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Laudonovskou slavnost navštívilo 18 000 lidí!
g Letošní městská slavnost se zařadila mezi nejúspěšnější
a nejnavštěvovanější za uplynulých sedmnáct let, co Nový Jičín
slavnosti pořádá. Oproti zvyklostem se ta letošní protáhla
po oba dny prvního zářijového víkendu. V sobotu byl tradiční
program na Masarykově náměstí se spoustou lákadel včetně
koncertů a ohňostroje, v neděli v lokalitě na Bochetě se pak
odehrála největší historická bitva v kraji za posledních deset
let. „Celkem podle několika odhadů průběžně navštívilo slavnosti po oba dny 18 000 lidí, což je stejně jako v minulém roce.
I když tehdy to bylo za jeden den. Nyní se trochu projevilo sobotní deštivé počasí,“ uvedl ředitel pořádajícího městského
kulturního střediska Petr Orság.
Oba dny spojovala osoba věhlasného vojevůdce, generála
Gideona Laudona, který přesně před 220 lety zemřel v jednom
z domů na novojičínském náměstí. Vzpomenuty byly i další
osobnosti svázané s Novým Jičínem. V prostoru u Štefánikovy
ulice byl odhalen památník třem významným rodákům. Poc-

těni tak byli malíř Anton Kolig, starosta Vídně Julius Newald
a legenda závodního mototýmu Mercedes Alfred Neubauer.
Právě na Neubauera upomínala kolona historických vozů
s četným zastoupením krasavců Mercedes. Samozřejmostí
už je jarmark, mnohá vystoupení a velmi povedené koncerty
Petry Janů s kapelou Golem a slovenskou skupinou Horkýže
Slíže. Při něm a předcházejícím ohňostroji už bylo náměstí
zcela plné návštěvníků.
V neděli pak na Bochetě vypukla bitva, jakou Nový Jičín
dlouhá desetiletí neviděl. Tři sta členů historických vojenských pluků z České republiky, Slovenska, Polska a Chorvatska ukázalo, jak mohla vypadat legendární bitva u Bělehradu v roce 1789, kdy Laudonova vojska rozdrtila Turky
a zabránila tak jejich invazi dále do Evropy. Na bojišti stála
maketa bělehradské pevnosti, stejně jako před více než dvěma
staletími se v nelítostné řeži střetly jízdy a zazněly ohlušující salvy z pušek i kanonů.

Dokončení na str. 2

Ohlédnutí za volebním obdobím
Mgr. Ivan Týle, starosta města
g

Vážení čtenáři Novojičínského zpravodaje, dovolte mi na
závěr volebního období 2006—2010 pár slov. Především Vám
chci poděkovat za dosavadní spolupráci na rozvoji města.
Společně jsme museli překonat i bleskové povodně, které
napáchaly nejhorší škody za mnoho desítek let. I přes globální
ekonomickou krizi, která se významně projevila i v příjmech
města, se podařilo rozvoj Nového Jičína udržet, a to i díky
významnému využívání evropských a dalších dotací.
Nikdy jsme nestavěli vzdušné zámky, protože víme, že role
dobrého hospodáře nespočívá ve vysoké půjčce a dlouholetém
splácení dluhů, ale naopak v postupném splnění rozvojových
cílů a zároveň nezadlužování budoucnosti města i jeho občanů.
Odpově, zda se nám to skutečně podařilo, ale dají až nadcházející komunální volby. Určitě se voleb zúčastněte a při
zvolení správce městských financí přeji š astnou ruku. Krásný
Nový Jičín si to zaslouží.

Město získalo z různých fondů
téměř půl miliardy korun
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí

Díky podpoře z EU se v poslední době výrazně proměnily
například zahrady pod gymnáziem.
g Nový Jičín v uplynulých čtyřech letech získal významnou
finanční podporu z fondů Evropské unie, státního a krajského
rozpočtu. Na akce s celkovými náklady přes 673 milionů korun získalo město a jeho příspěvkové organizace, zejména
mateřské a základní školy, podporu ve výši 484,5 milionů
korun. „To považuji za opravdu velmi dobré číslo. Úspěšné
projekty určitě pomohly zkvalitnit život ve městě i Nový Jičín samotný,“ uvedl místostarosta Vladimír Bárta.
Některé projekty už byly ukončeny, jiné se průběžně zpracovávají a například projekt na modernizaci sídliště Dlouhá,
známý pod názvem IPRM (integrovaný program rozvoje města)
má být ukončen až v roce 2014. Právě sídlištní revitalizace
získala největší podporu ve výši 111 milionů korun, z dalších
budou ještě v říjnu otevřeny zahrady pod gymnáziem přeměněné v relaxační a sportovní areál (podpora 15,8 mil. Kč),
dále například rekonstrukce náměstí II. etapa (22,6 mil. Kč),
kanalizace Loučka a Žilina (88,9 mil. Kč), regenerace sídliště
Loučka V. etapa (4 mil. Kč) nebo cyklostezka Nový Jičín — Libhoš (9,5 mil. Kč). Z příspěvkových organizací se těšily evropské podpoře například projekty Škola 21. století ZŠ Jubilejní
(9,25 mil. Kč), Království lesa MŠ Sady (9,25 mil. Kč) nebo
podobný projekt na zvelebení školní zahrady Zahrada zdraví
a radosti u MŠ K. Čapka (9,25 mil. Kč).
Podle místostarosty Bárty získal úřad potřebné zkušenosti
už v prvním období příjmu fondů v letech 2004 až 2006. „Už
tehdy jsme byli úspěšní například při dotaci na městskou
hromadnou dopravu. Nyní v dotačním období 2007 až 2013
patříme mezi nejúspěšnější města v kraji, za což patří velké
díky pracovníkům oddělení rozvoje města, odboru školství

a mnoha dalším lidem. Doufejme, že budeme úspěšní i v dalších projektech, o jejichž podporu žádáme nebo se požádat
chystáme,“ uvedl místostarosta a zdůraznil, že výsledek je o to
cennější, že na nutnou finanční spoluúčast si město nemuselo brát ani korunu úvěru.
Město a příspěvkové organizace nyní žádají například o podporu modernizace divadla a kina, dále na vznik druhého separačního dvora nebo systém včasného varování — bezdrátový
rozhlas.

Zastupitelé jednali o odpadu,
hasičích nebo Staré poště
Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
g

Na svém posledním jednání před komunálními volbami se
ve čtvrtek 16. září sešli novojičínští zastupitelé. O některých
bodech zastupitelstva informujeme na jiných místech Zpravodaje (podpora basketbalu, tabačka, evropské dotace).
Zastupitelé schválili výši poplatku za odpad, který se ve
srovnání s letošním rokem nemění, zůstává tedy ve výši 456
korun za osobu a rok.
Poprvé také odhlasovali dotaci 200 tisíc korun stomatologům MUDr. Daliborovi Frantovi a MUDr. Sylvě Slovákové
na zaučení nových lékařů, prostředky budou použity na pořízení a opravy stomatologických nástrojů a přístrojů. Rovněž
schválili zaučované mladé stomatoložce bezúročnou půjčku
500 tisíc korun s dobou splatnosti na 5 let na pořízení a vybavení nového stomatologického pracoviště. Zastupitelé se
podporou náročného zaškolování nových stomatologů a zahájení jejich praxe na území města snaží vyřešit alarmující stav,
kdy je stejně jako jinde v zemi zubařů málo a jejich průměrný
věk zatím zůstává vysoký.
Téměř dvouhodinová debata se rozpoutala okolo přesné
podoby dodatku ke smlouvě o partnerství se společností EDUCA Střední odborná škola, která získala přes třicet milionů
evropské dotace na vnitřní úpravy objektu bývalé školy Bohuslava Martinů, která patří městu. V diskuzi šlo o zajištění,
aby město po ukončení doby udržitelnosti projektu Novojičínského vzdělávacího centra nemuselo případně uhradit
společnosti část dotace. Dodatek byl nakonec jednomyslně
schválen. Zastupitelé také trvají na vypracování znaleckého
posudku ceny obvyklé na budovy a přilehlé pozemky.
Zastupitelé také schválili uzavření memoranda mezi
městem a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského
kraje, které deklaruje zájem na vybudování centrální hasičské
stanice v lokalitě u ulice Propojovací, tedy nedaleko marketu
Albert. Memorandum bude uzavřeno na dobu určitou do
konce příštího roku.
Místostarosta Vladimír Bárta také zastupitele informoval
o hospodaření města v prvním pololetí. Jak uvedl, letošní rok
je ve srovnání s loňským ekonomicky o něco příznivější a na
konci června se povedlo dosáhnout dvaapadesáti procent
celoročních plánovaných příjmů.
Zastupitelé dále schválili aktualizaci Programu regenerace
městské památkové rezervace o opravu zadní fasády domu
na Masarykově náměstí 20, známém jako Stará pošta.
(Plné znění usnesení jednání najdete na webových stránkách města
a na úřední desce.)

Dokončení z titulní strany
Text a foto Josef Gabzdyl, tiskový mluvčí
„Byla to hodně dobrá podívaná. Měli jsme strach, jestli
zase nezačne pršet a původně jsme zvažovali, jestli vůbec
máme přijít. Ale nakonec syn nevěděl, kam se má dříve
dívat,“ uvedl Kamil Křesina.
Za velkolepou podívanou označil bitvu i novojičínský starosta Ivan Týle: „Myslím, že v Novém Jičíně jsme dlouho neměli možnost vidět něco tak organizačně náročného, ale zároveň bezvadně zvládnutého. I za sobotní program bych chtěl
všem organizátorům z městského kulturního střediska, odboru školství, městské policie, historických vojsk a mnoha
dalším lidem poděkovat,“ konstatoval starosta.
(Na stranách 8 a 9 fotostrany ze slavnosti a bitvy.)
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Nový Jičín demolici tabačky
zabránit nemůže, pomoci odmítl
Text a foto Josef Gabzdyl

První budova bývalé tabačky na konci září mizela ze světa.
g

Většina zastupitelů města odmítla zkrátit nájem soukromé
střední školy v areálu bývalé tabákové továrny. O zkrácení
žádal vlastník areálu, developer Mocero reality, který už dříve
získal všechny potřebné souhlasy k demolici. První budovy
už začal rozebírat, ale ve vyčištění celého areálu ho až do listopadu příštího roku blokuje nájemní smlouva mezi městem
a bývalým vlastníkem areálu, firmou Philip Morris.
Výroba cigaret v tabačce skončila v roce 1999 a v Novém
Jičíně zůstal jen sklad tabáku. V bývalé ředitelské budově
začala působit soukromá střední škola, kvůli které město
uzavřelo s Philipem Morris desetiletou nájemní smlouvu.
Město mělo velký zájem i o zbytek areálu, dokonce mělo zpracovánu studii proveditelnosti a s Philipem Morris vedla několik jednání, ale firma se v roce 2007 nakonec rozhodla pro
prodej developerovi, který vzápětí oznámil, že hodlá více než
sto let starý areál i přes jeho nedávnou opravu zbourat a postavit zde obchodní centrum se supermarkety Interspar a OBI.
Sdružení rodáků a přátel Nového Jičína ještě podalo žádost
o zapsání areálu do seznamu kulturních památek, na což
získalo i podporu ostravských památkářů, ale ministerstvo
kultury žádost zamítlo.
Novojičínští zastupitelé už dříve odmítli s firmou spolupráci a žádali vyřešení problematiky dopravy, například zajištění zprůjezdnění uzavřeného železničního přejezdu na
Jeremenkově ulici. Obávají se totiž, že s případným otevřením obchodního centra se radikálně zvýší dopravní zátěž
na silničním průtahu městem. „I když jsme například hygienickou stanici upozorňovali, že v areálu stále působí vzdělávací zařízení, tak developer získal všechna potřebná povolení nutná k demolici budov kromě jedné, kde působí škola,“
uvedl starosta Nového Jičína Ivan Týle. Developer proto na
posledním jednání zastupitelů požádal o zkrácení nájemní
smlouvy k budově k 31. říjnu letošního roku.
Většina zastupitelů však zařazení této žádosti na program
zastupitelstva odmítla. „Byli bychom ochotni zvažovat vyklizení budovy po konci školního roku, ale rozhodně ne už nyní.
Navíc firma nesplnila naše dopravní požadavky,“ uvedl starosta a dodal, že demolici se městu určitě nepodaří zabránit. „Rozhodně však budeme sledovat další vývoj a věříme,
že i škola a hygienická stanice si bourací práce vzhledem
k přítomnosti studentů v jedné z budov pohlídá.“

