslušníci Paterovy a spřízněné Čípovy rodiny, jejichž
potomci majetek drží dosud. Mlýn i hostinec, stavby původně
dřevěné, majitelé přestavěli v r. 1902 z pevného materiálu.
Ve zdejším mlýně se 15. 6. 1830 narodil Jan Vahala, který
se vyučil kovářem ve Starojické Lhotě, kde posléze vykonával
svoje řemeslo. Celé okolí jej znalo jako vynikajícího zlepšovatele zemědělského nářadí, zejména pluhu. Když obec Sta-

Nedávno nalezený krejcar před objektem Čertova mlýna.
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rojická Lhota postavila v roce 1884 na své návsi pomník vynálezcům pluhu bratrancům Veverkovým, byla jeho jedna strana
věnována i památce Jana Vahaly. Pomník se dochoval dodnes.
Čertův mlýn postupně ztrácel práci, až úplně zanikl. Hospoda, která k sobě přitahovala stále více štamgastů, však
zůstala. Zmínky o ní se objevovaly v různých publikacích,
reklamách, novinových článcích a vlastivědných časopisech.
Stojí určitě za zmínku, že již na přelomu 19. a 20. století se
objevovala i na mnoha pohlednicích. Rok 1938, rok mnichovské zrady, přinesl pro hospodu zvláštní postavení, nebo v její
těsné blízkosti probíhala státní hranice. Uteklo pak jen deset
dramatických let a přišly další změny. V rámci zestátňování
byl objekt předán socialistické organizaci a používán až do
roku 1989 lidovým spotřebním družstvem Jednota. Po roce
1989 jej znovu získali potomci původních vlastníků.
V roce 1971 zbudovala vodohospodářská správa jen několik
desítek metrů odsud retenční nádrž. Sypaná 135 metrů dlouhá
hráz zadržuje přibližně 2,5 ha vodní plochy, ve které žije četná
kolonie škeble rybniční, což svědčí o čistotě zdejšího prostředí. Brzy se stala velmi navštěvovaným rekreačním cílem obyvatel Nového Jičína a okolí. Vznikla zde písečná pláž, sportovní hřiště, šatny i pohostinské zařízení. Zajímavostí je také
skutečnost, že prostředkem hráze prochází osmnáctý poledník.
Po přestávce pohostinství opět láká návštěvníky, noví majitelé chtějí slávu místa obnovit. Nedávno zde nalezli rakouský
krejcar z počátku 19. století (na snímku), což dokládá bohatou historii tohoto tajuplného místa.

Sbírka „Zlaté časy kloboučnické“
Text ing. Ivana Kovaříková a Josef Gabzdyl
g Město Nový Jičín žádá občany města, pamětníky i rodáky o pomoc i podporu při
přípravě projektu „Nový Jičín — město klobouků“,
který změní měšanský dům
U Laudona na Masarykově
náměstí v další vyhledávané
turistické místo a všem zájemcům přiblíží slavnou výrobu novojičínských klobouků.
V souvislosti s přípravou
Výroba klobouků ve firmě
expozice proto město pořádá
Hückel na začátku 20. století.
sbírkovou akci „Zlaté časy
Foto Muzeum Novojičínska.
kloboučnické“ a oslovujeme
tímto občany, zda by nepomohli obohatit materiály zachycující tradici a historii kloboučnictví na Novojičínsku. Tématické dokumenty, fotografie, pohlednice či předměty vztahující se ke kloboukům nebo novojičínským podnikům Hückel-Tonak, Böhm a dalším bude možno v době do 30. června 2010
darovat nebo zapůjčit pro reprodukci v Informačním centru
v Novém Jičíně. Bližší informace k akci i projektu získáte na
telefonním čísle 556 768 232, e-mail: ikovarikova @novyjicin-town.cz.
Třebaže doba největší slávy, kdy klobouk byl módní nezbytností, již pominula, ani v současnosti není kloboučnictví zapomenutou záležitostí. Ve spolupráci s Muzeem Novojičínska, jako hlavního nositele myšlenky historického odkazu
a s vámi, občany tohoto města, bychom rádi rozšířili služby
v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím projektu „Nový
Jičín — město klobouků“.
Na jeho realizaci získalo město Nový Jičín ve spolupráci
s Muzeem Novojičínska v loňském roce dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II — Moravskoslezsko.
Návštěvnické centrum bude sídlit v rekonstruovaném měšanském domě U Laudona na Masarykově náměstí. Služby
tohoto centra budou zajišovány pracovníky informačního
centra, bude zde vybudována prodejna klobouků a stylová
klobouková kavárna. Turistům a návštěvníkům města tak
pod jednou střechou nabídneme kompletní servis, nebo zde
získají potřebné informace, poučení i atraktivní zábavu.
Projekt je nyní ve fázi tvorby expozice výroby klobouků, následně budou prováděny stavební úpravy a k otevření návštěvnického centra dojde začátkem příštího roku.

