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Nový Jicín:
ˇ Vivat generál Laudon!

Jeden z nejslavnějších vojevůdců historie Ernst Gideon von
Laudon ukončil přebohatou životní pou před 220 roky, dne
14. července 1790, v domě číslo 29 na Masarykově náměstí.
Nový Jičín si generála připomněl v den výročí skonu pod jeho
bustou, kterou před dvaceti lety odhalil jeden z Laudonových
potomků. „Laudon byla jedna z nejvýznamnějších osobností
tehdejšího světa. Když přijel do Nového Jičína, byl vrchním
velitelem rakouských vojsk s obrovskou autoritou. Ještě nyní
je zvláště v zahraničí značně ceněn a Nový Jičín i po více než
dvou staletích jeho památka šlechtí,“ vzpomenul historik a kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík.
Vzpomínku připravily historické vojenské pluky Panduři
barona Franze von der Trencka, Laudon No. 29, 11. Szelekelský husarský jízdní pluk, Harrach č. 7 a jezdecký oddíl Blu-

dička. „Laudon hlavně znamená mnoho nejen pro Nový Jičín,
ale i pro region. V roce 1758 ubránil Moravu a Olomouc od
Prušáků, kdy u Domašova přepadl jejich konvoj. V Novém
Jičíně potom v roce 1790 měl hlavní stan, kdy vlastně měl řídit
operace před nadcházející válkou s Pruskem,“ vzpomenul
hlavní organizátor Eduard Valeš.
Historik Zezulčík zmínil i velmi ceněnou historickou Laudonovu knihovnu. „Před lety se ji podařilo získat z Bítova
a bylo by prospěšné, aby k ní měla přístup i veřejnost.“ Dům,
ve kterém Laudon zemřel, se brzy změní v městské návštěvnické centrum. V přízemí bude informační centrum a středisko
Europe Direct, první poschodí bude věnováno kloboučnické
tradici. „Do budoucna se počítá i s pamětní síní Laudona,“
uvedl místostarosta Miloš Lossmann.
Dokončení na straně 2

Vivat generál Laudon!
Pokračování ze strany 1
Text a foto Josef Gabzdyl, Lenka Malinová
Laudon se 13. února 1717 narodil na statku Tootzen v Livonsku (nyní Tootsi v Estonsku) a zemřel
14. července 1790 v domě č. 29 na náměstí v Novém Jičíně. Kromě písně po něm zůstala také německá kletba Himmel Laudon!, což v překladu
znamená Nebesa, Laudon!, kterou údajně volali
vyděšení Prusové. Proslavil se ve válkách právě
s Pruskem a svým tažením na Balkán proti Osmanské říši.
Jeho novojičínskou anabázi popsal Zezulčík: „Tehdy přijíždí do Nového Jičína už jako vrchní velitel rakouských vojsk,
jako naprostý generalissimus, který je podřízen jen císaři.
Stahuje se zde celá rakouská armáda s tím, že je plánována
velká ofenziva proti Prusku s cílem perspektivně získat zpátky
Prusy dobytá slezská území (současné jižní Polsko).“ Laudon
z Nového Jičína podniká různé inspekční výpravy za armádami, kontroluje úroveň pluků, kontroluje úroveň opevnění.
Ale třiasedmdesátiletého generála náhle přepadá nevolnost,
ulehá a nakonec umírá. Městem tehdy zněly smuteční zvony… a po 220 letech se zvon z farního kostela na počest slavného generála rozezněl znovu.
V Novém Jičíně bude osobnost slavného generála připomenuta ještě při městských slavnostech. V neděli 5. září se
v lokalitě Bocheta rozpoutá historická bitva coby vzpomínka
na Laudonův triumf r. 1789 v bitvě u Bělehradu proti Turkům.

Den sociálních služeb
Bc. Lenka Galiová, koordinátor komunitního plánování
g

Na Masarykově náměstí se ve čtvrtek 2. září 2010 od 10.00
do 17.00 hodin uskuteční Den sociálních služeb. Na této akci
se poprvé v historii města občanům představí na jednom místě
všechny organizace poskytující sociální služby a služeb souvisejících, jež působí na území města Nový Jičín.
Občané tak budou mít možnost seznámit se s činností jednotlivých organizací, získat zajímavé informace, nebudou chybět i ukázky z tvůrčí činnosti klientů organizací. Akci bude
doprovázet kulturní program, ukázky canisterapie, vystoupení
skupiny Jumping drums a Stanley’s Dixies Street Band.
Na setkání s vámi se těší poskytovatelé sociálních služeb, jejich klienti a odbor sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín.

Úsek okolo bývalé tabačky se začne opravovat jako první.
Po první etapě rekonstrukce budou rychle následovat další
úseky. Nejprve se pracovníci přesunou mezi druhý a třetí
rondel, tedy od ulice Novosady po ulici Msgre. Šrámka, následující úsek mezi rondely 3 a 4 je po nedávné rekonstrukci,
a proto se mu silničáři nyní vyhnou. Dále se bude pokračovat
od rondelu u domova důchodců po rondel u hasičárny a nakonec se vymění povrch od hasičárny po odbočku z Revoluční ulice směrem na Žilinu.
Objízdné trasy nebyly v době uzávěrky ještě stanoveny.
Postupně však budou aktualizované informace zveřejněny
na internetových stránkách města, na městské stránce facebooku, v tisku a v dalších sdělovacích prostředcích. Opravy
by měly skončit do konce srpna, pokud by se protáhly, je domluveno přerušení prací v době městských slavností. „Další
zimu by už silnice zvládla jen stěží, takže oprava přišla za
minutu dvanáct. Ještě jednou prosím o toleranci a bezpečnou jízdu. Měsíc nepohodlí bude odměněn kvalitní vozovkou,
po které tak dlouho voláme,“ dodal místostarosta Šturm. Investorem rekonstrukce je Ředitelství silnic a dálnic.

Parkoviště hlídá nový systém
Text a foto Josef Gabzdyl

Průtah městem čeká oprava
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Silniční průtah městem I/57 se na začátku srpna začne
opravovat a nový kvalitní asfaltový koberec by měl dostat téměř po celé délce. Konečně tak zmizí praskliny, díry a další
vady nejdůležitější komunikace ve městě.
Podle přípravného harmonogramu známého v době uzávěrky
Zpravodaje by se první úsek od Dukelské ulice blízko sídla
společnosti LARI v Šenově u Nového Jičína až po druhý rondel
v úrovni ulic Novosady a Schwarzova měl opravovat první
nebo druhý týden v srpnu. Při frézování a dalších přípravných
pracích nebude doprava odkloněna, při pokládání podloží
a asfaltování však začne platit objížka přes starou Dukelskou
ul., část Dolní brány a Schwarzovu ul. k rondelu Novosady.
Kamiony nad 7,5 tuny budou odkloněny na silnici I/35 mezi
Hranicemi na Moravě a Valašským Meziříčím. Objížky však
mají platit až od pátečního odpoledne a potrvají do nedělního
večera, tedy v době nižšího provozu. „Řidiče moc žádáme
o trpělivost a sledování dopravního značení,“ uvedl místostarosta Milan Šturm.
Po komunikaci sloužící také jako spojnice mezi Opavskem
s Valašskem denně projede přibližně třináct tisíc vozidel. Když
se před několika lety opravovaly mosty právě na silnici od
Valašského Meziříčí po Hranice, byla i přes protesty vedení
města veškerá doprava svedena právě přes Nový Jičín. To
mělo za následek razantní nárůst dopravy a poničení vozovky.
Další ránu dostala silnice po loňských povodních, kdy sloužila
pro většinu přepravy povodňových škod na skládky.

Díky novému zařízení se provoz na parkovišti znatelně zrychlil.
g Na centrálním parkovišti za Družstevníkem funguje nový
elektronický systém s automatickou závorou a naváděcím
systémem. „Díky novému zařízení se zrychlí provoz a parkovacích míst tak bude moci využít více lidí. Rovněž do budoucna ušetříme dvě pracovní místa,“ uvedl místostarosta
Milan Šturm.
Zpoplatněná doba zůstala zachována, tedy od května do září
od 6.00 do 19.00 hodin, od října do dubna od 6.00 do 18.00 hod.
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Ani ceny se nemění: první hodina je zdarma, poté za každou
další započatou řidič zaplatí 30 korun. „Chceme tak docílit stavu, aby lidé po zastavení na parkovišti stihli vyřídit ve městě
vše potřebné, k čemuž by hodina mohla stačit, ale poté se
zde zbytečně nezdržovali. Pokud hodlají v centru zůstat déle,
mohou si zvolit jiná parkoviště“ uvedl místostarosta.
Večerní a noční stání není zpoplatněno, takže lidé zde mohou bez obav při cestě např. do kina nebo za jinou zábavou
bez obav zaparkovat. Nicméně už nebude možná praxe, že
řidiči, kteří zde zastavili v placené době, ale odjížděli až po
otevření závory, neplatili nic. Nyní budou muset zaplatit za
dobu strávenou v placené době po odpočítání hodiny zdarma.
„Brzy rovněž upravíme systém parkování a namalujeme nové
vodorovné značení,“ doplnil Šturm.
Na Štefánikově ulici se objevil i naváděcí systém, díky kterému řidiči včas zjistí, zda a kolik je na parkovišti volných
míst. „Do budoucna bychom chtěli naváděcí systém i pro
další významná parkoviště, aby lidé přesně věděli, kde mohou zaparkovat. V zahraničí je to běžné, zavádějí to i velká
města v tuzemsku. U nás tomu zatím brání vysoká finanční
náročnost,“ vysvětlil místostarosta.

a Klokočov-Konečná (pohostinství 10.40 hod.). Z Bílé pak cyklobus vyráží zpět stejnou trasou v 16.30 hod., na novojičínské
autobusové nádraží se vrátí v 18.55 hod. Kompletní přehled
zastávek i možnosti rezervace místa s přepravou jízdních kol
zjistíte na www.veolia-transport.cz. Cyklobusy jezdí až do
29. srpna.
g

MĚSTO PODPOŘILO OPRAVU FARNÍ ZDI. Zastupitelé
Nového Jičína schválili navýšení příspěvku 120 tisíc korun
Římskokatolické farnosti Nový Jičín na opravu farní zdi na
Žerotínově ulici o dalších 60 tisíc korun. „Jde o místo v městské památkové rezervaci, proto chceme podpořit jeho co nejrychlejší zvelebení,“ uvedl místostarosta Miloš Lossmann.
Město už v minulých letech finančně přispělo na rekonstrukci
sídla farnosti ve stejné ulici.

Město zpoplatnilo také
videoterminály
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Zastupitelé v úterý 13. července vydali novou obecně závaz-

nou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. Město tak
hodlá vybírat poplatky nejen z výherních hracích přístrojů jako
doposud, ale také například z videoloterijních terminálů,
které povoluje ministerstvo financí.
Vznik vyhlášky umožnila změna zákona o místních poplatcích. V Novém Jičíně bylo v červenci povoleno kolem 80 výherních hracích přístrojů, přičemž jejich počet klesá (před
rokem cca 150 kusů), a přibližně jednou tolik videoterminálů.
Tento stav je ale velmi proměnlivý.
Ročně město z místního poplatku za výherních hracích automatů dosud získává přibližně dva a půl milionu korun. Po
zavedení místního poplatku z dalších zařízení by příjem mohl
značně stoupnout. „Určitě by to v době ekonomické krize byly
vítané finance do rozpočtu, i když ani to nic nemění na naší
snaze dále snižovat počet výherních hracích přístrojů, a pokud to legislativa dovolí, tak i videoterminálů. Případné následné kroky však už budou záležitostí dalšího volebního období,“ řekl starosta Ivan Týle (ODS). Kam přesně vybrané
peníze přijdou, nebylo dosud rozhodnuto. Vyhláška nabyla
účinnosti vyvěšením na úřední desku, tj. v polovině července.