Skalky budou atraktivnější
Text a foto Josef Gabzdyl
g Nejoblíbenější výletní místo občanů Nového Jičína, lesopark Skalky, čekají významné změny. Město hodlá za více
než dvacet milionů korun zvelebit dosud méně atraktivní
části lesoparku. Radnici má k tomu dopomoci i přibližně
devět milionů korun dotace z Operačního programu životní
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prostředí přidělované prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. „Na Skalky míří takřka každý víkend stovky
lidí a zvláště před druhou světovou válkou nabízely mnoho
možností rekreace. Poté některé části dlouhá desetiletí pustly, proto hodláme místu vrátit někdejší lesk,“ uvedl místostarosta Vladimír Bárta.
Například na někdejší slunné lázně odkazuje projekt slunného háje s růžovým paloukem, který by se měl objevit v prostoru od zahrádkářské kolonie po vyústění Svojsíkovy aleje.
„Lidé si tam budou moci odpočinout, jako kdysi se i slunit.
Na místě bude vysazeno mnoho růží a dalších rostlin. Jistě
půjde o velmi atraktivní lokalitu,“ uvedla vedoucí odboru
životního prostředí Eva Bártková. Další kultivovaný prostor
vznikne pod starým asfaltovým hřištěm, kde většinou náletové dřeviny nahradí louka se zahradnickými prvky. Rozsah
všech změn bude opravdu veliký. Na ploše větší než pět hektarů bude nově vysazeno přes třináct tisíc stromů a keřů.
Kácet se ale budou jen nevhodné dřeviny, naopak přibudou
lavičky a informační tabule. „Celý projekt zpracoval profesor
Ivan Otruba z Brna, kapacita české zahradní architektury,“
dodala Bártková.
Už nyní se ale zvelebuje prostranství mezi amfiteátrem
a cyklostezkou směrem k vodní nádrži. Rychle zde vzniká
odpočívadlo ve stylu tee-pee a starých seníků a za 300 tisíc
korun byly na dětském hřišti v amfiteátru postaveny nové
herní prvky. „Posezení na louce bude obsahovat i kamenné
ohniště na grilování, bude to prostě místo pro rodinné výlety,“
přiblížil místostarosta Bárta s tím, že většina prací začne
v příštím roce a s ukončením staveb a výsadeb se počítá
v roce 2013.
Nedaleko od amfiteátru na Skalkách roste nové odpočívadlo.

Jak požádat o granty?
Helena Jalůvková, odbor ŠKMT
g Zastupitelstvo města Nový Jičín dne 16. září schválilo grantové okruhy pro r. 2011, včetně termínu podání žádosti o grant,
který je od 20. 9. do 15. 10. 2010. Všichni zájemci si mohou
formulář žádosti o grant, jehož nedílnou součástí jsou Zásady
grantového řízení města Nový Jičín a grantové okruhy na rok
2011, vyzvednout přímo na odboru školství, kultury, mládeže
a tělovýchovy, Divadelní 1, nebo jej získají na webové stránce
města Nový Jičín www.novy-jicin.cz
Jako malé ohlédnutí přinášíme přehled schválených grantů
v r. 2010. Celkem se zaevidovalo 137 žádostí o grant. Dle doporučení grantových výborů a následném schválení v orgánech
města bylo vyhověno 132 žádostem, kterým bylo přiděleno celkem 9 060 000 Kč v následujícím rozvržení: 1. Činnost subjektů v oblasti sociální a zdravotní 536 tisíc Kč; 2. Kulturní
činnost 788 tisíc Kč; 3. Sportovní činnost 7,149 milionu Kč;
4. Ostatní volnočasové aktivity, aktivity spolků, zájmových
sdružení a škol 587 tisíc Kč.
Veškeré dotazy ke grantovému řízení na r. 2011 vám zodpoví odbor ŠKMT, tel. 556 768 258, případně 556 768 218.
Žádost o grant mohou podat občanská sdružení, humanitární
organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické osoby s výjimkou politických stran, volebních stran a hnutí.

Z činnosti městské policie
Bc. Ilona Majorošová
g

V měsíci srpnu vypisovali rajonoví strážníci při pochůzkové činnosti ve svých rajonech především výzvy pro nepřítomného pachatele přestupku v dopravě, kterých bylo celkem
105. Také vyřešili na místě 8 dopravních přestupků a zkontrolovali 6 cyklistů. Dále v 15 případech přijali oznámení občanů (telefonicky, e-mailem, osobně), které dále prověřovali.
Při práci v terénu zaznamenali 10 vraků, nahlásili 10 závad,
poruch a poškození a předali třikrát nález věcí. V jednom
případě odchytávali toulavého psa a dvakrát řešili přestupek
proti majetku. Některé případy řešené strážníky:
Malý poctivý nálezce: Dne 2. září v 7.30 hodin se dostavil
na služebnu MP Nový Jičín téměř devítiletý chlapec, který
našel pánskou peněženku, ve které byly doklady a finanční
hotovost. Městská policie majitele peněženky informovala
o nálezu, ten si poté peněženku vyzvedl na služebně.
Z vozidla vytékal olej: Dne 2. září v odpoledních hodinách oznámil muž z Nového Jičína, že před prodejnou Bobek
v Loučce parkuje vozidlo Mercedes, ze kterého vytéká olej.
Na upozornění, aby řidič olejovou skvrnu uklidil, s vozidlem
z místa odjel. Hlídka MP na místě zjistila, že je vozovka místy
silně znečištěná a hrozí zde riziko dopravní nehody. Proto byli
na místo přivoláni hasiči, kteří vozovku uklidili. Poté hlídka
MP z místa odjela. Po chvíli se na služebnu MP Nový Jičín
dostavil řidič vozidla, které znečistilo komunikaci s vysvětlením, že z místa odjel, protože měl strach, že se jeho vozidlo
stane nepojízdným a proto jel vyhledat nejbližší servis. Po
návratu na místo znečištění se dozvěděl, že vše již uklidili
hasiči, které na místo přivolali strážníci. Muži bylo sděleno,
že celá věc bude předána ke správnímu orgánu k dořešení.
Nález nebo recese: Dne 20. září v 7.15 hodin bylo oznámeno na služebnu MP Nový Jičín, že nad vchodem do budovy
pobočky ministerstva zemědělství někdo umístil jízdní kolo.
Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o trojkolku uzpůsobenou pravděpodobně pro sportovní jízdu se psím spřežením. Hlídka poté vozidlo sundala z budovy a předala je na
ztráty a nálezy.

Pomozte dopadnout vandaly,
počmárali kostel i památník
Text a foto Josef Gabzdyl
g Město žádá občany, zda by nepomohli dopadnout vandaly,

kteří z pátku 24. září na sobotu v městské části Žilina počmárali nově otevřenou budovu chráněného bydlení, kostel
sv. Mikuláše, vstupní sloupky do areálu kostela, pískovcový
kříž z roku 1838 a památník obětem válek. Jejich řádění neunikl ani nedaleko stojící automobil.
Poškozenými jsou městský úřad a novojičínská farnost,
škoda se podle předběžných odhadů vyšplhala na více než

Strážník stojí před výtvory vandalů na budově chráněného bydlení
a vstupu do areálu kostela.

Poničený památník obětem válek v Novém Jičíně-Žilině.
sto tisíc korun. Město na neznámého pachatele hned podalo
trestní oznámení. „Pachateli či pachatelům hrozí až rok vězení,“ uvedl novojičínský policejní mluvčí Zbyněk Tomšík.
Místostarosta Miloš Lossmann si při hodnocení jejich řádění nebral servítky: „Rychle jsme očistili alespoň pomalovaná okna a dveře chráněného bydlení, odstranění dalších
čmáranic bude větší problém. Něco takového musel udělat
barbar, nebojím se říci idiot. Nad tím zůstává rozum stát.“
Proto město i policisté žádají občany, kteří si v noci z pátku
24. na sobotu 25. září v okolí žilinského kostela něčeho podezřelého všimli, nebo vědí, komu čmáranice se sprejerskými
podpisy, tzv. tagy, patří, aby se obrátili na telefonní čísla
158 nebo 974 735 651. V době uzávěrky zpravodaje 30. září
ještě nebyli odhaleni.

Využijte česko-polský fond
Ing. Jana Novotná-Galuszková, hlavní manažerka fondu

g

PŘEKRAČUJEME HRANICE je motto Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR — PR, z kterého jsou financovány projekty česko-polské spolupráce. Nedílnou součástí tohoto programu je tzv. Fond mikroprojektů, který tvoří
samostatnou oblast podpory 3.3. Tento fond je určen k financování projektů s dotací do výše 30 tisíc eur, přičemž maximální dotace z prostředků EU činí 85 % celkových způsobilých
výdajů.
Z fondu lze financovat jak projekty neinvestičního, tak investičního charakteru s nejrůznějším tématickým zaměřením.
Může se jednat o projekty z oblasti kultury, sportu, cestovního
ruchu včetně infrastruktury menšího rozsahu, životního prostředí, spolupráce obcí, škol a dalších neziskových organizací, zpracování plánů a strategií, zvyšování odborných dovedností apod. Specifikem těchto projektů oproti projektům
financovaným např. z ROP je povinná účast přeshraničního
partnera v projektu a rozpočet včetně závěrečného vyúčtování
v měně euro.
Zájemcům o česko-polskou přeshraniční spolupráci je větší
část finančních prostředků z této oblasti podpory stále ještě
k dispozici. Žadatelé mohou své záměry konzultovat na sekretariátech příslušných euroregionů česko-polského příhraničí, které fond spravují a kterým se pak také předkládají
žádosti o dotaci. Žadatelé z území Nového Jičína žádosti
předkládají na českém sekretariátě Euroregionu Silesia v Opavě, Horní nám. 69 (budova „Hlásky“).
Podrobnější informace o podmínkách fondu, termínech,
schválených projektech, kontakty a další lze najít na stránkách www.euroregion-silesia.cz
Pracovníci sekretariátu jsou připraveni zájemcům odpovědět i na telefonické či e-mailové dotazy a nabídnout bezplatnou konzultaci nebo metodickou pomoc při přípravě
projektu.
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O novou knihu je velký zájem
Text a foto Josef Gabzdyl

