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Morový sloup zdobí mesto
ˇ uzˇ 300 let!
g

Morový sloup, jeden ze symbolů Nového Jičína, „slaví“ kulatiny. Přesně před třemi staletími byl pískovcový sloup uprostřed náměstí vztyčen s nadějí, že zabrání morovým ranám.
Sice se tak nestalo a tato strašlivá nemoc středověku se ve
městě ještě několikrát objevila, nicméně elegance a důstojnost sloupu, někdy také nazývaný mariánským, přetrvala.
Snad každý občan Nového Jičína okolo sloupu prošel nesčíslněkrát, nebojím se tvrdit, že rodák, který sám sebe řadí
mezi pamětníky, minul tuto památku v řádech tisíců. Přiznejme, jen málokdy zvedneme hlavu a obdivujeme Pannu Marii
na vrcholku sloupu nebo si pozorněji prohlédneme další plastiky. Prostě už nám sloup přijde samozřejmý. Kdyby však
by jen na chvíli zmizel, všiml by si toho každý a považoval
by to za nenahraditelnou ztrátu. Tak je to se vším, co zůstává
skryto v srdcích a svou přítomností dává pocit, že ve městě
existují jistoty přetrvávající po celý náš nedlouhý život.

Morový sloup se stal od svého vysvěcení 29. srpna 1710
němým svědkem mnoha radostných i strastiplných událostí.
Kdyby mohl vyprávět, jistě by neopomenul, jak kolem něj
kráčeli rakouský císař Josef II. nebo například slavní vojevůdci Laudon a Suvorov. Nepochybně by zmínil pohnuté minulé století, kdy se v roce 1918 okolo radovali čeští občané
ze vzniku samostatného státu, aby jen o dvacet let později ho
německy mluvící Novojičíňané opentlili na počest příjezdu
wehrmachtu. V jeho sousedství se shlukovaly zástupy při
každoročních oslavách 1. Máje a coby nositel plakátů i nápisů
zrcadlil tragičnost srpna 1968 a naděje listopadu 1989.
I na blížící se městské slavnosti si význam morového sloupu
připomeneme, zároveň získá i slavnostní háv. Sloup nepochybně zůstane krásnou stavbou, která se dočká dalších trojciferných kulatin. U těch však už nebudeme.
Další informace a fotografie na stranách 6 a 7.
Text Josef Gabzdyl, foto Lenka Malinová

Město získalo 80 milionů korun
pro školy i volnočasové areály
Text a foto Josef Gabzdyl

Opomenuto nezůstalo ani Středisko volného času Fokus.
Projekt na bezbariérové úpravy, zvláště pak stavbu výtahu, byl podpořen více než osmi miliony korun. Jediným kráceným projektem se stal plán novojičínských skautů na modernizaci střediska Pagoda na ulici U Jičínky. Svaz skautů
a skautek Junák, středisko Pagoda Nový Jičín, dostal 7,7
milionu korun, což činí 45,82 procenta požadované částky.

(Jednotlivým projektům se budeme více věnovat v dalších číslech
Novojičínského zpravodaje.)

Smetanovy sady získají díky
rekonstrukci někdejší krásu
Text a foto Josef Gabzdyl

Díky dotaci se budova změní v další centrum vzdělání ve městě.
g Nový Jičín se stal nejúspěšnějším žadatelem evropských dotací z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko,
které pomohou modernizovat vzdělávací zařízení a volnočasové areály. Ze 427 milionů korun určených pro města s méně
než 50 tisíci obyvateli získal Nový Jičín rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko zhruba
80 milionů korun, další v pořadí Rýmařov a Kopřivnice dostanou něco více než 50 milionů. Kromě jednoho činí u zbylých
sedmi projektů dotace 92,5 procent z celkových nákladů.
„Považuji to za obrovský úspěch Nového Jičína, který školám a dalším zařízením se zaměřením na volný čas výrazně
pomůže v rozvoji a tedy k vyšší kvalitě poskytovaných služeb. Svědčí to i o velmi dobré práci, přesnosti a nápaditosti
lidí, kteří úspěšné projekty připravovali,“ uvedl starosta
Ivan Týle.
Největší částku přesahující 31 milionů korun získala EDUCA — Střední odborná škola na přeměnu objektu bývalé
Základní školy Bohuslava Martinů v Novojičínské vzdělávací centrum. „Dotace přišla opravdu za minutu dvanáct, protože i vnitřní stav budovy z 80. let minulého století je více než
špatný a už bychom v současných prostorách nemohli dále
fungovat. Jsme moc rádi, že se finance podařilo získat,“
uvedla ředitelka školy Alena Olšáková o objektu, kde kromě
střední školy sídlí i pobočka ostravské soukromé vysoké
školy. Za získané finance tak budou provedeny nutné stavební úpravy, zavede se například nová elektroinstalace, přibudou multimediální učebna, posluchárna nebo aula. Město
coby vlastník objektu před časem získalo přibližně 12 milionů korun například na zateplení budovy a opravu střechy.
Další finance pomohou Mateřským školám Máj a Sady
v renovaci zahrad, obě získaly 9,2 milionu korun. Prostor
mezi školkami na ulicích Karla Čapka a Vančurova se tak
přemění v místo plné nových atrakcí, projekt dostal název
Zahrada zdraví a radosti. Školka na ulici Revoluční, která
sídlí v bývalé vile továrníka Hückela v nádherném lesoparkovém prostředí, uspěla s projektem pojmenovaným Lesní
království — po chodníčcích poznání. „Zatímco zahrada na
Karla Čapka bude více sportovní, tak na Revoluční využijeme krásného okolí a zaměříme se na hry v přírodě a interaktivní poznání všeho pěkného co nás obklopuje,“ uvedla
vedoucí odboru školství Oldřiška Navrátilová.
Také základní školy patří mezi příjemce dotací. Základní
škola Tyršova získala 3,6 milionu korun na počítačovou
učebnu a novou výpočetní techniku, dalších více než 9 milionů korun dostane Základní škola Komenského 68, která
plánuje přeměnu zastaralého školního hřiště v moderní
sportoviště, v plánu jsou i další stavební úpravy zejména
v prostoru za hlavní školní budovou.

Nevzhledný starý plechový plot letního kina nahrazuje
důstojnější ohrazení.
g Smetanovy sady se opět budou moci pyšnit někdejší elegancí a důstojností. V největším městském parku se do konce
září změní prostranství za letním kinem a hlavní vstup do
parku, dále se postaví replika hudebního altánu a meteorologický sloupek dostane nové vybavení.
Smetanovy sady ležící v sousedství nemocnice vznikly v roce
1915 na místě někdejšího hřbitova. Nejprve se nová oddychová část Nového Jičína jmenovala podle objevitele genetických zákonů narozeného v nedalekých Hynčicích (dnes součástí obce Vražné) Mendlův park, přičemž v roce 1931 zde
byl odhalen Mendlův památník. Po druhé světové válce se park
přejmenoval na Smetanovy sady, které několikrát prošly
úpravou zeleně. „Po rekonstrukci blízkých Janáčkových sadů
se naše pozornost přesunula pochopitelně i na největší park,
kde byla řada míst zanedbaná. Akce je rozdělena na dvě
etapy,“ uvedl místostarosta Vladimír Bárta o investici necelých deseti milionů korun hrazených z městského rozpočtu.

Tak by měla vypadat část nového dětského hřiště za letním kinem.
Vizualizace MěÚ Nový Jičín.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

2

Nejvíce se změní prostranství mezi Španělskou kaplí a letním kinem. Místo zelené plochy sloužící nejčastěji pejskařům vznikne hřiště s atrakcemi pro děti od šesti do patnácti
let. Přibudou chodníčky, pergola, lavičky a veřejné záchody,
které budou využívat i návštěvníci letního kina.
Změny dozná i vstup do parku od ulice K Nemocnici, kam
se přestěhuje busta Bedřicha Smetany. Přibude dřevěná brána
a odpočívadlo. Hudební pavilón z roku 1927 v centrálním
prostoru parku stavebníci rozebrali, brzy ho nahradí replika.
„Pavilón, nebo jak se mu častěji říkalo altán, už byl ve velmi
špatném stavu, tak jsme před částečnou rekonstrukcí dali
přednost rozebrání a postavení repliky,“ vysvětlil místostarosta. Ještě letos se také někdejší původní funkce dočká
meteorologický sloupek, který bude po dlouhých desetiletích
osazen přístroji, a to hodinami, teploměrem, barometrem,
vlhkoměrem a větrnou růžicí.
V příštím roce by úpravy Smetanových sadů měly pokračovat. „Chtěli bychom renovovat Mendlovo sousoší a vybudovat některé vodní prvky, bude však záležet na stavu rozpočtu,“ konstatoval místostarosta Bárta.

Město letos do chodníků investovalo zhruba šest milionů
korun, což je i v době ekonomické krize o něco více než v předešlých letech. Mezi důležité opravy jistě patří chodník na
Palackého ulici podél gymnázia, v některých místech došlo
i k rozšíření prostoru pro chodce. Mění se i velmi frekventovaný prostor před objektem tzv. Družstevníku. Mimo uvedený
seznam oprav by ještě mohlo dostat nové dláždění Fibichovo
náměstí, a to ve středu, kde vznikne parková úprava.
Seznam plánovaných oprav chodníků v roce 2010: Divadelní,
Vrchlického, Novellara, Lužická, Dvořákova 35, Máchova —
Bezručova, B. Benešové, Nerudova, Skalky, Dvořákova — Kalač,
Dvořákova 12—18, Dolní Brána, Sokolovská — Žižkova, Sokolovská — zastávka, Žižkova, Riegrova škola — obchod, prostranství Družstevník, Luční, Fibichovo náměstí (střed).