Farní ze v centru Nového Jičína bude brzy opravena.

Hodiny pomohou cestujícím
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Stručně z města
Text Josef Gabzdyl a Miroslav Fajkus
g

V NEMOCNICI VZNIKÁ NOVÉ ZAŘÍZENÍ. V areálu Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně se začalo se stavbou
objektu, v němž bude umístněna magnetická rezonance a nový
přístroj pro počítačovou tomografii. Stavba je kofinancována
nemocnicí a krajem, který na stavbu přispěl 15,6 milionů Kč,
zbytek uhradí nemocnice ze svého rozpočtu. Magnetická rezonance může být umístěna pouze ve speciálně odstíněném
objektu, který musí splňovat velmi přísná bezpečnostní opatření. Ve stávajících budovách nebylo její umístění možné,
proto se muselo začít s budováním nového objektu. Stavba by
měla být hotová v říjnu letošního roku. „Jednoznačně se zvýší
komfort pro naše pacienty,“ řekl ředitel nemocnice Tomáš
Nykel.

g

CYKLOBUSEM ZA KRÁSAMI BESKYD. Cykloturisté
se mohou velmi snadno dostat z Nového Jičína do Beskyd.
Stačí využít nabídky cyklobusu, který denně vyjíždí v 7.40 hod.
z Nového Jičína (autobusové nádraží) směr Trojanovice (Ráztoka 8.40 hod.), Rožnov p. R. (U eroplánu 8.52 hod.) Dolní
Bečva (obecní úřad 8.57 hod.), Hutisko-Solanec (aut. stanice
9.04 hod.), Velké Karlovice (rozcestí Soláň 9.35 hod.), Bumbálka (státní hranice 10.02 hod.), Bílá (aut. stanice 10.25 hod.)
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Lidé se mohou spolehnout na přesný čas.
g

Rekonstruovaný prostor naproti Komerční banky doplnily
hodiny, které poslouží hlavně lidem spěchajícím z města na
autobusové a vlakové nádraží. „Hodiny tam mnoho let stály
a byli jsme si vědomi, že místo je velmi frekventované, takže
pro takové zařízení velmi vhodné. S firmou provozující předchozí zařízení jsme byli domluveni, že poté hodiny opět vrátíme. Jenže nakonec firma neměla o pokračování zájem, tak
se toho město ujalo samo,“ popsal místostarosta Milan Šturm.
Nejprve se musel najít výrobce a také vhodné místo splňující kromě dobré viditelnosti i možnost napájení elektřinou.
„Čas v hodinách je řízen bezdrátově, takže byl měl být velmi
přesný,“ dodal Šturm. Navíc se podařilo zvolit typ sloupku
i ciferníku, který ladí s okolním prostředím. Instalace hodin
přišla město na několik desítek tisíc korun.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

Chráněné bydlení na
Slovanské ulici
Mgr. Lukáš Spurný

Vilka se mění v místo pro zdravotně postižené.
g Od 1. října bude v Novém Jičíně otevřeno chráněné bydlení
pro lidi se zdravotním postižením. Tuto pobytovou sociální
službu bude poskytovat zařízení Zámek Nová Horka, příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem.
Chráněné bydlení se bude nacházet ve vilce na Slovanské
ulici, která byla určitý čas neobydlená. Pomocí finančních prostředků z evropských fondů momentálně probíhá celková rekonstrukce objektu, díky které se vytvoří dvě bytové jednotky
pro pět, resp. čtyři klienty z ústavního zařízení z Nové Horky.
Vnitřní uspořádání bytových jednotek je podobné, jako má
doma téměř každý z nás. Nejedná se o žádný nadstandard,
vše zde ale bude nové a přiměřeně moderní.
Devět klientek, které zde budou bydlet, se na stěhování již
velmi těší. Vždy převážnou část svého života žily v ústavním
prostředí, kde jim chybělo soukromí, kontakt s veřejností
nebo možnost projevení samostatné a svobodné vůle. Těší
se, že budou moci žít takovým způsobem života, který je co
možná nejpodobnější způsobu života každého z nás. Chtějí
mít soukromí ve svých pokojích, chtějí si nakoupit to, co jim
chutná a co se jim líbí, chtějí se účastnit veřejného života
spolu se svými vrstevníky.
K tomu jim budou nápomocni asistenti chráněného bydlení prozatím v nepřetržité službě. Převážná část klientek
bude pokračovat v návštěvách sociálně terapeutických dílen
v Novém Jičíně, které provozuje Slezská Diakonie. Zde si zdokonalují pracovní návyky, které možná uplatní v budoucím
profesním životě.
Otevření chráněného bydlení na ulici Slovanské je prvním
konkrétním krokem k naplnění transformačního procesu
organizace Zámek Nová Horka, p.o. Prostřednictvím transformace dochází k plynulému přetváření sociálních služeb
pro zdravotně postižené občany a k přeměně ústavního zařízení na domácké prostředí. „Chceme, aby klienti v nových
službách mohli pocítit opravdové teplo domova, protože domov
vzbuzuje v člověku sebejistotu a motivuje k dalšímu rozvoji.
Není naším cílem jen vytvořit další instituci, kde bude vše
nové, moderní, nablýskané a pod nějakým režimem. Jde pouze
o snahu navrátit klienty s postižením do jejich původního
prostředí a podporovat je v prožívání normálního způsobu
života se stejnými kvalitami a rovnými šancemi, jako mají
lidé bez postižení. Je to přání nejen naše, ale především našich klientů“.
Dalšími kroky budou například vytvoření chráněných bydlení v Kopřivnici a v Sedlnici. Na konci transformačního procesu tato organizace opustí stávající objekt zámku, který je
pro poskytování sociálních služeb absolutně nevyhovující.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat: Mgr. Lukáš Spurný, ředitel organizace, Zámek Nová
Horka, p.o., Nová Horka 22, 742 13, Studénka, tel.: 556 428 060,
fax: 556 413 173, mobil: 731 442 867, e-mail: lukas.spurny@
zameknovahorka.cz, www.zameknovahorka.cz

Hledáte někoho? Ministerstvo
vnitra pomůže!
Odbor vnitřních věcí
g Už dlouho marně hledáte například spolužáka, kamarádku
nebo někoho z rodiny? Na základě změny zákona č. 133/2000
Sb. o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, může
občan starší 15 let od 1. července požádat o zprostředkování
kontaktu s osobou, kterou hledá.
Na základě písemné žádosti provede Ministerstvo vnitra
šetření v registru obyvatel a po jednoznačné identifikaci hledaného občana (kontaktované osoby) tomuto sdělí kontaktní
údaje osoby, která jej hledá. Na něm pak už záleží, zda se
žadateli ozve.
V žádosti musí žadatel (občan starší 15 let) uvést své jméno,
příjmení, rodné příjmení, adresu trvalého pobytu, případně
jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození,
místo posledního jí známého pobytu, rodinné vazby apod.
Žadatel může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je
osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, dítě, sourozenec, vnuk,
manžel nebo registrovaný partner).
Podpis na žádosti musí být úředně ověřen. To neplatí, žádá-li
občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském
úřadě nebo Ministerstvu vnitra a prokáže svoji totožnost.
Za podání žádosti o zprostředkování kontaktu se vybírá
správní poplatek 500,- Kč za každou kontaktovanou osobu.
Správní poplatek se platí v hotovosti (při osobním podání žádosti), kolkovou známkou nebo převodem na účet.
Je-li žádost podána elektronicky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na Kvalifikovaném
certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné
datové schránky provozované podle zvláštního právního
předpisu, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí bezpečnostního osobního kódu a čísla elektronicky čitelného
identifikačního dokladu. V tomto případě platí správní poplatek na účet Ministerstva vnitra — informace je uvedena na
rubu žádosti a na www.mvcr.cz
Informace žadateli (nikoliv hledané osobě) zašle zaměstnanec Ministerstva vnitra pouze v těchto případech: v případě, že kontaktovanou osobu nelze v informačním systému
evidence obyvatel jednoznačně identifikovat; v případě, že
tato osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky; v případě, že kontaktovaná osoba již zemřela a je ve vztahu k žadateli osobou blízkou.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční,
nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku.

Do biokontejnerů nepatří
kamení, papír ani plasty
Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí
g Kvůli zhoršení složení biologicky rozložitelného odpadu ve
sběrných nádobách, které sváží firma ASOMPO, a.s. upozorňujeme občany, že do těchto nádob lze pouze ukládat: travní
hmotu, plevel, košály i celé rostliny, listí, hobliny, piliny, jemné
nebo drcené větve, listy a na ze zeleniny, nepoživatelnou a nahnilou zeleninu, nepoživatelné a nahnilé ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti.
V případě, že odpad bude obsahovat nežádoucí příměs jiných odpadů (např. zeminy,
kamení, papírů, plastů apod.), než jsou odpady výše jmenované, jejichž vlivem dochází
k poškozování nejen sběrných nádob, ale i samotné techniky, nebudou sběrné nádoby v den
svozu vyvezeny. Věříme, že díky zodpovědnému přístupu občanů se složení bioodpadů
zlepší a vše bude probíhat jako v předchozích
letech.
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Lidé posílali klobouky
i cenné dokumenty
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Část unikátní kloboučnické sbírky.
g Elegantní klobouky se znaky vyhlášených novojičínských
výrobců, staré faktury, úřední korespondenci i zažloutlé fotografie a pohlednice. To vše zaslali lidé z Nového Jičína a dalších měst po vyhlášení sbírky Zlaté časy kloboučnické. Získané a zapůjčené exponáty se stanou základem expozice
v připravovaném návštěvnickém centru v uvolněném Laudonově domě na Masarykově náměstí.
Město sbírku vyhlásilo na začátku června a trvala měsíc.
„Když se zpráva o sbírce objevila v médiích, ozvali se lidé
nejen přímo z Nového Jičína, ale také například z Ostravy.
Nabízeli opravdu zajímavé věci,“ uvedla Ivana Kovaříková
z oddělení rozvoje města s tím, že nejvíce předmětů zapůjčil
novojičínský sběratel Ivan Bartoň.
Nejstarší dokument, německy psaná faktura kloboučnické
firmy Peschel ze Šenova u Nového Jičína, pochází z roku 1925.
K vidění je třeba i upomínka firmy Bratři Böhmové z Nového
Jičína zaslaná v roce 1937 jednomu z odběratelů nebo korespondence firmy Hückels Söhne, předchůdkyni dnešního Tonaku, z roku 1940. Zajímavé jsou i materiály z doby po 2. světové válce. Nejprve to jsou obálky z roku 1945, kdy přeškrtnutou původní německou hlavičku nahrazuje razítko národní
správy závodu, a poté už přicházejí na řadu dopisy s nadpisem znárodněného podniku Tonak. Město dokonce získalo
několik pánských klobouků se značkou Hückel, Tonak a Böhm.
„Lidé něco darovali, jiné věci máme k ofocení či naskenování.
Samozřejmě všem moc děkujeme a jména dárců i zapůjčovatelů budou zmíněna v expozici,“ řekla Kovaříková.