Starosta Ivan Týle ukazuje před křtem novou publikaci o městě.
g Město Nový Jičín se může pyšnit novou výpravnou publikací s názvem Nový Jičín historický a současný. Na 192 stranách je na kvalitních snímcích zachyceno rekonstruované
náměstí, stejně tak i historická místa, které sice už procházíme málem bez většího povšimnutí, ale kniha je ukazuje
v nepomíjivé kráse. Zmíněni jsou zde slavní i méně známí
rodáci, přiblíženy jsou mnohé oblasti života v Novém Jičíně.
Město si můžete několikrát prohlédnout z ptačí perspektivy.
Kniha byla pokřtěna na městských slavnostech ve společnosti
starosty Ivana Týleho, ministra životního prostředí Pavla Drobila a evropského poslance Evžena Tošenovského. „Jsem rád,
že město získalo knihu, díky které i příští generace budou
vědět, jak jsme v Novém Jičíně žili na počátku 21. století,“
uvedl starosta Ivan Týle.
Knihu vydal Grafický ateliér Josefa Šamaje, vydavatelství
Everwin, který rovněž publikaci graficky ztvárnil a je i autorem mnoha fotografií. Většinu textů sepsal ředitel Státního
okresního archivu Karel Chobot, na bohatém fotografickém
doprovodu se velkou měrou podílela Lenka Malinová, svými
panoramatickými záběry přispěl prof. Jaroslav Bělík.
O knihu je mezi občany velký zájem. „Za první týden si
publikaci koupilo přes čtyřicet lidí,“ uvedl knihkupec Jiří
Fiala, v jehož knihkupectví na ulici 28. října se publikace
prodává. Za stejnou cenu je k mání i v informačním centru
na Úzké ulici.

statné bydlení. Tedy vařením počínaje až po organizaci docházky do zaměstnání nebo využití volného času. Až si hendikepovaný člověk potřebné dovednosti osvojí, může bydlet
sám jen za občasné pomoci asistenta,“ přiblížila vedoucí
střediska Slezské diakonie Eva Švagerová.
Město na projekt přestavby nevyužívané budovy základní
školy v sociální zařízení získalo dotaci přes 16 milionů korun
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, což
pokryje 92,5 procent celkových nákladů. Zbytek uhradilo z
rozpočtu. „Tato budova není od roku 2007 využívána, proto
se hledalo uplatnění, aby nedevastovala a nechátrala. Využilo
se evropských fondů a nasměrovalo do sociální oblasti,“ uvedl
místostarosta Vladimír Bárta.
Zájem o bydlení v budově už několikrát převýšil kapacitu.
„Budou zde bydlet lidé, kteří mají nějakou vazbu na Nový
Jičín, to znamená, že bu tady kdysi žili, ale protože zde nebyly služby, tak nyní třeba žijí v Krnově. Takže se vracejí zpět
do místa, kde se narodili, nebo tady mají nějaké příbuzné,“
přiblížila Švagerová.

Podle odborníků patří novojičínské chráněné bydlení k nejšpičkovějším zařízením v zemi. / Zástupci města, zhotovitelů a diakonie
otevírají objekt chráněného bydlení.

Facebook zachraňoval štěňata
Text a foto Josef Gabzdyl

Nový Jičín se stal centrem
sociálních služeb
Text a foto Josef Gabzdyl
Čtyři odložená štěňata pomohl zachránit i městský Facebook.
g

g V Novém Jičíně rychle vznikají další zařízení pro zdravotně
postižené občany, což z Nového Jičína činí jedno z největších
center pro hendikepované občany. Po červnovém otevření
denního stacionáře se opět v městské části Žilina v budově někdejší školy zprovoznil objekt chráněného bydlení, kde začnou klienti žít od začátku příštího roku. Brzy se navíc otevře
i další chráněné bydlení na Slovanské ulici.
V žilinském chráněném bydlení vzniklo pět upravených bytů
pro 15 klientů. V přízemí bude společenský sál a další obslužné místnosti, samozřejmostí zůstává nepřetržitá asistence.
Zařízení bude stejně jako denní stacionář provozovat Slezská diakonie. Chráněné bydlení představuje pro zdravotně
postižené mezistupeň mezi pobytem v ústavní péči a samostatným bydlením. „Klienti se za vedení odborných asistentů
učí, jak zvládat domácnost a další nezbytné věci pro samo-
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Novojičínská stránka na Facebooku se stává městskou
komunikační doménou. Za osm měsíců se na ni přihlásilo
téměř tři a půl tisíce lidí, což ji staví mezi nejúspěšnější mezi
Facebooky středně velkých měst. V září dokonce pomohla zachránit čtveřici štěňat. Osmého září před polednem někdo
odhodil asi dvouměsíční štěňata zřejmě plemene hovawart
do zahrady školky ve Smetanových sadech. Stačila výzva na
Facebooku, aby si případní zájemci pro štěňata přišli na
služebnu městské policie, což vyvolalo obrovský zájem. „Za
několik hodin dorazilo dostatek zájemců, říkali, že o případu
četli na novojičínském Facebooku. Moc nám to pomohlo,“
řekla mluvčí městské polici Ilona Majorošová.
Velmi oblíbeným jsou na Facebooku historické hádanky
Nového Jičína, kde lidé tipují lokalitu podle starého snímku.
Pokud chcete Facebook jen pročítat, ne se aktivně zapojovat
do diskuzí, tak bez obtíží můžete. Překonejte ostych, stačí
na internetu najet na adresu www.facebook.com/novyjicin
nebo kliknout na odkaz na městských www stránkách v sekci
mediální informace a můžete číst cokoliv.

Volby do zastupitelstev obcí
a do Senátu 15. a 16. října 2010
Odbor vnitřních věcí, ilustrační foto Josef Gabzdyl
g Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu PČR (první

kolo) se konají ve dvou dnech, v pátek dne 15. října 2010
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října
2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Druhé kolo voleb do
1/3 Senátu Parlamentu České republiky se bude konat
s největší pravděpodobností v pátek 22. října a v sobotu
23. října 2010 ve stejné době.

Volby do Zastupitelstva města Nový Jičín
Volič: Právo volit do zastupitelstva města má:
1) státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v Novém Jičíně přihlášen
k trvalému pobytu;
2) státní občan státu EU, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb přihlášen v Novém
Jičíně k trvalému pobytu a který požádal obecní (městský)
úřad o zápis v dodatku stálého seznamu voličů.
Voliči jsou o době a místě konání voleb ve městě informováni
oznámením starosty města, které musí být vyvěšeno v každém volebním okrsku nejpozději 15 dnů přede dnem voleb
(30. září 2010). V oznámení jsou uvedeny adresy volebních
místností (nedošlo k žádné změně).
Hlasování: Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky. Jde-li o občana státu EU,
prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební
komisi státní občanství státu, jehož je občanem.
Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady;
neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.
Služba na občanských průkazech (pracoviště Nový Jičín, Divadelní 1, 1. poschodí): pátek 15. října 2010 8.00—11.00, 12.00 až
17.00 hodin (mimořádný a prodloužený úřední den).
Hlasovací lístek: Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města bude vzhledem k počtu volebních stran vytištěn
oboustranně. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni
na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební
stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Pro informaci voličů budou na zadní straně informace doručované voličům společně s hlasovacími lístky uvedeny tyto
zkratky s úplnými názvy.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (12. října 2010). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku,
může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební
komisi o jiný hlasovací lístek.
Úprava hlasovacího lístku: Po obdržení šedé úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků a hlasovací lístek může
upravit jedním z uvedených způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu 29, který má být ve městě volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tedy 29. Počet členů zastupi-

telstva, který má být ve městě zvolen, je uveden v záhlaví
hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas
neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.
Hlasování do přenosné volební schránky: Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Městský úřad Nový Jičín a ve dnech voleb také přímo okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Požadavek na vyslání přenosné volební schránky mohou voliči
nahlásit na telefonních číslech: 556 768 209, 556 768 210.

Volby do Senátu PČR ve volebním obvodu č. 67
Volič: Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole může volit i občan České republiky, který alespoň druhý
den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Hlasování na voličský průkaz: V senátních volbách je
možné hlasovat na voličský průkaz, avšak pouze v některé
z obcí spadajících do volebního obvodu , kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu vydal zastupitelský nebo konzulární úřad
České republiky na základě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde
jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu
hlasovacích lístků.
Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro
volby do Senátu PČR: Volič může požádat obecní (městský)
úřad příslušný podle místa jeho trvalého pobytu o vydání
voličského průkazu písemně nejpozději do 8. října 2010
(podpis na žádosti musí být úředně ověřen), případně osobně
nejpozději 13. října 2010 do 16.00 hodin.
Úřad předá voličský průkaz voliči nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 30. září 2010, nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou
adresu.
Hlasovací lístek: Hlasovací lístek pro volby do Senátu je
vytištěn pro každého kandidáta samostatně. Sada, kterou
volič obdrží, obsahuje devět hlasovacích lístků kandidátů do
Senátu PČR ve volebním obvodu č. 67. Hlasovací lístky budou
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb
(12. října 2010). V případě, že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích
lístků.
Způsob hlasování: Volič vloží do úřední obálky žluté barvy
jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasování do přenosné volební schránky: Volič může
požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Městský úřad Nový Jičín a ve dnech voleb také okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak
pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě
okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavek na vyslání přenosné volební schránky mohou voliči
nahlásit na telefonních číslech: 556 768 209, 556 768 210.
Druhé kolo voleb: Pokud žádný z kandidátů nezíská ve
volebním obvodu, kde kandiduje, v prvním kole voleb do Se-
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nátu, konaném ve dnech 15. a 16.října 2010, nadpoloviční
většinu všech odevzdaných hlasů, a nebude tak zvolen žádný z
kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb, a to v pátek
29. října 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 30. října
2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod. Hlasovací lístky pro druhé
kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale volič je
obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb.

Nezaměstnaní získají větší
jistotu při hledání práce
Mgr. Dagmar Pětníčková, mluvčí ŠMR

g Lidé bez práce starší 50 let a také ti, kteří pečující o osobu
závislou, se mohou nyní bezplatně zúčastnit jedenáctitýdenního programu DELTA, který v Moravskoslezském kraji realizuje Škola manažerského rozvoje (ŠMR). Jeho smyslem
je usnadnit těmto spoluobčanům cestu k získání a udržení
zaměstnání.
„Pro účastníky je připraveno šest programových aktivit
a oni sami si mohou vybrat, kterou z nich chtějí absolvovat,“
řekla jednatelka ŠMR Sylvie Navarová. Jak dále doplnila,
nabídka se neomezuje pouze na oblast vzdělávání, praxe či
rozvoje dovedností na PC, ale zahrnuje i kariérový koučink,
sebezkušenostní zácvik a on-line poradenství. „Vzdělávání je
zaměřeno na pracovní právo komunikaci či finanční gramotnost,“ upřesnila Navarová.
V rámci rozvíjení IT dovedností kladou organizátoři rovněž
důraz na potřeby jednotlivců. Problémové situace, s nimiž
se lidé při cestě za prací budou setkávat, mohou konzultovat
se specialisty on-line. „Jedná se o doplňkovou aktivitu, která
je určena jak účastníkům programu, tak jeho absolventům,
a to až do ukončení projektu, tedy do konce roku 2011,“ dodala Navarová. V průběhu jedenácti týdnů se kurzisté mohou
bezplatně rekvalifikovat na administrativního pracovníka,
dělníka, hospodáře-hospodyni nebo na prodejce.
Účastníkům programu Delta bude zajištěna úhrada cestovného a v době výuky i nákladů na zajištění péče o osobu
závislou. Kurzisté mohou rovněž ve výuce zdarma užívat ke
kontaktování potenciálních zaměstnavatelů mobilní telefon
a obdrží studijní materiály, denní tisk a aktuální nabídku
volných pracovních míst.
Bližší informace podá: PhDr. Sylvie Navarová, jednatelka
Školy manažerského rozvoje s.r.o., e-mail: sylvie.navarova@
smrov.cz, tel.: 605 214 849.

