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Po stopách novojicínského
rodáka Eduarda Orla
ˇ

g V loňském roce vyšla první monografie novojičínského rodáka Eduarda Orla (*5. 8. 1841 Nový Jičín, †5. 2. 1892 Miramare/Terst) z pera Eduarda Mazzoliho. Jedná se o první
samostatnou knihou o osobnosti původem z Nového Jičína
a na její tvorbě se spolupodílelo také Muzeum Novojičínska.
Tato spolupráce pokračovala však i dál a v červnu 2011 se
do posledního místa působení Eduarda Orla vypravila malá
expedice z Nového Jičína. Jejím cílem bylo zmapování míst,
kde žil a působil nejen Eduard Orel, ale která mají také silnou
spojitost s historií novojičínského muzea a díky hlavnímu
přístavu tehdejšího Rakouska-Uherska rovněž s návratem
cestovatelských expedic, legionářů a dalších našich spoluobčanů do rodné vlasti.
Přístav Terst se nachází v severním cípu Jaderského moře
a počátky jeho založení spadají do 1. tisíciletí př. n. l. Jeho

historie je bohatá na římskou kolonizaci a středověkou vládu
biskupství. Největší rozvoj však byl započat roku 1719, kdy
jej císař Karel VI. prohlásil svobodným přístavem dědičných
zemí habsburské monarchie. V průběhu 19. století se stal
hlavní základnou rakouského námořnictva a místem, kde odcházelo svou vojenskou námořní službu plnit mnoho Čechů,
Moravanů a Slezanů. Mezi nimi se v polovině 19. století objevuje také mladý námořní poddůstojník Eduard Orel. Jako
člen posádky se zúčastnil mnoha dobrodružných výprav rakouského námořnictva. V roce 1866 bojoval na palubě fregaty Novary ve vítězné námořní bitvě u Lissy, kde rakouské
námořnictvo pod velením admirála Wilhelma von Tegetthoffa
porazilo italskou válečnou flotilu.
Jaroslav Zezulčík a Muzeum Novojičínska
Pokračování na straně 8

Z jednání
samosprávných orgánů
Marie Machková, tisková mluvčí
g Třináctá

schůze Rady města Nový Jičín dne 11. 7. 2011.
Radní se v úvodu zabývali finanční problematikou. V ní se
mimo jiné řešila dohoda s Libhoští o vypořádání spoluvlastnictví a převodu finančních prostředků z města na obec, která
se osamostatnila. Radní schválili úpravu pravidel k zadávání
veřejných zakázek. Nově se budou zveřejňovat i drobnější
zakázky, a to už od 50 tisíc korun bez DPH. Také byl schválen
novelizovaný sazebník úhrad za poskytnutí informace podle
zákona č.106/1999 Sb.
Beskydské divadlo získalo souhlas k přijetí finančního daru
od soukromé firmy. Rada města schválila povolení výjimky
ze školského zákona pro navýšení maximálního počtu žáků,
a to o čtyři děti, ve třídách na ZŠ Tyršova 1, Jubilejní 3 a Komenského 66 pro školní rok 2011/2012.
Radní stanovili maximální cenu jízdného za dopravu osob
v MDH v Novém Jičíně. Zvýšila se cena časových jízdenek
a platba z elektronické peněženky. Cena jízdenky zakoupená
u řidiče se nemění. Také bylo schváleno finanční vyrovnání
s majiteli čipových karet MHD formou vrácení zůstatku kreditu na kartě v případě, že o to majitel karty požádá.
Byl schválen dodatek ke smlouvě na stavební úpravy věžového domu Dlouhá 19, nebo se při sanačních pracích zjistilo,
že přístřešek u vstupu do domu se propadá. Byly schváleny
delegace do partnerských měst Ludwigsburg, Kremnica a Görlitz. Byla schválena úprava ceníku služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Nový Jičín a ceníku paušálu za telefonní
poplatky v DPS.
Rada města schválila komisi pro výběr nového provozovatele azylového domu, nebo původní provozovatel Adra odchází a chce se věnovat jiným projektům. O vedení azylového
domu má zájem Armáda spásy, Salus, Slezská diakonie a Charita.
Velmi rozsáhlým bodem bylo projednávání bytových záležitostí. Byl vysloven souhlas s drobnými stavebními úpravami
v domě na Husově ulici, který užívá MŠ Beruška. Obsáhlá
byla i majetkoprávní problematika zabývající se zejména
prodeji, pronájmy či výkupy pozemků.
V souladu se zákonem o obcích bylo schváleno navýšení
počtu zaměstnanců o jedno pracovní místo v nově budovaném
informačním centru. Byla jmenována nová vedoucí odboru
územního plánování, stavebního řádu a památkové péče,
ing. Kateřina Riedlová, která vzešla z výběrového řízení.

Dalších osm domů na sídlišti
Dlouhá změní svou podobu
Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí
g

Rada města Nový Jičín schválila šest projektů na regeneraci bytových domů na sídlišti Dlouhá. Žadatelé, což jsou převážně bytová družstva a společenství vlastníků, tak mohou
na opravy svých nemovitostí čerpat prostředky z fondu Evropské unie. Stavební práce spočívají zejména v zateplení objektů včetně výměny oken, rekonstrukce balkonů a vchodových
dveří, s důrazem na snížení energetické náročnosti budov.
Sídliště Dlouhá, známé spíš pod názvem Máj, je lokalita ve
městě ohraničená ulicemi Palackého, Anenská, Dlouhá a Dolní
brána. Největší a nejstarší sídliště ve městě bylo v roce 2009
zařazeno do projektu integrovaného plánu rozvoje města,
čímž se mu otevřela cesta k revitalizaci veřejných prostranství a k regeneraci bytových domů za finančního přispění EU.
S úpravami a modernizací veřejných prostranství započalo
město letos. Bytové domy se začaly opravovat o rok dřív.
Město vždy zveřejní výzvu, kdy si majitelé nemovitostí mohou zažádat o dotaci.
„Toto je už 4. výzva integrovaného plánu rozvoje města —
zóna sídliště Dlouhá. Žadatelé o dotaci tentokrát zaslali
městu k posouzení šest projektů. A tentokrát byly všechny
schváleny. Hlavním hodnotícím kritériem bylo snížení energetické náročnosti domů a zlepšení jejich vzhledu. Projekt
integrovaný plán rozvoje města Nový Jičín — zóna sídliště

Dlouhá je spolufinancován Evropskou unií a Evropským
fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu,“ sdělila Kateřina Nehasilová z odboru obecního podnikání.
V rámci těchto šesti projektů bude zrekonstruováno osm
domů se 188 byty. Jejich majitelé získají na jejich opravu
z evropského fondu dotaci ve výši 7,5 milionu korun. Se
stavebními úpravami začnou už na podzim, skončit by měli
v říjnu 2012. Na revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů celého sídliště Dlouhá (Máj) bylo vyčleněno 182 milionů korun. Tato částka zahrnuje prostředky,
které vynaloží město, majitelé bytů a i dotaci z EU. Celá
přestavba bude dokončena v roce 2014.
Zelenou mají zejména projekty, v jejichž rámci dochází
k zateplení domů

Stavba dvou nových mostů
a rekonstrukce lávky
Marie Machková, tisková mluvčí
g

V Novém Jičíně se ještě v červenci začnou stavět dva nové
mosty a rekonstruovat lávka, které v roce 2009 strhla povodeň. Všechny tři stavby přijdou dohromady na 6 milionů korun, což je suma, kterou se podařilo radnici vysoutěžit ve
výběrovém řízení na dodavatele stavby. Původní rozpočet
počítal s 11 miliony korun.
Město získalo na tyto povodňové projekty dotaci. Z evropského regionálního operačního programu Moravskoslezsko
bude hrazeno 92,5 procenta nákladů. Zbytek Nový Jičín zaplatí ze svého. Nové mosty i lávka by měly být otevřeny na
podzim.
Ničivá povodňová vlna v roce 2009 poškodila lávku U Kaple
v Bludovicích. Aby ji občané mohli využívat, město k ní ihned
po záplavách nechalo vybudovat provizorní nástupy, ale oprava
byla nezbytná. Při současné rekonstrukci se využije jen stávajících kamenných opěr a železných nosníků. Nově bude třináct
metrů dlouhá lávka pro pěší konstruována tak, aby odolala
stoleté vodě. Náklady na její opravu činí 0,7 milionu korun.
Most U Jezu v Novém Jičíně velká voda strhla zcela. Tři
týdny po povodni byla Zrzávka přemostěna provizorním mostem zapůjčeným na dobu určitou Správou státních hmotných
rezerv. Ten bude během stavby nového mostu odstraněn a pro
motoristy bude otevřen areál zemědělské školy, přes který
povede krátká objízdná trasa. Nový most bude stát 3,3 milionu korun a zajistí vyšší nosnost. Opět bude stavěn na stoletou vodu. Současně bude upraveno 37 metrů komunikace.
V Žilině bude do podzimu postaven nový most Na Poříčí.
Dnes zde stojí provizorní ocelový most zapůjčený Správou
státních hmotných rezerv. Aby byl průjezd přes říčku Jičínku
zachován, provizorní přemostění zůstane po dobu stavby na
svém místě a nový most, který bude mít celodřevěnou konstrukci v délce 18,5 metru a šířce 3,7 metru, se začne stavět
vedle něj. Náklady na stavbu činí necelé 2 miliony korun.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ
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Nová kanalizace přispěje ke
zlepšení životního prostředí

Nový Jičín se připojil k výzvě
za palačovskou spojku

Foto a text Simona Součková, mluvčí svazku

Marie Machková, tisková mluvčí
g

V Novém Jičíně se při spuštění projektu sešli starosta Kopřivnice Josef
Jalůvka, náměstek hejtmana MSK Miroslav Novák, starostka obce
Mořkov Ivana Váňová, místostarostka obce Životice u Nového Jičína
Monika Hajná a starosta Nového Jičína Břetislav Gelnar
g