Továrníka Hückela nahradila národní správa.
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Lidé mohou případné věci spojené s kloboučnictvím darovat nebo zapůjčit i nadále. „Jsme rádi, že vznik nového místa
připomínajícího novojičínskou tradici kloboučnické výroby
přilákal tolik zájemců. Máme dále zájem o cokoliv z minulosti firem Hückel-Tonak, Peschel, Böhmové a další. Jsme
vděčni za jakoukoliv připomínku,“ uvedl novojičínský místostarosta Miloš Lossmann. Zájemci se mohou s nabídkami
ozvat Ivaně Kovaříkové na telefon 556 768 232 nebo napsat
na e-mail ikovarikova@novyjicin-town.cz. Předměty také mohou přinést do Informačního centra na Úzkou ulici. „Vždy se
jistě domluvíme, zda bude věc darována nebo půjčena. V případě fotografií nebo dokumentů můžeme pořídit reprodukce,“ řekla Kovaříková.
Náklady na projekt Nový Jičín — město klobouků se pohybují přes 13 milionů korun, město však získalo dotaci zhruba
11 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Do objektu v sousedství radnice, kde v roce
1790 zemřel slavný rakouský generál Gideon von Laudon,
se z Úzké ulice přestěhuje informační centrum, vznikne zde
stylová klobouková kavárna a návštěvníci se díky interaktivní expozici dozví, jak se elegantní pokrývky hlavy vyrábějí. Součástí se stane i reprezentativní prodejna ze současné
produkce místního výrobce klobouků Tonak. Návštěvnické
centrum se otevře v příštím roce a město na projektu spolupracuje s Tonakem a Muzeem Novojičínska.
Město po kloboukové části plánuje rekonstrukci dalších
prostor v objektu, kde by byla připomenuta i osobnost generála Laudona. Kdy se tak stane, však záleží na finančních
možnostech.

Nová tělocvična pro
aktivní život seniorů
Text a foto Mgr. Alice Hynčicová, vedoucí pečovatelské služby

Řemeslníci se rychle pustili do oprav.
g Senioři z Domu s pečovatelskou službou U Jičínky 25 budou mít brzy možnost aktivně prožít svůj volný čas v nové
tělocvičně. Původní prostory včetně zařízení byly zničeny katastrofální povodní v červnu roku 2009. Realizace projektu
nové tělocvičny byla zahájena 1. července 2010 a uživatelům
bude předána na slavnostním otevření, které je naplánované
na 15. září 2010. Uskutečnění záměru umožnila rada Nadace
OKD, která rozhodla, že Nadace OKD novojičínský návrh podpoří částkou 45 500 korun, město seniorům přispěje na vybavení v hodnotě 5 100 korun.
Od září se obyvatelé DPS, ale i klienti denního stacionáře,
mohou těšit na veselou místnost, kde mohou využít rotopedy,
crossový trenažér, šlapadla, velké míče a malé gymbally. Za
pomoc, podporu a spolupráci při vytváření projektu děkuji
Bc. Lence Galiové z odboru sociálních věcí. Za financování
obnovy velké díky Nadaci OKD a městu Nový Jičín.
Tělocvična je již druhým zrekonstruovaným prostorem
budovy, který slouží k společenskému vyžití obyvatel. První
byla v dubnu tohoto roku obnovena společenská místnost,
do níž se život vrátil v rámci oslav Velikonoc. Regenerace se
dočkaly i venkovní prostory u řeky Jičínky, kde byly opraveny
lavičky. Život v DPS U Jičínky se tedy konečně navrací zpět
k normálu.

Občané ušetřili vzácné suroviny
Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí

„Zajímá nás především období mezi koncem II. světové
války a dneškem. V každém z těch poválečných desetiletí prožívali obyvatelé severní Moravy a Slezska společenské i hospodářské změny. O to více zajímavých příběhů, na které by se
nemělo zapomenout, by se mohlo od pamětníků, obecních kronikářů, seniorů a dalších sejít “ dokončil Vojvodík.
Projekt potrvá až do podzimu 2012. Více na www.sedesatka.cz. Kontakt: Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.,
774 765 880, info@centred.cz

Bazén bude mít nové šatny,
zámky a klíče nahradí čipy
Text a foto Josef Gabzdyl

Separační dvůr se plní starými elektrospotřebiči.
g

Město Nový Jičín už několik let poskytuje občanům možnost třídit na separačním dvoře na Palackého ulici vysloužilé elektrospotřebiče — mimo jiné televize a monitory.
Nyní, na základě enviromentálního vyhodnocení zpětného
odběru, bylo jednoznačně prokázáno, že sběr, doprava, demontáž a následné využití jednotlivých částí představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí. Recyklací jedné televize
se například uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka
svítící nepřetržitě 4 měsíce nebo se zabrání vzniku odpadní
vody z deseti sprchování.
Po odevzdání 1 709 televizí a 1 004 monitorů občany Nového
Jičína v loňském roce, tak i naše obec přispěla k následující
úspoře přírodních zdrojů:
TV / PC monitory / Celkem

Počet sebraných kusů za r. 2009

1 709

1 004

2 713

Úspora el. energie (MWh)

277,52

125,54

403,06

Úspora ropy (l)

4 939,01

3 062,2

8 001,21

Úspora primárních surovin (kg)

16 628,57 1 395,56 18 024,13

Úspora vody (m3)

1 273 205 760 028 2 033 233

Snížení produkce nebezpečného odpadu (t) 247,81

163,65

411,46

Snížení produkce skleník. plynů (t CO2 ekv)

32,43

107,63

75,2

Přestože enviromentální vyúčtování bylo zaměřeno pouze
na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech druhů starých spotřebičů, které díky
svědomitým občanům neskončí v popelnici, ale na sběrném
dvoře. Zdroj: ASEKOL s.r.o.

Senioři, posílejte příběhy, na
které se nesmí zapomenout
Mgr. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
g Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz realizuje ve spolupráci s Moravskoslezským krajem rozsáhlý
projekt sběru, archivace a zveřejnění zapomenutých osudů,
jmen a životních příběhů. Cílem projektu je uchovat pamě
současných generací pro budoucnost. „Za sto let budou lidé,
kteří se budou ptát po naší době, odkázáni na archivy, protože z nás pamětníků už nikdo žít nebude. Uchová se přitom
jen zlomek historie, statisíce osudů zmizí spolu s námi.
Proto jsme se rozhodli připravit projekt Živá pamě krajů
České republiky, abychom v každém regionu vytvořili miniarchiv příběhů nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o současné a nedávno minulé době“ vysvětluje Jan Vojvodík z občanského sdružení CENTRED, které provozuje web
pro seniory www.sedesatka.cz
Příběhy je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o.s.,
Labský palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo elektronicky na
e-mailovou adresu: redakce@sedesatka.cz. Moravskoslezský
kraj je jedním z prvních krajů, které se k projektu připojily.

Práce na modernizaci šaten rychle pokračují.
g

Až lidé na začátku září vstoupí do útrob krytého bazénu,
zřejmě budou velmi překvapeni. Místo zámků s klíčky a takřka
starožitnými šatnami se dostanou do rekonstruovaných prostor, obdrží speciální čipy a šatny jim budou připadat jako
z jiného světa. Za 4,5 milionu korun z rozpočtu města se totiž mění celý systém vstupu do areálu.
Zkušební provoz začne už v polovině srpna, ale naostro se
novinky rozjedou se zahájením nové plavecké sezony 1. září.
„Jistě to bude i pro personál všechno nové a přijdou nějaké
dětské bolesti, takže žádáme o toleranci. Ale nový systém se
myslím bude líbit,“ uvedl vedoucí areálu Milan Dvořák.
A jak tedy budou novinky fungovat? Návštěvník přijde na
recepci, kde obdrží čip, který bude nastaven na základní dobu
hodinu plavání a čtvrt hodiny převlékání. Další čas už bude
účtován po pěti minutách. „Proto se už nemůže stát co dříve,
že i když hodinu překročil jen o pár minut, tak zaplatil za
dvě. Nyní zaplatí přesně to, co na bazéně stráví,“ uvedl Dvořák. Dosavadní permanentky budou platné a přenesou se na
speciální nabitý kupon s určitým počtem vstupů. Případně si
kupon může návštěvník nabít konkrétní částkou a poté ho využívat do vybití. Kupony lze zakoupit pro opakované nabíjení.
Jestli se sazby za plavání zvýší, ještě nebylo v době uzávěrky Novojičínského zpravodaje rozhodnuto. Pokud však ano,
nebude zvýšení údajně vyšší než deset procent. Znatelnější
zvýšení cen se čeká za využití sauny, která byla ve srovnání
s podobnými městy a bazény nejlevnější. Brzy by se na bazéně
mohlo začít využívat i platebních karet.
Návštěvník bazénu se přes turnikety dostane do nových šaten, kde bude osm převlékacích kabin. Následně už zamíří
ke skříňkám se zámkem na čip. Šatny přitom už nebudou
dělené na mužské a ženské. „Rozděleny zůstanou jen sprchy.
V šatnách už pro to po zavedení převlékacích kabin nebude
důvod. Rodina si může vybrat skříňky vedle sebe, rovněž se
čipovým systémem snad zamezí krádežím,“ popsal Dvořák.
Poté už bude následovat cesta přes sprchy do bazénu. Po
odchodu budou k dispozici sušáky a ještě místo pro případné
dosušování vlasů. „Šatny byly ještě původní od otevření bazénu před pětatřiceti roky, takže modernizaci rozhodně potřebovaly,“ zakončil Dvořák s tím, že pokud budou finance
i v dalších letech, tak se rozšíří vstupní část s kadeřnickými
nebo masérskými službami. Přednabitým kupónem by se také
brzy mohlo platit například i v mokrém baru.
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Další lokalita v Loučce získala
důstojnou podobu
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Další lokalita v nejmladším sídlišti Loučka získala důstojnou podobu. Za rekordních čtyřicet dnů se podařilo na ulici
Za Korunou u vojenských bytovek položit zámkovou dlažbu
a provést další rekonstrukční práce. Zároveň přibylo parkovacích míst.
Akce přišla na přibližně 6,3 milionu korun a i když byla původně plánována na dvě etapy, stihlo se vše najednou. „Celý
průběh akce byl konzultován jak s osadním výborem, tak s bytovými družstvy a s jejich obyvateli. Díky tomu se nemohlo stát,
aby se lidé nedostali domů nebo by dokonce místem nemohla
projet sanitka,“ uvedl vedoucí odboru obecního podnikání
Josef Rivec.
Dřívější rekonstrukci ulice bránily spory s Ministerstvem
obrany ČR o pozemky v okolí bývalých vojenských bytovek.
V úterý 20. července už ale stavba oficiálně skončila. „Místo
nevhodných asfaltových povrchů se položila zámková dlažba
s výškou osm centimetrů na vozovce a šest centimetrů na parkovacích stáních,“ dodal Rivec s tím, že se parkování nejen
neomezilo, ale přibylo několik stání.

Milá návštěva přátel
Text a foto Pavel Wessely
g

V polovině června k nám z korutanského Klagenfurtu zavítal pan Eberhard Kraigher s chotí Hildegardou. Mnozí Novojičínští vědí, že je to syn malíře Otto Mlčocha-Kraighera,
působícího v první polovině minulého století v Novém Jičíně.
Sám byl ještě v nedávné době činný coby hlavní klagenfurtský
architekt. Jeho fundovaný doprovod historickým centrem
hlavního korutanského města a milé přijetí na rodinné usedlosti v nedalekém Feistritz zůstane ještě dlouho v paměti
členů Klubu rodáků a přátel Nového Jičína z loňské cesty do
partnerské Novellary. Ve velmi přátelském duchu se neslo
setkání v městské baště, kde jsme si spolu s hosty připomínali 60. výročí úmrtí jiného velkého novojičínského rodáka
malíře Antona Koliga, který je shodou okolností právě v Korutanech pochován.
Anton Kolig bude v našem městě trvale připomínán na památníku, který se v nejbližší době instaluje na místě, kde
stával rodný domek jeho i dalších
dvou velkých rodáků. O umístění
i ztvárnění památníku, jehož autorem je novojičínský výtvarník Jan
Zemánek, se pan Kraigher vyjádřil
s uznáním.
Eberhard Kraigher s chotí zavítali i do
Mendlova rodného domu ve Vražném-Hynčicích.