Poznejte sociální služby
a přij te na pracovní jednání
Bc. Lenka Galiová, koordinátor komunitního plánování
g

Zájemci, kteří chtějí poznat blíže některé sociální služby
v Novém Jičíně, mají možnost v průběhu 2. ročníku celostátní
akce Týden sociálních služeb, kdy jednou z aktivit jsou i dny
otevřených dveří. Konkrétně dne 5. října je možnost prohlédnout si Domov Duha na Hřbitovní ulici, Domov Paprsek na
Bezručově ulici a Pečovatelskou službu města Nový Jičín na
ulici U Jičínky. Dne 6. října opět Domov Duha na Hřbitovní
ulici a Pečovatelskou službu města Nový Jičín na ulici Pod
Lipami — Domovinka, Rodinnou a manželskou poradnu na
ulici Štefánikově a nově zbudované Chráněné bydlení na Slovanské ulici , blíže na www.tyden-socialnich-sluzeb.cz
Možnost ovlivnit směr, kterým by měly sociální služby v našem městě jít, mají všichni — občané města, uživatelé či potencionální uživatelé sociálních služeb, rodinní příslušníci
uživatelů, ale také ti, kteří si myslí, že jejich názor či poznatek je důležité vyslechnout. Proto neváhejte a zapojte se do
plánování rozvoje sociálních služeb.
Můžete navštívit nejbližší jednání pracovní skupiny péče
o seniory, které se uskuteční 8. října v 8.00 hod. nebo pracovní
skupiny péče o hendikepované, které se uskuteční 11. října
v 15.00 hod. Obě sezení se konají v zasedací místnosti Městského úřadu Nový Jičín na Divadelní 1 ve 3. patře. Nabízíme
i možnost zapojit se do činnosti dalších dvou pracovních skupin — péče o sociálně vyloučené či péče o rodinu. V případě
zájmu kontaktujte Bc. Lenku Galiovou, koordinátorku komunitního plánování, tel. č.: 556 768 338, e-mail: galiova@novy
jicin-town.cz

Ohlédnutí za zářijovým dnem
sociálních služeb
Bc. Lenka Galiová, koordinátor komunitního plánování

Europe Direct připraví
rozhodování o Evropě
Mirka Krbová
g

K evropskému dni bez aut vyhlásilo středisko Europe Direct výtvarnou soutěž na téma „Nejlepší ekologický dopravní
prostředek“. Soutěž je určena pro mateřské školy. Obrázky
budou poté vystaveny v minigalerii Europe Direct.
Na podporu jazykové a kulturní rozmanitosti v Evropě prohlásila Rada Evropy 26. září za Evropský den jazyků. Europe
Direct Nový Jičín si pro vás připravil cizojazyčné kvízy o ceny.
Můžete si vybrat ze tří světových jazyků, a to angličtiny,
němčiny a francouzštiny. Soutěž potrvá do 8. října.
Dne 20. října se v aule novojičínské radnice bude konat
simulované zasedání Rady EU a Evropské rady s názvem
„Rozhoduj o Evropě“, které je kombinací řady interaktivních seminářů, simulovaných jednání a moderovaných setkání, zaměřený na cílovou skupinu žáků základních a středních škol a vysokoškolských studentů.
Také ke Dni stromů se středisko Europe Direct rozhodlo
uspořádat akci, při které by si lidé měli uvědomit hodnotu
lesa. Den stromů je svátek, který se slaví po celém světě od
poloviny 19. století. Datum oslav se liší podle klimatických
podmínek jednotlivých zemí. Více podrobností nejen o konaných akcích se dozvíte na webových stránkách www. europedirect.cz/novyjicin
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Na Dnu sociálních služeb se nenudily ani děti. Foto Josef Gabzdyl.
g O sociální služby se začneme zajímat až v momentě, kdy
je potřebujeme. Často však narážíme na nedostatek informací. Občané a návštěvníci Nového Jičína však měli možnost
seznámit se se sociálními službami počátkem září na Masarykově náměstí, kde se uskutečnila akce pod názvem Den
sociálních služeb aneb prezentace poskytovatelů nejen sociálních služeb působících na území města.
Akce byla financována z prostředků města a z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Pro zvýšení informovanosti
o sociálních službách byl vytištěn nový Katalog sociálních
služeb a Mapa sociálních služeb v Novém Jičíně. Obě publikace byly k dispozici návštěvníkům akce. Nyní, v případě
zájmu, je možno si je vyzvednout na odboru sociálních věcí
městského úřadu v budově na Divadelní 1 nebo v informačním centru na Úzké ulici. Den sociálních služeb byl veřejností přijat jako prospěšný a zajímavý, a proto doufáme, že
se uskuteční i v příštích letech.

Sobotní slavnost nabídla pestrou škálu zábavy…
Text a foto Josef Gabzdyl

ZŠ Komenského 66 představila středověká řemesla / Vyzdobený morový sloup slavil 300 let / Sochař Jan Zemánek před svým
památníkem věnovaným třem rodákům Newaldovi, Neubauerovi a Koligovi.

Historický pluk Kaunitz Rietberg Nr. 20 světil nový prapor / Tradiční součást slavností — zpěváčci Ondrášku
/ Koloně historických vozů vévodily mercedesy, a to na počest rodáka a šéfa závodního týmu Neubauera.

Do Nového Jičína přijeli vojáci až z chorvatské Požegy / Novojičínská obrovská výhoda: když prší, zamíří všichni do podloubí
/ Petra Janů se skupinou Golem předvedla kvalitní výkon, déš vůbec nevadil.

Nepřízeň počasí? Módní přehlídce studentek školy EDUCA vůbec nevadila / Půlhodinový ohňostroj ozářil oblohu nad náměstím
/ Koncert skupiny Horkýže Slíže rozparádil mezi tisícovkami diváků i nevěstu.
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...aby v neděli řinčely zbraně a zněla mohutná kanonáda
Text a foto Josef Gabzdyl

Ještě před bitvou uctila rakouská vojska generála Laudona u domu, kde v roce 1790 zemřel / V ležení před pevností vládlo
zpočátku veselí / Jenže turecké hordy neměly ani s počestnými dívkami žádné slitování.

Turci ovládli Bělehrad a v jeho okolí vzplály mohutné ohně / Netrvalo dlouho a ke slovu se dostaly zbraně / Laudonova vojska
se neohroženě vrhla na turecké bojovníky.

Na poli na Bochetě začala nelítostná válečná řež / Zazněla mohutná dělostřelecká kanonáda, vzduch prosytil střelný prach
/ V oblacích dýmu zahájila rakouská vojska drtivou ofenzivu.

Triumf dokonán, Laudon a jeho věrní vojáci dobyli Bělehrad! / Slavný vojevůdce byl milosrdný, zajaté Turky ušetřil
/ Jenže jen o rok později Laudon (vlevo) ukončil svou úspěšnou životní pou.
9

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

B E S K Y D S K É

DIV
ADL
O
NOVÝ
JIČÍN

2010

KINO KVĚTEN
Po 4. až st 6. října v 18.00 a ve 20.00 hod. ZATÍM SPOLU,
ZATÍM ŽIVÍ. Thriller USA. Ona je atraktivní blondýnka se
zářivě modrýma očima, on zase muž s neodolatelným chlapeckým úsměvem — a spolu tvoří výbušně nebezpečný pár.
Hollywoodské hvězdy Cameron Diazová a Tom Cruise ztvárnily hlavní role. Do 12 nevhodný, 109 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. října v 16.00 hod. TOY STORY 3: Příběh
hraček. Animovaný film USA. Zápletka filmu je prostá:
oba hrdinové jsou spolu s ostatními hračkami odevzdáni
do dětské školky poté, co jejich velký kamarád Andy dospěl a odchází z domova na vysokou školu. Mládeži přístupno, 103 min., dabing, 70,- Kč.
g Čt 7. až ne 10. října v 18.00 ve 20.00 hod. Po 11. až st 13.
října v 18.00 hod. ROMÁN PRO MUŽE. Česká filmová
komedie podle scénáře a literárního bestselleru Michala
Viewegha. Do 12 let nevhodný, 99 min., 75,- Kč.
g Po 11. až st 13. října ve 20.00 hod. KAJÍNEK. České filmové drama. Celovečerní hraný film o nejznámějším doživotně odsouzeném vězni současnosti. A nejen o něm. Mládeži nepřístupno, 118 min., 80,- Kč.
g Čt 14. a ne 17. října v 18.00 a ve 20.00 hod. POSLEDNÍ
VLÁDCE VĚTRU. Dobrodružný film USA. Čtyři národy
spojené osudem, když Ohnivý národ všem ostatním vyhlásí
válku. Statečný bojovník Aang (Noah Ringer) zjistí, že je
posledním Avatarem, schopným ovládat všechny čtyři elementy. Mládeži přístupno, 104 min., dabing, 75,- Kč.
g Po 18. až st 20. října v 18.00 hod. BAARIA. Film Itálie,
Francie. Nový snímek slavného sicilského režiséra a scénáristy je zčásti autobiografickým dílem. Příběh odehrávající se v malé italské vesnici Bagheria (sicilský slangový
výraz — Baaria), kde se Tornatore narodil, nás zavádí do
30. až 70. let minulého století. Do 12 let nevhodný, 35 MM,
150 min., titulky, 70,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. října v 18.00 hod. MACHŘI. Americká
komedie. Uběhlo již třicet let od promoce na vysoké škole
a tak se pět dobrých přátel opět shledává, aby společně
prožili dovolenou a zavzpomínali na staré časy. Do 12 let
nevhodný, 102 min., titulky, 75,- Kč.
g Čt 21. až ne 24. října ve 20.00 hod. 22 VÝSTŘELŮ. Francouzský krimi film. Charismatický Jean Reno jako Charly
Matte hraje ve francouzském thrilleru bývalého mafiána,
který poslední tři roky vede klidný život v ústraní a věnuje
se své rodině. Jednoho rána ho na parkovišti přepadnou
maskovaní muži a zasáhnou 22 kulkami. Do 12 let nevhodný, 102 min., titulky, 75,- Kč.
g Po 25. až st 27. října v 18.00 ve 20.00 hod. DÁL NEŽ SE
ZDÁLO. Romantická komedie USA. Může mezi mužem a ženou fungovat vztah na dálku? Do 12 let nevhodný, 103 min.,
titulky, 70,- Kč.
g Čt 28. až st 3. listopadu v 16.00 a 18.00 hod. JÁ, PADOUCH.
Animovaná komedie USA. Klaasové už nefrčí. Kluci ocení
Gruovy technické vychytávky, s nimiž se snaží páchat
nekalosti. Holky budou inklinovat k neodolatelnému dívčímu trojlístku, který si dá nelehký úkol napravit adoptivního tatínka. Mládeži přístupno, 95 min., dabing, 75,- Kč.
g Pá 29. až ne 31. října ve 20.00 hod. NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ.
Česká komedie. Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqashovou pálkou? Kolik čtyřlístků musíte nasbírat, abyste překonali rekord? Kolik musíte sníst párků, abyste v tom byli
nejlepší? A kam až se dá dojet na rotopedu? To vše zjistíte
ve filmu Největší z Čechů. Do 12 let nevhodný, 100 min.,
70,- Kč.