Nový Jičín pomáhá zaplaveným

g

Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Nový Jičín pomáhá zaplaveným oblastem v severních Čechách, které na začátku srpna postihla podobná povodeň,
jako Novojičínsko vloni v červnu. Kromě občanů, kteří hojně
posílají příspěvky na povodňová konta obcí nebo dobročinných organizací i sdružení, schválili radní na mimořádném
jednání třikrát dvacet tisíc pro povodní poničené Frýdlant,
Raspenavu a Chrastavu.
„Samozřejmě víme, že to nejsou nijak závratné částky, ale
schválili jsme to, co rada města může. Navíc z loňské vlastní
zkušenosti víme, že rychlé peníze v takové situaci pomáhají
opravdu hodně,“ vysvětlil starosta Ivan Týle a dodal, že pro
další jednání radních a vzápětí pro zářijové zastupitelstvo
půjde mnohem vyšší návrh na finanční výpomoc: „Konečné
rozhodnutí o výši částky i místu určení záleží na zastupitelstvu.“

Do oprav chodníků město
investovalo šest milionů korun
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Vyměňte si řidičské průkazy,
na konci roku hrozí fronty
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
Přibližně dva a půl tisíce řidičů z Nového Jičína a jeho okolí si dosud
nevyměnily řidičské průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000.
Jejich platnost přitom
skončí v závěru letošního
roku.
Podle vedoucího odboru Pokud vlastníte tyto řidičské průkadopravy a silničního hos- zy, co nejdříve si je vyměňte za nové.
podářství Libora Macíčka Foto archiv.
tak lidé riskují, že v závěru roku stráví při vyřizování nového řidičského průkazu
mnohem více času než nyní. „Už jsme to několikrát poznali
v minulosti, kdy lidé nechávali výměnu průkazů na poslední
chvíli,“ řekl Macíček.
Řidiči musejí mít při vyřizování platný doklad totožnosti
(občanský průkaz, cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetrů a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. Nový řidičák bude vydán nejpozději do dvaceti dnů
ode dne podání žádosti, popřípadě do pěti pracovních dnů po
úhradě správního poplatku 500 korun. Nutná doba na vydání
nového dokladu však znamená, že řidiči, kteří na úřad přijdou až v prosinci, riskují vydání nového průkazu až na začátku dalšího roku. „Přitom od ledna už budou staré průkazy
neplatné, takže hrozí postih. Nyní je jednoznačně nejlepší
doba na vyřízení výměny,“ řekl Macíček.
Výměnu zájemci vyřídí na odboru dopravy a silničního hospodářství v budově městského úřadu na Divadelní 1 (bývalý
okresní úřad), a to v pondělí a ve středu od osmi do jedenácti
a od dvanácti do sedmnácti hodin. V úterý a ve čtvrtek pak
od osmi do jedenácti a od dvanácti do čtrnácti hodin. „Právě
v úterky a ve čtvrtky přichází méně lidí, takže tyto dny jsou
pro vyřízení výměny řidičských průkazů nejvhodnější“, dodal vedoucí Macíček.

Görlitz žádá o pomoc
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Historický ráz dostává i prostranství před Družstevníkem.
g Stovky metrů chodníků dostávají nové dláždění. Místo oprýskaného asfaltu nebo rozviklaných starých dlaždic se chodníky mohou honosit zámeckou dlažbou nebo malými dlažebními kostkami. „Vzhledem k historickému rázu středu města
jsme se s památkáři domluvili na položení malých kostek,
což je sice dražší a pracnější, ale výsledek je opravdu pěkný.
Zámková dlažba pak ozdobí chodníky mimo městskou památkovou rezervaci,“ řekl místostarosta Milan Šturm.
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Partnerské město Görlitz zle postihly srpnové povodně.
Voda z řeky Slezská Nisa se vyvalila z břehů, poničila silnice,
mosty a postihla i mnoho občanů německého města. Starosta
Joachim Paulick poslal do Nového Jičína dopis, ve kterém
žádá o pomoc. „Naše město zažilo v noci ze 7. na 8. srpna
nejhorší povodeň od roku 1897. Obyvatelé a podniky našeho
města přišli při této katastrofě úplně o všechno, o celou
svou existenci. Veškeré peníze z dárcovského konta půjdou
přímo a stoprocentně ve prospěch poškozených povodněmi,
pomůže každý cent,“ uvedl starosta Paulick. Také město na
Görlitz nezapomene. „Návrh na finanční výpomoc se dostane
na stůl zářijovému zastupitelstvu,“ uvedl starosta Týle.
Bankovní spojení: Sparkasse Oberlausitz Niederschlesien.
Příjemce: Stadt Görlitz. BLZ: 850 50100. Číslo účtu: 31 000
38389. Heslo: Hochwasserhilfe 2010

Azylový dům Nový Jičín

Harmonogram svozu kontejnerů
na velkoobjemový odpad

Naa Lebedová, vedoucí

Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí

SOCIÁLNÍ SLUŽBY VE MĚSTĚ

g

Azylový dům na Dolní bráně už pomohl mnoha lidem.
Foto Josef Gabzdyl.
g Azylový dům Nový Jičín provozuje Občanské sdružení ADRA.

Nepřetržitý provoz je zajišován ve dvou budovách, a to na
ulici Dolní brána 57, který je určen matkám, rodinám s dětmi
a mužům, druhý stojí v městské části Straník. Ten mohou
využívat matky s dětmi a ženy.
Azylový dům nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a hledají cestu k zodpovědnému a samostatnému
životu, aby zvládli jít světem sami. Zajišujeme ubytování nepřevyšující zpravidla jeden rok, podmínky pro přípravu nebo
pomoc při dovozu stravy, podmínky pro osobní hygienu a praní
prádla, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních zájmů.
Provoz Azylového domu je financován z více zdrojů. Nejvíce
financí momentálně přichází z EU prostřednictvím Individuálního projektu Moravskoslezského kraje — Podpora a rozvoj
služeb sociální prevence v MSK (v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanosti — OP LZZ). Dalším významným zdrojem financí je Městský úřad v Novém Jičíně,
který je i majitelem budov. Třetím zdrojem financí jsou úhrady
od uživatelů. Menšími částkami přispívá zejména na vybavení Nadace Adra a další drobní, ale důležití dárci.

ED: Výstava, zábava i kvízy
Mirka Krbová, Europe Direct
g Europe Direct Nový Jičín zve na výstavu s ná-

zvem „Když se řekne závislost“, kterou pro vás
připravila Policie České republiky, Preventivně
informační skupina Nový Jičín ve spolupráci s Novojičínským deníkem a Europe Direct Nový Jičín.
Cílem společného projektu bylo vyvolat diskuzi
mezi žáky a studenty novojičínských škol o problematice
návykových a psychotropních látek. Výstava je k vidění do
30. září v minigalerii střediska Europe Direct.
Dne 11. září od 14.00 do 18.00 hodin proběhne v zahradě
Městského kulturního střediska Fulnek akce s názvem „Malý
záchranář“. Zasoutěžit si můžete s Policií ČR, hasiči a Českým červeným křížem. V prezentačním stánku Europe Direct
budou k dispozici letáky a brožury o Evropské unii.
V úterý 16. září začne v českých a moravských městech
Evropský týden mobility. Vyvrcholením je Evropský den bez
aut (22. září), s nímž jsou spojeny soutěže, zábava a pohoda
na ulici bez aut. Jeho letošním heslem je „Prodluž si život —
bu aktivní“. K této akci se připojí také Europe Direct Nový
Jičín se zábavným programem.
Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy 26. září za Evropský den jazyků. Europe
Direct Nový Jičín připravuje on-line jazykové kvízy o drobné
ceny. Bližší informace o těchto akcích sledujte na našich internetových stránkách: http://novyjicin.europe-direct.cz

Přistavení ve 14.00 hodin a vývoz v 17.00 hodin.

Úterý 7. 9., stanoviště: Dlouhá 1—15, Dlouhá 8—12, Dlouhá
30—32, Sportovní (parkoviště), Budovatelů (výměník). Čtvrtek 9. 9., stanoviště: Gregorova 39, Protifašistických bojovníků, Vančurova (křižovatka s J. Hory), Anenská (křižovatka
s K. Čapka), Kollárova (křiž. s Gregorovou). Úterý 14. 9., stanoviště: Novellara (křiž. se Slovanskou), Br. Jaroňků (u hřiště),
Myslbekova, Jiráskova 22 (pod branou VÚM), Slovanská (u novin. stánku). Čtvrtek 16. 9., stanoviště: Dostála Bystřiny (u potravin), Purkyňova (křiž. s Divadelní), Divadelní (u Drustolu),
B. Němcové (střed ulice), Janáčkovy sady (nad hvězdárnou),
Poděbradova (u opravny obuvi). Úterý 21. 9., stanoviště:
Palackého (u nového mostu), Derkova (u ZŠ), Husova (naproti divadlu), Štefánikova (u zdr. střediska), Luční (u lávky
na Lamberk). Čtvrtek 23. 9., stanoviště: Bulharská (u kotelny), Trlicova (křiž. s Kpt. Jaroše), Štursova (u šaten TJ),
Hluboká 213/5, Slezská (křiž. s Úprkovou). Úterý 5. 10., stanoviště: Lužická (u Autopalu 2), Novosady (u lávky), Bezručova 24—30, Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (parkoviště).
Čtvrtek 7. 10., stanoviště: Dvořákova (parkoviště u SISŠ),
Dvořákova (parkoviště u Kalače), Máchova (křiž. s Nádražní),
Sv. Čecha. Úterý 12. 10., stanoviště: Komenského (křiž. s Žižkovou), U Jičínky (garáže u DPS), Nerudova (parkoviště
u výměníku), Revoluční, Fibichovo náměstí. Čtvrtek 14. 10.,
stanoviště: Pod Lipami (křiž. s Na Skalkách), Smetanovy sady
(parkoviště u letního kina), Pod Lipami (u garáží), Lesní (odbočka k tenisovým kurtům), Žilinská (nad koupalištěm).
Městské části: LOUČKA: úterý 19. 10., stanoviště: parkoviště garáží MěÚ, střed sídliště (u č. 216—217), křižovatka
k domům č. 197—207, odbočka u mostu (u č. 50), autobus.
zastávka naproti zdrav. střed., čtvrtek 21. 10., stanoviště:
U Kaštanů — odbočka k p. Ježovi, autobus. zastávka u ZD,
ulice s řadovou zástavbou (Mlýnská), Palackého (u Monty).
KOJETÍN: čtvrtek 21. 10., stanoviště: na křižovatce (autobusová točna), u váhy ZD.
BLUDOVICE: úterý 2. 11., stanoviště: Malá strana (panelová cesta), Malá strana (u Janiština), naproti čerpací stanici, u autobusové zastávky (Česká škola), u hřiště.
ŽILINA: úterý 9. 11., stanoviště: U Hřiště, U Rybníka, U Jezu, Beskydská (za Školou života), Beskydská (u skladu CO),
Beskydská (bytovky za MŠ k Puntíku), čtvrtek 11. 11., stanoviště: U Škorňů (Pstruží potok), Na výsluní, Na výsluní (křižovatka s Beskydskou), Potoční (za mlýnem), autobusová
zastávka U Partyzána.
LIBHOŠŤ: úterý 16. 11., stanoviště: Horní hostinec (u Lajdů), obchod Jednoty (u školy) 2 ks, u domu č. 128 (Nám. sv.
Marka), Malá Vídeň (střed ulice), čtvrtek 18. 11., stanoviště:
u transformátoru, bytovky U Kovárny, u hasičské zbrojnice.

Dvouletý vzdělávací program
Univerzita třetího věku
Bc. Ivana Šimková
g

VIZE-centrum celoživotního vzdělávání, o.p.s. Nový Jičín
ve spolupráci s Vysokou školou podnikání Ostrava a městem
Nový Jičín nabízí občanům nad 50 let z Nového Jičína a okolí
studium ve dvouletém vzdělávacím programu UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU.
Jedná se o dvouleté zájmové studium určené starším občanům především se středoškolským vzděláním. Studium probíhá jedenkrát za čtrnáct dní od 15.00 do 18.00 hod. v prostorách pobočky VŠP na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně.
Roční poplatek činí 2 500,- Kč (pro občany města Nový Jičín
1 000,- Kč), zahájení studia v říjnu 2010. Přihlášku obdržíte
na pobočce VŠP, Bohuslava Martinů 4, Nový Jičín, přihlásit
se můžete do 25. září 2010. Telefon: 556 730 335, e-mail:
simkova.vsp@centrum.cz.
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Rajonoví strážníci řešili
přestupky a hlásili závady
Bc. Ilona Majorošová
g V měsíci červenci řešili rajonoví strážníci při pochůzkové
činnosti ve svých rajonech především přestupky v dopravě,
kterých bylo celkem 46. Dále ve 21 případech přijali oznámení
občanů (telefonicky, e-mailem, osobně), které dále prověřovali.
Při práci v terénu také doručili 13 obsílek osobám, kterým
je nebylo možno doručit jiným způsobem, nahlásili 12 závad,
poruch a poškození, 2 nálezy věcí. Ve dvou případech odchytávali toulavého psa, zaznamenali jeden vrak motorového vozidla a asistovali u dopravní nehody.