Letní obnova škol a školek
Text a foto Josef Gabzdyl

Ulice Za Korunou díky rekonstrukci zkrásněla.
Na stavbu přispělo čtyřmi miliony korun Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. V historii regenerace Loučky je to vůbec poprvé, kdy radnice získala státní dotaci. Všechny dosavadní
etapy v celkové výši téměř padesát milionů se platily z městského rozpočtu. V případě schválení financí do rozpočtu v příštím roce by se ještě Za Korunou měla vysadit zeleň a dodat
lavičky a další prvky.
K dokončení regenerace Loučky ještě chybí upravit dětské
hřiště na východním konci ulice Na Lani za garážemi. O jeho
rekonstrukci zatím není rozhodnuto.
Sídliště v Loučce se začalo stavět za socialismu ve druhé
polovině 70. let, čemuž předcházela likvidace venkovských
stavení a nucené přesídlení mnoha starousedlíků. Sídliště bylo
plánováno zejména pro stavitele chystaných obrovských investičních akcí v Blahutovicích (atomová elektrárna), na Frenštátsku (dobývaní uhlí), případně v Poodří (vodní kanál Labe-Odra-Dunaj). Jenže po r. 1989 všechny plány padly a sídliště
zůstalo nevábně rozestavěno. Město proto v 90. letech i v nynějším desetiletí muselo vynaložit desítky milionů korun na
zvelebení místa.

Hluk ztěžuje vyřizování
Organizační odbor
g

V budově Městského úřadu na Divadelní ulici 1, tedy v objektu bývalého okresního úřadu, právě probíhají práce na
nutné výměně vedení ústředního topení. Žádáme proto občany, aby při vyřizování úředních záležitostí strpěli hluk
a zvýšenou prašnost. Mimořádné podmínky potrvají zhruba
do poloviny září. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
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Řemeslníci se pustili do oprav a modernizací i na ZŠ Komenského 68.
g Sotva budovy mateřských a základních škol opustili pedagogové a děti, nastoupili místo nich řemeslníci. Za téměř
čtyři miliony korun se do půlky srpna většina budov vymaluje
a rekonstrukcí projdou i vodovodní a elektrické sítě.
I přes ekonomickou krizi, která také Nový Jičín postihla nižšími daňovými výnosy s následnými rozpočtovými úsporami,
se daří investovat do školních budov a jejich vybavení. V Mateřské školy Máj na ulici K. Čapka se nové oddělení vybavuje
nábytkem a vším potřebným pro rozjezd další třídy, ve školce
ve Smetanových sadech se doplňuje kuchyně a na Máchově
ulici projde rekonstrukcí elektroinstalace a osvětlení.
Ve školách se například na Jubilejní ulici mění část elektroinstalace za půl milionu korun, na jejím odloučeném pracovišti Dlouhá 56 prochází obnovou část oken a sociálních zařízení. Téměř milion korun stojí rekonstrukce vodovodního řadu
a úpravy na sociálním zařízení na ZŠ Komenského 68.
Město ještě netrpělivě čeká na posouzení projektů modernizace zahrad některých mateřských škol Regionální radou
Moravskoslezsko, verdikt by měl padnout ještě v létě. „Projekty ucházející se o dotace z EU zahrnují zahrady u školek
na ulicích Komenského, Vančurova a Revoluční. Tam by dokonce šlo o nádhernou lesoparkovou zahradu. Snad v uspějeme, pro děti by to byl obrovský přínos,“ uvedla vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.

Novojičínské léto vábí
mnoho diváků
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Velkému zájmu diváků se zatím těší letošní Novojičínské
léto. Návštěvnost je dosud nejvyšší od vzniku prázdninové kulturní přehlídky v roce 2000.
Nový Jičín pravidelně pořádá od června do zářijových městských slavností sérii koncertů a festivalů. Organizátoři se
snaží o co nejpestřejší program, proto v nabídce nechybějí například dechovka, folk nebo rockové koncerty. Na většinu akcí
je bezplatný vstup, přičemž největší díl programu se koná na
Masarykově náměstí.
Letos se dosud nejnavštěvovanější akcí stalo Vítání prázdnin poslední školní den. Do amfiteátru na Skalkách zamířilo
na soutěže cyklotrialistů, vystoupení oddílů Střediska volného
času Fokus a několik koncertů v čele s finalistou soutěže Československo hledá Superstar Mirem Šmajdou více než dva
tisíce lidí. „Zájem náš mile překvapil, vládla úžasná atmosféra. Rádi bychom akci zopakovali i v dalších letech,“ řekla
vedoucí odboru školství, kultury, tělovýchovy a mládeže Oldřiška Navrátilová.
Také další akce přivábily více lidí než v předchozích ročnících. Například na Divadelní dílnu v neobvyklém prostředí kamenného divadla v lese za městem přišly zhruba dvě stovky
lidí. Vyšší návštěvnost zaznamenal i folkový festival Novojičínský Šišák nebo ohňová šou Vzývání ohně.
Ředitel městského kulturního střediska Petr Orság považuje za největší plus letošního ročníku dosavadní vskutku
letní počasí. „V minulých kulturních létech často pozlobily
deště a chlad, například loňský rok těžce poznamenaly červnové povodně. Letos si zatím nemůžeme stěžovat a doufám,
že to tak vydrží do slavností,“ uvedl ředitel. Důležitý je podle
něj i výběr interpretů a pokrytí různých hudebních směrů.
Vrcholem Novojičínského léta se první zářijový víkend stanou městské slavnosti, letos po mnoha letech dvoudenní.
V sobotu 4. září se na náměstí uskuteční historická slavnost
vyšperkovaná vzpomínkou na rodáka a ikonu motoristického
sportu Alfreda Neubauera v podobě příjezdu historických
vozidel. Ve večerní části pak vystoupí Petra Janů se skupinou Golem a populární skupina Horkýže Slíže. O den později
se v lokalitě Bocheta uskuteční historická bitva coby připomínka triumfu generála Laudona u Belěhradu v roce 1789.

Šmajda: Nový Jičín je skvělý
Text a foto Josef Gabzdyl
g Téměř davové šílenství zavládlo poslední červnový den v amfiteátru na Skalkách při konání akce Vítání prázdnin. Na
akce od odpoledních hodin až do včera byly zvědavy přes dva
tisíce lidí. Nejvíce upoutal koncert finalisty televizní soutěže
Československo hledá Superstar Miro Šmajda. Při asi hodinu
a půl trvajícím koncertu zvláště mladé fanynky neskrývaly
nadšení a kvůli podpisu byly dívky ochotny čekat velmi dlouho.
Jednadvacetiletý zpěvák z Košic poskytl Novojičínskému zpravodaji po koncertu krátký rozhovor.

Zpěvák Miro Šmajda — idol mnohých novojičínských dívek.
Jak se vám atmosféra v Novém Jičíně líbila? Nový Jičín
je skvělý. Moc příjemný areál vlastně už v lese, hodně diváků,
krásné letní počasí a vynikající atmosféra. Moc se nám tady
líbí a snad to z našeho výkonu bylo i znát.
Prohlédli jste si naše město nějak blíže? Bohužel ne,
není moc času. Jen jsme se ubytovali a všimli si, že to je historické město, ale na nějakou procházku nebyl čas.
Odpoledne jste měl dlouhou autogramiádu, večer pohybově docela náročný koncert, nyní zase podepisujete
fanynkám fotografie. Docela náročný program… Děvčata
byla skvělá, vytvořila výbornou atmosféru, tak určitě žádost
o autogram neodmítnu. Kluci z kapely toho asi mají dost, já
také, ale vyspíme se a zítra zase bude dobře. A do Nového Jičína se někdy zase rádi vrátíme, pokud bude zájem.

Jiří Macíček zve na koncerty
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Novojičínské léto se dostalo do srpnové fáze, ale ani finiš příprav na městské slavnosti neznamená kulturní klid nebo jen
udržovací program. Podle Jiřího Macíčka z městského kulturního střediska si jistě každý najde svůj koncert. Soutěžní
přehlídka kapel z Novojičínska Jičínfest (30. 7.) se kvůli uzávěrce a termínu distribuce Zpravodaje nevešla, proto pár slov
ke každé z následujících akcí.
Jarmila Šuláková & Fleret, 6. srpna, 20.00 hod., Masarykovo náměstí. Jiří Macíček: Dlouholetá kvalita a zkušenosti
valašské královny a legendární zpěvačky lidových písní, která
je skvělá i ve svých úctyhodných 81 letech. Také skupina
Fleret je zárukou kvalitního muzicírování.
SilesiJAH AllStars, 13. srpna, 20.00 hod., Masarykovo náměstí. Tuto skupinu jsem na vlastní oči nikdy neviděl, ale dali
jsme na doporučení lidí, kteří oblasti reggae rozumějí. Takže
na své si přijdou příznivci tohoto směru a věřím, že ostravská
formace předvede, proč je reggae oblíbené i ve střední Evropě.
Toxique, 20. srpna, 20.00 hod., Masarykovo náměstí. Už
poměrně známá kapela se zpěvačkou Klárou Vytiskovou jistě
i v Novém Jičíně předvede koncertní kvality. Několikrát se
nám v minulosti stalo, že jsme představili kapelu, která se
záhy stala velmi populární a následně i finančně nedostupná.
Možná, že se to bude týkat i Toxique, takže by ji nikdo neměl
propásnout.

Vítání prázdnin přivábilo na Skalky za celé odpoledne přes dva tisíce lidí.
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Pestrobarevné Novojičínské léto 2010
Text a foto Josef Gabzdyl

g

Miro Šmajda předvedl dvouhodinovou show g Zvláště fanynky se mladého zpěváka nemohly nabažit.

g

Unikátní atmosféra divadelní dílny pohltí každého g Děti byly v kamenném divadle zcela spontánní.

g

9

Klid a pohoda — to byla folková Zahrada g Opavská kapela Kofe-In předvedla kvalitní koncert.