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

g

g Úterý 5. října v 19.00 hod. Joe Penhall: LÁSKA A POROZUMĚNÍ. Mladý pár žije stereotypním životem, v němž
není moc času na emoce. Jejich spolužák z univerzity je
bohémem se vším všudy, života si užívá plnými doušky —
alkohol, drogy, cestování, náhodné vztahy. A je také zdatným manipulátorem — rychle najde slabá místa manželů
a boj o přežití začíná. Divadlo Ungelt, Praha. Předplatné
sk. B. Předprodej od 21. 9. Vstupné 300, 280, 240,- Kč.
g Neděle 10. října v 16.00 hodin. Blanka Fišerová: ZACHRAŇTE POHÁDKY! Kačence se v pohádkovém světě
ztratil bratříček. Sněhová královna ho jen tak nepustí a pohádkám hrozí zkáza! Slezské divadlo Opava. Předplatné
sk. Čtyřlístek. Předprodej od 21. 9. Vstupné 110, 90, 70,- Kč.
g Pátek 15. října v 19.00 hod. Neil Simon: POSLEDNÍ ZE
ŽHAVÝCH MILENCŮ. Odvěká mužská touha po milostných dobrodružstvích inspirovala slavného autora k napsání komedie, při které se baví diváci bez rozdílu věku.
Hrají: S. Stašová a P. Nárožný. Agentura Harlekýn, Praha.
Předprodej od 15. 9. Vstupné 320, 300, 260,- Kč.
g Úerý 19. října v 19.00 hod. Franz von Suppé: BOCCACCIO. Titulní postavou této operety je autor Dekameronu —
Boccaccio. Autoři libreta použili atributy Dekameronu, lechtivý humor, pikantní finesy, sarkastické zobrazení společnosti. Slezské divadlo Opava. Předplatné sk. A. Předprodej od 5. 10. Vstupné 270, 250, 210,- Kč.
g Středa 20. října v 19.00 hod. POCTA VÁCLAVU PTÁČKOVI. Slavnostní koncert sboru ZUŠ Ondráček u příležitosti významného životního jubilea zakladatele sboru. Předprodej od 5. 10. Vstupné 80,- Kč.
g Neděle 24. října v 15.00 hod. KONCERT KOMORNÍHO
ORCHESTRU P. J. VEJVANOVSKÉHO. Jako host vystoupí Chrámový sbor z Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Farní chrám Nanebevzetí panny Marie Nový Jičín. Předprodej od 5. 10. Vstupné v předprodeji 100,- Kč. Vstupné
na místě 120,- Kč.
g Pondělí 25. října v 19.00 hod. MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK. Autorské představení hereckého tria Liška, Zbrožek,
Polášek nás zavede do vztahového propletence tří kolegů
a kamarádů a jejich životů. Hrají: Pavel Liška, Josef Polášek, Martin Brožek. ALL ART Praha. Předprodej od 5. 10.
Vstupné 240, 220, 190,- Kč.
g Pátek 27. října v 18.00 hod. Karel Semerád: MADAM
PIAF. V Semerádově inscenaci se zpěvaččin nevšední osud
odvine ve zkratce, s nejvýznamnějšími životními zvraty.
Setkáme se zde s Edith, která se svou sestrou zpívá na ulici,
s jejím „objevitelem“ a prvním zaměstnavatelem, s jejími
láskami a také s její přítelkyní, zpěvačkou Marlene Dietrich.
A samozřejmě s krásnými šansony v živém podání představitelky Edith, herečky Heleny Čermákové. Městské divadlo Zlín. Předplatné sk. S. Předprodej od 5. 10. Vstupné 260, 240, 200,- Kč.
g 30. října v 19.00 hod. ENTUZIASTÉ — 40 let. Hudební
společnost, která vznikla před 40 lety v Novém Jičíně jako
folková skupina uvádí svůj výroční koncert. Slávek Žalud,
Michal Vacek, Ivan Junášek, Pavel Bártek a zbylých 88 členů
(i bývalých) vás srdečně zvou. Malý sál. Předprodej od
5. 10. Vstupné 90,- Kč.
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... a Klub Galerka
Výstavní síň „Stará pošta“ do 20. října 2010: GENERÁL
LAUDON jede přes vesnici… Výstava k 220. výročí úmrtí
legendárního vojevůdce. Otevřeno: po—pá 9.00—11.00, 14.30
až 17.00 hodin. Výstava vznikla za podpory Muzea Novojičínska p.o., Správa zámku Kunín.
g Coffee music bar Stará pošta do 24. října 2010: VÝSTAVA
B&W FOTOGRAFIÍ ZRNO PAVEL REISSMANN. Otevřeno: út—čt 12.00—22.00, pá 12.00—24.00, so 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
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g 4.—8. 10. (po-pá) Městská knihovna, TÝDEN KNIHOVEN.
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 bez sankčního
poplatku.
g 4.—15. 10. (po—pá) Městská knihovna, TEXTILNÍ HRAČKY
A KAPSÁŘE, prodejní výstava pro zdravotně postižené
i zdravé děti. Výstava z dílny výtvarnice a pedagožky Olgy
Černohorské z Prahy.
g 5., 12., 19., 26., 10. (út) Čajovna Archa, 18.00 hod. MAGIC:
THE GATHERING, klub hráčů MTG TCG. Otevřený spolek
pro všechny hráče Magic the Gathering TCG.
g 6. 10. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod. HARD POST —
Queen. Všem lidem na téhle kouli a možná i jinde ve vesmíru
známá, legendární, britská, poprocková kapela založená roku
1970 v Londýně. Pořadem provází Brndi.
g 7. 10. (čt) Městská knihovna, 18.15 hod. OD VELKÉ MORAVY SVÍTÁ, křest knihy Jaroslavy Grobcové.
g 7. 10. (čt) Hudební kavárna, 19.00 hod. DIRTY PROJECTORS, film and coffee.
g 8. 10. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 100,- Kč. SUNFLOWER CARAVAN, rock.n.roll v Galerce.
g 9. 10. (so) Hudební kavárna, 20.00 hod. 60,- Kč. L.OCELLE MARE (FR), CORE OF THE COALMAN (US), NO
PAVAROTTI (CZ), experimentální mirákl.
g 9. 10. (so) Čajovna Archa, 20.00 hod. 30,- Kč. CERMAQUE,
rythm&pot&poetry z Brna. Akustický projekt teplicko-brněnského básníka a písničkáře Jakuba Čermáka.
g 15. 10. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. BETUNIZER (SPA), garage-noise-rock. Garážový rokenrol a špinavý
rock ze Španěl.
g 16. 10. (so) Hudební kavárna, 19.00 hod. GLOBE HAPPENING, holliday postcards is hit. Dostaveníčko před věží
pro všechny vyznavače celoročních i náhodných dovolených,
na konci světa nebo jen ve své hlavě, rozdodující je jedno:
posíláte pohledy? Jako ty papírové lístky s fotkami, co se háží
do plechové krabice? V tom případě přijte a vemte si svůj
nejoblíbenější cestovatelský úbor. Nebo nic.
g 17. 10. (ne) Čajovna Archa, 15.00 hod. CARCASSONNE,
rytířský turnaj v deskové hře.
g 20. 10. (st) Hudební kavárna, 19.00 hod., 20,- Kč. PO HUDEBNÍM CHODNÍČKU V MLHÁCH, Lou Reed. Zakladatel
Velvet Underground, Perfect Day, Endy Warhol, Heroin a zbytek už znáte…
g 21. 10. (čt) Městská knihovna, 18.15 hod. 30,- Kč. EXPEDICE IRÁN ANEB JAK JSME NEDOJELI DO NEPÁLU,
cestopisná beseda s cestovateli Petrem Goldmannem a Milanem Trávníčkem, kteří se vydali z Kyjova pod nejvyšší horu
světa Mount Everest v devatenáctileté Škodě Rapid, přezdívané Myšák. Tam se jim ovšem nepodařilo dojet a expedice
skončila neúspěchem. Poutavé vyprávění o zážitcích, nebezpečí a dobrodružství z nezdařené výpravy do Himálájí doprovodí filmová projekce.
g 22. 10. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 80,- Kč. TY SYČÁCI,
nové album „Krása“. Kdo zažil koncert Petra Váši a Těch
Syčáků ví, že jej nemůže zaměnit s ničím jiným. Koncert věnovaný nové desce z letošního roku „Krása“.
g 22. 10. (pá) Městská knihovna, 18.15 hod. KDYŽ DO ŽIVOTA VSTOUPÍ NEMOC (náhradní termín za zrušenou
akci v červnu). Přednáška České křes anské akademie Nový
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
NOVÝ

JIČÍN,

PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE

tel. 556 710 088, 731 478 355 http://www.fokusnj.cz
e-mail: fokusnj@fokusnj.cz
g 9. 10., 13. 11., 11. 12. od 14.00 do 19.00 hod. SPECIÁLNÍ
KURZ DÁREČEK. Tři lekce výtvarného kurz pro mládež
a dospěláky. Program: 9. 10. výroba maňáska, příprava marionety a plyšáka. 13. 11. dodělání marionety. 11. 12. dodělání medvěda plyšáka. Cena: 900,- Kč (v ceně materiál, odborný lektor, provoz). Přihlášky na infu ve Fokusu nebo na
webu.
g Sobota 23. 10. od 14.00 do 17.00 hod., Skalky. DRAKIÁDA
NA SKALKÁCH. Areál amfiteátru na Sklakách a přilehlá
louka. Zábavné hry pro děti a soutěž v pouštění draků. Program: od 14.00 hod. zábavné odpoledne pro děti, od 15.30 hod.
pouštění draků na přilehlé louce. Opékání špekáčků na ohni
s Béou a jeho kytarou.
g Čtvrtky a pátky od 15.00 do 19.00 hod. KERAMIKA PRO
VEŘEJNOST (7., 8., 14., 15., 21., 22. 10.). Pro všechny zájemce, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hlínou. V ateliérech
SVČ pod vedením pí Mitášové. Vstupné: děti, mládež a studenti 40,- Kč, dospělí 70,- Kč.
g 26.— 30. 10., Beskydy. PODZIMNÍ POBYTOVÝ TÁBOR
V BESKYDECH „PO PO PO“. Termín: od 26. 10. (úterý po
škole) do 30. 10. 2010 (sobota odpoledne). Cena: 1 600,- Kč.
Přihlášky na infu Fokusu nebo na našich www stránkách.
Drahoslava Štrbavá a Dana Dokladalová. Pospěšte, počet míst
je omezen.
g Pátek 24. 9. od 17.30 do 20.00 hod. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY. První lekce v pátek 24. 9., kurzovné
1 000,- Kč, kolona prosinec 2010, závěr tanečního kurzu. Vyučují učitelé tance manželé Syrkovi. Veškeré informace i s přihláškou najdete na našem webu www.fokusnj.cz
g Čtvrtek 7. 10. v 16.00 hod. zahajovací schůzka FRANCOUZŠTINA, JAZYKOVÉ KURZY. Kurzy pro malé i starší děti
a dospělé, kteří mají chu začít se učit cizí jazyk. Výuka bude
probíhat komplexně (gramatika, slovní zásoba, čtení i psaní)
s větším důrazem na mluvený jazyk a běžné dorozumívání.
Cena od 990,- Kč.
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