Sportovní aktuality

Fun Time na úspěšném mistrovství v Praze. Foto Fun Time.
g

FUN TIME UŽ SBÍRÁ MEDAILE. Poprvé v historii se zástupce Nového Jičína (sportovní klub Fun Time) zúčastnil
mistrovství České republiky v cheerleadingu, které se letos
konalo v Praze.
Ačkoliv klub vznikl teprve před rokem a půl, hned na svém
prvním mistrovství vybojoval osmnáctičlenný tým pod vedením trenérky a zakladatelky Petry Žákové dvě třetí místa.
Největším úspěchem bylo umístění v hlavní kategorii „Senior
Co-ed Cheer A Large“, bronzové medaile získala také dvojice Kamil Boroš a Kateřina Heryánová v kategorii „Partner
Stunts“.
Zároveň Fun Time získal neoficiální ocenění Objev roku!
Gratulujeme týmu k obrovskému úspěchu i skvělé reprezentaci města a přejeme mnoho dalších úspěchů. Josef Gabzdyl

Hráči se naposledy zdraví s fanoušky. V popředí s pohárem za třetí
místo David Hájek, za ním Robert Šarovič. Foto Josef Gabzdyl.
g

BASKETBALISTÉ ZÍSKALI BRONZOVÉ MEDAILE.
Letošní basketbalová sezona Mattoni NBL bude mít v historii
basketbalového klubu bronzový nádech. Basketbalisté Mlékárny Miltra Nový Jičín nepřešli přes tradičního semifinálového soupeře z Prostějova, když v dramatickém souboji prohráli až 2:3 na zápasy. Každá medaile je úspěchem, i když
mnoho fanoušků po spanilé jízdě v základní části nejvyšší
soutěže a prvenství v evropském poháru CEBL doufalo ve
finále a v pořádné potrápení dosud dominantního Nymburka.

„Bohužel se nepodařilo po celých deset měsíců udržet stálou
formu, v sérii s Prostějovem jsme se trápili hlavně v útoku.
Nic se nedá dělat, tentokrát byl šastnější Prostějov,“ povzdychl si kapitán týmu David Hájek.
Také trenér Zbyněk Choleva promarněné šance litoval,
zvláště s ohledem na předcházející velmi dobré výsledky. „Bohužel v rozhodujícím utkání nám nervozita svazovala ruce,
už na začátku jsme netrefili několik jasných střel a trochu
se trápili,“ přiblížil a odkázal i na to, že se jednou podařilo
srovnat, ale ani jednou Nový Jičín v rozhodujícím utkání nevedl. „To bylo psychicky velmi náročné. Sezona byla výtečná,
jen konec se ne zcela povedl, což je obrovská škoda,“ dodal
trenér.
Klub už hráčům ještě před semifinálovou sérií a veřejností
hned po prvním utkání oznámil, že pro nadcházející ročník
na poslední chvíli přichází o generálního sponzora, přičemž
vinou nedostatku času a globální ekonomické krize se dosud
nepodařilo zajistit náhradu. Mohla tato nejistota v myslích
hráčů ovlivnit jejich výkony? „Do hlav nikomu nevidíte, asi
to mělo nějaký vliv, ale jak velký, to těžko určit. Asi ne rozhodující,“ komentoval trenér a přidal se kapitán Hájek: „Pro
mě to nemělo žádný zásadní význam, hrál jsem jako vždy.
Chci zůstat v Novém Jičíně, protože to je nejbasketbalovější
město České republiky.“
Jak bude vypadat mužstvo v příštím roce, jestli zůstane
většina opor, nebylo v době uzávěrky jasné. Na odchodu je
například slovenský rozehrávač Juraj Gavlák. „Kvůli dětem
se vracíme domů, ale v Novém Jičíně jsme prožili krásné roky.
Jsou tady nejlepší fanoušci a situaci okolo basketbalu budeme
nadále sledovat,“ řekl Gavlák.
Josef Gabzdyl
g