Městská policie pořádá kurz
sebeobrany žen
Josef Gabzdyl
g

Městská policie bude od října do prosince letošního roku
pořádat kurz sebeobrany žen. Ve Středisku volného času
Fokus bude kurz obsahovat čtyřicet hodin ukázek i nácviku
praktické sebeobrany, dále pak základy bezpečného chování
v běžném životě a psychologické i právní aspekty sebeobrany.
Po absolvování kurzu bude účastnicím vydáno potvrzení
o účasti a účastnický certifikát. Podrobnosti o kurzu získáte
na telefonních číslech městské policie 556 768 280 nebo 556
768 200. Přihlášky si už nyní můžete vyzvednout a poté odevzdat na služebně městské policie na Divadelní 8. Projekt je
financován z dotace Ministerstva vnitra ČR, programu prevence kriminality 2010 a z městského rozpočtu.

Činnost městské policie
ve druhém čtvrtletí
Bc. Ilona Majorošová
g

K preventivním činnostem patří i besedy s dětmi. Foto J. Gabzdyl.
Městská policie se v našem městě věnuje i prevenci kriminality. Například pořádá besedy na školách a provádí výuku
dětí 4. tříd na dětském dopravním hřišti na Základní škole
Dlouhá 56, kde letos získalo 373 desetiletých dětí průkaz
cyklisty. Spolupracuje na realizaci projektů v rámci prevence
kriminality. Pravidelně informuje občany prostřednictvím regionálních a místních sdělovacích prostředků o činnosti a informuje veřejnost o práci rajonových strážníků.
V rámci ostatních činností Městská policie Nový Jičín na
základě žádosti provádí doručování písemností do vlastních
rukou. Zabývá se také odchytem a kontrolou psů, poskytuje
právní pomoc občanům, zasílá podněty pro zahájení řízení
o odstranění vraků a přebírá nálezy od občanů.

Včelaři zvou na výstavu
Josef Gabzdyl
g Český svaz včelařů v Novém Jičíně pořádá u příležitosti
100. výročí založení včelařského spolku v Novém Jičíně výstavu ŽIVOT SE VČELAMI. Výstava se koná od 3. do 4. září
v přízemí Krajské hygienické stanice na Štefánikově ulici 9
(budova bývalého Domu politické výchovy). V době výstavy si
zájemci mohou koupit včelařské potřeby a produkty.
Program: pátek — pro veřejnost bude výstava otevřena od
12.00 do 16.00 hod. Sobota 9.00 —17.00 hod., odborné přednášky pro veřejnost: 10.00 hod. MUDr. J. Hajdůšková (včelí
produkty a apiterapie), 12.00 hod. M. Knödlová (pastva, ekologie, včelí produkty), 14.00 hod. L. Šuba (ošetřování včel během roku, včelí produkty).

Městská policie Nový Jičín ve druhém čtvrtletí letošního
roku obdržela 1 137 oznámení, z toho jich 392 předala PČR,
jiné obecní policii či orgánu veřejné správy. A to z důvodu,
že Městská policie Nový Jičín je místem pro příjem tísňové
linky v novojičínském regionu.
Ve 2. čtvrtletí Městská policie Nový Jičín řešila také celkem
1 400 přestupků na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Strážníci řešili například 25 cyklistů za nedostatečné vybavení jízdního kola,
19 řidičů za nedodržení dostatečné vzdálenosti před přechodem pro chodce, osm chodců, jednoho řidiče motorového vozidla při
jízdě pod vlivem alkoholu, a dva řidiče motorových vozidel při jízdě bez řidičského
oprávnění.
Pokud máte doma vysloužilý elektrospotřebič (např. ledničku, pračku, žehličku,
Strážníci také kontrolují podávání alkomixér, vrtačku, el. sekačku apod.) a chcete se s ním důstojně rozloučit, kolektivní systém ELEKTROWIN nabízí řešení. Celkem 80 měst České republiky navštíví
holu v restauračních zařízeních, kde za zmiinteraktivní recyklační roadshow „Zatočte s elektroodpadem“, při které budou
ňované období bylo provedeno 27 kontrol,
mít občané možnost spotřebiče bezplatně odevzdat a zároveň se dozvědět,
přičemž bylo zkontrolováno 84 restauračco je následně během recyklace čeká a další podrobnosti o zpětném odběru.
ních zařízení. Dále bylo zaznamenáno šest
K tomu je připravena zábavná show spojená s kvízy a možností získat ceny.
Každého, kdo na místě odevzdá elektrospotřebič k recyklaci, pak
osob mladších 18 let pod vlivem alkoholu
čeká odměna.
a deset osob bylo převezeno do protialkoProjekt „Zatočte s elektroodpadem“ má za cíl motivovat občany k aktivní recyholní záchytné stanice.
klaci. Jeho program je vždy dopoledne zaměřen na školní mládež a odpoledne
Městská policie spravuje městský kamena širokou veřejnost. Doplňkovou aktivitou je pak celorepubliková soutěž, kdy
rový dohlížecí systém, který slouží jako pretři města s největším množstvím vybraných elektrospotřebičů získají zajímavou
ventivní prostředek k potlačení kriminality.
odměnu.
Jeho činnost spočívá především v zajišování
Celá ekoshow má i svou webovou tvář – stránka Zatočte s elektroodpadem na
místních záležitostí veřejného pořádku, řefacebooku přináší zpravodajství a fotky z měst, kde show proběhla, průběžné výsledky, vědomostní kvíz o recyklaci nebo třeba fotosoutěž o zrcadlovku! Staňte
šení dopravní situace, monitorování podese fanoušky skupiny „zatočte s elektroodpadem“ a dozvíte se víc!
zřelých osob, pořizování záznamů zákroků
Ekoshow máte možnost v Novém Jičíně na Masarykově
strážníků na veřejnosti atd.
náměstí navštívit 1. října od 10.00 hodin.
Ve druhém čtvrtletí roku 2010 tak bylo
např. odhaleno 132 dopravních přestupků,
POŠLETE VYSLOUŽILÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
dále pak přestupky proti veřejnému pořádDO DALŠÍHO KOLA!
ku, závady, poruchy, poškození apod.

Do Nového Jičína přijede Ekoshow aneb

„Zatočte s elektroodpadem“
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Neváhejte, navštivte památky
Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

Věž radnice se otevírá jen mimořádně. Foto Josef Gabzdyl.
g

Každoročně v měsíci září probíhají Dny evropského dědictví. Nejširší veřejnosti jsou v tento den otevřeny nejzajímavější památky, budovy, objekty a prostory, a to včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Letošní ročník proběhne v Novém Jičíně v sobotu 11. září
od 9.00 do 17.00 hodin. Navštívit můžete zdarma tyto památky:
věž radnice, měšanský dům č.p. 32 známý pod názvem Stará
pošta, baštu městského opevnění, Žerotínský zámek, farní
kostel Nanebevzetí Panny Marie a kostel Nejsvětější Trojice
v Janáčkových sadech. Letošní ročník dostal národní téma
a název „Duše památek“.

Týden knihoven se blíží
Bc. Renáta Domoráková, vedoucí městské knihovny
g

Druhý říjnový týden v České republice patří již čtrnáctým
rokem knihovnám a jejich návštěvníkům. V centru zájmu
knihoven jsou především jejich uživatelé, a to všechny cílové
skupiny, od batolat až po seniory. Tomu napovídá i výstižné
letošní motto „Knihovna pro všechny“.
Městská knihovna v Novém Jičíně se Týdne knihoven pravidelně účastní a i pro letošní rok si připravila zajímavé akce.
Během týdne od 4. do 8. října 2010 budou ve všech odděleních knihovny probíhat bezplatné registrace nových čtenářů
s platností do konce roku 2010. Zapomnětliví čtenáři mohou
opět využít nabízenou šanci vrátit vypůjčené knihy a časopisy bez sankčního poplatku.

Knihovnický týden zahájíme v pondělí 4. 10. v 16 hodin vzdělávacím kurzem Trénování paměti, který bude určen aktivním
seniorům. Kurz trénování paměti vám ukáže, že zapamatovat
si lze téměř cokoli. Účastníci se dozví základní informace
o tom, jak pamě funguje, rady a pomůcky, jak si více najednou
zapamatovat a hlavně se dobře pobavit při hříčkách a cvičeních. Zájemci si mohou již nyní rezervovat místo u výpůjčního pultu v oddělení pro dospělé čtenáře, nebo kapacita
míst v kurzu je omezena.
Na středu 6. 10. je připravena literární beseda se spisovatelkou pro děti paní Martinou Drijverovou. Této kulturní akce
s názvem Zastavení s pohádkou se zúčastní v dopoledních
hodinách žáci novojičínské základní školy Komenského 66.
Ve čtvrtek 7. 10. v 18.15 hodin proběhne v knihovně slavnostní
křest knihy. Jaroslava Grobcová, spisovatelka ze Štramberka,
představí novou knihu s názvem Od Velké Moravy svítá, která
se jistě zařadí mezi jedinečná díla regionální literatury.
V Týdnu knihoven nebude chybět již tradiční výstava, tentokrát z dílny výtvarnice a pedagožky Olgy Černohorské
z Prahy. Ve dnech 4.—15. října budou moci návštěvníci knihovny zhlédnout i zakoupit výrobky z výstavy Textilní hračky
a kapsáře určené pro zdravotně postižené i zdravé děti, které
budou vystaveny v oddělení pro děti a mládež.
Přijměte pozvání i na další kulturní akce v závěru října,
cestopisnou besedu Expedice Irán aneb Jak jsme nedojeli
do Nepálu a přednášku České křesanské akademie Nový
Jičín na téma Když do života vstoupí nemoc, která se uskuteční v náhradním termínu za zrušenou akci v červnu.
Podrobnější informace k akcím naleznete v říjnovém vydání
Novojičínského zpravodaje, v programu městského kulturního střediska, na webových stránkách www.knihovnanj.cz
nebo na plakátcích.