Jičín. O nemoci v životě člověka, o vztazích lékař — pacient,
i o nadějích, které do lékařů vkládáme bude přednášet prof.
MUDr. ThLic. Květoslav Šipr, předseda Kolegia katolických
lékařů.
g 23. 10. (so) Čajovna Archa, 18.30 hod. 30,- Kč. CESTA DO
COMPOSTELY, večer plný fotek a chůze. Jaké to je, ujít 860
kilometrů, navštívit jedno ze tří nejvýznamnějších středověkých poutních míst a dojít až na konec světa. Fotky, příběhy,
zápisky z deníku. Přijte se projít.
g 27. 10. (st) Čajovna Archa, 18.00 hod. MALOVÁNÍ, klub
malířů. Otevřený spolek pro všechny patlaly a profesionální
malířské amatéry. Pro nesmělé téma, jinak totální malovací
anarchie. Nejzdařilejší počiny mohou spočinout na zdi.
g 29. 10. (pá) Klub Galerka, 20.00 hod., 70,- Kč. JAZZ KLUB
& JAZZ EFTERRATT, klasik jazz.
g 30. 10. (pá) Hudební kavárna, 16.00 hod., 30,- Kč. SATYR.
Multimediální večer věnovaný samizdatovému plátku, který
vznikal mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím.
g 30. 10. (so) Čajovna Archa. ČAJOVÝLET PO BŘEHU MORAVICE. Sraz v 6.15 hod. u vlakového nádraží v Novém Jičíně,
odjezd v 6.28 hod. do Suchdola n. O. Lesočaj. Pochod směr
Kružberk? Vítkov? Kam dojdeme. Návrat večer, dobrodruzi
s přespáním.

g

Do 21. listopadu 2010: VÍDEŇSKÁ ARCHITEKTURA KOLEM ROKU 1900. Ve spolupráci
s Rakouským kulturním fórem v Praze. Rytířský
sál Žerotínského zámku.
g Do 9. ledna 2011: LUDĚK MAJER — KRESBY
A OBRAZY. Nová galerie Žerotínského zámku.
g Do 31. října 2010: JAROSLAV RANDUS —
SKLENĚNÉ ARTEFAKTY. Kamenná síň Žerotínského zámku.
g Muzejní čtvrtky: čtvrtek 21. října 2010, 16.30 hod.
HISTORICKÉ VEDUTY MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA. Známá
i nově objevená vyobrazení města v dějinných souvislostech
Ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína.
Přednášející: Radek Polách. Vstupné: zdarma. Trámový sál
Žerotínského zámku.

Náměstí ožilo Týdnem mobility
Text a foto Josef Gabzdyl

Otevírací doba: úterý—pátek 8.00—12.00. 13.00—16.00 hod.,
sobota, neděle 9.00—15.00 hodin.

Poklady novojičínské expozice
Text Radek Polách, foto Muzeum Novojičínska
O školu in-line bruslení byl velký zájem.
g

Stovky dětí ve čtvrtek 16. září dopoledne zaplnily Masarykovo náměstí v Novém Jičíně. V rámci Týdne mobility zaměřeného na dopravní výchovu se zde konala akce nazvaná
Prodluž si život, bu aktivní, kterou připravilo novojičínské
středisko Europe Direct.
V programu si školáci mohli například vyzkoušet slalomovou dráhu při jízdě na koloběžce, čekala je škola in-line bruslení, praktické ukázky pravidel první pomoci nebo kvízy o povinné výbavě jízdních kol a poznávání dopravních značek.
„Zájem byl veliký a děti měly docela dobré znalosti,“ uvedla
Markéta Kvitová z pořádajícího střediska.
Také účastníci si soutěže nemohli vynachválit. „Nejvíce mě
bavilo to nové cvičení zumba, to bylo fajn. Také překážky na
koloběžce byly dobré. Brusle ještě nemám, snad je dostanu
pod stromeček,“ řekla Kristýna Valchářová.

Koncert na počest jubilanta
DPS Ondrášek

g

Dary novojičínského rodáka Dominika Bilimka. 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.
Jedna z dominantních částí expozice je věnována našemu
rodákovi Dominiku Bilimkovi (1813—1887). Narodil se na sklonku napoleonských válek v roce 1813 v domě č.p. 9 na novojičínském náměstí. V mládí se stal knězem cisterciáckého řádu.
Po školních studiích vyučoval náboženství a přírodopis na
vojenském institutu v Eisenstadtu a v roce 1865 byl povolán
do Mexika ke dvoru císaře Maxmiliána. Zde pokračoval ve
svých přírodovědných zájmech a stal se spoluzakladatelem
Národního muzea v Mexiku. V roce 1869 byl Dominik Bilimek
jmenován kustodem muzea císařských sbírek na zámku Miramare u Terstu. Svou přízeň k rodnému městu projevil v roce
1884 velkým darem etnografických, přírodovědných a starožitných sbírek nově vznikajícímu Městskému muzeu v Novém
Jičíně. Část těchto darů a autentické knihovny z Mexického
muzea je poprvé vystaveno jako součást stálé expozice dějin
města.
Všechny unikátní sbírkové exponáty lze zhlédnout v rámci
prohlídky stálých expozic Muzea Novojičínska v Žerotínském
zámku v Novém Jičíně. Otevírací doba pro veřejnost: úterý —
pátek 8—12, 13—17 hod.; v sobotu a neděli 9—16 hod.

g Jak jsme se mohli z minulého vydání Novojičínského zpravodaje dozvědět, 8. září oslavil novojičínský rodák Václav Ptáček
významné životní jubileum. O tomto vynikajícím muzikantovi,
pedagogovi, hudebním skladateli a sbormistrovi bylo v minulosti napsáno mnohé, a tak smyslem tohoto příspěvku není
opakování známých faktů.
Rádi bychom Vás všechny, kteří máte k oslavenci blízko
a chcete mu osobně popřát, pozvali na mimořádný umělecký
počin, který se připravuje na středu 20. října do Beskydského
divadla. Více než tři sta účinkujících se v těchto dnech pilně
připravuje na ojedinělý koncert z díla jubilanta, který ponese
příznačný název Pocta Václavu Ptáčkovi.
Na koncertě se představí současné novojičínské mládí reprezentované pořádajícím sborem Ondrášek s gymnaziálním
smíšeným sborem Puellae et pueri, zralé sborové mistrovství
slibuje vystoupení novojičínského sextetu Pohoda a především omlazený smíšený sbor Ondráš.
O pestrost programu se pak postarají instrumentální soubory Žákovský orchestr ZUŠ, dechový orchestr Starojičané
či v lidovém tónu hrající Javorník. Věříme, že koncert přinese
radost nejen samotnému oslavenci, ale nám všem, kteří budeme společně tento sváteční okamžik sdílet.