Svazek obcí regionu Novojičínska zahájil minulý měsíc realizaci projektu „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska“, který řeší problematiku odvádění odpadních vod na území Mořkova, Životic u NJ, Kopřivnice a Nového
Jičína. Na novou kanalizaci o celkové délce 52,42 kilometru
bude do konce roku 2012 napojeno 4 977 obyvatel. Jedná se
o investici za 318 milionů korun bez DPH, která významně
přispěje ke zlepšení životního prostředí.
Starosta města Nový Jičín Břetislav Gelnar potvrdil, že délka
kanalizace v místní části Žilina je 6 872 metrů, počet přípojek dosáhl čísla 177 a napojeno bude 474 obyvatel. V místní
části Loučka se jedná o 3 464 metrů nové kanalizace, 101
domovních přípojek a připojeno bude nově 417 obyvatel.
Samotné práce bohužel přinášejí různé komplikace, omezení průjezdu komunikacemi a přístupu k nemovitostem, zvýšení provozu v dotčených lokalitách, včetně navýšení hluku
a prašnosti. „Přesto jsme pro občany zajistili dodržení standardu v oblasti ochrany zdraví a majetku prostřednictvím
zvýšené spolupráce s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a Územním střediskem záchranné služby
Moravskoslezského kraje,“ ubezpečil uvolněný radní města
Milan Grestenberger. Vedle dozoru správce stavby, prováděného sdružením MOTT/GARNETS, dochází ke kontrole ze
strany odpovědných pracovníků městského úřadu, pozornost
věnují i členové osadních výborů Loučka a Žilina.
„Osobně i já, jako zástupce města ve Svazku obcí regionu
Novojičínska a uvolněný radní pro oblast dotací a investic,
se pravidelně účastním kontrolních dnů, ale i namátkových
kontrol, a to i bez přítomnosti zástupců dodavatele. Nezávisle na mé aktivitě sleduje vývoj stavby i starosta města,“
potvrdil radní Grestenberger s tím, že veškeré připomínky
obyvatel jsou řádně projednávány. Velmi cenná je pro vedení
města také kontrola, kterou provádí spoluobčané.

Nově jmenovaná vedoucí odboru
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Rada města Nový Jičín jmenovala na svém zasedání 11. 7.
2011 do funkce vedoucí odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ing. Kateřinu Riedlovou, která
byla vybrána na základě řádného výběrového řízení. Tato
pozice byla od 31. 5. 2011 neobsazena. „Inženýr architekt Jiří
Raška, který v této funkci pracoval, odešel k tomuto datu na
vlastní žádost z pracovního poměru brzy poté, co vyšlo najevo
jeho profesní pochybení,“ uvedl místostarosta Nového Jičína
Přemysl Kramoliš.
3

Novojicínský
zpravodaj
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Nový Jičín se připojil k výzvě o urychlení obnovení přípravy stavby tzv. palačovské spojky, která napojí valašský
region na dálnici D1 Praha-Brno-Ostrava. Plánovaná stavba
silnice Lešná-Palačov ulehčí městům a obcím na trase z Hranic na Moravě do Valašského Meziříčí a z Nového Jičína do
Valašského Meziříčí. V minulém roce ale byla příprava stavby
opět, už poněkolikáté, zastavena.
„Palačovská spojka je nutností. Odvede přetíženou dopravu
nejen z centra Nového Jičína a blízkých Hodslavic, ale ulehčí
i řadě okolních měst a obcí. Nemohu se smířit se stále se
opakujícím tvrzením ministerstva dopravy, že na pět kilometrů
dlouhou silnici, která spojí Moravskoslezský, Olomoucký
a Zlínský kraj, nejsou finance,“ řekl místostarosta Nového
Jičína Přemysl Kramoliš, který se za město připojil k výzvě
představitelů dalších deseti měst a obcí.
Signatáři výzvy, kteří jsou zároveň členy petičního výboru,
žádají ministra dopravy Pavla Dobeše, aby se zasadil o obnovení přípravy stavby silnice Lešná-Palačov, a aby na její
stavbu zajistil potřebné finance. „Zahájení stavby v roce 2018
je pro nás nepřijatelné,“ stojí ve výzvě. „Přecpané křižovatky, silnice ničené přetíženými kamiony a občané dýchající výfukové plyny. Tak to dnes vypadá nejen v Novém Jičíně.
Věřím, že když upozorníme na potřebu palačovské spojky
společně, je naše šance na úspěch vyšší,“ dodal Kramoliš.
Memorandum o společné iniciativě podporující vybudování
palačovské spojky schválili na svém posledním jednání i novojičínští zastupitelé. Petici, která vyslovuje nesouhlas se zastavením příprav na stavbě silnice Lešná-Palačov, může v Novém Jičíně podepsat i veřejnost. Petiční archy budou k dispozici na informacích na radnici a v budově městského úřadu
na Divadelní ulici 1 (bývalý okresní úřad), a to od 1. srpna
po dobu dvou měsíců.
My, níže podepsaní, nesouhlasíme s tím, že byla zastavena příprava Palačovské spojky a nejsou zajištěny finanční prostředky na
realizaci úseku Lená-Palačov. Úsek Lešná-Palačov délky 5 km zajistí převední tranzitní dopravy mimo města Hranice, Nový Jičín
a obce Hustopeče nad Bečvou, Milotice, Černotín, Hodslavice, vnitřní
lázeňské pásmo Teplic nad Bečvou, ležících na trasách silnice I/35
v úseku Hranice-Valašské Meziříčí délky 20 km, Lipník n. B.-Hranice délky 10 km a silnice I/57 v úseku Nový Jičín-Valašské Meziříčí
délky 17 km. Celkem 47 km stávajících silnic I/35 a I/57 nahradí
5 km dlouhý nový úsek Palačov-Lešná. Současně se zastaví ničení nově
rekonstruovaných silnic III/44016 Bělotín-Kunčice-Špičky délky
5,5 km a silnice III/0487 Palačov-Lešná délky cca 6 km.

g

Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste se zasadil o obnovení přípravy Palačovské spojky v úseku Lešná-Palačov a o zajištění potřebných finančních prostředků na realizaci alespoň dvou jízdních pruhů
do roku 2015.

Město ocenilo nejlepší žáky

Vítání prázdnin nezhatil ani déš

Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Foto a text Marie Machková, tisková mluvčí

Místostarosta Jaroslav Dvořák přivítal mezi oceněnými žáky
i předškoláka Oldřicha Poula

Ben Cristovao měl během programu i autogramiádu

g

Na radnici v Novém Jičíně byli vyhodnoceni nejlepší žáci
z místních škol. Oceněným školákům věnovalo město dárek
a čestné uznání. Poprvé byl mezi vyhodnocenými žáky i předškolák. Oldřich Poul byl odměněn za mimořádný úspěch v celosvětové výtvarné soutěži v Japonsku.
Hodnotícím kritériem byla úspěšná reprezentace školy
a města na regionální úrovni, a už ve sportu, v jazykových
znalostech, zeměpise či matematice, nebo žák musel trvale
dosahovat výborných výsledků ve vzdělávání. „Všichni, co
jste tady, máte můj obdiv. Jste výborní sportovci, dosahujete
výborných výsledků v přírodních i společenských vědách. Smekám před těmi, kteří rozumí matematice. Musím se přiznat,
že ta mě občas dodnes straší,“ přivítal v aule školáky místostarosta Jaroslav Dvořák.
Místostarosta také poděkoval pedagogům a rodičům. „Část
ocenění patří vám, kteří jste žáky na soutěže, olympiády
a sportovní klání připravili. Děkuji vám, že se dětem tak věnujete a vytváříte jim ty nejlepší podmínky pro vzdělávání,“
řekl Dvořák. Letos poprvé byl spolu s žáky základních škol
oceněn i předškolák Oldřich Poul.
Šestiletý chlapec vyhrál jednu z nejprestižnějších výtvarných soutěží světa, do které bylo přihlášeno 23 266 prací od
dětí ze 77 zemí. V japonské Kanagawě získal od odborné poroty cenu Grand Prix za obrázek nazvaný Hraji si s kočičkou.
V rámci slavnostního ceremoniálu obdrželi ceny i vítězové
sportovní olympiády Pohár starosty města, která proběhla
na sportovištích Nového Jičína počátkem června.

g Poslední den školního roku se v Novém Jičíně vítaly prázdniny. Kvůli špatnému počasí musela být akce plná her, sportu,
soutěží, tance a muziky přesunuta z přírodního amfiteátru
na Skalkách do prostor zimního stadionu. I pod střechou však
byla výborná atmosféra. Akorát návštěvníků přišlo o něco
méně, než pořadatelé původně počítali. Prodalo se asi 1 500
vstupenek.
Pořadatelé nepřízeň počasí nezaskočila a narychlo instalovali do haly zimního stadionu rampy, takže prázdninovou
show mohli zahájit kluci na BMX kolech. Své umění předvedli i členové tanečních kroužků střediska volného času
Fokus. Nescházela ani módní přehlídka.
Program nezapomněl ani na ty nejmenší. Pro ně byly připraveny hry, skládačky, malování. Hlavní hvězdou akce byl
ale finalista česko-slovenské SuperStar Ben Cristovao. Už
při jeho autogramiádě se tísnily u zábran stovky náctiletých
fanynek. A co teprve při jeho večerním koncertu! Ovace sklidila i teenagerovská kapela Koblížci ze Šumperku.

Kapela Koblížci ze Šumperku

Zástupci družstev florbalu a basketbalu převzali ocenění
za vzornou reprezentaci města na sportovním poli

Kromě toho, že Ben Cristovao popřál všem přítomným školákům pěkné prázdniny, poskytl Novojičínskému zpravodaji
i krátký rozhovor:
Znáte Nový Jičín? „Bohužel jen z mapy. Vím, že kousek
odtud je Ostrava. V Novém Jičíně jsem poprvé a ani si ho nestihnu prohlédnout. Znám tady vlastně jen šatnu na stadionu.“
A neuvažujete, že byste se sem vrátil, abyste tento
kraj poznal? „Lákají mě Beskydy. Už jedenkrát jsem měl
v plánu sem přijet, ale bohužel to padlo.“
Vy jste takový turista nebo snad sbíráte houby? „Turistika mě baví. Dokonce i sbírám houby. Ale ještě jsem žádnou
nenašel. Tedy žádnou jedlou. Moje maminka mě dokonce nenápadně v lese navigovala, abych si alespoň jednou něco
z lesa odnesl, ale já ten hřib stejně přehlédl.“
Takže spíš uvažujete o zimní dovolené v Beskydech?
„Závodně jsem jezdil na snowboardu, takže Beskydy v zimě
nevylučuji. Ale je možné, že sem zavítám na pár dní i v létě.
Jen tak se budu brouzdat krajem.“
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Rozhovor s novým ředitelem
nemocnice v Novém Jičíně
Text Marie Machková, foto archiv nemocnice
g Nemocnice s poliklinikou v No-

Jaroslav Páník

vém Jičíně má od 1. 7. 2011 nového ředitele. Je jím ing. Jaroslav Páník. Vystudoval Vysokou
školu dopravy a spojů v Žilině.
Po jejím absolvování pracoval
téměř výhradně ve zdravotnických institucích. Byl jedním z iniciátorů založení Asociace zdravotnických záchranných a dopravních služeb ČR. Do 30. 6.
2011 pracoval jako ředitel Městské záchranné služby v Ostravě.
Od roku 2010 zároveň zastával
funkci technicko-hospodářského
náměstka v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně.