FANOUŠCI BASKETBALU PODEPISUJÍ PETICI. Petici
na záchranu konkurenceschopného basketbalu ve městě podepisují fanoušci nejúspěšnějšího novojičínského sportu. Petičními archy s podpisy hodlají oslovit městské zastupitele,
aby co nejdříve posoudili možnosti finanční pomoci mužstvu,
které se nikoliv vlastní vinou ocitlo v ekonomické nejistotě (viz
předcházející článek). „Víme, že samo město je v nesnadné
situaci, ale jsme přesvědčeni, že díky basketbalu je Nový Jičín
známý v tuzemsku i za hranicemi, mnoho mladých ho díky
svým prvoligovým vzorům hraje a návštěva špičkových utkání
tvoří pro občany ideální možnost, jak strávit volný čas. Tím
je Nový Jičín v očích ostatních velmi atraktivní,“ vysvětlila
Danuše Starečková, jedna z členek petičního výboru. Jak
poznamenala, konkrétní výši případné pomoci si nedovolí určovat, to záleží na rozhodnutí zastupitelů a jednání s představiteli basketbalového klubu.
V době uzávěrky Novojičínského zpravodaje se petice poprvé podepisovala při posledním semifinálovém utkání s Prostějovem a zatím ji údajně podpořilo několik stovek lidí. „Petici bude možno díky dalším příznivcům basketbalu podepsat
i na různých místech ve městě, například v restauracích New
Jersey, Na Hradbách, ve Sport baru nebo v prodejně Bidolido
a dalších,“ dodala Starečková.
Starosta Ivan Týle nechce předjímat rozhodnutí zastupitelů. „O situaci v klubu víme, snaha příznivců je legitimní.
Konečný verdikt však záleží na posouzení všech devětadvaceti zastupitelů.“
Josef Gabzdyl
g LAGUNA USPOŘÁDALA VELKOLEPÝ MODRÝ MÍTINK. Pravděpodobně největší ploutvařské závody v tuzemsku uspořádal 23. května Klub vodních sportů Laguna. Modrého mítinku, jak zní název obří akce, se zúčastnilo 270 závodníků z celé České republiky a zástupci tří klubů přijeli ze
Slovenska. „Účast by byla ještě vyšší, ale polští závodníci se
omluvili kvůli problémům spojeným s tamními katastrofálními povodněmi,“ uvedl vedoucí Laguny Josef Nekl. Závody
byly rozděleny do kategorií od nejmenších školáků až po
veterány, podle Nekla tak ploutve nazuli osmiletí začátečníci
a třeba podle nejstaršího účastníka klání i téměř sedmdesátiletí „mazáci“.
Ploutvařským drahám ale opět dominovali hlavně domácí
závodníci. Například juniorům vévodili Matěj Obšivač a Petr
Španihel. „Ještě s několika dalšími to jsou obrovsky talentovaní kluci, schopní porážet i mnohem starší soupeře,“ poznamenal Nekl. Tři české rekordy v kategorii 12—13 let překonala
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MEZINÁRODNÍ POHÁR MLÁDEŽE PODPOŘILA EU.
Nový Jičín se od 24. do 27. června změní v centrum sportující mládeže z několika zemí. Na městských sportovištích se
uskuteční Mezinárodní pohár starosty, ve kterém se utkají
týmy z českých a zahraničních měst, a to ve fotbale, basketbale, volejbale a v atletickém trojboji. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Po příjezdu všech delegací ve čtvrtek 24. června bude o den
později v 9.00 hodin mezinárodní soutěž zahájena, a to na
nejčestnějším místě ve městě — na Masarykově náměstí. Poté
už začne zápolení na sportovištích a v 19.00 hod. na náměstí
vystoupí populární chlapecká skupina Nevím z Pustějova.
Bc. Olga Švrčinová a Josef Gabzdyl