Občanská statistika, srpen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 21 dětí, z toho 12 chlapců a 9 děvčat. Přistěhovalo se 14, odstěhovalo 46 občanů. Bylo uzavřeno 10 sňatků
v Novém Jičíně, 7 v Kuníně. Počet obyvatel 25 997, zemřelo 19.
Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Štěpánka Nossková
(25. 12. 1907), Socha Zdeněk (24. 3. 1911).
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Povídání o ulici K Nemocnici
(1. část)
Text Václav Bubeník, foto Muzeum Novojičínska
g Tak jako před dolní bránou začalo pozvolna vznikat předměstí i před bránou horní. Zdejší život se posléze soustředil
do ulice, které se pro mnoho usídlených kovářů začalo říkat
Kovářská. Její pojmenování se během doby několikrát změnilo. Od roku 1879 nesla název Hornobranská, po roce 1945
došlo k jejímu rozdělení na dvě části, Stalinovu a Hranickou,
následně se jmenovala Švermova a od r. 1990 K Nemocnici.
Pomyslnou poznávací procházku můžeme začít na nároží
s ulicí Generála Hlao naproti cestovní kanceláři Čedok,
kde až do roku 1949 stával kříž se dvěma sochami. Tomu
místu nikdo jinak neřekl než u Tří křížů. Ještě v 60. a 70. létech 19. století ulice připomínala svým vzhledem pouhou vesnickou cestu. Nebyla tu ani kanalizace a deš ové srážky po
ní stékaly tvoříc bezedné bahno dolů ke starému mlýnu na
nynější Sokolovské ulici, kde končily v mlýnské strouze.
Přesto se na nynější ulici K Nemocnici vyskytovalo několik domů, o kterých je záhodno se zmínit. Na začátku ulice
v čísle 1 se nacházel hostinec Zum Tiger (U Tygra) a v čísle
3 Hotel Löwe (U Lva). V roce 1851 jej vlastnil Hermann
Pandrab a nazval jej U Zlatého lva. Obecně byl ale znám pod
názvem Jáma lvová. V roce 1890 jej vlastnila Antonie Hohlová, u niž se ubytoval arcivévoda Eugen, který se v našem
kraji zúčastnil vojenských manévrů. Spokojenost s ubytováním, obsluhou a kuchyní vyjádřil tak, že majitelce povolil
nadále pro svůj hostinec používat názvu Hotel Erzherzog
Eugen (Hotel u arcivévody Evžena). Paní Hohlová byla matkou Heinricha Hohla, který v roce 1899 vybudoval kavárnu
nazvanou Heinrichshof, což není nic jiného než dosud fungující restaurace Praha s hotelem na Lidické ulici.
V domě s číslem 7 měl tiskárnu Johann Nepomuk Enders.
Tiskař vyznamenaný řády několika států vydával noviny, časopisy, knihy, kalendáře a různé tiskoviny. Známý byl zejména jeho časopis Die Biene (Včela), který si velkou popularitu získal hlavně v 60. létech 19. století. V roce 1894 budovu
tiskárny zakoupili od Endersových dědiců rolníci z Bernartic
nad Odrou pro zbudování českého kulturního stánku, o který
zdejší česká menšina již roky usilovala. Po rychlé stavební
adaptaci střediska, které dostalo název Národní dům, došlo
20. května 1894 k jeho otevření.
Nacházela se zde knihovna a provozovala i divadelní představení včetně oper. Národní dům navštěvoval i zdejší kaplan
Jan Šrámek, pozdější předseda exilové vlády v Londýně, hostem tu byl i básník Jaroslav Vrchlický a své politické názory
prezentoval při svých volebních návštěvách T. G. Masaryk.
Je velká škoda, že budova s takovou tradicí dopadla tak, jak
ji vidíme dnes, kdy je zde herna. V těsném sousedství stával
dům, původně českobratrský sbor, postavený českými bratry
koncem 16. století. Po zrušení sboru připadl do vlastnictví
města. V 18. století zde zřídili špitál, k němuž byla později
přistavena kaple sv. Ondřeje se zvonicí. K odstranění starého špitálu došlo v roce 1880 a na jeho místě postavil stavitel
Dominik Bönisch dosud fungující poštovní úřad. Pro špitál,
lépe řečeno zaopatřovací ústav, bylo vybráno místo na nynější Divadelní ulici, kde byl nově, včetně kaple sv. Ondřeje,
postaven. V současnosti na místě někdejšího ústavu sídlí
městská policie. Hrůzný osud připravili občanům Nového Jičína obyvatelé domu č. 8. V roce 1867 tu totiž vznikl požár,
který se rozšířil tak, že zachvátil značnou část města. V jeho
důsledku vyhořely domy až u farního kostela.
O starobylosti ulice svědčí dům číslo 18 s merkou nad vchodem opatřenou letopočtem 1679. V domě č. 15, kde je dnes
rehabilitační středisko, jednu dobu žil Karel Jaroslav Maška,
profesor zdejšího reálného gymnázia, badatel a objevitel pozůstatků neandertálského člověka v jeskyni Šipka na Štramberku.
Ale to se již nacházíme u kostela Nejsvětější Trojice v Janáčkových sadech. Pochází z 15. století. Věž k němu postavili
až v roce 1657. Poněvadž sloužil českým utrakvistům a kázalo
se zde česky, býval znám také pod názvem Moravský kostelík Již od 16. století ho obklopoval malý hřbitov, který se ale
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Endersova tiskárna, předchůdce Národního domu. Vpravo na místě
dnešní pošty stojí první novojičínský zaopatřovací ústav. Foto Muzeum Novojičínska.
v průběhu let rozšířil po celé ploše dnešních Janáčkových
sadů. Posléze pak svému účelu nepostačoval, a proto začala
výstavba nového pohřebiště nedaleko Španělské kaple, kde
se začalo pohřbívat v roce 1843 a ze hřbitova u kostela Nejsvětější Trojice zřídili roku 1879 městský park. Památka na
hřbitov však přece jen zůstala. Je to kaple sv. Kříže postavená v roce 1757 Antonem Josefem Rössnerem. Původně to
byla budova daleko větší a sloužila jako kostnice. V době po
zrušení hřbitova ji však přestavěli na malou kapličku, jak ji
známe dnes.
Janáčkovy sady se původně nazývaly Schillerovy na počest
velkého romantického básníka. Jeho bronzová busta krášlila park až do konce války. V těsné blízkosti dnešní kovové
červené fontány s pamětní deskou písničkáře Karla Kryla je
pozůstatek původní kašny sv. Mikuláše přeneseného z náměstí.
Socha sv. Ignáce z Loyoly před kostelem je již jen kopie
pořízená v roce 2003. Originál pochází z roku 1799 a nyní je
uložen v lapidáriu novojičínského muzea. Zhotovena byla
jako součást poutní cesty ke Španělské kapli. V průběhu staletí však několikrát změnila své místo. Kříž pochází z roku
1749 a zůstal zde jako památka na starý hřbitov, kde jej původně umístili.
(Pokračování příště)

Klub rodáků a přátel města NJ
Karel Chobot
zve všechny své členy a příznivce na zajímavou přednášku pracovníka Muzea Novojičínska p.o. Radka Polácha o vedutách města Nového Jičína, kterou ve spolupráci s klubem v rámci Muzejních čtvrtků přednese ve čtvrtek 21. října 2010 v Žerotínském zámku.
V průběhu měsíce října 2010 bude rovněž uskutečněna
beseda s Vladimírem Válkem, šéfdirigentem Symfonického
orchestru Českého rozhlasu, mimo jiné v letech 1996—2006
dirigentem České filharmonie, od roku 2002—2003 hlavním
hostujícím dirigentem orchestru Osaka Symphoniker, který
se v Novém Jičíně před pětasedmdesáti lety narodil (2. 9.
1935) a dnes žije v nedalekém Rybím. Beseda se uskuteční
v klubové místnosti klubu na baště na ulici Gen. Hlao.
Termín bude upřesněn na vývěskách klubu a na webových
stránkách, kde rovněž najdete informace o dalších akcích,
pořádaných na baště nejen klubem.

Mobilní sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu
Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí
g Pro převzetí těchto odpadů budeme požadovat od občanů
doklad k ověření jejich bydliště. Termíny jsou stanoveny na
středy tak, aby tento svoz proběhl před svozem velkoobjemového odpadu.
Stanoviště svozu v místních částech: 13. 10. Kojetín: křižovatka u autobusové zastávky v době od 15.45 do 16.15 hod.,
20. 10. Straník: Nad školou v době od 15.45 do 16.15 hod.,
u prodejny Jednoty v době od 16.20 do 16.45 hod., odbočka
ke hřišti v době od 16.50 do 17.30 hod., 27.10. Bludovice: čerpací stanice (Fojtství) v době od 15.45 do 16.15 hod., zastávka
ČSAD u České školy v době od 16.20 do 16.45 hod., bývalé čalounictví v době od 16.50 do 17.30 hod., 3. 11. Žilina: u hřiště
v době od 15.45 do 16.15 hod., Na Výsluní (křiž. s ul. Beskydskou) v době od 16.20 do 16.45 hod., U Škorňů (Pstruží potok)
v době od 16.50 do 17.15 hod., Beskydská (u skladu CO) v době
od 17.20 do 17.30 hod., 10. 11. Libhoš : u obchodu Jednoty
(horní konec) v době od 15.45 do 16.15 hod., u kostela v době
od 16.20 do 16.45 hod., u domu č. 128 (náměstí sv. Marka)
v době od 16.50 do 17.15 hod., Malá Vídeň (střed ulice) v době
od 17.20 do 17.30 hod.

Připraveno jsme měli několik prezentací, dva krátké filmy
(jeden o našem gymnáziu, druhý na odborné téma) a několik
soutěží, to vše v angličtině, ale i česko-chorvatsky se bez obtíží domluvíme. A tak se například dovídáme to, že studenti
mají v tělocviku hodiny plážového volejbalu přímo u moře nebo
že jim školní rok kvůli turistické sezoně končí již 15. června,
a to přitom mají velikonoční prázdniny dva týdny a vánoční
dokonce tři. Nových informací jsme však získali mnohem
více, není však dost prostoru na vše.
Poděkování za zprostředkování a přípravu akce patří paní
Lence Lednické, dále lékařskému doprovodu a zároveň překladatelce MUDr. Ireně Ševečkové a i rodičům žáků obou
tříd. Největší díky patří vedení Gymnázia a SOŠ Nový Jičín,
především však současné zástupkyni Jitce Hanzelkové, jež
v lednu vzájemnou spolupráci schválila.

Poznáním k udržitelnému rozvoji
regionu — Místo, kde žijeme
Text a foto Vlasta Foltová, koordinátorka projektu

Harmonogram svozu kontejnerů
na velkoobjemový odpad
Bc. Dana Holubová, odbor životního prostředí
g Přistavení ve 14.00 hodin a vývoz v 17.00

hod .: úterý 5. 10.,
stanoviště: Lužická (u Autopalu 2), Novosady (u lávky), Bezručova 24—30, Bezručova (naproti SMSS), Riegrova (park.),
čtvrtek 7. 10., stanoviště: Dvořákova (park. u SISŠ), Dvořákova (park. u Kalače), Máchova (křiž. s Nádražní), Sv. Čecha,
úterý 12. 10., stanoviště: Komenského (křiž. s Žižkovou),
U Jičínky (garáže u DPS), Nerudova (park. u výměníku), Revoluční, Fibichovo náměstí, čtvrtek 14. 10., stanoviště: Pod
Lipami (křiž. s Na Skalkách), Smetanovy sady (park. u let.
kina), Pod Lipami (u garáží), Lesní (odbočka k tenisovým
kurtům), Žilinská (nad koupalištěm).
Městské části: LOUČKA: úterý 19. 10., stanoviště: park.
u garáží MěÚ, střed sídliště (u č. 216—217), křiž. 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, ul. s řadovou
zástavbou (Mlýnská), Palackého (u Monty); KOJETÍN: čtvrtek 21. 10., stanoviště: na křiž. (autobusová točna), u váhy
ZD; BLUDOVICE: úterý 2. 11., stanoviště: Malá strana (panelová cesta), Malá strana (u Janiština), naproti čerpací
stanice, u autobus. 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 (křiž.
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.

Studenti porovnávali český
a chorvatský školní systém
Mgr. Andrea Dostálová
g Skupina studentů, tvořená třídami 4.C a 6.G Gymnázia
a SOŠ Nový Jičín, absolvovala ve dnech 28. 8. až 5. 9. zahraniční projekt „Srovnání českého a chorvatského školského
systému“. Projekt začaly vyučující gymnázia Martina Holubová a Andrea Dostálová připravovat již v lednu 2010. Studenti také měli náročný úkol: museli Střední škole Jure Kastelána v Omiši představit nejen Nový Jičín či hlavní město
Prahu, ale především celý český školský systém.