Šéfoval jste záchranné službě, te ředitelujete nemocnici. Je v tom nějaký rozdíl? „Obrovský. Na záchrance byly
finanční závazky i pohledávky vyrovnané. Dodržovali jsme
čtrnáctidenní lhůtu splatnosti našich závazků a v pokladně
stále zůstávalo deset procent částky ročního rozpočtu. Tady
jsem v šoku. Nemocnice žije z úvěrů, nemá žádné vlastní
zdroje. Pokud se v ekonomické hantýrce užívá pro šetření
výraz utahování opasků, tak v nemocnici už nejsou ani ty
opasky. Od roku 2007 se tady hospodařilo neuvěřitelným
způsobem.“
Takže už se nedá nikde nic ušetřit? „U některých profesí, zejména technicko-hospodářských, je hluboký podstav.
Zdravotnická místa jsou ale dána tabulkově, takže tady ne.
V důsledku krize poklesly zdroje z kraje, méně platí i pojišovny. Pro letošní rok je odhad, že od pojišoven dostaneme
méně o 50 milionů korun. Přemýšlel jsem, zda by šly nějak zredukovat náklady na provoz nemocnice, ale opravdu to nejde.“
Jaký je skutečný dluh nemocnice? „Ve lhůtě i po lhůtě
splatnosti dluží asi 300 milionů korun.“
Co je toho příčinou? „Původně dobře míněný záměr, že
v Moravskoslezském kraji bude vytvořeno špičkové centrum
na léčbu onkologických onemocnění, nedoprovázelo nasmlouvání úhrad za péči, kterou poskytuje nemocnice. Skutečnost
je taková, že nemocnice je na špičkové úrovni po stránce medicínské, kdy poskytovaná péče je minimálně srovnatelná
s péčí poskytovanou fakultními nemocnicemi, ovšem zdravotní pojišovny se k nám neustále chovají jako ke zdravotnickému zařízení okresního typu. Což vidím jako největší problém novojičínské nemocnice.“
Kraj navrhuje, aby nemocnice vytvořila s Agelem společný podnik, nebo ji dal do pronájmu. Je to, podle Vás,
opravdu ta nejlepší cesta? „Bez výrazné finanční injekce
se nemocnice nedá udržet nad vodou. I kdyby kraj nemocnici
zadotoval stovkami milionů korun a zasanoval dluhy, díky
systému financování ze strany zdravotních pojišoven, který
vychází z předchozích období, je už dnes jasné, že do tří čtyř
let by nastal v novojičínské nemocnici naprosto stejný problém s nedostatkem finančních prostředků. Bez cizí pomoci
se ale dnes už neobejdeme. Doufám, že to dopadne dobře, už
s ohledem na pacienty pro které je naše nemocnice mnohokrát poslední nadějí.“
Co pro to můžete udělat Vy? „Musím připravit co nejkvalitnější a nejpřesnější podklady pro krajský úřad, které budou sloužit k vypracování smlouvy. V současné době inventarizujeme majetek nemocnice, identifikujeme právní vztahy,
děláme tabulky a sumarizujeme. Stojím si za tím, že zdejší
nemocnice je na špičkové medicínské úrovni.“
To znamená, že už se v nemocnici nic neděje a už se
jen čeká na příchod investora? „V žádném případě. Řešíme střechu na budově dětského oddělení, která je v havarijním stavu. Do šesti pokojů zatéká. Rekonstruovat se bude
i střecha na pavilonu společných vyšetřovací jednotek. Nová
interna, která byla postavena v roce 2004, má trhliny a sta5
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tik situaci vyhodnotil jako vážnou. Musíme vyřešit i téměř
nefunkční kanalizaci u budovy patologie a medicinálních
plynů. Musíme zajistit desinfekční myčku pro mytí nástrojů
z operačních sálů.“
Už jste řekl, že nemocnice je na špičkové odborné úrovni. Jak je na tom s vybavením a myslíte si, že zajišuje
dostatečný komfort pro pacienty? „Přístrojová technika je
na slušné úrovni, ale zapomínalo se na budovy a na běžný
komfort pro pacienty. My dneska řešíme jen havarijní stavy
a přitom na drobnější opravy by ve fungující organizaci měly
být peníze ve fondu rezerv.“
Baví vás ta práce, když jen řešíte havárky? „Když jsem
to viděl první den, tak mě napadlo, že by bylo možná nejlepší
jít od toho. Ale já nejsem zvyklý utíkat a už mě to začíná
bavit. Pořád přemýšlím, jak zlepšit fungování nemocnice.
A šance tu jsou a já věřím, že se nepromarní.“

Další výstava novojičínských
v zahraničí
Foto a text Pavel Wessely
g

Hlavní město Korutan Klagenfurt má ledacos společného
s Nový Jičínem. Novojičínský rodák Eberhard Kraigher, syn
nám známého malíře Otto Mlčocha Kraighera (jeho monumentální obraz se nachází v zasedací síni Rady města Nového Jičína), napsal před léty pojednání o určité podobě Klagenfurtu s Novým Jičínem. Jako někdejší klagenfurtský hlavní
architekt a častý návštěvník našeho města pro to měl dobrou
kvalifikaci.
Novojičínský klub rodáků před několika lety při své návštěvě
tohoto pozoruhodného historického města s pomocí právě
ing. Kraighera objevoval další vazby. V tamním divadle postaveným věhlasnými vídeňskými staviteli Helmerem a Fellnerem najdeme ve foyer monumentální stropní fresku znázorňující vznik Klagenfurtu od novojičínského rodáka malíře Eduarda Veitha. Jednou ze dvou dominant tamního náměstí je
socha císařovny Marie Terezie. Z nápisu na jeho podstavci
se dozvíme, že utváření monumentu do dnešní podoby i financování „má na svědomí“ novojičínský stavitel železnic Karl
von Schwarz. Proslulé je Klagenfurtské muzeum moderního
umění. V tamní galerii můžeme právě v tyto dny zhlédnout
okolo deseti obrazů dalšího novojičínského malíře Antona
Koliga z jejich bohaté sbírky. Objevili jsme i další historické
souvislosti.
Dnes ale chci zmínit počin, který by mohl spoluutvářet další
vzájemné propojení. V sobotu 17. července 2011 se uskutečnila v soukromé galerii v sídle ing. Eberharda Kraighera ve
Feistritz im Rosenthal nedaleko Klagenfurtu vernisáž výstavy
známých novojičínských výtvarníků manželů Soni a Jana Zemánkových. Mezi četnými návštěvníky byla např. i ředitelka
zmíněného Muzea moderního umění Klagenfurt paní Christine Wetzlinger-Grundnig, která před nedávnem částečně participovala při vzniku trojpamátníku významným osobnostem
(mj. též A. Koliga) v našem městě. Starostka obce Feistritz
paní Sonya Feinig při své promluvě připomněla setkání s početnou skupinou Klubu rodáků Nového Jičína v Kraigherově
galerii před dvěma roky. Zahájení první výstavy novojičínských umělců zaznamenal i český konzulát pro Korutany.
A tak byli manželé Zemánkovi přijati v pondělí 18. 7. konzulem
Dr. Gertem Seebertem, který se živě zajímal o historické propojení mezi Moravou a Korutanskem právě na příkladu měst
Klagenfurt a Nový Jičín. Ocenil rovněž, že v roce 125. výročí narození Antona Koliga
se na konci léta uskuteční
v Žerotínském zámku výstava
sdružení výtvarných umělců
Novojičínska inspirovaná právě tímto výročím.
Jan Zemánek předává model
trojpamátníku ředitelce Muzea
moderního umění Klagenfurt

Program Europe Direct
Miroslava Krbová, Europe Direct
g

Středisko Europe Direct si Vás dovoluje pozvat
na výstavu „KULTUR8“, která je k vidění v minigalerii střediska Europe Direct do 26. srpna 2011.
Kultur8 je putovní výstava fotografií zobrazující každodennost v sedmi zemích globálního Jihu a České
republice očima dobrovolníků, kteří v těchto zemích
pracovali. Na fotografiích jsou předměty, situace a lidé, se
kterými se dobrovolníci setkali v zemích svého dočasného působiště (mezi červencem a listopadem 2009). Ve stejném období byla nafocena obdobná série fotografií také v České republice, aby bylo možné přímé srovnání i s českou realitou.
K předsednictví Polska Radě EU jsme si pro vás připravili
ZNALOSTNÍ KVÍZ O POLSKU, který si můžete vyzvednout
ve středisku Europe Direct nebo si jej stáhnout na našich stránkách www.europe-direct.cz/strediska/novy-jicin/. Vyplněné
kvízy nám můžete doručit osobně, nebo posílat na europedirect@novyjicin-town.cz. Termín ukončení soutěže je 30. září.
Tři správně vyplněné kvízy vylosujeme a odměníme.
Středisko Europe Direct ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu vyhlásilo u příležitosti Dne
stromů 2010 fotografickou soutěž „DŘEVINA VE ČTYŘECH
ROČNÍCH OBDOBÍCH“. Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií: do 15 let a nad 15 let. Soutěžící vyberou svůj
oblíbený strom nebo keř a zachytí fotoaparátem jeho proměny při jarním rašení a v květu, v plné zeleni léta, v pestrém
podzimním zbarvení listů či plodů a v období zimního odpočinku, kdy dřeviny vyniknou strukturou kůry nebo uspořádáním větví v koruně. Soutěžní snímky v barevném či černobílém provedení ve formátu max. A4 můžete zasílat nejpozději do 10. 10. 2011. Nejzdařilejší snímky, vybrané odbornou
komisí, budou oceněny. Soutěžní snímky budou po ukončení
soutěže vystaveny v minigalerii střediska Europe Direct.

tělesně postižených nebo jinak zdravotně omezených, ale také
seniorů nebo rodin s malými dětmi a poté připravit podněty,
jak tyto „bariéry“ odstranit nebo alespoň zmírnit.
Dotazník je vám k dispozici na webových stránkách města
(www.novyjicin.cz) a v tištěné podobě v informačním centru
na ul. Úzká 27, na informacích Městského úřadu Nový Jičín
v budově radnice na Masarykově náměstí 1 i v budově na ul.
Divadelní 1, také v Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s., detašované pracoviště Nový Jičín na
ul. Sokolovská 9. Vyplněné dotazníky lze odevzdávat na všech
těchto místech, navíc můžete na požádání zdarma obdržet
mapu Nového Jičína. Vyplněním dotazníku se budete podílet
na zlepšování životních podmínek v Novém Jičíně!