Barokní skvost na náměstí
slaví třísetleté kulatiny
Karel Chobot
g Mariánský neboli také Morový sloup v Novém Jičíně stojí
na náměstí už tři století. Co je nám tedy o něm známo? Baroko přineslo městu Novému Jičínu návrat k víře předků,
větší zbožnost a úctu k církvi, a mnohé budovy nového architektonického stylu, chrámem počínaje, měšanskými domy
konče.
V dějinách města nacházíme zároveň smutné kapitoly v podobě morových ran, které ztrátou poznamenaly každou novojičínskou rodinu. Zvláště mor v roce 1680 byl krutý. Ve středu
náměstí se kupila mrtvá těla. Není proto divu, že se tu zrodilo
místo paměti. Nákladem manželů Tomáše a Judity Stirznikových byl zde vztyčen pískovcový sloup se sochou Panny
Marie a čtyř světců: sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Rocha a sv. Jana Sarkandra. Nadživotní postava prostovlasé
Madony v náručí svírá oběma rukama Ježíška, opatřeného
svatozáří a hrajícího si s jablkem. Na severovýchodní straně
spí ve výklenku (v jeskyni) věčný sen palermská poustevnice svatá Rozálie v podživotní velikosti. Jan Sarkander shlíží
na náměstí o několik staletí dříve, než se stal světcem.
Dílo sochaře Josefa Petrowitze z Kroměříže a Jana Janka
z Hodslavic bylo dokončeno 10. července 1710 a novojičínským
děkanem Josefem Heinze slavnostně vysvěceno 29. srpna
téhož roku, jak dosvědčují nápisy na pilířcích. Morový sloup
nezabránil o pět let později další morové epidemii, zato dodnes krášlí novojičínské náměstí a uchvacuje návštěvníky
města.
V roce 1927 byl mariánský sloup renovován, odborně byl
restaurován roku 1958 akademickým sochařem A. Rozehnalem a pak, téměř po padesáti letech, v r. 2006. Restaurování
v době od 15. května do 30. srpna provedl se svým týmem
Jakub Gajda, akademický sochař a restaurátor z Ostravy.
Oprava si vyžádala z rozpočtu města částku milion korun.
Barokní památka, kterou v pátek 8. září 2006 v předvečer
XIII. městské slavnosti slavnostně posvětil novojičínský děkan Mons. Alois Peroutka, se tak skví opět v novém hávu jako
klenot nově renovovaného náměstí.
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Nejstarší zobrazení morového sloupu na kresbě Unikátní snímek z druhé poloviny 19. století. Kašna se sousoším tančících sedláků se
Františka Kladenského z roku 1817. Tehdy byl V sousedství morového sloupu ještě stojí zakrytá stala sousedem v roce 1929, předtím ve
sloup ještě „mladíkem“.
kašna s původním svatým Mikulášem.
stínu sloupu stávala obyčejná pumpa.
Známou scenérii sloupu a kašny kdysi
obohatily stromy, příliš se jim ale nedařilo. Zajímavostí je jistě i Stará
pošta coby Julius Meinl.

Morový sloup
v proměnách
času
Text J. Gabzdyl, foto Muzeum Novojičínska, J. Číp, J. Gabzdyl a archiv.
Černý prapor a nápis „Chceme dýchat vůni květů, ale ne pach z kulometů“. I morový sloup zrcadlil tragičnost srpna 1968.

Ani při sametové revoluci v roce 1989 nezůstal morový sloup stát stranou. Staletí kolem sloupu vedla císařská silnice, po loňské rekonstrukci
náměstí je zobrazena odlišným dlážděním.
Stal se svědkem manifestací a generální stávky.

Morový sloup a v pozadí budova radnice: pohled, který občané Nového Ji- Snímek z roku 2006, kdy sloup prošel poslední rekonstrukcí
ostravského restaurátora Jakuba Gajdy.
čína považují za běžný, turisté se ho však nemohou nabažit.
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Městská slavnost nabídne trhy, koncerty i největší bitvu
Text Josef Gabzdyl
g

Dva dny plné zábavy čekají první zářijový víkend návštěvníky XVII. ročníku Městské slavnosti v Novém Jičíně. Největší
akce ve městě nabídne přehršel atrakcí, vystoupení, koncertů,
prohlídek, bylo by takřka nemožné přiblížit každou. V Novojičínském zpravodaji jste jistě našli letáček s podrobným programem slavnosti, také na jiných stranách si můžete přečíst
například o odhalení památníku slavným rodákům nebo připomenutí kulatin morového sloupu. Přesto i zde najdete mnoho
užitečných a zajímavých informací, novojičínská slavnost totiž
připomíná bezednou studnici lákadel.

SLAVNOST VE ZNAMENÍ VÝROČÍ. Ačkoliv téma slavnosti zní „Duch památek“ podle celoevropských Dnů kulturního dědictví, mnohem výrazněji do děje akce promluví nejrůznější výročí. Velmi podstatným je 220 let od úmrtí věhlasného generála Gideona Laudona, který skonal právě v našem
městě. Vojevůdce připomene několik akcí, především však
nedělní bitva v lokalitě Bocheta, která ukáže jeho poslední
vítězství, a to triumf nad Turky u Bělehradu v roce 1789.
Další připomínanou osobností se stane legendární manažer
závodního týmu Mercedes a novojičínský rodák Alfred Neubauer, který zemřel před třiceti roky. Významným jubilantem se stane morový sloup a například pět století a deset let
k tomu uplynulo od převzetí města Žerotíny, kteří město výrazně pozvedli.
ZÁMECKÝ PARK SE ZMĚNÍ V LEŽENÍ. Tolik historického vojska v Novém Jičíně snad ještě nikdy nebylo. Ve vojenské ležení se změní celý park v okolí Žerotínského zámku,
přijedou prý až dvě stovky vojáků a markytánek. Náměstí
bude připomínat Bělehrad den po slavném triumfu rakouských vojsk vedených Laudonem. Nikoliv však tím, že skončí
v rozvalinách, ale potkají se zde rakouská vojska i někdejší
hrozba Evropy — turecká armáda. Místo lité řeže, kterou si
nechají na neděli, však budou v sobotu symbolizovat radost
z konce válčení. „Je to připomínka toho, že Laudon umožnil
poraženým Turkům odchod z města, nenásledoval žádný
masakr nebo věznění. I v tom byla Laudonova velikost,“ vysvětlil ředitel městského kulturního střediska Petr Orság.
Část náměstí bude patřit Rakušanům, tedy domácím, část
Turkům.
POCHOUTKA PRO VYZNAVAČE MOTOKRASAVCŮ.
Náměstím po šestnácté hodině projedou automobiloví veteráni a po většinu dne budou ustájeni na nádvoří Žerotínského
zámku. Pocty se tak pomyslně dočká Alfred Neubauer. Proto
část konvoje krasavců bude patřit speciálně značce Mercedes, jiné značky včetně tatrovek doveze Veterán Car club
Ostrava. Očekává se příjezd asi třiceti vozů ladných tvarů.

LAUDON UŽ V PÁTEK, PŘIPOJÍ SE I ZÁMEK. První
akcí městské slavnosti se stane vernisáž výstavy Generál
Laudon jede přes vesnici ve Výstavní síni na Staré poště, kterou pořádají městské kulturní středisko, Panduři barona
Franze von der Trencka a Muzeum Novojičínska — Správa
zámku Kunín. Vernisáž začne v pátek 3. září v 17.00 hodin
a cenné dokumenty, mapy, obrazy a další předměty dokládající bohatost života jednoho z nejslavnějších vojevůdců zůstanou k vidění až do konce září. Zřejmě poprvé se ke slavnosti
připojí i zámek v Kuníně. Po oba víkendové dny pořádá akci
Růže pro hraběnku, na které interiéry zámeckých pokojů jsou
vyzdobeny růžemi. Navíc návštěvník, který růži přinese, bude
mít volný vstup.
KONCERTY PRO MLADÉ I STARŠÍ. Večer čekají návštěvníky tradiční koncerty. Nejprve od 20.00 hodin vystoupí
Petra Janů se skupinou Golem, ve 22.30 hodin zakončí první
den slavnosti slovenská kapela Horkýže Slíže. „Snažíme se
jeden koncert nabídnout mladým návštěvníkům, a druhý lidem, kterým by hudba pro mladé přišla příliš divoká. Petra
Janů je zárukou kvality a co se týče Horkýže Slíže, tak jsme
od mladých dlouhodobě slyšeli zájem,“ uvedl ředitel Orság.
NEJVĚTŠÍ HISTORICKÁ BITVA. V neděli 5. září vypukne
historická bitva, kterou Nový Jičín dosud neviděl. Na ploše
u Bochety nedaleko ulice B. Martinů se odehraje střet rakouských vojsk pod vedením generála Laudona s tureckou armádou o Bělehrad. Bylo to obrovské Laudonovo vítězství a vy
ho můžete alespoň přibližně sledovat i po 221 letech. Bitvy
se mají zúčastnit téměř tři stovky historických vojáků, zaduní dělostřelba, do nelítostných potyček se vmísí i jezdci na
koních. Celá akce však bude pořadatelsky velmi náročná, část
ulice B. Martinů dokonce zůstane pro běžný provoz uzavřena.
Ačkoliv budou vyhrazena parkovací místa i pro návštěvníky,
kdo můžete, přijděte radši pěšky. Pořadatelé také prosí o trpělivost a disciplinovanost.
SLAVNOST NENÍ ŽÁDNÁ RUTINA. Uspořádat slavnost
není otázkou pár týdnů pro několik lidí. Vše se chystá prakticky od skončení předešlé slavnosti a dola uje mnohokrát
ještě v průběhu jednotlivých akcí. Mnohdy jde o drobnosti,
na které návštěvník asi ani nepomyslí. Například pódium,
na kterém se konaly koncerty Novojičínského léta, není pro
slavnosti vhodné, proto muselo pryč a na mírně posunutém
místě bude vybudováno větší. Odvezeny budou i keramické
květináče se zelení. Stromky v nich totiž byly nedávno vysazené a hrozilo by jejich poničení. Kdo si vzpomene na loňský
koncert Čechomoru, při kterém bylo náměstí zcela plné a lidé
si kvůli lepší viditelnosti stoupali na vše možné i nemožné,
jistě tyto obavy pochopí.

Sponzoři městských slavností 2010

Novojičínské léto pořádně žhnulo
Text a foto Josef Gabzdyl

Jičínfest trápilo počasí, přesto na Skalky přišly stovky lidí. Skupiny se střídaly na malém pódiu (dívčí skupina CROOTY z Kopřivnice)
a na hlavním (fulnecká kapela Pipi Dupu). Festivalem provázel známý Milan 105 kg Krajčí.

Legenda lidové písničky a valašská královna Jarmila Šuláková na Masarykově náměstí ukázala, že i ve svých 81 letech zpívá stále
skvěle. Zpěvačce zdatně asistovala skupina Fleret a všem interpretům na náměstí aplaudovaly zhruba dva tisíce diváků.

V hodinu a půl trvající šou se změnil koncert skupiny Toxique s frontmankou Klárou Vytiskovou, kterou mnozí znají jako
moderátorku hudebního pořadu Medúza. V jedné písni zpěvačce asistovali i dva příznivci z publika (foto uprostřed).