g

Začal školní rok 2010—11 a učitelé Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, p.o. připravují realizování aktivit ve
druhém roce projektu Poznáním k udržitelnému rozvoji regionu — Místo, kde žijeme. Doposud byla z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu zakoupena a instalována pro vyučování na 1. stupni multimediální technika.
Pro výuku bude určitě přínosem instalace interaktivní tabule,
v dalších učebnách je sestava PC s dataprojektorem a ve třech
učebnách je k dispozici vizualizér. Pro výuku hudební výchovy
na 1. stupni byly zakoupeny kytary, klávesy, zobcové flétny
a mnoho perkusních nástrojů pro rozvoj rytmického cítění
dětí. Učitelé získali pro dokumentaci svých aktivit fotoaparáty, tiskárny, mohou laminovat portfolia z akcí i své vytvořené pomůcky pro výuku. Nakoupen byl i další spotřební materiál.
Pro žáky bylo připraveno mnoho zajímavých akcí. Programů
s ekologickou tématikou se zúčastnilo celkem 438 žáků. Tyto
programy byly realizovány ve spolupráci s občanským sdružením Hájenka a Centrem ekologické výchovy v Bartošovicích.
Sto devadesát čtyři žáků se zúčastnilo šesti exkurzí. Vycházka s průvodcem po našem městě, návštěva ZOO Ostrava, akce Středověké putování v Ostravě, exkurze okresem,
Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm a návštěva centra ekologické výchovy Jezírko
v Bílovicích nad Svitavou. Pobyty v přírodě byly připraveny
na Hutisku-Solanci, v Ostravici, Velkých Karlovicích. Chvalčově. Žáci 5. ročníků byli na třídenním pobytu v lokalitě Bílé
Karpaty ve Strážnici. Celkem se těchto pobytů zúčastnilo
181 žáků.
Čerpání těchto prostředků je podmíněno metodickou činností učitelů, kteří zpracovávají různé pracovní listy, prezentace v PowerPointu a programy pro interaktivní tabule
SmartNotebook. Tyto materiály jsou dány k dispozici všem
zájemcům na internetových stránkách projektu, které jsou
součástí webových stránek školy www.zsko68nj.cz
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Sportovní aktuality
g MĚSTO SE STANE CENTREM PLAVÁNÍ. Do Nového
Jičína přijedou druhý říjnový víkend skvělí plavci z celé České
republiky a ze Slovenska. Ve dnech 9. a 10. října se na krytém
bazénu koná už 34. ročník Malé ceny Nového Jičína a 20. ročník Ceny Moravské brány. V sobotu jsou závody naplánovány
od 13.00 hodin, v neděli pak od 9.00 hodin.
Účast přislíbily nejlepší plavecké kluby z tuzemska i ze
Slovenska, což slibuje parádní sportovní podívanou a skvělé
výkony, zvláště když se novojičínského klání zúčastní řada
českých reprezentantů v čele s nejrychlejším plavcem České
republiky Martinem Vernerem z Komety Brno. Očekáváme
účast zhruba čtyřiceti klubů, což čítá zhruba 350 plavců všech
věkových kategorií. Přijte na nejkvalitnější plavecký podnik
na Novojičínsku a zároveň povzbute naše plavce! Více informací na webových stránkách www.pknj.cz
Pavlína Skřičková, Plavecký klub
g BASKETBALISTÉ MAJÍ NOVÝ NÁZEV A MĚSTSKOU
VÝPOMOC. Po žhavém létu, kdy nebylo jisté, zda se basketbalisté Nového Jičína z finančních důvodů přihlásí do dalšího ročníku Mattoni NBL, přišlo podzimní uklidnění.
Nejprve většina zastupitelů schválila mimořádnou pomoc
klubu tři miliony korun. Jednání bylo složité, někteří zastupitelé navrhovali, aby basketbal zvýšil vstupné a tak získal
potřebné finance, další zase, aby se o pomoci jednalo po říjnových komunálních volbách. Prezident klubu Miloš Vaigl ale
upozornil, že další jednání zastupitelů se bude konat někdy
v listopadu, tedy měsíc po zahájení ligové soutěže. Nakonec
17 zastupitelů z většiny zastoupených politických stran a sdružení poskytnutí dotace schválilo, k podpoře stačilo 15 hlasů.
Vaigl zastupitelům poděkoval a zmínil se, že vlastními silami
klub sehnal už deset milionů, ale městské tři miliony nutně
potřebovali.
„Celkem 13 milionů je minimum, abychom v soutěž obstáli.
Asi by diváky zvyklé na vítězství nebavilo, kdybychom hráli
o záchranu. I tak budeme mít o 5 milionů méně než minulou
sezonu, ale to je už náš problém,“ uvedl Vaigl a vzpomenul,
jak basketbalový klub v minulosti investoval do rekonstrukce
sportovní haly, která je v majetku města, zhruba dvacet milionů korun. „Město nám od roku 2005 dalo na dotacích asi
sedm a půl milionů korun, přičemž mu díky televizním přenosům myslím děláme dobrou reklamu a za sezonu přijde
na domácí zápasy celkem třicet tisíc lidí.“ Klub také zastupitelům předložil seznam, jak ostatním prvoligovým klubům
pomáhají jejich domovská města. „Víme, že současná ekonomická situace je složitá i pro město, ale snad si nějakou mimořádnou pomoc také trochu zasloužíme,“ zakončil Vaigl.
Basketbalisté budou hrát pod názvem UNIBON Nový Jičín
podle hlavního sponzora, ostravské finanční společnosti.
Cíle jsou stále vysoké: v lize se dostat až do semifinále play off
a uspět v Českém poháru i ve Středoevropské lize. Z loňského
kádru odešli Juraj Gavlák, Levell Sanders, David Šteffel
a Kenneth Walker. Naopak do Nového Jičína přišli navrátilec Ondřej Šoška, z Pardubic tým posílil další pivot Tomáš
Vošlajer, na křídle se objeví Litevec Vaidotas Pečiukas a na

Vedení klubu na předsezónní tiskové konferenci. Foto J. Gabzdyl.
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rozehrávce Američan Wesley Channels. „Doufám, že kolektiv
bude fungovat. V minulém ročníku se nám nadmíru dařilo,
doufám, že na tento trend navážeme. Čeká nás ale ještě
hodně práce,“ uvedl trenér Zbyněk Choleva.
Basketbalisté začínají Mattoni NBL 9. října doma s nováčkem Lokomotivou Plzeň. Další říjnové domácí zápasy: 13. 10.
BC Kolín, 20. 10. BK Děčín a 27. 10. TJ Svitavy. Josef Gabzdyl
g HOKEJ VYTVOŘIL POPRVÉ V HISTORII REZERVNÍ
TÝM. Název HC Nový Jičín B obohatil tuzemskou hokejovou
soutěž. Klub ze směsice mladíků a zkušených harcovníků vytvořil rezervní mužstvo, které se přihlásilo do krajské soutěže.
Podle manažera klubu Milana Urbana byly dva důvody
vytvoření záložního týmu. Ten nejhlavnější představuje možnost pořádně si vyzkoušet hráče v juniorském věku. „Období
od 17 do 22 let je pro hokejisty hodně zlomové. Juniorské
soutěže podle mého názoru neskýtají dostatečné prověření
kvalit mladíků a pokud je pošleme na hostování, tak dost
často zmizí z očí. A druhou ligu opravdu nemohou hrát všichni,“ uvedl Urban. Druhým důvodem je pak divácká atraktivita
některých utkání. „Na derby se Studénkou nebo hlavně s Kopřivnicí jistě bude zvědavo dost hokejových příznivců.“
Společně s mladíky se do bojů pustili i zkušení hráči, např.
Chmel, Handl, Glabazňa nebo brankář Gebauer. „Starší hráči
tuto možnost přivítali. Sice už nemají čas na druhou ligu, ale
hokej mají hodně rádi a s chutí si ho zahrají. Mladým navíc
pomohou,“ vysvětlil Urban. První dvě utkání doma s Karvinou a poté na ledu Horního Benešova novojičínské béčko
prohrálo, ale podle Urbana nejsou výsledky na začátku tak
důležité. „Prioritou je se sehrát a aby se mladí kluci pořádně
vyhráli. Krajská soutěž rozhodně není snadná a myslím si,
že je docela slušně prověří,“ zakončil Urban.
Domácí říjnová utkání Nového Jičína B: 10. 10. HK Krnov,
17. 10. Rožnov p. R., 31. 10. Horní Benešov.
Josef Gabzdyl

Martin Štěpják ohrožuje branku Karviné. Foto Josef Gabzdyl.
g

ZÁPASNÍCI BYLI DOMA ÚSPĚŠNÍ. Domácí vrchol sezony mají novojičínští zápasníci úspěšně za sebou. Na desátém ročníku Memoriálu Miroslava Rešla, pojmenovaného
podle legendy novojičínského zápasu, se umístili na třetím
místě za celky Sokola Vítkovice a Sokola Tichá. V jednotlivcích byli úspěšní žák Jakub Sontág ve hmotnostní kategorii
44 kg, který získal stříbrnou medaili, v kadetech 63 kg bral
bronz František Forman a v seniorech to byla novojičínská
sklizeň: v kategorii 74 kg zvítězil Radek Brenkuš, v 84 kg byl
druhý Jiří Kopecký a v 96 kg skončil třetí Roman Kopecký,
hned následován Otakarem Barošem.
Podle trenéra Kamila Škarky byla soutěž čítající okolo šedesátky zápasníků z celé České republiky kvalitní. „Bohužel
se ale opět stalo, že ve stejném termínu byla v Čechách další
zápasnická soutěž, ačkoliv tu naši jsme na zápasnickou federaci přihlásili jako první. Navíc další akce se konala na Slovensku, což účast jistě nepříznivě ovlivnilo.“
Ačkoliv členská základna oddílu stoupá, zápasníci stále
přijímají nové mladé členy. Zájemci mohou kontaktovat trenéra Škarku na čísle 776 302 182.
Josef Gabzdyl

Soutěž „Poznáváš své město?“ 21. kolo
Text Pavel Wessely a Josef Gabzdyl, foto Pavel Wessely
Kino Květen, Nový Jičín, Havlíčkova 6, 741 01 Nový Jičín, tel./fax: 656 709 990, 709 128, e-mail:kino@novy-jicin.cz
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Nápověda pro 21. kolo: Pahorek, z něhož byl fotografován
snímek pro dnešní úkol, je poněkud nižší, ale pro špatnou
dostupnost také jen sporadicky navštěvován, obdobně jako
kopec z minulého úkolu. Je patrné, že nebylo lehké najít mezi
listnatými stromy dostatečný průzor k pořízení snímku a je
proto zase značně objektivem „přitažen“, proto se nenechejte
zmást blízkostí budov. Malá pomůcka k usnadnění určení
místa pořízení snímku: za nepřehlédnutelným komínem Tonaku je skryta věž kostela v sousední obci. Protože název předmětného vršku není ve všeobecném povědomí, stačí tentokrát určit alespoň názvy místních částí Nového Jičína, mezi
kterými se nachází. Pokud připíšete název vrcholku, bude to
samozřejmě plus při hodnocení o co nejvydařenější odpově,
za kterou získáte DVD s filmem o Novém Jičíně.
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 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 a adresu. 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 20. října do
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12.00 hodin. Případně svůj tip v obálce označené SOUTĚŽ
zašlete poštou na adresu Městský úřad, Masarykovo nám. 1,
741 01, Nový Jičín. Poštovní razítko musí být nejpozději z pondělí 18. října. Nově můžete poslat svůj tip internetem na mail:
jgabzdyl@novyjicin-town.cz, samozřejmě bez kuponu.
Vyhodnocení dvacátého kola: Ukázalo se, že posledně
zvolený pohled na Nový Jičín je široké veřejnosti neznámý.
A proto tentokrát odpověděli (a to všichni účastníci správně)
spíše technicky uvažující čtenáři. Prodloužili si směry vycházející proložením spojnic známých dominant a zákonitě vyšel
kopec nad obcí Životice u Nového Jičína zvaný Jedle, z něhož
byl snímek pořízen. Někomu pomohla nápověda o jednotné
nadmořské výšce se známým Svincem (viz údaj na doplňkovém snímku). Je jen škoda, že současná absence přístupových
cest neumožní takový nádherný pohled na naše město milovníkům standardní pěší turistiky. Spíše sem občas zavítá při
dostatku sněhu turista na běžkách.
Výherci dvacátého kola: První cenu (jednu ze tří reprezentativních knih o Novém Jičíně dle vlastního výběru) získává Alena Žlebčíková, ul. Msgr. Šrámka, Nový Jičín. Vstupenky pro dvě osoby na film z říjnové programové nabídky
kina Květen, a to opět dle vlastního výběru, připadnou Janě
Střítezské, ul. Dlouhá, 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 Jiří Petřek, Bulharská ul., Nový Jičín. Držitelkou DVD s filmem o městě za nejzajímavější odpově dokonce s výstřižkem jedle se stala Rita Trubačová, ul. Na Lani,
Nový Jičín-Loučka.
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