Středisko rané péče poskytuje
služby novojičínským rodinám
Foto a text Simona Kuviková, koordinátor sociálních služeb

Soutěž o ceny pro všechny
milovníky výletů!
Bc. Barbora Valná
g V rámci projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska je pro všechny výletníky a turisty
připravena soutěž o hodnotné ceny.
Kromě návštěvy 14 zajímavých míst České republiky jsou ve
hře poukazy v hodnotě 5 000,- Kč na několikadenní pobyty
v zajímavých regionech. Další vylosovaní získají věcné ceny
(každou v hodnotě 2 000,- Kč). Zvítězit mohou ti soutěžící,
kteří v průběhu letošního roku získají speciální razítko alespoň pěti měst s tím, že nejméně jedno toto město navštíví v tzv.
TOP týdnu, tedy týdnu konání městských slavností. Soutěžní
knížky a doprovodné brožury o Novém Jičíně a dalších městech dostanete zdarma v informačním centru, stejně jako pozvánku na Novojičínské slavnosti a TOP týden na Novojičínsku (tento je vložen v tomto čísle Zpravodaje). Více informací
naleznete také na www.historickeputovani.cz nebo na www.
novyjicin.cz
Chcete-li putovat po historických městech Čech, Moravy
a Slezska a zasoutěžit si o krásné ceny, neváhejte a navštivte
naše informační centrum na ul. Úzká 27, 741 01 Nový Jičín,
tel: 556 711 888, e-mail: icentrum@novyjicin.cz, www.icnj.cz,
otevřeno: po—pá: 8.00—17.00; so—ne: 9.00—12.00 hodin.

Nový Jičín — město bez bariér?
Lucie Frantová, odbor sociálních věcí
g Jedním z úkolů komunitního plánování rozvoje sociálních
služeb města Nového Jičína na léta 2009—2011 je problematika bariérovosti našeho města. Proto pracovní skupina péče
o hendikepované ve spolupráci s odborem sociálních věcí
Městského úřadu Nový Jičín připravila dotazník pro vás —
občany, kteří v Novém Jičíně žijete, do města dojíždíte nebo
zde třeba jen pobýváte. Smyslem dotazníku je zjistit váš názor, především zmapovat místa problematická z pohledu lidí

Středisko rané péče se věnuje dětem s postižením
g

Středisko rané péče SPRP Ostrava působí v Moravskoslezském kraji již od roku 1994. Je součástí Společnosti pro
ranou péči, která se zaměřuje na poskytování terénní služby
rané péče, na podporu a pomoc rodinám, které vychovávají
dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením v raném
věku. Tato sociální služba je rodinám poskytována převážně
v jejich domácím prostředí, v době od narození do maximálně
sedmi let věku dítěte či dětí s postižením. Využívání služby
je pro rodiny bezplatné.
Speciálně vyškolení odborníci — poradci rané péče poskytují rodičům odborné konzultace a provázejí je při výchově
jejich dětí. Podle potřeb rodiny bývají konzultace zaměřeny
např. na oblast zrakové stimulace, polohování dítěte, rehabilitace, poradenství ohledně sociálních dávek a kompenzačních pomůcek atp. Středisko rané péče rodičům zapůjčuje
vhodné hračky a pomůcky, pořádá také společná setkání rodičů a týdenní rehabilitační kurzy pro celou rodinu. Cílem
rané péče je podpora rodin dětí s postižením v takové míře,
aby mohly vychovávat své děti doma a nemusely je umisovat do ústavních zařízeních.
Obyvatelé Nového Jičína a celého kraje, kteří mají zájem
dozvědět se o službě rané péče více nebo o ni chtějí požádat,
mohou pracovníky střediska kontaktovat na telefonních číslech 596 112 473, 777 234 036 nebo e-mailem na adrese
ostrava @ranapece.cz
Každé pondělí v době od 8 do 16 hodin (úřední den) je možné
navštívit středisko se sídlem v Ostravě na Havlíčkově nábřeží
2728/38, také osobně. Služba rané péče je poskytována v pracovních dnech v době od 7 do 19 hodin.
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Vyhlášení nabídkového řízení

Den obce Mořkov 16. 7. 2011

Lucie Kožušníková, majetkoprání odbor

Ivana Váňová, starostka obce, foto obecní úřad Mořkov

g

Město Nový Jičín vyhlašuje opakovaně nabídkové řízení
(se sníženým nájemným) na nájem nebytových prostor v areálu krytého bazénu na ul. Novosady 10, č.p. 914 za účelem
provozování restaurace v Novém Jičíně.

Městskou hromadnou dopravu
čekají změny
Marie Machková, tisková mluvčí
g

Městskou hromadnou dopravu v Novém Jičíně čekají od
1. září 2011 změny. V té době totiž skončí pětiletý projekt
nízkopodlažní bezbariérové přepravy, na jehož začátku byla
výrazná finanční podpora ze strany Evropské unie. Kvůli
ztrátovosti přepravy a dosluhujícímu vozovému parku budou
upraveny jízdní řády i ceny některých jízdenek. Dvě linky
budou zrušeny, u dvou bude zase prodloužena trasa.
Od roku 2006, kdy se v Novém Jičíně začala nízkopodlažní
bezbariérová městská hromadná doprava provozovat, narostly ceny pohonných hmot, zvýšila se DPH a hlavně vzrostly
náklady na opravy autobusů. Roční ztráta se pohybuje mezi
čtyřmi až pěti miliony korun.
Aby nízkopodlažní bezbariérová městská hromadná doprava mohla ve městě dále fungovat, museli radní Nového Jičína přistoupit k úsporným opatřením.
Dvě linky, ze současných šesti, budou od září zrušeny. Ta
ve směru na Šenov a Kunín vykazovala každý rok ztrátu asi
800 tisíc korun a obce ji odmítaly hradit. „Autobusová obslužnost těchto obcí je zajištěna jinými dopravci 174 spoji denně,“
zdůraznila Vladislava Šustková z odboru dopravy a silničního hospodářství.
Po dohodě s osadními výbory bude zrušena i linka na trase
Bludovice-Straník-Žilina a zpět. „Tady je ztráta kolem 400
tisíc korun ročně a i tady je dopravní obslužnost zajištěna
jiným dopravcem. Přes Žilinu je to 82 spoji a přes Bludovice
vede 73 jiných spojů denně,“ dodala Šustková. Tato opatření
by měla přinést úsporu ve výši jednoho milionu korun.
Zvýšení ceny jízdného se bude týkat časových jízdenek
a úhrady z elektronické peněženky. Při prodeji jízdenky
u řidiče v autobuse bude cena zachována, stejně tak jako bezplatná síová jízdenka pro občany starší 70 let.
Na základě žádostí občanů a hypermarketu Albert dojde
k prodloužení dvou spojů až k této prodejně na okraji Nového
Jičína. Náklady na prodloužení autobusové trasy bude hradit
hypermarket. V jednání je i zavedení spojení do nově budovaného nákupního střediska Tesco v Šenově. Linka by měla
začít fungovat po jeho otevření a náklady by měl opět hradit
provozovatel areálu.

Občany Mořkova pozdravil i starosta Nového Jičína B. Gelnar
g Oslavy dne obce Mořkov se letos opravdu vydařily. Slavnostní zahájení uvedl spolu se starostkou obce Ivanou Váňovou mořkovský rodák a současný starosta města Nový Jičín
ing. Břetislav Gelnar, CSc. V tento den jsme si připomínali výročí 600 let od první písemné zmínky o obci Mořkov. Celým
programem nás provázeli Mgr. Eva Hegarová a místostarosta
Jiří Navrátil v lašských krojích. Díky sponzorům byl nejen
zajímavý program, ale i bohatá tombola.

Oslavy dne obce přilákaly spoustu lidí

Svodka událostí městské policie
Ilona Majorošová, tisková mluvčí MP
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DĚTI PILY ALKOHOL. Dne 11. 7. 2011 hodinu před půlnocí přijali na strážnici oznámení, že u nového dětského hřiště
na ulici Beskydská je skupinka mladistvých, která zřejmě
pije alkohol. Hlídka našla dívku a dva chlapce ve věku 15 let.
Nadýchali od 0,22 do 1,08 promile alkoholu. Všichni tři byli
předáni rodičům a byl informován odbor sociálních věcí MěÚ
Nový Jičín.

g

1 2
3

4

7

g CHLAPEC VNIKL NA SEPARAČNÍ DVŮR. Dne 5. 7. 2011
večer bylo oznámeno Městské policii v Novém Jičíně, že do
areálu separačního dvoru vlezl nějaký chlapec. Hlídka tam nalezla chlapce ve věku 11 let, který uvedl, že byl zvědavý, a tak
do separačního dvora vlezl dírou v plotě. Strážníci chlapce
předali jeho matce. Poznatek byl předán odboru sociálních
věcí MěÚ Nový Jičín.

Novojicínský
zpravodaj
ˇ

KRADLI V PRODEJNĚ. Dne 13. 7. 2011 zadrželi strážníci
dva mladíky ve věku 17 let z Orlové a Zábřehu na Moravě, kteří
měli u sebe 29 ks drogistického zboží za více než 2 000,- Kč.
Mladíci se přiznali, že kradli v prodejně. Případ byl předán
Policii ČR. Jeden z mladíků už byl v posledních třech letech
pravomocně odsouzen za trestný čin krádeže.