Novojicínský
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Předprodej opět od 24. srpna
Beskydské divadlo a Josef Gabzdyl
Prodej předplatitelských skupin na sezonu 2010/2011
začal v Beskydském divadle už v červnu a stávající předplatitelé měli možnost potvrdit si místa nejpozději do 2. července. Další předprodej bude pokračovat od 24. srpna, kdy
také bude otevřena pokladna. Pokud někdo nedodržel tento
termín a přesto má zájem si své předplatné dodatečně potvrdit, může tak učinit písemně poštou na adresu divadla,
a to s uvedením přesných údajů.
Beskydské divadlo nabízí pět divadelních předplatitelských skupin, dvě pohádkové pro děti předškolního a mladšího školního věku a hudební skupinu — Kruh přátel hudby.
Celkem tedy 43 titulů.
A je to nabídka opravdu pestrá. V Beskydském divadle
budou hostovat přední pražská divadla: Divadlo na Fidlovačce, Divadlo pod Palmovkou, Semafor, Činoherní klub,
Studio Ypsilon a řada dalších. Zajímavým oživením budou
určitě představení dvou slovenských souborů: Radošinské
naivní divadlo již diváci znají a novinkou je divadlo Astorka
Korzo 90, které uvede představení „Čudné popoludnie
dr. Zvonka Burkeho“. V jedné z hlavních rolí diváci uvidí
slovenskou herečku a zpěvačku Szidi Tobias (v únoru 2009
Beskydské divadlo uvedlo její koncert).
Se svými nejúspěšnějšími představeními přijedou také
regionální divadla — Divadlo Petra Bezruče představí svého
legendárního Evžena Oněgina, Slezské divadlo Opava nabídne málo známou operu W. A. Mozarta Titus.
Děti se mohou těšit na už tradiční představení divadla
Spejbla a Hurvínka a výpravný pohádkový muzikál Popelka Těšínského divadla. Pro ty nejmenší jsou určeny pohádky Křemílek a Vochomůrka z Malé scény Zlín a Kolíbá
se velryba Naivního divadla Liberec.
Osm koncertů obsahuje hudební skupina — Kruh přátel
hudby. Hned na podzim se představí skvělá česká flétnistka
Clara Nováková, známá hlavně v zahraničí. Jen několik koncertů v České republice bude mít Kvarteto Martinů s japonským klavíristou Yoshihiro Kondo, jeden z nich bude
v Novém Jičíně. Vánoční atmosféru bude mít prosincový koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Za zmínku
určitě stojí již tradiční koncert Janáčkovy filharmonie, po
dvou letech opět budou mít posluchači možnost se potkat
s předním popularizátorem vážné hudby profesorem Jiřím
Hlaváčem a sezonu ukončí varhanní koncert Aleše Bárty
s barokním houslistou Václavem Návratem.
g

Nový film ukazuje krásy města
Josef Gabzdyl
g Nový film o Novém Jičíně a jeho okolí už můžete zakoupit v Informačním centru na Úzké ulici a v Knihkupectví
Fiala na ulici 28. října, a to za zhruba 200,- Kč (nikoliv tedy
za 156,- Kč, jak se mylně objevilo v minulém čísle Zpravodaje, za což se omlouvám). DVD disk obsahuje tříminutový
klip hodící se k rychlé prezentaci města, a osmdesátiminutový film rozčleněný do kapitol život v Novém Jičíně, historie
a památky, kultura, významné osobnosti, příroda a sport.
Divák tak může sledovat celý film nebo si vybrat oblast,
která ho nejvíce zajímá. Samozřejmostí jsou i cizojazyčné
verze v němčině, angličtině, italštině a francouzštině.
Pro město Nový Jičín film natočila POLAR televize Ostrava, scénář napsal redaktor televize Michal Polášek. Pro
každou oblast měl odborného konzultanta, například pro
kapitolu významné osobnosti to byl předseda Klubu rodáků
a přátel Nového Jičína Pavel Wessely, pro historii a památky místostarosta Miloš Lossmann, pro přírodu Hanu
Hůlovou z odboru životního prostředí nebo pro sport zastupitel a dlouholetý sportovní činovník Jaroslav Kotas. „Film
ukazuje novojičínskou současnost
a myslím si, že se ji podařilo dobře
zachytit. To ale zhodnotí až další generace, které se na snímek budou
dívat stejně jako my na filmy staré
desítky let,“ řekl starosta Ivan Týle.

2010

KINO KVĚTEN
g Po 2. až st 4. srpna v 18.00 a ve 20.00 hod. VŠICHNI JSOU
V POHODĚ. Citlivá komedie USA ukazuje obrázek rodiny,
který je v moderním světě velice častý. V hlavních rolích
Robert De Niro, Drew Barrymore aj. Mládeži přístupno,
99 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 5. až ne 8. srpna v 18.00 a ve 20.30 hod. MUŽI, KTEŘÍ
NENÁVIDÍ ŽENY. Švédský triller. Film podle jedné z nejčtenějších knih současnosti! Mládeži nepřístupno, 152
min., titulky, 75,- Kč.
g Po 9. až st 11. srpna v 18.00 hod. SHERLOCK HOLMES.
Nové dynamické zpracování nejznámějšího díla sira A. C.
Doyla přináší Holmesovi a jeho věrnému partnerovi poslední výzvu. Do 12 let nevhodný, 128 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 9. až st 11. srpna ve 20.15 hod. SEX VE MĚSTĚ 2.
Zábava, móda, přátelství — nejen toto všechno znovu přináší film, ve kterém se vrací Carrie, Samantha, Charlotte
a Miranda. Mládeži nepřístupno, 146 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 12. až ne 15. srpna v 18.00 a ve 20.30 hod. POČÁTEK.
Americký akční sci-fi film. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio)
je zkušený zloděj, absolutní špička v nebezpečném umění
extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí
během snění, kdy je mysl nejzranitelnější. Do 12 let nevhodný, 148 min., titulky, 75,- Kč.
g Pá 13. až ne 15. srpna v 16.00 hod. HURVÍNEK. Komedie Kanada/USA. Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným životem, se rozhodnou připomenout
si bezstarostné dny a oživit ideály z mládí. Do 12 let nevhodný, 100 min., 70,- Kč.
g Po 16. až st 18. srpna v 18.00 a 20.00 hod. VRAHOUNI.
Americká akční komedie, která potvrzuje známé pravidlo,
že protiklady se přitahují. Do 12 let nevhodný, 100 min.,
titulky, 75,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. srpna v 18.00 hod. PREDÁTOŘI. Horor
USA. Maarský režisér Nimród Antal pro nás připravil
další díl o nejslavnějším vesmírném zabijákovi všech dob.
Mládeži nepřístupno, 108 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 19. až ne 22. srpna ve 20.00 hod. DOPISY PRO JULII.
Romantické drama USA. Dojemná a zároveň hravá love-story, vyprávějící o jiskřivé mladé lásce, ale také o vzkříšení lásky zdánlivě dávno ztracené. Do 12 let nevhodný,
105 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 23. až st 25. srpna v 16.00, 18.00 ve 20.00 hod. SHREK
— ZVONEC A KONEC. Shrek dospěl, vede poklidný život
v bažině, vychovává trojici malých zlobřátek a neustále
oplývá láskou k Fioně — těžko ale říct, jestli je to dobře.
Mládeži přístupno, 92 min., dabing, 75,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. srpna v 18.00 a ve 20.00 hod. SEXY 40.
Romantická komedie USA o nečekané přitažlivosti. Sandy
(Catherine Zeta-Jones) je šastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí v životě nic nechybí. Mládeži nepřístupno, 95
min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 26. až ne 29. srpna v 18.00 a ve 20.00 hod. ZÁLOŽNÍ
PLÁN. Romantický film USA. Zoe (Jennifer Lopez) má za
sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Do 12 let nevhodný, 106 min.,
titulky, 75,- Kč.
g Po 30. až st 1. září v 18.00 a ve 20.00 hod. SOLOMON
KANE. Kapitán Solomon Kane (James Purefoy) je výkonný
zabiják 16. století. Vyzbrojen pistolemi, mačetami a rapíry
on i jeho muži hájí čest anglického království a ukájí krvelačnou žízeň v bojích na všech kontinentech. Mládeži nepřístupno, 104 min., titulky, 75,- Kč.
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...a Klub Galerka
Výstavní síň „Stará pošta“. Do 20. srpna 2010. OBRAZY,
JAROSLAV NĚMEC. Otevřeno: po—pá 9.00—11.00; 14.30—
17.00 hodin.

g

KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010—2011
JAZYKOVÉ KURZYgggggggggggggggggggggggggg
g Angličtina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Němčina pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník + konverzace
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Italština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Španělština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Francouzština pro dospělé 1., 2. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Ruština pro dospělé 1., 2. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
NĚCO NAVÍC ggggggggggggggggggggggggggggggg
Chcete se naučit znakovou řeč? (25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Keramikou za poznáním (12 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách, jedna lekce týdně)
g S internetem celým světem (3 lekce po 2 vyučovacích
hodinách, jedna lekce týdně)
g Divadlo na kraji (studentské a experimentální divadlo pro
mladé divadelníky starší 15 let)
g Kurz hry na kytaru (25 lekcí po jedné hodině, jedna lekce
týdně)

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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Tábor „Piráti“ na Hadince (rok 2009). Foto SVČ Fokus.

Táborová sezona se rozjela
Středisko volného času Fokus Nový Jičín
g Sezona táborů se úspěšně rozjela. Hry, volnost, příroda,
mnoho zážitků a nových kamarádů i kamarádek, to vše už
děti poznaly na nejrůzněji zaměřených táborech na atraktivních místech na Moravě a ve Slezsku. Jmenujme například
puák nebo první pobytová tábor ve Velkých Karlovicích na
Vsetínsku. Pár posledních volných míst zůstává na táboře
s názvem Bezva prázdniny, který se koná od 14. do 22. srpna.
Zároveň se konaly tři příměstské tábory, kterých se zúčastnilo 76 dětí (více na jiném místě NJ zpravodaje). Přesná nabídka kroužků pro školní rok 2010/11 bude na webových stránkách od 20. srpna a na plakátovacích plochách od 1. září.
Nabídka je zpracovávána ve všech oblastech zájmového vzdělávání jako v minulých létech. Krásné a bezpečné prázdniny
všem přejí Fokusáci.

Děti z příměstského tábora
se nenudily

INFORMACE A PŘIHLÁŠKYgggggggggggggggggggg
Městské kulturní středisko Nový Jičín, Masarykovo nám.
20, 741 01 Nový Jičín, tel. č.: 556 701 853, mobil: 733 165 448,
e-mail: domitrova@mksnj.cz, www.mksnj.cz
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

g 4. 8. (st) Hudební kavárna, 18.00 hod. Dirty projectors —
Film a káva. Big Trouble in Little China and espresso with
cream.
g 6. 8. (pá) Masarykovo náměstí, 20.00 hod. Jarmila Šuláková & Fleret, folkrocková legenda. Legendární zpěvačka
lidových písní Jarmila Šuláková v doprovodu rockové skupiny Fleret. Program od lidových písní až po vlastní tvorbu
potěší nejen padesátníky, na své si přijde i mladší generace.
g 13. 8. (pá) Masarykovo náměstí, 20.00 hod. SilesiJAH
AllStars, ve stylu reggae. Vyhraná kapela ze slezsko-polského
pomezí není žádným nováčkem. U nás debutovala ještě pod
názvem Rhizom. Od té doby se jejich hudba posunula k dancehallu a modernímu reggae, zkušení hráči a síla založená na
kontrastu dvojího vokálu. Raggamuffin rulez!
g 13. 8. (pá) Hudební kavárna, 19.00 hod. Po hudebním chodníčku v mlhách, F. Zappa The Mothers of Invention. Barevný, psychedelický místy animovaný živák Franka Zappy
a jeho Matek z roku 1974. Pořadem provází: hudební kritik
na volné noze „Saty“.
g 20. 8. (pá) Masarykovo náměstí, 20.00 hod. Toxique, energický funk i brit-pop naživo spolu s jedinečnou show v podání
frontmanky Toxique Kláry Vytiskové! Skupina, která v loňském roce získala Cenu anděla jako objev roku, v letošním
roce získává hned čtyři nominace a stává se tak „želízkem
v ohni“ spolu se skupinou Kryštof!
g 28. 8. (so) Hudební kavárna, 19.00 hod. Po hudebním chodníčku v mlhách, Lou Reed. Zakladatel Velvet Underground,
Perfect Day, Endy Warhol, Heroin a zbytek už znáte…

Připravujeme: 4. 9. Masarykovo náměstí, slavnosti města,
Horkýže Slíže / Petra Janů & Golem; 5. 9. Bocheta, Generál Laudon — Dobytí Bělehradu (historická bitva).
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Text a foto Josef Gabzdyl
g

Žádné bezcílné toulání ulicemi nebo bezbřehá nuda. Děti
z příměstského tábora Střediska volného času Fokus v Novém
Jičíně nemají na nic takového čas. Hned první den prázdnin
si prohlédly služebnu městské policie a poté vyráběly keramiku. Mezitím sledovaly pohádky a chystaly se na výlety.
„Doma nemám hlídání, tak jsem tady. Baví mě to, nejvíce se
mi zatím líbil kamerový systém. To bylo zajímavé,“ řekla Nicole Miková z Bernartic nad Odrou.
Systém příměstských táborů je jednoduchý. Rodiče přivezou děti do sídla Fokusu každý všední den před osmou hodinou a vyzvednou si je až o osm hodin později. „Tento turnus
potrvá do konce příštího týdne. Ještě plánujeme například
návštěvy hasičů a záchranářů, určitě půjdeme i na výlety na
Skalky nebo na Svinec,“ přiblížila program vedoucí tábora
Dagmar Horáková.
Preventistka Městské policie v Novém Jičíně Ilona Majorošová považuje příměstské tábory a vůbec jakékoliv tábory za
velmi přínosné. „Určitě je mnohem lepší, když se děti zabaví
a mají program, než aby se nudily a vymýšlely často nebezpečné věci. I my takových případů známe dost. Proto příměstské tábory opravdu vítáme a hodláme dále spolupracovat,“
uvedla Majorošová.
Děti si s chutí vyzkoušely uniformy strážníků.

g

Do 22. srpna 2010. MIROSLAVA JANOUŠKOVÁ, OBRAZY A SKLO. Nová galerie Žerotínského zámku.
g Do 12. září 2010. ALFRED NEUBAUER „MUŽ
TISÍCE TRIKŮ“ aneb novojičínský rodák a závodní vozy Mercedes na tratích Grand Prix a Formule 1. Rytířský sál Žerotínského zámku.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00 hod.;
sobota, neděle: 9.00—16.00 hod.