Klára Křepelková (uprostřed)
sbírala zlaté medaile i české rekordy. Foto Josef Gabzdyl.
další členka klubu Klára Křepelková, přičemž stále patří mezi
mladší závodnice tohoto věkového rozpětí. „Opravdu se mi
daří, ale asi je to tím, že hodně trénuji. Prakticky pětkrát týdně
hodinu a půl,“ řekla Klára, která se ploutvovému plavání věnuje od první třídy. „Vyzkoušela jsem si to díky spolužákům
a už mě to chytilo, je to fajn sport,“ poznamenala žákyně
šesté třídy na ZŠ Komenského 68.
Podle Nekla patří současná mladá generace ploutvařů k nejúspěšnějším v historii Laguny. „Možná je i nejúspěšnější,
protože opravdu nyní máme fantastické výsledky. Když si
vezmete, že úspěšně konkurujeme mnohem větším městům,
tak je to fantastické,“ řekl vedoucí klubu a dodal, že se musí
i poprat s tím, že někteří bývalí novojičínští závodníci plavou v jiných klubech. „Třeba když někdo studuje vysokou
školu ve Zlíně a hodlá tam trénovat, tak mu to umožní jen
pod podmínkou přestupu k nim. Ale i s tím jsme se zatím dokázali vypořádat.“
Josef Gabzdyl
g NA STREETBALL SE VRHLO PŘES STO HRÁČŮ.
V ráj pouliční verze basketbalu, známé pod názvem streetball, se v neděli 22. května změnil zimní stadion. Čtrnáctého
ročníku populární sportovní akce se zúčastnilo zhruba 140
hráčů, z toho polovinu tvořily školou povinné děti. Prostředí
uzpůsobené po většinu roku pro hokej se přitom stalo dějištěm jen coby náhradní řešení. Původní místo, nově rekonstruované Masarykovo náměstí, by sice bylo atraktivnější,
ale proti se postavilo deštivé počasí.
Na betonové ploše místo ledu se tak s basketbalovým míčem
na osmi hřištích proháněli streetballisté od zhruba desetiletých až po hráče se čtyřmi i více křížky věku na krku. „Každý rok se na streetball těšíme, přijdou se podívat i rodiče.
Na náměstí by to bylo asi lepší, ale i tady dobré. Zatím vyhráváme,“ zhodnotil dvanáctiletý Adam Dvořák. Josef Gabzdyl

Ani při streetballu si soupeři nedarovali kousek prostoru.
Foto Josef Gabzdyl.
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Děti na turistickém pochodu plnily nejrůznější úkoly.
Foto Josef Gabzdyl.
g POCHODU OKOLO SVINCE NEPŘÁLO POČASÍ. Velkou
smůlu si zatím ve své krátkodobé historii vybírá Pochod okolo
Svince, který pořádá Klub českých turistů Nový Jičín. Podobně jako vloni i letos v sobotu 15. května zdravé vycházce
po nejkrásnějších přírodních scenériích v okolí města silně
nepřálo počasí. „Počasí neporučíme, co se dá dělat. I těch
čtyřicet účastníků potěšilo. Zvláště když jsou hojně zastoupeny děti,“ uvedl spolupořadatel Jiří Pauk.
Nejmenší účastníci mohli od altánu ve Smetanových sadech jít jen na Skalky, zdatnější k rozcestí na Svinec, nebo
dále směrem na Kojetín. Terén však byl blátivý nebo plný vody,
pohodlněji se pochodovalo po zpevněném povrchu.
Na trase pak čekaly soutěžní úkoly, malí turisté například
se zavázanýma očima a jen za pomoci nataženého provazu
a průvodkyně v kostýmu včelky museli projít stanovenou dráhu
až k sladké odměně. „Počasí opravdu není ideální, ale s vnoučaty jsme přesto na kousek cesty za město vyrazili. Pohyb je
zdravý, určitě jim to prospěje,“ řekla Dana Machalová a přidal se šestiletý vnouček Milan: „Soutěže jsou dobré, dojdeme
co nejdále, baví mě to.“ Všichni pořadatelé hlavně doufají,
že v příštím roce už bude počasí k pochodu shovívavější.
Josef Gabzdyl
g JAKUB KNESL OPĚT ÚSPĚŠNÝ. Minulý víkend byli
opět naši plavci v akci. Žáci soutěžili na 36. ročníku Májového
Brna — tradičních mega závodech mladých plavců s obrovskou mezinárodní účastí, zvláště ma arských plavců. Nejlépe
si vedl Jakub Knesl, který si vytvořil výborné osobní časy
a domů si odvezl čtyři medaile — třikrát byl stříbrný v disciplínách 200 volný způsob, 100 a 200 motýlek a bronzovou medaili získal i v disciplíně 100 volný způsob. Z plavců ČR byl
nejlepší, což nás naplňuje očekáváním před vrcholem sezony,
a to mistrovstvím ČR staršího žactva v plavání, které se uskuteční na konci června v Praze. Jakub patří k horkým favoritům. Lepší byl jen další talent, Ma ar Benjamin Grátz.
V silné konkurenci stojí ještě za zmínku dvě dvanáctá místa
Jiřího Maňáska v disciplínách 200 volný způsob a 200 polohový
závod.
Bc. Pavlína Skřičková, předsedkyně plaveckého klubu