Dokončení ze strany 1
Jaroslav Zezulčík a Muzeum Novojičínka, foto R. Polách

Zámek Miramare u Terstu
g O rok později v listopadu na stejné lodi převáží tělo popra-

veného mexického císaře Maxmiliána, bratra císaře Františka Josefa I., do vlasti. Společně s ním putovalo do Terstu
množství exponátů z Mexického národního muzea, které měl
na starosti další rodák z Nového Jičína páter Dominik Bilimek (*25. 2. 1813 Nový Jičín, †1887 Heiligenkreuz u Vídně).
A právě poblíž Terstského přístavu na kouzelném zámku
Miramare bylo zřízeno muzeum, které bylo vybaveno exponáty a částmi kajut z lodi Novara a množstvím exponátů
z dalekého Mexika. Později se zdejším zámeckým hejtmanem
stal právě Eduard Orel a jeho podřízeným přítel Dominik
Bilimek. Ale nepředbíhejme.
Námořní osudy Eduarda Orla byly v roce 1872 nově spojeny
s objevitelskou expedicí Julia von Payer (1842—1915) a Karla
Weyprechta (1838—1881), která se na paroplachetním škuneru
Viceadmirál Tegetthoff vydala vstříc severnímu pólu. Od pobřeží Norska plula směrem do neznámého Severního ledového oceánu, kde dlouhé měsíce uvězněna v ledovém sevření
driftovala směrem k pólu. Koncem srpna 1873 se na obzoru
objevilo nové souostroví, které dostalo 1. listopadu téhož roku
název Země Františka Josefa. Cestovatelé v průběhu další
kruté zimy podnikali dobrodružné výpravy, během nichž prozkoumali jižní území souostroví a pojmenovali jeho jednotlivé
části. Dvěma novojičínským osobnostem se dostalo velké cti,
jeden z ostrovů dostal jméno po Eduardu Orlovi a po novojičínském faráři a dalším spoluzakladateli městského muzea
Josefu Prorokovi (*28. 2. 1823 Moravská Třebová, †4. 4. 1889
Nový Jičín) byl pojmenován Prorokův mys. Expedici se za
nezměrných útrap podařilo na záchranných člunech dosáhnout opět Nové země, odkud je ruská velrybářská lo přeplavila do norského přístavu Vardö. Odtud nezapomněl Eduard
Orel zaslat telegram o svém přežití do svého rodného města.
Dnes jej můžete zhlédnout při prohlídce muzea, kde jsou připomenuty i důležité mezníky života Eduarda Orla. Po svém
návratu roku 1874 byli členové expedice přivítáni ve Vídni
a Eduard Orel brzy zamířil referovat o celé výpravě do Nového
Jičína. Za své zásluhy obdržel Eduard Orel od císaře Františka Josefa I. rytířský titul.
Následně se Eduard Orel jako důstojník námořnictva vrátil
zpátky do domovského přístavu v Terstu, kde působil v rámci
námořního velitelství. Právě zde v Terstu společně s přáteli
Weyprechtem a Payerem dva roky kompletovali výsledky
své polární expedice. Kniha „Die Österreichisch-Ungarische
Nordpol-Expedition“ se rázem stala bestsellerem a nesměla
chybět v žádné větší knihovně tehdejší doby a roku 1969 byla
ve zkrácené podobě vydána v češtině pod názvem „V ledovém
zajetí“. Osudy Eduarda Orla tehdy již byly definitivně spojeny
s Terstským přístavem. V osmdesátých letech 19. století se
Eduard Orel stává zámeckým hejtmanem na Miramare u Ters-

tu, kde se jeho osudy spojují s proslulým přírodovědcem a muzejníkem Dominikem Bilimkem. Společně se roku 1884 stávají zakládajícími členy Spolku Novojičínských ve Vídni, který
si za cíl vytyčil podporovat mladé studenty — rodáky z Nového
Jičína při studiích na vysokých školách v hlavním městě Vídni.
Zároveň také svými bohatými dary ze zámeckých a soukromých sbírek podpořili vznik novojičínského muzea.
Eduard Orel umírá v roce 1892 v Terstu. Svá poslední léta
prožil v zahradním domku, který se nachází v pohádkovém
koutě zámeckého parku Miramare. Každý, kdo tato místa
navštíví, je uchvácen jejich nádherou a osudy. Expedice, která
se v letošním roce vypravila po stopách Eduarda Orla do
Terstu, mohla s pomocí zdejšího rodáka a nadšeného vlastivědného pracovníka Eduarda Mazzoliho získat unikátní
snímky nejen jednotlivých míst, ale také pořízení dokumentace nepřístupných interiérů zámku Miramare a sbírkových
exponátů. Díky této výpravě se podařilo také dosáhnout
další spolupráce do budoucna, kterou by měla být výstava o životě a díle Eduarda Orla. Její první představení bude v blízké
budoucnosti právě na zámku Miramare a poté také v jeho
rodném městě Novém Jičíně. Jejím vrcholem by mělo být první
veřejné představení autentických obrazů Eduarda Orla, kterými zachytil život slavné polární expedice.
Nejdříve však výsledky expedice, včetně fotografií obrazů,
budou představeny při městských slavnostech Nového Jičína
v sobotu 10. září 2011, kdy budou tvořit část prezentace míst
spjatých s osudy Eduarda Orla a zároveň tak historie našeho
města Nového Jičína.

Interiéry zámku Miramare vytvořené z kajut fregaty Novara

Zahradní dům zámeckého správce Eduarda Orla
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Město hledá dvojníka
polárníka Eduarda Orla

Zastupitelé města navštívili
Kremnici a Ludwigsburg

Marie Machková, foto archiv Muzea Novojičínska

Marie Machková, foto archiv MěÚ Nový Jičín

Eduard Orel s rodinou u své vily v Miramare
g

Město Nový Jičín vyhlásilo soutěž o nejoriginálnějšího polárníka a hledá dvojníka rodáka Eduarda Orla (*5. 8. 1841,
† 5. 2. 1892). Právě jemu je totiž věnována 18. městská slavnost, která se uskuteční 10. září 2011. Orel byl členem polární
vědecké expedice, která v roce 1873 na paroplachetnici Tegetthoff objevila v Severním ledovém oceánu neznámé souostroví, které pojmenovala Země Františka Josefa. Hlavní
kulisou letošních oslav proto bude zima a mráz. Ten, kdo v den
slavnosti přinese na náměstí nejvíce ledu, získá odměnu.
10. září by se měl Nový Jičín celý vrátit do 2. poloviny 19.
století. Organizátoři proto vyzývají občany, aby přišli oděni
v souladu s módou té doby, kdy pánové nosili smokingy a fraky, dámy měly šaty dlouhé až k zemi a lpěly na zahaleném
dekoltu. A u obou pohlaví byla nezbytným doplňkem pokrývka
hlavy. „U mužů byl módním hitem cylindr, lidé ve vyšší úřednické funkci si zakrývali hlavu dvourohým kloboukem a ženám vlasy zahaloval takzvaný kapot či kapižon. Hasiči, policisté a vojáci, i vysloužilí, zase ctili uniformu,“ řekl historik
muzea Novojičínska Radek Polách.
Protože letošní slavnost je věnována polární výpravě, bude
se hledat i nejpovedenější model polárníka. „Každý polárník
se u nás zaregistruje a porota pak vyhodnotí a ocení nejoriginálnější nápad,“ uvedl ředitel Městského kulturního střediska v Novém Jičíně Petr Orság. Na náměstí se také bude
vybírat a vážit led, který s sebou návštěvníci slavnosti přinesou. Sběrné místo bude u kašny u sv. Mikuláše. „I tady čeká
vítěze odměna,“ dodal Orság.
Už nyní se ale může veřejnost zapojit do hledání dvojníka
Eduarda Orla. Kdo si myslí,
že je podobný novojičínskému rodákovi v době, kdy podnikl polární expedici, může
zaslat svou fotografii na e-mailovou adresu městského
kulturního střediska: mksnj
@mksnj.cz
Pro lepší představivost
zveřejňujeme snímek cestovatele, který celý život nosil
plnovous. Z dostupných archivních záběrů vyplývá, že
měl husté a mírně vlnité vlasy, zřejmě tmavohnědé barvy. Také že byl štíhlý a spíše
menší až střední postavy.

g Zástupci vedení a zaměstnanců Městského úřadu v Novém
Jičíně navštívili partnerská města Kremnici a Ludwigsburg.
Na Slovensku se zúčastnili cechových hodů, v Německu ekologické konference. Představitelé partnerské Kremnice a Ludwigsburgu přijali pozvání na zářijovou slavnost města Nový
Jičín.
S Kremnicí spolupracuje Nový Jičín už od roku 1999. V roce
2004 byla mezi městy podepsána smlouva o partnerství. Pravidelně se navštěvují členové dětských parlamentů, organizují
se výměnné pracovní pobyty úředníků. „Kremnica je historické město. Stejně jako Nový Jičín řeší péči o památky, získávání dotací na obnovu měšanských domů. Také jsme se
domlouvali na výměně ochotnických a hudebních souborů.
V příštím roce přijedou školáci z Kremnice na sportovní olympiádu starosty,“ řekl místostarosta Nového Jičína Jaroslav
Dvořák, který byl členem delegace Novojičínských na Slovensku. Obě města, Kremnice i Nový Jičín, by byla ráda, kdyby
se stala cílem školních výletů dětí z partnerského města.
S Ludwigsburgem navázal Nový Jičín přátelství v roce 1991.
Partnerská smlouva by měla být podepsána příští rok. „Setkání v Ludwigsburgu mělo širší rozsah, nebo konference
o obnovitelných energetických zdrojích se účastnili kromě
Německa i zástupci Velké Británie a naší republiky.Všechna
zúčastněná města, Caerphilly, Ludwigsburg, Písek a Nový Jičín, předvedla svou prezentaci,“ uvedl uvolněný radní Nového
Jičína Milan Grestenberger, který v Německu s dalšími zaměstnanci úřadu zastupoval Nový Jičín. S Ludwigsburgem
chce Nový Jičín rozvíjet spolupráci hlavně v oblasti komunálního hospodářství a cestovního ruchu.