Poklady novojičínské expozice
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska
g

OŠTĚPY EMILA HOLUBA. Stálá expozice historie
města Nového Jičína v období
19. a 20. století s názvem „VE
ZNAKU ZAVINUTÉ STŘELY II“ nabízí svým návštěvníkům množství unikátních
sbírkových exponátů z fondů
Muzea Novojičínska. Pojme
si přiblížit další z nich.
Známý cestovatel a účastník vědeckých expedic do
nitra černé Afriky Dr. Emil
Holub (*1847 Holice, †1902
Vídeň) po svém návratu do
vlasti uspořádal dvě velké výstavy ve Vídni a v Praze. Pro
veřejnost uskutečnil také řadu přednášek a neopomenul
s nimi navštívit také město
Nový Jičín. Po své přednášce
v Německém spolkovém domě (dnešní Beskydské divadlo)
daroval roku 1896 zdejšímu Městskému muzeu cenné sbírky
africké flóry, fauny, mineralogie a etnografických předmětů.
Většina těchto předmětů byly uchovávány v muzeu až do roku
1962, kdy byly předány Náprstkovu muzeu v Praze a dnes
jsou součástí sbírek Národního muzea.
Čtyři oštěpy z Afriky však byly přece jenom opomenuty a zůstaly ve sbírkách novojičínského muzea. Na délku měří více
než tři metry a používaly se k rybolovu. Dnes si je můžete
prohlédnout přímo v expozici historie města, a to v části věnované významným osobnostem.
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 9—16 hod.

Občanská statistika, červen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 17 dětí, z toho 11 chlapců a 6 děvčat. Přistěhovalo se 23, odstěhovalo 32 občanů. Bylo uzavřeno 14 sňatků
v Novém Jičíně, 4 v Kuníně. Počet obyvatel 26 027, zemřelo 24.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).

Knihovna otevře v půlce srpna
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g Městská knihovna v Novém Jičíně na Husově ulici zůstane

kvůli čerpání dovolené a malování vnitřních prostor uzavřena
do pátku 13. srpna. Půjčovní doba v letních prázdninách v oddělení pro děti a mládež: pondělí až pátek: 8.30 —11.00 hodin
a 12.00—15.00 hodin (zavřeno 26. 7.— 13. 8.). Provoz dětského
hřiště u knihovny bude obnoven v pondělí 9. srpna.
Cenné informace o provozu knihovny, její historii, stejně
tak vše o jedinečném sídle knihovny ve vile někdejšího továrníka a starosty Ferdinanda Czeicznera, kterou v roce 1910 postavila firma novojičínského stavitele Josefa Bluma, najdete
na internetových stránkách www.knihovnanj.cz. K dispozici
je i seznam zvukových knih pro nevidomé a slabozraké, stejně
tak on-line katalog knih. Zároveň je zde popsán knihovní řád,
poplatky a všechny další služby, například veřejný internet.
Klub rodáků a přátel města
Nového Jičín zve všechny své
členy a příznivce ve středu
25. srpna 2010 v 17 hodin do
klubové místnosti na besedu k 300. výročí morového sloupu
na náměstí, který byl 29. srpna 1710 slavnostně vysvěcen
novojičínským děkanem Josefem Heinzem. Zároveň bude
upřesněn program zájezdu klubu do Polska a Prahy ve dnech
7.— 11. září 2010.
V měsíci srpnu aktivně připravujeme instalaci Trojpamátníku významných osobností, expresionistického malíře Antona
Koliga, starosty města Vídně Julia Newalda a legendy automobilového průmyslu Alfreda Neubauera, narozených v Novém Jičíně v sousedství v domech na dnešní Sokolovské ulici.
Odhalení Trojpamátníku s připomenutím 30 let úmrtí Alfreda
Neubauera v noci z 21. na 22. srpna 1980 je součásti programu
letošní městské slavnosti, podobně jako beseda ve výstavní
síni Muzea Novojičínska p.o.
Plánovaná beseda s profesorem Wilhelmem Schmeiserem
se uskuteční až v září. Film o Novém Jičíně je možno zakoupit v informačním centru za 200,- Kč. Výbor klubu přeje všem
členům a příznivcům stále laskavé, slunečné, poetické léto.
Výbor klubu

O Petřkovické hoře
Václav Bubeník
g

Jedním ze zajímavých cílů novojičínských výletníků je také
608 m vysoká Petřkovická hora. Pěší turista, kterého sem
snadno přivede červená a žlutá turistická značka, se zde
může dostat pohodlnou cestou přes Skalky, Svinec a Kojetín, což představuje 7 km. Možno však použít i autobus MHD
linku č. 4 s konečnou zastávkou na Kojetíně, odkud je to
pouhých 2,5 km.
Petřkovická hora, nebo též hůrka, se z větší části nachází
v katastrálním území Petřkovice u Starého Jičína a je nejzápadnějším kopcem Štramberské vrchoviny, která náleží k Podbeskydské pahorkatině a tím i Moravskoslezským Beskydám.
Její masiv začíná vrchem Požaha u sedla pod Strážnicí, pokračuje 585 m vysokým Dlouhým kopcem až na vrchol, odtud
prudkým spádem Vlčího hrdla na 547 m vysoký Pohořelec, kde
probíhá krajská hranice mezi Moravskoslezským a Zlínským
krajem, a tím i okresy Nový Jičín a Vsetín, až do obce Jasenice, místní části Lešné.
Na úpatí hory nedaleko posledních domků Petřkovic a dřevěného kříže se v louce nachází nejsevernější výběžek Zlínského kraje. Za zmínku stojí i to, že celé zdejší okolí je součástí Přírodního parku Podbeskydí, založeného v jižní části
okresu Nový Jičín roku 1994. Horu obklopuje osm obcí. Je to
Kojetín, Straník, Hostašovice, Jasenice, Perná, Petřkovice,
Janovice a Jičina. Docela pěkný přístup na vrchol je i z Petřkovic a Straníka či Jasenice, kde začíná zmiňovaná žlutá
turistická značka.
Na Petřkovické hoře jsou zajímavé pozůstatky starého lomu
v blízkosti vrcholu. Od konce 19. století se zde těžil pískovec.
Lom činnost ale ukončil asi pro nerentabilnost již v roce 1910.
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Dosud se tu nacházejí přirozené i umělé výchozy vyvřelin
mandlového pikritu, tvořícího velké protáhlé mandle. Rozložitými svahy tvoří Petřkovická hora Černomořsko — Baltské
rozvodí. Zejména vody dvou potoků Grasmanky a Mřenky,
pramenících na severozápadním úbočí Petřkovické hory, se
nikdy nesetkají, i když jejich zdroje leží asi jen 1 100 metrů od
sebe. Můžeme zde spatřit lýkovec jedovatý, orsej, sasanku,
lilii zlatohlavou, různé druhy vstavačů a primulí. Svá semena
tu rozhazuje netýkavka nedůtklivá, modrá se zde pomněnkami, fialkami, rozrazilem, ale i hadincem obecným. Roste zde
i klokoč kadeřavý.
Vydejme se na procházku po žluté značce a části naučné
stezky Františka Palackého. Putování můžeme začít na kojetínské návsi u rozcestníku turistických cest. Nejprve půjdeme
vlevo směrem na Straník až k tabuli číslo 11 naučné stezky.
Nad námi se zvedá vršek Požaha s archeologickým nalezištěm. Výzkumy tu prováděl roku 1927 spoluzakladatel novojičínského muzejního spolku ing. Gustav Stumpf. Od té doby
je místo známé i archeologické veřejnosti. Učiněné nálezy
označil původně za laténské. Pozdějšími výzkumy Dr. Lumíra
Jisla v 50. létech uplynulého století však byly zařazeny spíše
mezi náleziště púchovská. Zdejší hradiště mělo rozsah něco
kolem jednoho hektaru. Nalezený keramický materiál lze
podle badatelů rozdělit na dvě složky tj. na púchovskou a keltskou. Místo prozkoumal i někdejší ředitel muzea Jaroslav
Žíla-Lipjan, který poté vydal studii Požaha mluví, místem se
zabýval i Emanuel Grepl z Muzea Novojičínska.
Vydáme se dále. Žlutě značená cesta stoupá prudce vzhůru
přes louku k lesu. Všude se odkrývají krásné pohledy na Moravskoslezské Beskydy. Nový Jičín je ukryt za hřbetem Svince,
vidět je však jeho místní část Žilina s kopcem Puntík. Před
námi za lesy vyčnívají komíny valašskomeziříčských skláren.
Znalec může dokonce rozeznat budovu ústavu pro neslyšící
obklopenou panelovou zástavbou. Opět vstupujeme do lesa
a po lesní cestě jdeme dále přes vrchol 585 metrů vysokého
Dlouhého kopce až pod hlavní vrchol Petřkovické hory.
Po obou stranách svahu je vykácen les, takže je vidět na
obě strany. Vpravo vidíme Oderské vrchy, Starojický kopec
s hradní zříceninou, Svinec a obce v Poodří. Vlevo se můžeme
obdivovat Moravskoslezským Beskydám s Veřovickými vrchy
a podbeskydskými vesnicemi. Za malou chvíli jsme už ale
na 608 m vysokém vrcholu Petřkovické hory. Dosud zde stojí
kovový stožár leteckého majáku z 60. let uplynulého století.
Opodál na sloupu elektrického vedení je jeden z dalších rozcestníků žlutě značené cesty, která končí v Jasenici. Cesta odbočuje vpravo a začíná prudce klesat. Míjíme starý obrovský
buk a před námi se objevuje pověstmi opředené Vlčí hrdlo.
Je to sedlo mezi vrcholem Petřkovické hory a další její části
Pohořilcem. Vypráví se, že zde prchali Tataři směrem k Olomouci po uštědřené porážce u Štramberka. V minulosti skutečně sloužilo jako významné spojení mezi Straníkem, Hostašovicemi, Pernou a Petřkovicemi. V nejnižší části Vlčího
hrdla stojí informační tabule Mysliveckého sdružení Nový
Jičín-Straník. Zároveň přecházíme chodník spojující Straník
s Petřkovicemi, po němž se vydáme vpravo, přes les a louky
s krásnými výhledy k Hostýnu, až přijdeme na okraj Petřkovic. Zde si povšimneme dřevěného kříže, v jehož blízkosti je
nejsevernější výběžek Zlínského kraje.