Soutěž „Poznáváš své město?“ 17. 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!
DALŠÍ CENA: VSTUPENKY DO MUZEA NOVOJIČÍNSKA!

g Nápověda pro sedmnácté kolo: Dnes předkládaný snímek
je opět pořízen z nejvyšších poloh jedné z veřejných budov.
Když si uvědomíte polohu budov na fotografii, tak jistě nebude
velkým problémem uhádnout směr a místo, odkud snímek
vzniknul. A pokud ne, tak malá nápověda nejen pro ty, kteří
si Novojičínský zpravodaj kupují pravidelně. Budova byla k vidění na soutěžním snímku v minulém čísle.
Jak tipovat, pozor na kupon: V sedmnáctém kole soutěžíte o čtyři ceny! Kromě reprezentativní knihy o Novém Jičíně, dvou vstupenek do kina Květen dle vlastního výběru a suvenýrů města můžete získat dvě vstupenky do všech expozic
Muzea Novojičínska, které sídlí v Žerotínském zámku.
Redakční rada rozhodla o tom, že vstupenky se stanou v pořadí třetí cenou a první soutěžící se může na vstupenky těšit
už v tomto kole. Svůj tip 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
nebo složený papír s odpovědí poté předejte pracovníkovi
informací v hale radniční budovy nebo vložte do speciální
schránky v Informačním centru na Úzké ulici, a to do pondělí 21. června do 12.00 hodin. Schránky v informačním
centru můžete využít v pracovní dny do 17.00 hodin a v sobotu
i v neděli od 9.00 do 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 pátku 18. června.

Vyhodnocení šestnáctého kola: Soudil jsem, že květnový
úkol bude hlavně pro tradiční luštitele docela snadný. Indicie, že záběr byl pořízen z veřejně přístupné budovy, některé
zmátla. Nebylo to z nejvyšších míst budovy Beskydského divadla — prezentovanému výhledu by stínila budova někdejšího okresního úřadu. A právě z východního křídla této budovy (od Tyršovy ulice), kde nyní sídlí několik odborů městského úřadu, byla fotografie pořízena. Většinou jste poznali
věž radnice, vzdálenější budovu Komenského 68, věžičky a střechu Žerotínského zámku a kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Bystré oko mohlo zaznamenat nepatrný obrys autobusu na
silnici vedoucí do Rybí před siluetou Libhošské hůrky. V pravém dolním rohu snímku je zachycena část plastiky zdobící
průčelí budovy nad její římsou.
Výherci šestnáctého kola: Členové redakční rady losovali
poprvé čtyři ceny a štěstí se opět usmálo na ženy. První cenu,
jednu ze tří reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru, tedy například velmi oblíbenou publikaci Nový
Jičín na dobových pohlednicích, získává Martina Matyóvá,
Nový Jičín-Libhoš. Na film z červnové programové nabídky
kina Květen, a to opět dle vlastního výběru, může jít Ludmila Cielecká, Brožíkova ulice, Nový Jičín. První držitelkou
dvou vstupenek Muzea Novojičínska se stala Anna Majerová,
ulice U vody, Nový Jičín-Žilina a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů města Nového Jičína, se může těšit Zdeňka
Procházková, Vančurova ulice, Nový Jičín.
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