Mincovna v Kremnici

Eduard Orel
Ludwigsburg
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První půlnoční premiéra
v kině Květen
2011

Kateřina Novotná, Kino Květen Nový Jičín

KINO
KVĚTEN

g V noci ze středy 13. na čtvrtek 14. července 2011 se v Kině

Květen konala historicky první půlnoční premiéra. Na programu byla světová premiéra posledního dílu Harryho
Pottera s názvem Harry Potter a relikvie smrti, druhá část.
Premiéře předcházela od 21.00 hod. projekce první části.
Už rezervace naznačovaly velký zájem diváků. První nedočkavci dorazili po sedmé hodině a pět minut před devátou bylo kino plné, celkem dorazilo 418 diváků. Po první
části následovala přestávka, ve které si diváci mohli zakoupit čerstvý popcorn a něco k pití. S ohledem na to, že konec
byl naplánovaný ve čtvrt na tři ráno, byl největší zájem
o colu, kávu a další životabudiče. Těsně před půlnocí byly
rozdány 3D brýle a diváci počítali vteřiny do začátku finále nejúspěšnější filmové ságy. Po skončení projekcí byli
diváci nadšeni nejen příběhem, prostorovým 3D obrazem
a špičkovým digitálním zvukem, ale také skutečností, že
se novojičínské kino definitivně zařadilo mezi premiérová
kina, hrající světové hity ve stejný den jako všude na světě.

Brána komunikace (3.—14. 7.)
Foto a text Petra Javorková

Čt 28. 7. až st 3. 8. v 18.00 hod., ne 3. 8. v 10.00 hodin.
AUTA 2. Animovaný film studia PIXAR. Auto Blesk McQueen
a jeho přítel odtahový vůz Burák se dostanou až za moře
na závody Grand Prix. Mládeži přístupno, Digital 3D,
110 minut, dabing.

g

g Čt 28. 7. až st 3. 8. ve 20.00 hod. LIDICE. Český film.
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní
náhodou připletli do cesty „dějinám“. Do 12 let nevhodný,
Digital 2D, 126 minut.
g Čt 4. až ne 7. 8. v 18.00 a ve 20.30 hod. CAPTAIN AMERICA. První Avenger. Dobrodružné sci-fi USA. Captain
America je superhrdina, který se ve druhé světové válce
projeví jako muž o síle větší než by se komukoli mohlo
zdát. Mládeži přístupno, Digital 3D, 125 min., dabing.
g So 6. a ne 7. 8. v 16.00 hod. V PEŘINĚ. Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách,
ožije v muzikálové pohádce F. A. Brabce ve formátu 3D.
Mládeži přístupno, Digital 3D, 103 minut.

Po 8. až st 10. 8. ve 20.00 hod. ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ. Trio
šikanovaných zaměstnanců se rozhodne zlikvidovat své příšerné šéfy, protože ti jim stojí v cestě ke štěstí… Do 12 let
nevhodný, Digital 2D, 98 minut, titulky.

g

Čt 11. až st 17. 8. v 16.00 a v 18.00 hod. ŠMOULOVÉ. Rodinná komedie. Zlý Gargamel vyžene animované modré hrdiny z jejich vesnice a ti se ocitnou v současném New Yorku.
Mládeži přístupno, Digital 3D, 86 min., dabing.

g

Společná fotografie všech účastníků projektu
g Zastupitelstvo dětí a mládeže Nový Jičín získalo evropskou dotaci díky napsání úspěšného projektu v programu
Mládež v akci. Jedná se o mezinárodní výměnu. K tomuto
projektu přizvali partnerský Městský mládežnický parlament z Kremnice. Brána komunikace, tak zněl název projektu, se věnuje především neformálnímu vzdělávání mladých lidí v rovině mediální tvorby. Čtyřiadvacet mladých
lidí z Nového Jičína a Kremnice trávilo jedenáct červencových dnů v Novém Jičíně. V rámci projektu navštívili Českou
televizi, hitrádio Orion, Novojičínský deník, sportovní centrum Heipark, ZOO Ostrava (výukový program) a další zajímavá místa v okolí Nového Jičína.
Účastníci projektu pochopitelně nejen pracovali a vzdělávali se, ale také si užívali slunečného počasí. Potkat jste
je mohli v pondělí 11. července na Masarykově náměstí, kdy
se děti ukázaly jako opravdová „mládež v akci“. Vytvořily,
nejen pro své vrstevníky, vodní skluzavku nebo si zařádily
při vodní bitvě. Účastníci brány komunikace byli rozděleni
do čtyř skupin. V průběhu celého projektu zpracovávali
krátké dokumentární video, které na závěr projektu prezentovali. Celý projekt bychom rádi v měsíci září představili
nejen žákům základních
škol. Na závěr obdrželi absolventi tohoto projektu
certifikát Evropské unie
(pas mládeže, Youthpass).
Po ukončení akce odcestovala delegace zastupitelstva
na další evropský projekt,
tentokrát do města Epinal.

11. července dováděly děti na
náměstí na vodní skluzavce.
Foto: Marie Machková

g Čt 11. až ne 14. 8. ve 20.00 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI — 2. část. Finále úspěšné čarodějnické
ságy, ve kterém Harry postoupí závěrečnou bitvu s lordem
Voldemortem. Mládeži přístupno, Digital 3D, 130 min.,
dabing.
g Po 15. až st 17. 8. ve 20.00 hod. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI — 2. část. Na četné žádosti uvádíme i titulkovanou verzi v původním znění — tato verze pouze ve 2D.
Mládeži přístupno, Digital 2D, 130 minut, titulky.

Čt 18. až st 24. 8. ve 20.15 hod. BARBAR CONAN. Akční
dobrodružné fantasy. Osudy válečníka, který chce pomstít
smrt svého otce a vyvraždění rodné vesnice. Do 12 let nevhodný, Digital 3D, 110 minut, titulky.

g

Čt 18. až ne 21. 8. v 15.45 a v 18.00 hod. GREEN LANTERN. Americký sci-fi komiks. Vybraní jedinci z různých
planet dostanou mocný prsten a stanou se tak členy jednotky Green Lantern. Do 12 let nevhodné, Digital 3D,
114 minut, titulky.

g

g Po 22. až st 24. 8. v 18.00 hod. ZROZENÍ

PLANETY OPIC.
Americké akční sci-fi. Chtěli jsme zdokonalit lidskou rasu,
místo toho jsme přišli o pozici pánů tvorstva. Do 12 let nevhodný, Digital 2D, 105 minut, dabing.

Čt 25. až st 31. 8. v 18.00 a ve 20.30 hod. MUŽI V NADĚJI.
Nová česká komedie Jiřího Vejdělka. Jiří Macháček a Bolek
Polívka si myslí, že nejlepším lékem na nudné manželství
je nevěra. Mládeži přístupno, Digital 2D, 115 minut.
g

So 27. a ne 28. 8. v 16.00 hod. KUNG FU PANDA 2. Nejlínější tvor pod sluncem, chlupatý pandí chlapík Po, má nového nepřítele. A tak se vydává se svými kamarády na další
misi. Mládeži přístupno, Digital 2D, 91 minut, dabing.

g
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Generál Laudon
„nejede“ přes vesnice...

... a Klub Galerka

Gabriela Žitníková, foto Jaroslav Bělík

Výstavní síň „Stará pošta“,
Masarykovo náměstí 20.

g

ABSTRAKTNÍ OBRAZY
PAVLA ZDRAŽILOVÁ
„KRAJINA ZE — MĚ“
Od 22. července do 22. srpna.
Otevřeno: pondělí až pátek
9.00 až 11.00 hodin; 14.30 až
17.00 hodin.
gggggggggggggggggggggg

JAZYKOVÉ KURZYgggggggggggggggggggggggggg
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. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Španělština pro dospělé 1., 2., 3., 4. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)
g Francouzština pro dospělé 1., 2., 3. ročník
(30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně)

Bližší informace na tel. čísle 556 701 853

Členové klubů vojenské historie a jezdecký oddíl Bludička

g

NĚCO NAVÍC ggggggggggggggggggggggggggggggg
Mansourův výtvarný kurz pro začátečníky
12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách
g Mansourův výtvarný kurz pro pokročilé
12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách
g Kurz znakové řeči pro začátečníky
25 lekcí po dvou vyuč. hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz znakové řeči pro mírně pokročilé
25 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz afrického bubnování
30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Kurz hry na didgeridoo
30 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, jedna lekce týdně
g Divadlo na kraji
studentské a experimentální divadlo
pro mladé divadelníky starších 15 let
g Kurz hry na kytaru
25 lekcí po jedné hodině, jedna lekce týdně

g

g

fax: 556 706 692

g

e-mail: kult.stred@novy-jicin.cz

g

www.meks.novy-jicin.cz

KURZY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011—2012

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

g

Dne 14. července 2011 se setkali členové místních klubů
vojenské historie na tradiční akci k uctění památky generála Laudona, konající se každoročně v den úmrtí této význačné historické osobnosti u pamětní desky na novojičínském náměstí. Letos jsme si připomenuli 221 let od této tragické události, jež paradoxně přispěla ke slávě našeho města.
Kytice položená u pamětní desky byla však nejen symbolickým gestem vzpomínky na generála Laudona, ale právě tak
na nezapomenutelného představitele této historické postavy,
pana dr. Emanuela Grepla, jenž nás nečekaně opustil v únoru
letošního roku.
Řeč pronesena panem dr. Jaroslavem Zezulčíkem a místostarostou dr. Jaroslavem Dvořákem v duchu vzpomínky na
člověka, který dokázal skrze svoji tvář lidem našeho kraje
přiblížit významnou historickou osobnost potvrdila, že rozmanitá činnost členů klubu vojenské historie města Nového
Jičína je důležitou součástí zdejšího spolkového života a může
přinést mnohým lidem povědomí o historii místa, v němž žijí,
a to velice poutavým způsobem.
Jedním z výrazných nositelů životního příběhu generála
Laudona byla výše zmíněná osobnost pana dr. Grepla, jenž
využil pro ztvárnění této historické osobnosti všechny dary,
které mu byly dány do vínku — vznešenost a herecký talent
v dokonalém souladu s patřičným vzděláním, doplněné zapáleným srdcem pro autentičnost daného historického pojetí
Laudonova života, byly nezapomenutelné. A tak, ač již generál
Laudon „nejede“ přes vesnice, přesto je a zůstane zde stále
s námi, a to ten pravý i jeho věrný představitel — výrazné osobnosti mají tu čest zůstat nesmrtelné v našich vzpomínkách.
Akci společně připravili: C. a K. řadový pěší pluk číslo 7 —
Franz Xavier Harrach, C. K. pěší pluk Laudon č. 29 a 11. Szekelský husarský hraničářský jízdní pluk za doprovodu jezdeckého oddílu Bludička z Bludovic.