Opavská formace Kofe-In předvedla kvalitní výkon, diváci se rozhodně nenudili. I letošní ročník Novojičínského léta prokázal,
že koncerty se starobylou kulisou například Staré pošty nebo morového sloupu jdou k sobě nadmíru dobře.
9
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Středa 22. září v 19.00 hod. OKNA DO DUŠE. Večer
Martinů. Moderní taneční večer tří choreografů — Jana
Kodeta, Lucie Holánkové a Petra Zusky. Balet Praha —
Pražský komorní balet Pavla Šmoka. Předplatné sk. A.
Předprodej od 14.9.
g Úterý 28. září v 18.00 hod. JARI VASSINGER — GRAFIKY & AKVARELY. Vernisáž výstavy novojičínského
rodáka.
g Úterý 28. září v 19.00 hod. Q. Bolton, W. S. Maugham:
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ! Manželé Julie a Michal jsou
tak silně poznamenáni svou hereckou profesí, že mnohdy
nedovedou rozlišit realitu od fikce. To je samozřejmě živná
půda pro četné dramatické a především humorné zápletky.
Režie: Juraj Deák. Hrají: Eliška Balzerová, Tomáš Töpfer,
Zdeněk Maryška, Marie Spurná, Lukáš Pečenka, Daniel
Rous, Pavla Vojáčková, Zdeněk Palusga, Martina Randová.
Divadlo Na Fidlovačce, Praha. Předplatné sk. P. Předprodej od 21. 9.
g Středa 29. září v 19.00 hod. MIROSLAV DONUTIL —
CESTOU NECESTOU. One man show Miroslava Donutila.
Pořad oblíbeného herce plný historek, veselého vyprávění
a písniček. Moravská umělecká agentura, Brno. Předprodej od 1. 9.
g Čtvrtek 30. září v 19.00 hod. POUTNÍCI SLAVÍ 40. Legendární bluegrassová skupina slaví 40 let své existence.
Během koncertu zaznějí písničky z prvopočátků české
country hudby, známé americké bluegrassové standardy
a samozřejmě ty největší poutnické hity jako jsou skladby
Panenka, Hotel Hillary, Telegrafní cesta či Poj me se napít. Hrají: Jan Máca (mandolína, kytara a zpěv), Peter Mečiar (banjo a dobro), Jakub Bílý (kytara, mandolína a zpěv),
Jiří Karas Pola (elektrický kontrabas, zpěv a kapelník).
Brno. Malý sál. Předprodej od 1. 9.
g

Filmale ukáže německé skvosty
Josef Gabzdyl
g

Letošní ročník přehlídky Filmale bude věnován německé
kinematografii. Po filmových výletech do Skandinávie nebo
Asie se tak návštěvníci pátého ročníku od 16. do 19. září
podívají hned za hranice. „Dokonce měl dorazit německý
režisér Harun Farocki, který se v roce 1944 narodil v Novém Jičíně, ale nakonec mu nevyjde čas. Je nám to sice
líto, přesto se však diváci určitě mají na co těšit,“ uvedl
ředitel Kina Květen Lubomír Svoboda.
Program je rozvržen na několik míst. Kromě hlavního sálu
v kině uvidíte snímky ještě na jednom místě přímo v kině,
dále pak v Biografu Artefakt, v letním kině a počítá se také
s představením přímo na Masarykově náměstí. Pořadatelé
slibují například miniprofil známého režiséra Wernera Herzoga, nakouknutí do německé kinematografie v Hollywoodu
či letmý dotek válečných událostí filmem Můj Vůdce.
„Velmi zajímavé jistě bude představení starého němého
filmu Faust, který však bude mít díky skupině Lesní zvěř
živý hudební podkres. To myslím bude velmi zajímavé,“
přiblížila spoluorganizátorka Kateřina Novotná. V době
uzávěrky Novojičínského zpravodaje ještě nebyly všechny
podrobnosti festivalu známy, postupně se však objeví na
internetových stránkách města i kina.

g Čt 2. až ne 5. září v 18.00 hod. KUKY SE VRACÍ. Český
film. Loutkový film Jana Svěráka zobrazuje dětský fantazijní svět. Mládeži přístupno, 95 min., 70,- Kč.
g Čt 2. až ne 5. září ve 20.00 hod. LET ’S DANCE 3. Americký hudební film. Luke je osiřelý streetový tanečník, který
se zoufale snaží vyhnout vystěhování z jediného domova:
starého skladiště v New Yorku, které je rájem pro mladé
tanečníky z celého světa. Mládeži přístupno, 108 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Po 6. až st 8. září v 18.00 a ve 20.00 hod. TRIK. Akční
polský film. Napínavý thriller s humornými prvky vypráví
příběh geniálních podvodníků, kteří vymyslí mistrovský plán,
jak se pomstít těm, kteří je zradili. Mládeži přístupno, 95
min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 9. až ne 12. září v 18.00 a ve 20.15 hod. KAJÍNEK. České
filmové drama. Znát pravdu je nebezpečné. Celovečerní
hraný film o nejznámějším doživotně odsouzeném vězni
současnosti. A nejen o něm. Mládeži nepřístupno, 118 min.,
80,- Kč.
g Po 13. až st 15. září v 18.00 a ve 20.30 hod. TWILIGHT
SÁGA: ZATMĚNÍ. Akční, romantický, horor USA. Třetí
pokračování megaúspěšné Twilight ságy, natočené podle
bestsellerů Stephenie Meyerové. Do 12 let nevhodný, 135
min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 16. až ne 19. září. FILMALE. Německý film. Filmový
festival s hranicemi.
g So 18. a ne 19. září v 10.00 hod., dopolední představení.
SHREK — ZVONEC A KONEC. Americký animovaný film.
Poslední kapitola. Mnohem drsnější Fiona, otylý Kocour
v botách a mnohem zmatenější Oslík. A království Za sedmero horami vzhůru nohama. Mládeži přístupno, 92 min.,
dabing, 75,- Kč.
g Po 20. až st 22. září v 18.00 a ve 20.00 hod. KUNG FU
KYBORG. Čínská akční komedie. Rok 2046. V přísně tajném vládním programu je stvořen dokonalý prototyp super
kyborga s lidskou tváří K-1. Mládeži přístupno, 102 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Čt 23. až ne 26. září v 18.00 ve 20.15 hodin. A-TEAM.
Americký akční film. Máte problém? Podvedli vás, okradli,
ublížili vám? Najměte si A-Team! Mládeži přístupno, 119
min., titulky, 70,- Kč.
g Po 27. až st 29. září v 18.00 hodin. (K)LAMAČ SRDCÍ.
Francouzská komedie. Pohledný svůdce Alex provozuje
společnost, která poskytuje vskutku speciální služby: na
objednávku totiž rozbíjí partnerské vztahy. Hrají Romain
Duris a modelka Vanessa Paradisová. Do 12 let nevhodný,
105 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 27. až st 29. září ve 20.00 hod. POSTRADATELNÍ.
Americký akční film. Příběh nás zavede mezi vysoce kvalifikované a nebezpečné žoldáky, kteří si říkají „Expendables“. Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do
Jižní Afriky. Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet
Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Mickey Rourke. Do
12 let nevhodný, 99 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 30. až ne 3. října v 18.00 hod. ČARODĚJŮV UČEŇ.
Akční, fantasy film USA. Velkolepý příběh o čarodějovi
a jeho smolařském učni. Hrají: Nicolas Cage, Jay Baruchel,
Monica Bellucci. Mládeži přístupno, 110 min., titulky,
80,- Kč.
g Čt 30. až ne 3. října ve 20.15 hod. DOSTAŇ HO TAM.
Americká komedie. Když se vedlejší filmová postava dostatečně zaryje do vědomí diváků, může si vykoledovat vlastní
film. Mládeži nepřístupno, 109 min., titulky, 70,- Kč.
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...a Klub Galerka
g Výstavní síň „Stará pošta“, Masarykovo nám. 20, Nový Jičín, Městské kulturní středisko Nový Jičín a Panduři barona
Franze von der Trencka o.s. dovolují si
vás pozvat na výstavu GENERÁL LAUDON JEDE PŘES VESNICI… k 220. výroční úmrtí legendárního vojevůdce. Vernisáž s programem: pátek 3. září 2010
v 17.00 hodin. Od 4. do 30. září 2010.
Otevřeno: sobota 4. 9. 2010 10.00 až
17.00 hod., sobota 11. 9. od 9.00 do 17.00
hod., pondělí až pátek 9.00—11.00, 14.30
až 17.00 hodin.
Výstava vznikla za podpory Muzea Novojičínska p.o. — Správa zámku Kunín.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

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

1. září — na webových stránkách www.fokusnj.cz bude
zveřejněna nabídka kroužků a klubů. Od tohoto data bude
možno až do 24. září podávat přihlášky, zahajovací schůzky
se uskuteční od 29. září do 6. října. Veškeré podrobnosti naleznete od začátku září na internetových stránkách Fokusu.
g 4. září — SVČ Fokus bude bavit děti na městské slavnosti
přímo na Masarykově náměstí.
g 8. září — „Světluška“ sbírka pro nevidomé, program pro děti
základních škol formou zážitkové pedagogiky.
g 10.—12. září — Vysoké Tatry, turistika s Fokusem.
g 24. září — zahájení tanečních pro mládež pod vedením manželů Syrkových.
g 26. září — zahájení tanečních pro dospělé pod vedením
Mirka Gillara.
g

Kofee music bar Stará pošta, Masarykovo náměstí 20,
Nový Jičín do 24. září 2010. ONDŘEJ KOTINSKÝ, LITÉ
MALBY „ANIMUS A ANIMA“. Otevřeno: úterý až čtvrtek
12.00—22.00, pátek 12.00—24.00, sobota 16.00—24.00 hodin.

g

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

KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2010—2011
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POZOR! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 30. ZÁŘÍ 2010!
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)
g

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 1. 9. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod., 60,- Kč. Povídání s Libuší o neviditelném světě. Setkání nad tématy, která vás
zajímají. Provází PhDr. Libuše Panáčová.
g 1. 9. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. Hard Post — Soulfly. Po prázdninové přestávce vám Brndi v pravidelném pořadu představí brazilskou etno-metalovou kapelu, kterou po
svém odchodu ze Sepultury založil Max Cavalera.
g 5. 9. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. Deskové hry. Tradiční i moderní hry pro všechny věkové kategorie.
g 7. 9. (út) Hudební kavárna, 19.00 hod., Dirty Projectors,
Scarface & Presso with cream. Film a káva.
g 7. 9. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. Magic: The Gathering,
klub hráčů MTG TCG.
g 11. 9. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod., 30,- Kč. René Souček,
kytara a ukulele na pomezí folku a alternativy.
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g 14. 9. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. Magic: The Gathering,