Petřkovické Lurdy vybízejí k rozjímání.
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Nádherný výhled na Starojický kopec a okolní krajinu.
Nedaleko odsud pod lesem je známé poutní místo s křížovou cestou a sochou Panny Marie Lurdské zvané také Petřkovické Lurdy. V roce 1858 se zjevila Panna Maria dívce Bernardettě v jihofrancouzských Lurdech. Místo se stalo brzo
cílem mnoha poutníků z celého světa. V roce 1886 ho navštívil
i novojičínský občan Johann Stieber, kostelník od Španělské
kaple. Narodil se v Novém Jičíně v roce 1828 na Frölichgasse,
nynější Nerudově ulici, jako syn soukenického mistra Aloise
Stiebera a jeho manželky Stenzelové. Zemřel v 77 letech 31. 5.
1906. Na jedné z lurdských poutí učinil Panně Marii slib zřídit
tři lurdské jeskyně. Velmi se mu líbil tehdejší lom na úpatí
Petřkovické hory. Požádal proto petřkovického starostu Františka Petřkovského o svolení, aby zde mohl zavěsit obrázek
Panny Marie Lurdské. Starosta Petřkovský a správce školy
Baltazar Křižan navíc přislíbili, že zde nechají postavit sochu
Panny Marie Lurdské. V roce 1888 byla vystavěna jeskyně
s šestnácti schody a sochou. Slavnostní vysvěcení za účasti
tisíců věřících se uskutečnilo 15. srpna 1888. V tento den se
každoročně koná pou se mší svatou. Několik let poté tu
zbožní lidé vybudovali i křížovou cestu. Na vrcholu tehdy
holého kopce byl zároveň vztyčen kříž, který však vyvrátil
vichr. U příležitosti oslav 100. výročí lurdského zjevení v roce
1958 byl u schodů postaven kříž nový, který se původně nacházel v kapli zemské trestnice ve Valašském Meziříčí. Stavbu
zbývajících dvou lurdských jeskyní Stieber inicioval u Oční
studánky na úpatí Svince nedaleko Loučky a v místě Stračka
v Zašové u Valašského Meziříčí.
Po návštěvě poutního místa se vrátíme nazpět do Vlčího
hrdla, kde opět na žluté značce odbočíme vpravo. Mírným
stoupáním se dostaneme na blízký vrcholek 547 m vysokého
Pohořilce s místem lidově zvaným Padělek. Zde překračujeme
hranice krajů. Opět se můžeme kochat krásnými výhledy
směrem k Beskydům. Jen několik metrů vlevo od naší žlutě
značené cestičky je další místo s výhledem na opačnou stranu
k lešenským rybníkům, a Hostýnské vrchy s Kelečským Javorníkem a Svatým Hostýnem. Nachází se zde lavička a u ní kamenný pomníček, do něhož je zatknut železný meč. Na pomníčku je nápis Rudolf Folberger, 9. 6. 1979 — 7. 8. 2007, Díky
za to, že jsme tě mohli poznat. Kamarádi. Rudolf Folberger
člen mise KFOR, občan z Nového Jičína-Straníka, fotograf
a milovník zdejšího kraje zemřel 7. 8. 2007 v Olomouci. Na
lavičce je připevněna dřevěná schránka s pamětní knihou.
Všude kolem jsou kytičky a svíčky.
Z Pohořilce jdeme stále po žluté značce pozvolna klesajícím terénem vesměs lesem, až přijdeme pod stožár s dráty
vysokého napětí. Odtud je již jen několik desítek metrů na
silnici vedoucí z Jasenice do Perné. Přímo u cesty jsou bílá
boží muka se svatým obrázkem. Proti nám vidíme vysoký komín a objekty chemičky DEZA. Odbočujeme doleva a asi po
400 metrech jsme v obci Jasenice. Končí zde i žlutá turistická
značka. V Jasenici můžeme navštívit zatopený lom nebo hostinec u fotbalového hřiště. Z Jasenice můžeme jít do Valašského Meziříčí na vlak, nebo zpět po málo frekventované cestě
přes Hostašovice a Straník na Kojetín a odtud pokračovat
do Nového Jičína přes Svinec, po silnici či linkou č. 4 MHD.

Sportovní aktuality
g FOTBALISTÉ POSTOUPILI DO DIVIZE. Ačkoliv fotbalisté Nového Jičína skončili v uplynulé sezoně na třetím místě
krajského přeboru, nakonec do vysněné divize postoupili. Přímo totiž postoupil Lískovec, druhé Petrovice nahradily jeden
odstoupivší klub a když ekonomická krize ze čtvrté nejvyšší
soutěže vyřadila Fulnek, přišel na řadu Nový Jičín. „Už na
konci minulé sezony jsme se snažili o druhé místo, protože
byla reálná možnost postupu i z tohoto místa, z pátého místa
po podzimu jsme poskočili sice jen na třetí, ale nakonec se i to
ukázalo jako dostačující,“ uvedl trenér Alois Holub, který se
ještě rozhodl v práci s týmem pokračovat. „Aspoň ještě půl
roku a pak se rozhodnu co dále. Navíc jsme měli sezení se
sponzory a díky nim se daří pokrýt rozpočet pro letošní rok.
Snad budeme ekonomicky zajištěni i v jarní části. Moc jim
děkujeme,“ řekl trenér.
Hráčský kádr se nijak výrazně nezmění, klub bude spoléhat na novojičínské odchovance, na výraznější posily nemá
ani peníze. „Když jsme v krajském přeboru hráli na špičce
tabulky, tak určitě v divizi máme na klidný střed, tedy někde
okolo sedmého až jedenáctého místa. První rok bude cílem
udržení v divizi, ale ne až v posledním kole,“ uvedl Holub.
Tvrdou lekcí fotbalu z vyšších republikových pater se stalo
první kolo Českého poháru Ondrášovka cup proti Kroměříži, tradičnímu účastníku Moravskoslezské fotbalové ligy,
tedy ještě o soutěž výše než divize. Po jednoznačném průběhu
museli domácí strpět debakl 0:5. „Já jsem za tuto lekci rád,
aspoň kluci poznali, jak se ve vyšších soutěžích hraje, jaký
je rozdíl v kvalitě hry, výbušnosti hráčů a hlavně při proměňování brankových příležitostí. Určitě je to paradoxně ku
prospěchu věci,“ konstatoval trenér.
Na vyšší soutěž se mužstvo hodně těší a věří, že do ochozů
přijde i více diváků. „Myslím, že Novému Jičínu divize určitě
sluší a bylo by fajn naše kluky, žádné fotbalisty odjinud, pořádně povzbudit,“ zakončil Holub.
Domácí utkání fotbalistů v podzimní části divize, skupiny
E: 15. 8. (16.30 hod.) Opava B, 29. 8. (16.30 hod.) Petrovice,
8. 9. (16.30 hod.) Lískovec, 12. 9. (16.00 hod.) Kravaře, 26. 9.
(16.00 hod.) Poruba, 17. 10. (15.00 hod.) Bystřice pod Hostýnem, 31. 10. (14.00 hod.) Brumov, 14. 11. (13.30 hod.) Valašské
Meziříčí.
Josef Gabzdyl

Michal Farkaš (vpravo) brání útočníka Kroměříže. Foto J. Gabzdyl.
g VOLEJBALISTKY OHROMILA ČÍNA. V úplně jiném světě
se na přelomu června a července ocitl tým volejbalistek Gymnázia Nový Jičín. Po vítězství v republikovém mistrovství středních škol postoupily do světového klání ve městě Baotou, ležícím na severu Číny nedaleko mongolských hranic. „Se střední
Evropou to opravdu nelze srovnat. Kdo neviděl, tak jen stěží
uvěří,“ poznamenal trenér týmu Lubomír Bajer, který se navíc
musel vypořádat s časovým posunem o šest hodin dopředu.
„Opravdu mi to dělalo problémy, ostatním tak ne, mladší to
prostě snášejí lépe.“
Také jídlo bylo poněkud jiné, než na co jsou lidé zvyklí v naší
zeměpisné poloze. Ačkoliv se pořadatelé údajně snažili, aby
vypadalo co nejsvětověji či evropsky, mnohdy nebylo zcela
zřejmé, co na talíři leží. Čína však všechny ohromila. Kromě