Jedním z řečníků byl Jaroslav Zezulčík
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g Do 28. srpna 2011. SVĚT BAREVNÝCH SKLENĚNÝCH RYB. Sběratelská výstava Jana Bittnera. Rytířský sál.
g Do 28. srpna 2011. MAGICKÉ SKLO. Výstava
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Kamenná síň.
g Do 18. září 2011. RETROSPEKTIVA. Výstava
fotografií prof. Jindřicha Štreita. Nová galerie.

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

Idylický Nový Jičín v době
Eduarda Orla
Lenka Chobotová

Ilustrační foto archiv SOkA, hotel Baar r. 1880
g Nový Jičín lze považovat za téměř učebnicovou ukázku
urbanistického vývoje středně velkého města co do důležitosti, rozlohy či počtu obyvatel.
Jádro města a jeho současná podoba se sice utvářelo po
desítky ba stovky let, největších stavebních změn se však
město dočkalo v 19. století. Inspirováni Vídní, podpořeni hospodářským vzestupem svého rodného města, začali jeho představitelé ve velkém, důkladně a okázale dávat najevo svůj
lokální patriotismus. I Nový Jičín se tedy po vzoru hlavního
města dočkal své okružní třídy, a podél této třídy vznikala
jedna reprezentativní budova za druhou. A na okraji celého
tohoto prstence se objevily tovární budovy, vlastní příčina i následek celého rozmachu Nového Jičína. Tak se Nový Jičín stal
po Jihlavě a Brnu, třetím největším moravským soukenickým
městem, později i slavným „městem klobouků“ dodávajícím
výrobky nejen v rámci Habsburské monarchie, ale také celé
Evropy, Ameriky nebo Japonska. Většina těchto podniků patřila celým podnikatelským dynastiím, které vytvořily nové
elity města i regionu. A jedna z nejúspěšnějších společností
vyrábějících klobouky patřila rodině Hückelových.
Kromě jiných početných změn v politice, ekonomii, demografii, kultuře a dalších oblastech přineslo „dlouhé 19. století“
i výše zmíněnou proměnu podoby města. Složitý proces urbanizace zasáhl do všech oblastí lidského života, coby spletitý soubor jevů. Zavedení obecní samosprávy v roce 1850
přineslo nové pojetí péče o obce a jejich modernizaci svěřením větších pravomocí v této oblasti obecním výborům.
Základy spolčování, jednoho z nejdůležitějších projevů občanské společnosti, lze hledat už v osvícenství. Spolky se
staly významným místem pro setkávání lidí různého společenského původu, povolání, náboženského vyznání, vzdělání
i věku. Pro danou chvíli si členové spolku, spojeni kolektivním zájmem, mohli být aspoň formálně rovni. Značnou roli
při jejich vytváření jistě hrálo stále patrnější dělení dne na
pracovní dobu a dobu odpočinku, a také rostoucí význam a vliv
inteligence, tedy učitelů, úředníků, advokátů, notářů a lékařů.
Ti kvůli svému povolání často měnili své pracoviště a přenášeli tak své zkušenosti se spolkovým životem do nových působiš.

Konání některých pánů, podílejících se na samosprávě
a veřejném životě Nového Jičína se vyznačovalo činorodostí.
Jejich jména se neustále opakovala nejen coby členů zastupitelstva, potažmo výborů, ale také účastníku spolkového života, protože především spolky mají na veřejném životě města
v 2. polovině 19. století podíl právem nezpochybnitelný. Téměř
každá záležitost, kterou bylo třeba v rámci města vyřešit, a
už šlo o charitu, kulturu či zkrášlení města, byla postoupena
zájmovému spolku, který se jí věnoval s plným nasazením.
Nejviditelnější to je právě na budování německého spolkového domu, kdy spolek, mající za cíl právě jeho stavbu, vznikl
už v roce 1875. Jeho hlavní činnost spočívala především
v hromadění financí na uskutečnění celého podniku. Ovšem
nejstarší spolky vznikly v roce 1853: Čtenářský I. a Mužský
pěvecký. Byl to právě I. čtenářský spolek, který 7. listopadu
1874 v 18 hodin ve svém sále uspořádal besedu s Eduardem
Orlem a ten zde pro více než sto dychtivých posluchačů přiblížil v poutavém vyprávění útrapy a dobrodružství polární
výpravy. Mužský pěvecký spolek Orla vítal při jeho návratu
do rodného města o měsíc dříve, 6. října 1874.
Stát sice dlouho na většinu spolků pohlížel spíše s nedůvěrou, a jejich vznik a činnost se snažil co možná nejvíce regulovat a hlídat ji, ale po vydání ústavy z 15. prosince 1867,
zaručující občanům právě právo shromaž ovací, petiční
a spolčovací, se situace změnila.
Na malém městě, jako byl Nový Jičín, se většinou členové
spolků či účastníci kulturních podniků rekrutovali pouze
z omezeného okruhu lidí, potažmo rodin, tvořících jeho elitu.
Může se tedy stát, že ačkoliv v druhé půli 19. století existovalo v Novém Jičíně spolků více než tucet, neznamená to, že
by všichni obyvatelé Nového Jičína „spolkařili“ jako o život.
Tato činnost se týká jen několika málo z nich, zato o to horlivějších a aktivnějších.
Šlo nejen částečně o módní záležitost, protože podílet se
na spolkové činnosti patřilo ve společnosti k dobrému tónu
(členství v některých spolcích se pak pro každého významnějšího občana stalo otázkou prestiže, jako tomu bylo právě
u Střeleckého spolku, nebo Okrašlovacího spolku — Stadtverschönerungsverein), ale také, a to především, o úsilí o rozkvět města, vylepšení životních podmínek jeho občanů, jak
se tomu dělo pomocí různých podpůrných a dobročinných
spolků.
Snahu pomoci a být užitečným lze, dle mého názoru, vycítit v mnohém konání pánů továrníků Hückelů a jejich rodin.
I v popisu jejich sídel na dnešní Revoluční, tehdy Landstrasse, se místní tisk neopomenul zmínit, kolik regionálních
podniků a řemeslníků má vůbec na té nádheře podíl, a jak je
chvályhodné, že byli pánové majitelé ochotni vložit důvěru
i své finance do umění domácích zedníků, stolařů, malířů,
štukatérů, sochařů, řezbářů atp., teprve si zvykajících na
zakázky podobné úrovně a ražení.
Se vznikem Spolkového zákona se začíná utvářet občanská společnost nového typu, i se všemi negativy, která z toho
vyplývají, především v souvislosti se spolky politickými. Projevy nacionalismu a politického radikalismu v Novém Jičíně
jsou však dohledatelné spíše až ke konci 19. století, jak se
dozvídáme také z článku Renaty Kafkové, který bude uveřejněný v 61. svazku Vlastivědného sborníku Novojičínska koncem letošního roku.
A tak se dá říci, že Nový Jičín v dobách Eduarda Orla,
zvláště při jeho návratu z expedice, byl vpravdě idylický.

E. Orel čtvrtý zleva v prostřední řadě. Archiv muzea Novojičínska
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Dva významní jubilanti
Karel Chobot, místopředseda klubu rodáků