klub hráčů MTG TCG.
17. 9. (pá) Hudební kavárna, 20.00 hod., 30,- Kč. Express
Falus 310MM Zug kommt am Bahnhof Pleasure — dance
party. Co se skrývá za tímto poměrně složitým názvem? Nic
záludného, ale přeci nemůžete napsat, že jste milovníci osmdesátkového dederónského porna a tančíte jen bez plavek...
g 19. 9. (ne) Čajovna Archa,15.00 hod. Bang! Turnaj v karetní
hře. Hrajeme základní balík a dvě rozšíření.
g 21. 9. (út.) Čajovna Archa, 18.00 hod. Magic: The Gathering,
klub hráčů MTG TCG.
g 22. 9. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Holandsko na kole
a pěšky. Cestopisná projekce. Jak se dostat do Nizozemí, kde
si půjčit kolo, kde přespat, kde nakoupit a kde se kochat, a to
všechno levně nebo ještě raději zadarmo.
g 24. 9. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. Jazz klub &
Miloš Železňák trio (Sk), jazzová kytara.
g 25. 9. (so) Hudební kavárna, 20.00 hod., 50,- Kč. Biorchestr,
koncert. Thrash-folkové duo je doposud málo známým bočním
projektem Aleše Pilgra, bubeníka brněnské alternativní veličiny Květy nebo Těch syčáků.
g 25. 9. (so) Čajovna Archa, 7.00 hod. Čajovýlet na Palkovické hůrky. Kulturně přírodní expedice. Sraz 7.15 hod. na
AN Nový Jičín, 7.30 hod. odjezd do Frýdku-Místku. Trasa: FM,
Olešná, Babí hora, Hukvaldy, Kozlovice (mlýn s minigolfem).
Lesní čaj. Návrat v podvečer.
g 27. 9. (po) Čajovna Archa, 18.00 hod., 40,- Kč. Shamballa,
přednáška spojená s léčebnou meditací. Přednáší mistr Shambally a Reiki.
g 28. 9. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. Magic: The Gathering,
klub hráčů MTG TCG.
g 29. 9. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. Malování, klub malířů. Otevřený spolek pro všechny patlaly a profesionální malířské amatéry. Základní malířské potřeby a papíry jsou, lze
si přinést i vlastní materiál. Pro nesmělé téma, jinak totální
malovací anarchie. Nejzdařilejší počiny mohou spočinout na
zdi.
g 30. 9. (čt) Hudební kavárna, 18.00 hod. On the vinyl road,
poslechový večer. Setkání hudebních labužníků a senilních
nostalgiků aneb Multižánrový a interaktivní večírek s opravdu
kvalitním zvukem vinylových LP nosičů.
g

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.
g 17. září — 21. listopadu 2010. VÍDEŇSKÁ ARCHITEKTURA KOLEM ROKU 1900. Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 16. září 2010 v 17.00 hodin.
Rytířský sál Žerotínského zámku.
g 2. září 2010 — 7. ledna 2011. LUDĚK MAJER — KRESBY
A OBRAZY. Vernisáž výstavy ve středu 1. září 2010 v 17.00
hodin. Nová galerie Žerotínského zámku.
g 3. září — 31. října 2010. JAROSLAV RANDUS — SKLENĚNÉ ARTEFAKTY. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 2. září
2010 v 17.00 hodin. Kamenná síň Žerotínského zámku.
Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00, 13.00—17.00 hod.;
sobota, neděle: 9.00—16.00 hod. Městské slavnosti sobota
4. září 2010 9.00—17.00 vstup zdarma. Dny evropského
kulturního dědictví sobota 11. září 2010 9.00—17.00 hod.
vstup zdarma.

Poklady novojičínské expozice
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska
g Pamětní deska Eduarda
Orla. 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. Poj me si
přiblížit další z nich.
Při prohlídce expozice pozorné oko návštěvníka jistě
nepřehlédne černou mramorovou desku se zlatým nápisem, kterou umístil na počátku 20. století Novojičínský
beskydský spolek na dům
č. 22 v tehdejší Hornobranské
ulici. Upomíná na prožité
mládí známého cestovatele
a mořeplavce Eduarda Orla
(*Nový Jičín 5. 8. 1841, †Miramare 5. 2. 1892). Po vstupu do
rakouského námořnictva se v letech 1857—1859 zúčastnil vědecké expedice, která na rakouské fregatě SMS Novara obeplula celý svět. Pod velením admirála Wilhelma von Tegetthoffa bojoval ve vítězných námořních bitvách u Helgolandu
(1864) a Lissu (1866). Jako člen vědecké expedice se v letech
1872—1874 stal spoluobjevitelem Země Františka Josefa. Za
zásluhy mu byl udělen rytířský titul a významný post hejtmana na zámku Miramare u Terstu.
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, v sobotu a neděli 9 —16 hodin.

Klub rodáků a přátel města NJ
Karel Chobot
zve všechny své členy a příznivce v měsíci září především na již tradiční městskou
slavnost Nového Jičína. V rámci slavnosti doporučujeme účast
na vernisáži výstavy Generál Laudon jede přes vesnici,
která se uskuteční v pátek 3. září v 17.00 hodin ve výstavní
síni Staré pošty. Úvodní slovo pronese autor výstavy, historik Muzea Novojičínska a kastelán zámku Kunín PhDr. Jaroslav Zezulčík.
V sobotu v 10.00 hodin dopoledne připomínáme odhalení
trojpamátníku slavným novojičínským rodákům A. Koligovi,
J. Newaldovi a A. Neubauerovi na ulici Štefánikova, který
klub věnuje občanům Nového Jičína. Autorem díla je známý
současný populární novojičínský výtvarník Mgr. Jan Zemánek.
V rámci slavnosti budou zpřístupněny novojičínské památky,
mj. též bašta městského opevnění, kde v klubové místnosti
budou zájemcům podávány k ochutnání tzv. Alexandrovy klobásy, které upekly členky klubu.
Zajímavá bude i nedělní dopolední bitva Dobytí Bělehradu
k poctě 220. výročí úmrtí generalissima Gideona Ernsta von
Laudon.
O týden později doporučujeme navštívit město Příbor, které
bylo poctěno v letošním roce národním zahájením Dne
evropského dědictví, akce UNESCA, při kterém se veřejnosti
zpřístupňují památky na území celého státu. Hlavní program
na příborském náměstí se odehrává v sobotu 11. září 2010
a jeho upřesnění najdete na oficiálních webových stránkách
města Příbora. Můžete tak zavzpomínat na rok 1997, kdy byl
Nový Jičín městem roku a národně zahajoval. Pokud nepojedete do Příbora, můžete navštívit zpřístupněné památky
v Novém Jičíně i jinde v republice. Termín plánované besedy
s novojičínským rodákem profesorem Wilhelmem Schmeiserem bude operativně zveřejněn na vývěskách klubu a naší
webové stránce.

Humanitární sbírka letního
a zimního oblečení
Odbor sociálních věcí
g

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem Nový Jičín vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), ze zimního především
kabátů a bund. Dále pak lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon a látek. Sbírat se budou i domácí potřeby jako
například bílé i černé nádobí (vše funkční a nepoškozené),
peří a péřové přikrývky, deky a nepoškozená obuv.
Přebrat nemůžeme znečištěný nebo vlhký textil, elektrospotřebiče, koberce, matrace, nábytek, jízdním kola a dětské
kočárky.
Sbírka se uskuteční v pátek 1. října od 9.00 do 17.00 hodin
a v sobotu 2. října od 9.00 do 13.00 hodin v prostorách Slezské diakonie — Denního stacionáře na Beskydské ulici 274
v Novém Jičíně -Žilině (bývalá základní škola).
Věci prosíme donést zabalené do igelitových pytlů a krabic,
aby se transportem nepoškodily. Případné bližší informace
podá DS Nový Jičín (Eva Švagerová), telefonní číslo: 556 729
122, 733 142 416, MěÚ (Ing. Lucie Frantová), telefonní číslo:
556 768 241 nebo dispečink Diakonie Broumov, telefonní číslo:
224 316 800, 224 317 203 (fax). Děkujeme za vaši pomoc.
Více na www.diakoniebroumov.org

Občanská statistika, červenec
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 12 dětí, z toho 8 chlapců a 4 děvčata. Přistěhovalo se 10, odstěhovalo 34 občanů. Bylo uzavřeno 11 sňatků
v Novém Jičíně, 7 v Kuníně. Počet obyvatel 26 012, zemřeli 4.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Josef Mattivi (17. 3. 1909).
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Osobnost hudebního života
slaví nádherné osmdesátiny

Ptáček: Chtěl bych být
dopravním pilotem

Karel Chobot

Text a foto Josef Gabzdyl

g

Mgr. Václav Ptáček, novojičínský rodák, skladatel, upravovatel lidových písní, pedagog, bravurní muzikant, klavírista
a varhaník, vynikající sbormistr, zakladatel dětského pěveckého sboru Ondrášek, si v těchto dnech připomíná osmdesáté
narozeniny. Podobně jako pánové František Šimíček, Ludvík
Pavlík, Jaroslav Štindl, Ervín Bártek, Antonín Tučapský, Miroslav Tyrala nebo dámy Olga Janovská, Anežka Michálková
nebo Marie Bělíková patří mezi skvělé osobnosti hudební historie Nového Jičína po roce 1945.
V Novém Jičíně se narodil 8. září 1930 v rodině státního
zaměstnance. První problémy prožívá v září roku 1938, kdy
s rodinou musí Nový Jičín opustit, další v roce 1948, kdy z politických důvodů málem nesměl složit maturitu na novojičínském reálném gymnáziu. Nakonec přece jen se mu podařilo
dosáhnout vysokoškolského vzdělání — nejdříve v letech 1949
až 1952 absolvoval pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (tenkrát Univerzity J. E. Purkyně), obor čeština — hudební výchova, poté v létech 1964 až 1969 filosofickou
fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde si vzdělání
rozšířil v hudební výchově, sólovém klavíru a zpěvu.
Již v době brněnských studií jako žák legendárního Františka Lýska působil v jeho proslulém Brněnském dětském
sboru a úzký vztah k dětským pěveckým sborům ho neopustil po celý dosavadní život. V Novém Jičíně pak dlouhá léta
působil jako vážený profesor na zdejší střední pedagogické
škole. Jak známo, Václav Ptáček v pěveckém sboru Ondráš
jako zástupce uměleckého vedoucího pomáhal Ervínu Bártkovi v jeho úsilí vytvořit z amatérského pěveckého sboru renomovaný sbor uznávaný vysokou profesionalitou. Osobně
pak v roce 1967 založil jiný fenomén novojičínského hudebního života, totiž dětský pěvecký sbor Ondrášek.
Jeho hudební tvorba zasahuje do mnoha žánrů, od úprav
lidových písní přes sborové skladby, zhudebněné texty Jaroslava Seiferta Píseň o rodné zemi a Ukolébavka, smíšené
sbory Ave Maria, texty novojičínského básníka Jaroslava
Merendy Mému městu, Kouzelný čas, až po velmi významnou tvorbu pro děti, například cyklus Sluníčko zpívá, dle mnohých hudebních odborníků jedno z nejúspěšnějších děl pro
děti. Originální invence, hudební vtip a skvělá instrumentace — to jsou nejčastější slova hodnocení. A pak jsou tu dětské
písně z televizních pořadů — například Zazpívejte si děti,
texty Ivana Janíka, nejčastějšího Ptáčkova textaře.
Přes všechny jeho osobní úspěchy a úspěchy Ondrášku byl
až do roku 1990 sledován Státní bezpečností a měl problémy
vycestovat na západ Evropy. Dodnes vzpomíná na situaci
prvního zájezdu Ondráše do Francie, kdy mu na nádraží s kufrem v ruce v den odjezdu bylo sděleno, že zůstává doma. Arogance moci.
Z osobních zálib Václava Ptáčka připomeňme, že byl leteckým modelářem a pilotem bezmotorových letadel, členem
Aeroklubu, a po roce 1990 získal pilotní licenci UL letadel
v rámci Letecké amatérské asociace. Velmi intenzivně se také
řadu let věnoval sportovnímu rybaření a myslivosti.
Za své dílo a hudební činnost byl Václav Ptáček vyznamenán řadou cen, především Unie českých pěveckých sborů.
Jako výraz uznání za mimořádný přínos pro českou hudbu
a sborové hnutí mu byla v roce 2000 udělena prestižní Cena
Františka Lýska, poskytována významným českým sbormistrům. Mnohokrát ho ocenilo i rodné město, mj. titulem
Významná kulturní osobnost roku 2004. V roce dvoutisícím
pátém zkomponoval rodnému městu fanfáry, které nazval
Vivat Nový Jičín (A žije Nový Jičín), kterýmžto dílkem jsou
zahajovány slavnostní zasedání Zastupitelstva města.
Jubilantovi a jeho paní, bez jejíhož přispění a pomoci by
stěží mohl vše tak dokonale zvládat, upřímně blahopřejeme
a těšíme se na další hudební a pěvecké aktivity.
Václave, jménem všech přátel, obdivovatelů, bývalých
pedagogických kolegů, jménem členů Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína, pěveckých sborů Ondráš a Ondrášek: mnohá další tvůrčí léta a hluboká poklona za vše,
co jsi dokázal a vytvořil.
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Václav Ptáček se u klavíru vždy cítil š astný.
g