Volejbalistky s čínskými pořadateli (zleva): Petra Kostková, kapitánka
Hana Charvátová, Pavla Vaněčková, Vendula Jarošová, Martina
Czyžová, Lenka Kohoutová, Nikola Furmánková, Eva Riesová a Karolína Žebráková. Foto Gymnázium NJ.
své velikosti (ve městě žijí přes dva miliony obyvatel) také
precizností při pořádání akce. Podobně jako při olympiádě
v Pekingu v roce 2008 i zde bylo slavnostní zahájení velkolepou podívanou. Pořadatelé dbali na jakýkoliv detail a vše měli
precizně zpracováno. Možná až přehnaně dbali na bezpečnost. „Každý tým měl svůj mikrobus, průvodce i policejní doprovod. Pokud jsme chtěli prohlédnout město, nebylo to vůbec
jednoduché,“ popsal Bajer.
Česká delegace devíti hráček a dvou pedagogů (Bajer a Zdeněk Man) se podívala i do Pekingu. Zásadní rozdíly mezi
zvyklostmi ČR a Číny byly patrné i na bankovkách. „U nich
je všude politický vůdce Mao Ce-tung, přičemž naše průvodkyně vůbec nechápala, jak se na naší bankovce mohl objevil
J.Á. Komenský, tedy učitel,“ zmínil s úsměvem Bajer.
Při volejbalovém klání se novojičínské dívky umístily mezi
dvaadvaceti celky na patnáctém místě. Výsledek výrazně
ovlivnily jiné podmínky tuzemské a světové soutěže. V České
republice mohly hrát všechny dívky studující na středních
školách, ale na světovém klání pouze hráčky narozené po
1. lednu 1993. „Proto nemohly odjet některé hráčky základní
sestavy. Kdybychom byli kompletní, tak bychom se dostali
mnohem výše, možná i do první osmičky,“ myslí si Bajer s tím,
že dívky i tak podaly výkon na hranici svých možností a získaly skvělé zkušenosti pro další turnaje.
Ve skupině volejbalistky prohrály s Chile, Francií a Tchajwanem, výhru slavily v zápasech s Dánskem a Slovinskem.
O zařazení do skupiny o 13. až 16. místo pak rozhodla těsná
porážka s Bulharskem. V konečné skupině pak celek z gymnázia prohrál s Maarskem a porazil Chile. „Za mnohé země
startovaly sportovní školy, kde trénují čtyřikrát denně. Sledoval jsem finále mezi Německem a Čínou a musím říci, že
by s nimi měla velký problém i naše juniorská reprezentace,“ řekl Bajer.
Už však zajištění dopravy týmu tisíce kilometrů daleko
bylo značně náročné. Pořadatelé hradili ubytování, stravu
a základní pojištění, o další náklady, hlavně pak letenky a vybavení, se museli na gymnáziu postarat sami. „Sedmdesát
tisíc korun dalo město a sto tisíc krajský úřad, za což jim
moc děkujeme. Přispěli i další sponzoři, například místní
lékaři a podnikatelé, takže i ti si zaslouží poděkování,“ konstatoval trenér vedoucí týmu.
g LAGUNA MĚLA MEDAILOVÉ ŽNĚ. Ploutvoví plavci Laguny uzavřeli sportovní sezonu na národní scéně, jejím vrcholem bylo červnové Mistrovství České republiky dorostu,
juniorů a Mistrovství České republiky seniorů v severočeském Chomutově. Mistrovství republiky rychlých ploutví pořádal v chomutovském padesátimetrovém plaveckém areálu
úspěšný mostecký klub potápěčů. Juniorští a dorostenečtí
závodníci KVS Laguny přivezli ze severočeského města neuvěřitelných 17 titulů mistra České republiky z celkově 32 mistrovských medailí.
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Mistry České republiky se v disciplínách jednotlivců stali:
juniorský reprezentant ČR Matěj Obšivač a dorostenci Petr
Španihel, Martin Mazáč, Jakub Karolín a Vendula Figarová.
Nejlepší junior ČR Matěj Obšivač vyplaval čtyři tituly mistra
republiky. Tři zlata na tratích 50, 100, 200 BF se od něj očekávaly, jak jinak, když je letos vedoucím závodníkem světového
poháru v bifinách. Zlato po úspěšném vystoupení na 100 RP
s přístrojem bylo radostné a se čtyřmi kovy si závodník potvrdil účast na letošním MSJ.
Rok tréninkové dřiny zúročila juniorka Andrea Gašperiková, která na zlatou sice nedosáhla, dvě stříbra na 400, 800
RP pod vodou s přístrojem však mají vysokou hodnotu. Andrea
zaplavala osobní časy na úrovni české reprezentace a k limitům na svět jí scházel jen krůček. Stříbrné medaile z velmi
těžkých podvodních disciplín doplnila ještě dvěma bronzy na
100 RP a 400 PP a už myslí na seniorskou kategorii. Nedařilo se nemocí oslabenému Janu Bartkovi, který po loňské
hvězdné sezoně v dorostu vyplaval „jen“ dva bronzy na 50,
100 PP.
Fantastického výsledku dosáhli dorostenci Mazáč, Španihel, Jarolím, kteří vyhráli dvanáct disciplín ze třinácti. V té
třinácté na 1 500 metrů nestartovali, chyběla k ní potřebná
monoploutev. Trio, které před dvěma roky uvedlo v úžas diváky v Novém Jičíně, když startovalo na žákovském MČR na
všech tratích, předvedlo stejný výkon v dorostu. „Zde jsme
si disciplíny rozdělili“, řekl závodník s největším počtem zlatých medailí Martin Mazáč, jako sprinter nastoupil v padesátkách 50 PP, RP i BF. K nim pak přidal oblíbené bifiny na
100, 200 metrů a vybojoval pět titulů mistra republiky.
Jakub Jarolím vytvořil dva nové české rekordy dorostu
(3:25,37 na 400RP, 7:13,37 na dvojnásobné trati) a na 800 se
probil na stupně až mezi muže. „Každá ploutvařská disciplína
i tra chce také jinou monoploutev a její cena jde do tisíců,
moje stála dvanáct, ale jsem spokojen, plave se s ní velmi
dobře, doplnil trojnásobný mistr republiky. „Plavání s monoploutví je velmi náročné, kdybych plaval ve dvou dnech naplno víc než čtyři dlouhé disciplíny a štafety, tak se asi na
nohy nepostavím. Monoploutev dá stehnům i lýtkám pěkně
zabrat,“ přidává třetí z dorostenců, vítěz 100, 200, 400, 800 PP
Petr Španihel, jenž navíc překonal dorostenecký a juniorský
rekord ČR na 800 PP — 7:00,19.
Nejlepší dorostenkou byla Vendula Figarová, která dokázala zvítězit v nádechovém sprintu na 50 RP a ke zlatu přidala 3 stříbra na 50 PP, 100 PP, 100 RP a bronz na 50 BF.
Druhou dorosteneckou medailistkou byla Martina Hanzelková, stříbrná na 50 RP a 2x bronzová v bifinách 100, 200 metrů.
Úspěšné vystoupení dorostu a juniorů doplnila v ženách
Karolína Veselková, která vyhrála podvodní sprint na 50 m
a ke svému prvnímu titulu mistryně ČR přidala tři stříbrné
medaile — stometrovou pod vodou s přístrojem a padesátimetrovou na hladině a štafetovou, ve které bojovala s Andreou
Gašperikovou, Vendulou Figarovou a Martinou Hanzelkovou.
Stejný kov ve štafetě mužů na 4x100 PP vyplavala nadějná

Klub vodních sportů Laguna: jednička ČR v ploutvovém plavání.
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mladá čtyřka Martin Mazáč, Jakub Jarolím, Jan Bartek, Petr
Španihel. Sbírka republikových medailí mužů a žen čítá 18
medailí (1—12—5), což je při neúčasti Mixy, Bajera, Pivoňkové,
Škubalové, Pargačové i Jančálka skvělý výkon.
Simona Klapková, KVS Laguna
g

PLAVCI BOJOVALI NA LETNÍM REPUBLIKOVÉM
MISTROVSTVÍ. Poslední závody sezony 2009/10 se uskutečnily v červenci v Praze-Podolí a bylo to tradiční Letní mistrovství ČR v plavání pro rok 2010, kterého se zúčastnilo přes
čtyřicet klubů z celé ČR, což čítalo 294 plavců. Jsme hrdi na
to, že mezi nimi bylo i pět plavců z našeho klubu, protože klíč
k účasti je nekompromisní — 32 plavců v každé disciplíně!
Čtyři účasti ve finálových bojích B předčily naše očekávání.
Nejúspěšnějším plavcem se stal Jakub Radina (1989), který
obsadil výborné 10. místo v disciplíně 200 prsa. O dvě další
finálové účasti se postaral Vojtěch Kulišák (1992) v disciplínách 200 volný způsob a 200 polohový závod a obsadil 2x 16.
místo. Čtvrté finále B vybojoval Marek Zetocha (1991) v disciplíně 100 motýl, skončil také na 16. místě.
Opět silné byly naše štafety, které se dokázaly vklínit mezi
mega kluby. Bramborová medaile, 4. místo a klubový rekord
ve štafetě na 4 x 200 volný způsob, 8. místo na 4 x 100 PZ
a taktéž 8. místo a další klubový rekord na 4 x 100 VZ je v silné
konkurenci skvělé! V těchto úspěšných štafetách startovali:
Jakub a Martin Radinovi, Vojtěch Kulišák, Marek Zetocha
a Jakub Knesl.
Nejen jim patří dík za vzornou reprezentaci našeho klubu,
ale i města Nový Jičín po celý „plavecký rok“. Dovolte mi,
abych všem plavcům, trenérům, funkcionářům poděkovala
a popřála jim klidné zasloužené prázdniny a doufám, že další
sezona, která začíná na konci srpna, bude opět úspěšná.
Bc. Pavlína Skřičková, Plavecký klub

Vítězný celek Plážové šolichání. Foto Petr Jaroň.
g PLÁŽOVÁ HÁZENÁ MĚLA ÚSPĚCH. Dalším sportem,
který zakotvil v Novém Jičíně, se stala plážová házená. Beachhandball, jak zní oficiální název, se zabydlel na hřišti v areálu
bazénu, kde se na začátku července konal 6. ročník Jeremi
cupu. Turnaje se zúčastnilo 22 družstev, z toho 12 mužských
a 10 ženských. „Kvalita hry se stále zvyšuje, protože přijeli
i extraligoví hráči např. z Karviné či Zubří. Plážová házená
však stále zůstává hlavně zábavou plnou krásných akcí i kombinací s velkým množstvím branek, což z tohoto sportu činí
atraktivní podívanou,“ řekl pořadatel akce Petr Jaroň.
Pořadatelům se také podařilo zajistit přenosnou tribunu, což
na návštěvnosti bylo hodně znát. „Průměrně denně přicházelo sledovat utkání dvě stovky diváků a více, což je skvělé,“
uvedl Jaroň. Proto už nyní je jisté, že se budou konat další
ročníky. „Všichni si mohou poznamenat, že se příští rok opět
první červencový víkend opět sejdeme na plážové házené v Novém Jičíně. Výsledky: Muži: 1. Plážové šolichání Nový Jičín
(z velké části tvořené novojičínskými basketbalisty). Ženy:
1. Koláče Olomouc + Zlín. Nejlepší brankář: Petr Polách (Plážové šolichání), nejlepší hráč: Lukáš Burda (Plzeň). Nejlepší
brankářka: Petra Vavříková (Na co… Ostrava), nejlepší hráčka: Michaela Budayová (Koláče Olomouc+Zlín). Josef Gabzdyl

KE KNIZE A SUVENÝRŮM I DVĚ VSTUPENKY DO KINA KVĚTEN DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU NEBO VSTUPENKY DO
MUZEA NOVOJIČÍNSKA! NOVÁ CENA PRO VÝJIMEČNOU ODPOVĚĎ: DVD S FILMEM O NOVÉM JIČÍNĚ!

Soutěž „Poznáváš své město?“ 19. 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

g Nápověda pro devatenácté kolo: Nový snímek je tak trochu
vzpomínkou na letošní jaro. Výhodu v soutěžení budou mít čtenáři, kteří se zúčastnili jedné premiérové skupinové vycházky
uspořádané Klubem rodáků a přátel Nového Jičína v posledním dubnovém odpoledni (o akci jsme informovali v jednom
z minulých vydání Zpravodaje).
Pro většinu účastníků byly krásné pohledy, jako například
i ten dnešní soutěžní, zcela nové. Ze samotného města objeví
pozorné oko kromě panelákové zástavby a továrního komínu
i střechy známých novojičínských budov ztrácejících se v přírodním parku na okraji města. Od vás soutěžících se očekává,
že poznáte, z kterého úpatí známého vrcholu je pořízen snímek a kterou část města představuje.
Jak tipovat, pozor na kupon: Soutěžíte o pět cen! Kromě
reprezentativní knihy o Novém Jičíně, dvou vstupenek do kina,
suvenýrů města a dvou vstupenek do Muzea Novojičínska
můžete získat zcela nový film o Novém Jičíně na DVD. Disk
s tříminutovým klipem a osmdesátiminutovým filmem získá
ten, kdo zašle například nejzajímavější, nejvtipnější či nejpřesnější odpově, což ohodnotí členové redakční rady.
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 středy 18. srpna do 12.00 hodin. Schránky v informačním
centru můžete využít v pracovní dny do 17.00 hod. 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 pondělí 17. srpna. Nově můžete poslat
svůj tip internetem na adresu jgabzdyl@novyjicin-town.cz,
samozřejmě bez kuponu.
Vyhodnocení osmnáctého kola: Nebyla to zrovna z nejlehčích úloh pro vás. Přesto byly tentokrát prakticky všechny došlé odpovědi správné. Nejpřesnější byla odpově, že snímek
byl pořízen ze spodní části lyžařské sjezdovky na úpatí Svince.
Do slosování nebyla zařazena pouze odpově, určující jako
místo pořízení vrchol Svince. Z něj není žel vidět většina z té
části města, kterou ukazoval soutěžní snímek.
Výherci osmnáctého kola: První cenu — jednu ze tří reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru získává
Zdeňka Procházková-Kačerová, Vančurova ul., Nový Jičín.
Na film ze srpnové programové nabídky kina Květen, a to
opět dle vlastního výběru, může jít Marcela Šustková, ulice
U Rybníka, Nový Jičín. Držitelem dvou vstupenek Muzea
Novojičínska se stal Antonín Šindler, Máchova ul., Nový Jičín
a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů města, se může těšit
Radmila Gášková, ulice V. Poláka, Nový Jičín.
Druhou držitelkou DVD s filmem za nejzajímavější odpově
se stala Vlasta Foltová ze Šenova u Nového Jičína. Ačkoliv
i Jiří Petřek napsal svou odpově ve velmi vydařených verších,
Vlasta Foltová kromě veršů přidala i vlastní fotografie a dokonce i počítačově velmi povedenou koláž pohledů nejen ze
Svince. Proto film po zásluze získává ona. Jen je škoda, že
nedostatek místa nedovolil přetištění jejího dopisu. Ještě do
konce roku však potřebnou kapacitu najdeme a nejpovedenější odpovědi zveřejníme.
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