Václav Ptáček, osobnost hudebního života republikového
formátu, se i s životními osmi křížky udržuje psychicky neuvěřitelně svěží. Stačí jeden rozhovor, aby člověk pochopil,
že i když tělo už není jako zamlada, mysl jede na plné obrátky.
V Novojičínském zpravodaji přinášíme jen část rozhovoru,
snad se brzy najde příležitost, jak zveřejnit celé zajímavé
vzpomínky oslavence.
Osmého září oslavíte osmdesátku, ale svou vitalitou
mnohým připadáte značně mladší. Jak to děláte? Vůbec
si nepřipouštím, že bych měl osmdesát let. Kdyby mě nebolely nohy, kdybych neměl čtyřnásobný by-pass, operaci srdce,
dvě operace páteře a další neduhy, tak bych si ani nepřipadal
tak starý. Jak to dělám? Nijak, mám jen pořád hodně práce.
Stále skládám muziku, naposledy jsem složil polku pro Starojičany, dechovku. Jen mě mrzí, že už nemohu tak chodit jako
dříve, rád bych si zašel zarybařit nebo na houby...
Jste novojičínským rodákem. Jak vzpomínáte na město
před druhou světovou válkou? Narodil jsem se na Martin
Ritzgasse, dnešní Jugoslávské ulici. Žila tam spousta kamarádů, vždy Ervín Bártek bydlel za rohem, dále Goldovi, Prašivkovi, prostě je radost vzpomínat. V Novém Jičíně žily dvě
třetiny Němců, ale nijak jsme si nezavazeli až do chvíle, kdy
přišel Henlein. Poté se z přátelských sousedských vztahů staly
vztahy napjaté. No a po příchodu wehrmachtu jsme se museli
přestěhovat do vnitrozemí, protože tatínek byl státní úředník.
Určitě jste to vykládal mockrát, ale prosím vzpomeňte,
jak jste v roce 1967 zakládal Ondrášek… V Ondráši jsem
dělal zástupce Bártkovi a dlouho jsme plánovali, že by bylo
přínosné mít nějaký sborový dorost. Nakonec Ondrášek vznikl
díky sázce. S partou sbormistrů jsme jeli z festivalu v Jihlavě
a při hecování vznikla sázka, komu se podaří do roka založit
dětský sbor. Tak vznikl olomoucký dětský sbor, v Přerově
založili Přerováčka a já Ondráška. A už další rok jsme mezi
sebou soutěžili.
Sledujete Ondrášek i v současnosti a myslíte, že jsou
v práci sbormistra nyní a tehdy velké rozdíly? Ondráška
od roku 1992, kdy jsem sbor předal Pepíku Zajíčkovi, pořád
sleduji a neustále s nimi spolupracuji. Rozdíly? Snad jedině
v tom, že nyní mají na hudbu více času. Já přišel ze školy
a honem sbor, další věci jsem řešil po večerech. Jsou i větší
možnosti dostat se do ciziny a sledovat světové trendy. My
se na Západ dostali až v 80. letech do Itálie a Vídně.
Kdyby to bylo možné a vrátil jste se do dětských let,
udělal byste něco jinak? Na co jste nejvíce hrdý? I když
mě kantořina velice baví, tak bych si udělal širší hudební
vzdělání, tedy AMU nebo JAMU. A nejen klavír, ale i skladbu
a další disciplíny, protože to vše spolu souvisí. Ale hlavně bych
si přál být dopravním pilotem, protože letectví je mou další
láskou. Hrdý jsem snad na to, že i když jsem neměl potřebné
vzdělání, tak jsem byl schopen napsat mnoho skladeb a písniček, které se pořád hrají a zpívají. Bez blízkých lidí, hlavně
bez manželky, bych však zdaleka tolik nedokázal.

Gymnázium se otevírá novým
technologiím
Mgr. Patrik Kočí

g

Pokud jste v srpnových dnech procházeli pod okny novojičínského gymnázia, asi vám neunikl čilý ruch, který tam
panoval. V polovině prázdnin totiž začaly stavební úpravy
s cílem modernizace některé z učeben, které byly již zastaralé a nevyhovující jak potřebám žáků, tak i učitelů. Záměr
této inovace byl porovnán s výsledky průzkumu mezi žáky.
Následné jednání se správními orgány Moravskoslezského
kraje vyvrcholilo schválením projektu „Modernizací výuky
k žákům 21. století“, který je financován z prostředků EU a ROP
Moravskoslezsko.
Ve třídách, které projdou rekonstrukcí, bude zaveden naprosto nový elektroinstalační systém a všechny lavice budou
mít vlastní připojení k internetu. Dodání nábytku a didaktické
techniky by mělo být hotovo na přelomu září a října a následně proběhne oficiální otevření zrekonstruovaných tříd.
Na úpravu čeká osm učeben, například učebna fyziky, učebna
biologie, laboratoř biologie, knihovna aj. Dosud byla školní
knihovna málo využívána, proto se nyní zlepší výpůjční systém a bude možná i rezervace knih. V nové studovně budou
žáci mít možnost pracovat na deseti počítačích. Novinkou bude
posilovna, kde bude k dispozici devět posilovacích strojů,
deset posilovačů břišních svalů, žíněnky, žebřiny atd.
Modernizované učebny budou vybaveny moderním technologickým zařízením, které přispěje k úsporám elektrické energie na škole. Tímto projektem se vedení školy snaží zlepšit
podmínky pro samostudium a volný čas žáků, zatraktivní se
také studium na škole a vyřeší se i prostorové dispozice školy.
Více informací o probíhajícím projektu z prostředků EU a ROP
Moravskoslezsko včetně fotogalerie a videoprezentací najdete
na webových stránkách http://kzakum21stoleti.gnj.cz

Náměstí porazilo Pustevny,
dejte mu hlas v další anketě
Josef Gabzdyl, foto Lenka Malinová
g

Nádherné opravené Masarykovo náměstí boduje v různých
anketách a poráží další turisticky známá místa. Moravskoslezský deník nedávno uspořádal na svých internetových
stránkách anketu čtenářů Div Moravskoslezského kraje.
Novináři vybrali z každého okresu tipy na div, z Novojičínska
kromě náměstí kriticky ohroženého motýla jasoně červenookého, který žije jedině na určitých místech ve Štramberku,
dále opět štramberskou jeskyni Šipku a možná za okresní
můžeme trochu považovat i známé beskydské sedlo Pustevny, by ve skutečnosti leží kousek za hranicí se Vsetínskem,
a tedy už ve Zlínském kraji.
Také z jiných okresů se do finále dostala opravdu nádherná místa, namátkou Arboretum Nový Dvůr na Opavsku,
Křížová cesta v Bruntálu nebo prales Mionší v Beskydách.

Po skončení hlasování se ukázalo, že novojičínské náměstí
skončilo s 83 hlasy druhé, předčily ji jen ostravské Vysoké
pece se 133 hlasy. S velkým odstupem skončil v divech kraje
na třetí příčce písničkář Jaromír Nohavica (34 hlasů), čtvrté
se umístily Pustevny (25 hlasů) a pátá skončila beskydská
Lysá hora (21 hlasů). Na konci šestnáctičlenné tabulky skončil s jedním hlasem léčivý pramen v Bělé na Opavsku.
Zřejmě znatelně více sledovanou a tím i prestižnější anketou však náměstí prochází nyní ve specializovaných novinách Moravské hospodářství. Na internetových stránkách
www.moravskehospodarstvi.cz si můžete v hlasování vybrat ze tří nejkrásněji renovovaných návsí a stejného počtu
nejlépe rekonstruovaných náměstí na Moravě a ve Slezsku,
jak je ohodnotila odborná komise. Novojičínské Masarykovo
náměstí dostalo konkurenci v podobě náměstí v Hlučíně
a v Přerově. V době uzávěrky Zpravodaje Nový Jičín vedl,
když dosud obdržel padesát procent hlasů v kategorii, druhý
Přerov zatím získal 31 procento hlasů a novojičínský náskok
stahuje. Zbylých 19 procent patří Hlučínu. Celkem v anketě
do 25. srpna hlasovalo přes 3 600 lidí. Hlasování končí dne
15. září, pokud tedy novojičínské náměstí považujete v konkurenci ostatních za nejkrásnější, přidejte mu prosím svůj
hlas. Čas máte do půlky září.

Trojpamátník připomene
osobnosti
Text Pavel Wessely, foto Lenka Malinová
g

Letošní výročí úmrtí dvou významných osobností povstalých z našeho města (Alfreda Neubauera a Antona Koliga)
se staly podnětem k realizaci nápadu už delší dobu zvažovaného v Klubu rodáků a přátel Nového Jičína.
Na velmi malém prostoru zhruba v místě dnešní Štefánikovy ulice nedaleko budovy ČSOB se narodily tři osobnosti,
které dosáhly evropského až světového věhlasu. Alfred Neubauer, věhlasná osobnost motoristického sportu v období
před a po II. světové válce, je nám zrovna nyní přibližován
poutavou výstavou v Žerotínském zámku připravenou Muzeem Novojičínska. Ve světě výtvarného umění zanechal nesmazatelnou stopu Anton Kolig, představitel expresionistického směru v malířství (některá z jeho děl možno trvale
zhlédnout i v Žerotínském zámku). Třetí osobností, jež spatřila světlo světa ve zmíněném prostoru, je někdejší starosta
hlavního města monarchie, Vídně, Julius Newald, jenž přispěl
k velkému rozmachu tohoto města na Dunaji ve druhé půli
19. století.
Díky úsilí klubu rodáků byl
za podpory města a několika
sponzorů v těchto dnech na
zmíněném místě instalován
„trojpamátník“, který má našim občanům i návštěvníkům
tuto nesporně zajímavou skutečnost připomínat. Dílo známého novojičínského výtvarníka Jana Zemánka vytváří
monument tří postav vykračujících do velkého světa.
Byl zde použit dnes ve světě často používaný materiál
Corten, což je vlastně nízkouhlíkatá ocel s příměsí mědi
a fosforu. Má takovou vlastnost, že po vytvoření rovnoměrné dekorativní korozní
vrstvy (zhruba do dvou let) už
se nemění a ocel dále nekoroduje.
Slavnostní odhalení památníku se uskuteční v rámci letošní městské slavnosti v sobotu 4. září v 10.00 hodin.
Tři novojičínské rodáky poctí
památník.
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Sportovní aktuality
g

FOTBAL ZTRATIL OSOBNOST.
Smutná zpráva zasáhla novojičínské
fotbalové příznivce. Do rozhodcovského
nebe odešel Matouš „Jura“ Skoumal,
muž, který se stal neodmyslitelnou součástí fotbalu na Novojičínsku. První
utkání soudcoval už v roce 1953 a postupně od okresních přeborů přes krajské a další vyšší soutěže začal v roce
1972 soudcovat československou první
ligu. V elitní společnosti rozhodčích odpískal jako hlavní šestadvacet utkání,
s praporkem na pomezní čáře pak dalších více než padesát střetnutí.
Když v roce 1999, tedy v neuvěřitelných 71 letech, skončil se
soudcováním, měl na kontě nepřekonatelných zhruba čtyři
tisíce odřízených zápasů. Z fotbalu se však ani potom rozhodně nevytratil a v posledních letech byl spolehlivým pořadatelem při domácích utkáních Nového Jičína.
I když se tento skvělý člověk a výjimečný arbitr na hřišti ani
na tribuně už nikdy neobjeví, jistě si užívá fotbalových radostí
někde jinde. Bezpochyby zase zahajuje utkání a hlídá, aby
vše proběhlo fair play. My budeme už jen vzpomínat. Juro,
moc za vše děkujeme.
Josef Gabzdyl a Jaroslav Kotas

Nový Jičín se po roce stane zápasnickým centrem. Foto J. Gabzdyl.
g ZÁPASNÍCI SE CHYSTAJÍ NA VRCHOL SEZONY. Novo-

jičínské zápasníky čeká v sobotu 25. září nejdůležitější akce
roku. V hale ABC v areálu na stadionu se od 11.00 hodin uskuteční tradiční Memoriál Miroslava Rešla v řeckořímském zápasu a ve volném stylu, na který přijedou závodníci z tuzemska
a možná i ze zahraničí. „Pozvali jsme zápasníky i ze Slovenska, Polska a Ukrajiny, uvidíme, kolik jich nakonec přijede.
Ale z Moravy, Slezska i z Čech určitě dorazí,“ řekl trenér
Kamil Škarka.
Turnaj pořádaný na počest legendy novojičínského zápasu
je určen všem věkovým kategoriím, tedy na žíněnce budou
k vidění jak malí bojovníci z přípravek, tak kadeti i zkušení
muži. „Určitě budeme rádi, když přijde co nejvíce diváků.
Zápas je moc pěkný sport, navíc každé povzbuzení novojičínským závodníkům jistě pomůže,“ dodal Škarka.
Zápasnický oddíl také přijímá nové členy, zájemci o výrazné zlepšení kondice i ohebnosti a získání pocitu sebedůvěry mohou kontaktovat trenéra na čísle 776 302 182.
Josef Gabzdyl
g BASKETBALIASTÉ SE CHYSTAJÍ NA NOVOU SEZONU. Ještě pořádně nedozněly emoce po minulé bronzové
sezoně a už se basketbalisté Nového Jičína připravují na
nové souboje. Finanční nesnáze po odstoupení generálního
sponzora se alespoň na čas podařilo zažehnat.
Kádr opustili rozehrávači Levell Sanders s Jurajem Gavlákem a vysocí Kenneth Walker s Davidem Šteffelem. Ostatní,
včetně zahraničních opor Roberta Šaroviče nebo Coreyho
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Muirheada, zůstali. Naopak řady mužstva posílili: pod koš přišel mládežnický reprezentant Tomáš Vošlajer, po dvou sezonách v Opavě se do Nového Jičína vrátil slovenský dlouhán
Ondrej Šoška, z Litvy přicestoval střelec Vaidotas Peciukas
a hru týmu by měl řídit Američan Wesley Channels.
„Nelze nyní říci, jakou posilou budou. Zatím se totiž věnujeme spíše kondici a s míčem se moc nepotkali. Až pak poznáme, jak na tom noví hráči jsou,“ konstatoval trenér Zbyněk
Choleva.
Mužstvo při tréninku střídá domácí halu se stadionem a přírodou na Skalkách. „Příprava zatím probíhá bez problémů,
hráči jsou zdraví, takže se těšíme na první přípravné zápasy,“ řekl Choleva. Místo tradičního domácího Kontext Cupu
vyjedou novojičínští hráči do Ma arska. „Tam jsou kvalitní
týmy. Střetneme se i s celky ze Slovenska a se starými známými Ostravou, Opavou a Brnem,“ přiblížil trenér.
Přípravná domácí utkání: 3. září 17.30 hod. Nový Jičín —
Levice, 9. září v 17.30 hod. Nový Jičín — Komárno, 10. září
v 9.00 hod. Nový Jičín — Komárno (tréninkové utkání), 14. září
v 17.30 hod. Nový Jičín — Opava, 1. října v 17.30 hod. Nový
Jičín — Brno. Začátek ligy: 9. října v 17.00 Nový Jičín — Plzeň.
Josef Gabzdyl
g

FOTBALISTÉ SI ZVYKAJÍ NA DIVIZI. Ze tří zápasů tři
body a střed tabulky. Tak vypadá vizitka novojičínských fotbalistů po rozehrání divize, se kterou se jako nováček musejí
popasovat. Podle trenéra Aloise Holuba se totiž potvrdilo, že
tato soutěž je ve srovnání s krajským přeborem, kde mužstvo bojovalo ještě na jaře, nepoměrně kvalitnější.
„Rychlejší, trestá se téměř každá chyba a na zakončení
gólových příležitostí zůstává velmi málo času,“ vypočítal trenér, který dosavadní účinkování týmu hodnotí jako poměrně
úspěšné. „Ale kdybychom proměnili jasné příležitosti, mohlo
těch bodíků být více,“ poznamenal.
Nový Jičín v premiéře zvítězil na hřišti Valašského Meziříčí 1:0, poté stejným výsledkem podlehl na domácím trávníku
opavské rezervě a nakonec v souboji nováčků remizoval 1:1
v Mohelnici. V kádru už není střelec Lukáš Polonyi, který
odešel hrát do rakouských nižších soutěží. Holub odmítá, že
by tím razantně poklesla útočná síla týmu. „Nedá se nic dělat, Lukáš tady není, tak musíme bojovat a nepřemýšlet
coby kdyby. Hráči v tréninku poctivě makají, tak zatím nemám obavy. Na divizi určitě kvalitu máme,“ konstatoval
Holub.
Domácí zářijové zápasy: 8. září 17.00 Nový Jičín — Lískovec, 12. září 16.00 Nový Jičín — Kravaře.
Josef Gabzdyl

g HOKEJISTÉ OPĚT MYSLÍ NA PLAY OFF. Ačkoliv ještě
neskončilo léto, novojičínští hokejisté finišují s přípravou na
nový ročník II. ligy. A opět myslí na postup do play off, tedy
vyřazovací části soutěže. „Nyní to však bude ještě složitější,
protože v soutěži přibyly velmi silné celky tradičních hokejových měst Šumperku a Havířova,“ zmínil novou konkurenci
manažer týmu Milan Urban.
Přípravné výsledky sice nebyly ideální, v době uzávěrky
Novojičínského zpravodaje tým z pěti zápasů jeden vyhrál
na samostatné nájezdy, jeden stejně prohrál, jednou remizoval a dvakrát odešel poražen v normálním hracím čase.
Manažer to však považuje za přípravu, která nic podstatného
neukazuje. „Zkoušejí se nové věci, zapracovávají noví hráči,
hra by měla být postupně lepší.“
Z loňského kádru odešel brankář Jiří Slovák, který bude
chytat zřejmě za Prostějov, nahradit by ho měl Lukáš Šrámek
se zkušenostmi z Hodonína a Šumperku. Z dalších příchodů
manažer Urban zmínil Daniela Vrdlovce, odchovance Kopřivnice, jenž přichází ze Slavie Praha. Do Rakouska pak zamířil Lukáš Bacul. „Většina mužstva tedy zůstává pohromadě,
což je kvůli sehrání dobré. Máme mladý tým, ale cíl postupu
do play off rozhodně zůstává,“ konstatoval Urban.
Klub také začal prodávat permanentky, například na sezení
pro devatenáct domácích utkání + play off zdarma přijde na
950,- Kč, na stání 665,- Kč. Vstupné pro novou sezonu: 40,- Kč,
ženy a důchodci polovinu, děti do 15 let zdarma. Rozpis zápasů sledujte na vývěsce klubu na Lidické ulici nebo na webových stránkách www.hcnj.cz
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?“ 20. 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 dvacáté kolo: Jestliže všechny z dosavadních devatenácti soutěžních pohledů byly pořízeny vždy z území našeho města, byl dnes tento princip porušen a autor stiskl
spouš v místě vzdáleném několik set metrů za jeho hranicí.
Ti zkušenější poznají, že to bylo tentokrát ve směru na jihovýchod od středu města a že to bylo z větší výšky, než nabízí
vrcholek Puntíku. A ještě jedna indicie pro soutěžící: Některé
turistické mapy udávají výšku kopce, z něhož byl záběr pořízen, stejnou jako má všem důvěrně známý kopec Svinec.
Takže, odkud se dnes díváme na Nový Jičín a připište, co vás
na snímku zaujalo.
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 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 22. září do 12.00 hodin. Schránky v infor-

mačním 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 pondělí 20. září. Nově můžete
poslat svůj tip internetem na adresu jgabzdyl@novyjicintown.cz, samozřejmě bez kuponu.
Vyhodnocení devatenáctého kola: Posledním záběrem
jsme se zase jednou ocitli na Puntíku, přesněji na jeho žilinském úpatí. Tato místní část byla v záběru dominantní a kopule dvou proslulých Hückelových vil bylo nutno opravdu hledat. No a samozřejmě šlo o jeden z krásných výhledů, který
se nabízí, půjdeme-li vyznačenou studánkovou trasou. Že to
je opravdu oblíbený výlet, svědčil počet správných odpovědí.
Výherci devatenáctého kola: První cenu — jednu ze tří
reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru,
získává Václav Dobeš, ulice Novellara, Nový Jičín. Na film
ze zářijové programové nabídky kina Květen, a to opět dle
vlastního výběru, může jít Rita Trubačová, ulice Na Lani,
Nový Jičín-Loučka. Držitelkou dvou vstupenek Muzea Novojičínska se stala Marie Randýsková, Palackého ulice, Nový
Jičín a ze čtvrté ceny, propagačních předmětů města Nového
Jičína, se může těšit Irena Kalíšková, Nový Jičín-Libhoš.
Držitelem DVD s filmem o městě za nejzajímavější odpově
v podobě velmi vydařené básničky se stal Jiří Petřek, Bulharská ulice, Nový Jičín.
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