Josef Zajíček
g

Pavel Wessely

Ve čtvrtek 28. července 2011 v 16. hodin v klubových místnostech Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína na
Baště v besedě nazvané Lidé 21. století níže podepsaný autor
těchto řádků kladl otázky a zpovídal dvě významné jubilující osobnosti Nového Jičína a blízkého okolí. Oba se narodili
v červenci, v rozmezí třech dnů a dvaceti let. Oba prožívají
bohatý životní příběh lidí konce 20. a počátku 21. století.
Přestože jsou věkem rozdílní, mnohé je spojuje.
20. července 1961 se v nedalekém Suchdole nad Odrou narodil mladší z obou jubilantů, současný charismatický sbormistr a umělecký vedoucí Novojičínského dětského pěveckého
sboru Ondrášek, jeho přípravných sborů a jednoho Komorního, čítající již odrostlé členy, učitel Základní umělecké školy
a též Gymnázia v Novém Jičíně, pan Josef Zajíček.
Jak před léty v jiném článku Novojičínského zpravodaje připomněl Mgr.Václav Ptáček, je Josef Zajíček svou maminkou
vázán ke známému hudebnímu rodu Šimíčků z Bernartic
nad Odrou, narodil se tedy do hudební rodiny. Zpěv ho doprovázel od dětství, nebo od školních let začal zpívat v Ondrášku a, jak píše Václav Ptáček, vzhledem ke svému kvalitnímu hlasu a výtečnému sluchu se záhy stal oporou sboru
a jeho sólistou. Jeho životní příběh se odehrával dále studiemi
na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem, kde se věnoval hře na lesní roh a na harfu. Po absolutoriu se stal koncertním mistrem a sólistou v Posádkové hudbě v Táboře v letech 1980—1988. V roce 1988 odchází z armády, vrací se do
rodného kraje a začíná působit jako učitel Základní umělecké školy v Novém Jičíně, kde se v roce 1992 stává sbormistrem celého Ondrášku a jeho přípravných sborů. Po náročné přípravě následoval úspěch za úspěchem, jak sledujeme
opakovaně každý rok v tisku. Ondrášek a jeho přípravné
sbory, nově pak i sbor Komorní, se staly jakýmsi novojičínským rodinným stříbrem, šířícím dobré jméno města a moravskou zpěvnost po celém světě. Úspěšná turné, vítězství na
festivalech a pěveckých soutěžích, přijetí ve Vatikánu Svatým
otcem, nadšení posluchači ve Finsku, Estonsku, Francii,
Itálii, Belgii, Spolkové republice Německo, Anglii, Japonsku,
Jihoafrické republice, abych jmenoval alespoň stručně ony
nejznámější navštívené země. Kdyby nic jiného, i toto je bohatě na několik heroických životů. Nemůžeme opomenout
jeho skladatelské úsilí, fakt, že stal u zrodu pěveckého sboru
novojičínského Gymnázia, že je nepominutelnou kulturní osobností mnoha akcí Nového Jičína.
O tři dny později a dvacet let dříve se narodila jiná pozoruhodná osobnost starobylého města Nového Jičína, původní
profesí technik a konstruktér n.p. Autopalu, po r. 1990 čtyři
volební období radní, z toho dvě ve funkci starosty a jedno
jako místostarosta, pan Pavel Wessely.
Na svět tento vezdejší přišel 23. července 1941 a jeho rodnou obcí je Žilina, dnes novojičínská městská část. Vystudoval úspěšně s vyznamenáním Střední průmyslovou školu
v Kopřivnici, kde 5. června 1959 maturoval. Pak už byl jeho
život profesně svázán s Autopalem.
Mnohé napadne, co mají oba společného? Troufám si říci,
že hodně. Spojuje je jakási vroucí slabost pro naše město,
nebo jeden ho řídil jako starosta k novému rozkvětu, druhému
se podařilo splnit sen mnoha generací sborových pěvců či sbormistrů (mj. čestného občana Nového Jičína a zakladatele
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pěveckého sboru Ondráš pana Ervína Bártka) a přivádět od
roku 1996 pěvecké sbory z celé republiky v dvouletých cyklech
do Nového Jičína na Celostátní soutěž dětských pěveckých
sborů. Zastupování věcí veřejných ale není cizí ani Josefu
Zajíčkovi, zatím jen členu Zastupitelstva městyse Suchdol
nad Odrou. Oba jubilanty svazují především citová lana sborového kumštu. Josefa Zajíčka jako vynikajícího a uznávaného sbormistra, který s Ondráškem, přípravnými či Komorním sborem získal mnohá evropská či světová ocenění, pan
Pavel Wessely jako dlouholetý člen pěveckého sboru Ondráš,
kterému roky pomáhal ve funkci tajemníka sboru, ba i jako
předseda a byl takříkajíc pravou rukou pana Ervína Bártka
v nejlepších dobách ondrášovského evropského věhlasu. Sám
o tom napsal v knize k padesátiletému jubileu sboru: „Jen stěží
se hledá vzpomínka ze všech ta nej… Za téměř pětatřicet let,
po která jsem byl aktivním členem Ondráše, ale též jednatelem a v období od roku 1990 předsedou, to bylo především
absolvování okolo tisícovky koncertů a vystoupení. Pokaždé
v jiné atmosféře, vždy jinému, vesměs vnímavému a uznalému
publiku na nejrůznějších místech republiky a v téměř polovině
zemí Evropy. Potlesk, vysoká uznání a ceny ze soutěží vokální
tvorby doma i v zahraničí byly výsledkem bezpočtu hodin houževnatého nácviku, dirigentského kumštu nezapomenutelného
Ervína Bártka, ale též organizačního úsilí, často komplikovaného a mařeného politickými silami, zvláště, jednalo-li se
o turné v zemích západní Evropy. Poznávání světa a lidí za
železnou oponou znamenalo nejen velké množství navázaných styků a osobních přátelství, ale též příležitost pro novojičínskou kulturní veřejnost při recipročních návštěvách spřátelených souborů v našem městě poznávat vokální a pěveckou
kulturu jiných zemí. To vše byly tehdy nedoceněné pozitivní
přínosy ondrášovců. Nakonec snad jedna ryze osobní vzpomínka na životní okamžik roku 1964, kdy jsem stanul na
novojičínské radnici po boku půvabné dívky, která mě vlastně
ke sborovému zpívání přivedla a kdy Ondráš zapěl svatební
pochod. Od té doby obdobně vzpomínají na dojemné chvíle
i další „ondrášovské“ páry“.
V době starostování Pavla Wesseleho rozkvetl Nový Jičín
do nové krásy, začaly v ročních intervalech pravidelné městské slavnosti, město získalo ocenění za udržování a regeneraci městské památkové rezervace, zahajovalo celorepublikově Den otevřených dveří památek — akce UNESCO, v neposlední řadě je třeba zmínit, že se mu podařilo od roku 1946
poprvé přivítat v Novém Jičíně prezidenta republiky, tenkráte pana Václava Havla. A že byl u zrodu prvních knih o Novém Jičíně. Konečně, s fotografiemi a krátkými články Pavla
Wesseleho se setkáváme i v našem Zpravodaji.
Oba jubilanty upřímně poutá ještě jedna ušlechtilá vize:
snaha o nalezení společné řeči, pochopení a porozumění mezi
současným a bývalým obyvatelstvem novojičínského regionu
především v kultuře, i když to je úsilí na dlouhá léta. Na to
jsou ale oba skromní. Oběma jubilantům ze srdce blahopřejeme a do dalších plodných let přejeme pevné zdraví, stálý
elán, optimismus, polibky múz. Tak mnohá léta!

Klub rodáků a přátel města NJ
Za výbor klubu Karel Chobot
g Klub rodáků a přátel města

Nového Jičína zve všechny své
členy a příznivce ve čtvrtek
11. srpna 2011 v 16.30 hod.
na besedu s novojičínským rodákem a současným významným českým dirigentem světového věhlasu, šéfdirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, dirigentem České filharmonie, panem Vladimírem Válkem,
která se uskuteční v klubových místnostech na Baště.
Další programově plánovaná beseda na téma Proměny
Nového Jičína v průběhu 75 let — pohledy z výše bude realizována po odstranění stále trvajících technických problémů.
Termín, případně další podrobnosti zveřejníme na vývěskách
klubu a webových stránkách, kde se rovněž objeví bližší informace o srpnovém setkání sběratelů pohlednic, medailí a podobně. Informace o chystaném zájezdu ve dnech 14.—17. září
2011 do Polska již byly zveřejněny.

Odešel Bedřich Pukovec
Karel Chobot
g Když jsem se v dubnu letošního roku

loučil se Zdeňkem Michalským, legendou taneční hudby Nového Jičína, netušil jsem, že o pár měsíců později postihne hudbymilovnou veřejnost novojičínského regionu další smutná zpráva:
v sobotu 16. července 2011 na věčnost
odešel pan Bedřich Pukovec, čestný občan města Příbora, hudebník, kapelník,
představitel dnes již legendární hudební rodiny Pukovců. Čas, který neúprosně, leč spravedlivě vyměřuje všem stejně, vyměřil i jemu. Slovy Marca Tulia
Cicera oheň dohořel a zhasl. Tak jako silný kůň, jenž v závodě
olympijském se často vítězem stal, léty malátný si hověl, aby
konečně došel vnitřního klidu a závěrečného rozuzlení. Použil jsem stejného citátu jako u Zdeňka Michalského, konečně, byli po Zdeňkově mamince příbuzní.
Ač svým srdcem byl Bedřich Pukovec věren po celý život
rodnému Příboru, nebyl mu cizí ani Nový Jičín. Konečně byl
blízkým přítelem jak Jaroslava Štindla, tak Ervína Bártka,
a pěveckého sboru Ondráš, s nímž úzce spolupracoval. Jako
dirigent a umělecký vedoucí Velkého symfonického orchestru
s Ondrášem a se smíšeným sborem z Kopřivnice už od poloviny šedesátých let uvedli taková závažná díla, jako kantátu
Antonína Dvořáka Svatební košile v roce 1967, nebo později
Stabat Mater (v Novém Jičíně byla uvedena hned v roce 1954,
tenkrát s novojičínským symfonickým orchestrem řízeným
Jaroslavem Štindlem, pak v roce 1991 a 2004, jak svědčí zápis
v kronice města Nového Jičína: 1. května léta Páně dvoutisícího
čtvrtého si Nový Jičín připomenul sté výročí úmrtí jednoho
ze zakladatelů novodobé české hudby, hudebního velikána
světového významu, Antonína Dvořáka. Z popudu Pěveckého
sboru Ondráš, ve spolupráci se symfonickým orchestrem Bedřicha Pukovce sdružení hudebníků Příbor, sólisty opery Slezského divadla v Opavě a opery Národního divadla v Praze,
zazněla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie slavná Dvořákova
Stabat mater), Haydnových Sedm posledních slov Vykupitelových či Slavnostní Muklovskou mši Františka Šimíčka.
Já osobně jako moderátor Ondráše od roku 1976 znám
Bedřicha Pukovce především při uvádění vynikajících koncertů ze světa opery a operety, kde kromě jím řízeného orchestru a pěveckého sboru Ondráš vystupovali sólisté Ostravské opery a operety. Bylo to obrovské zpestření hudební kultury nejen našeho města, nýbrž i celého regionu. A dodnes
nezapomenutelné vánoční koncerty, které se teprve po roce
1990 mohly rozvinout do skutečné hudební duchovní krásy.
Připomeňme, jak je konečně uvedeno i na webové stránce
města Příbora, že jako dokonalý hudební profesionál kromě
zmíněného symfonického orchestru založil a dirigoval dechový
orchestr Tatrovák, stál u zrodu známého Festivalu dechových
hudeb v Příboře, neopomíjel populární a taneční hudbu, když
se svými bratry založil kapelu, se kterou dlouhá léta hrával
na různých plesech. Jeho nadšení pro taneční hudbu vyústilo
před patnácti léty ke vzniku vynikajícího swingového orchestru,
jehož vystoupení jsou v Beskydském divadle vždy vyprodána.
Bedřich Pukovec již není mezi námi. Veřejnost se s ním
rozloučila v sobotu 23. července 2011 v 15 hodin v příborské
smuteční síni. Odešel člověk velkého srdce, laskavý, se smyslem pro humor, lidské člověčenství, osobnost hudbu milující,
s hudbou žijící a umírající. Čest jeho nezapomenutelné památce! Kulturní svět novojičínské aglomerace opět osiřel
a zchudl o jednu hudební legendu.

Občanská statistika, červen
Odbor informatiky MěÚ Nový Jičín
g

Narodilo se 22 dětí, z toho 14 chlapců a 8 děvčat. Přistěhovalo se 28, odstěhovalo 40 občanů. Bylo uzavřeno 13 sňatků
v Novém Jičíně, 11 v Kuníně. Počet obyvatel 24 352, zemřelo
14. Nejstarší obyvatelé města Nový Jičín: Anna Kalíšková (2. 11. 1911), Vilém Kalíšek (21. 4. 1911).

Plavci Laguny potvrdili své
postavení v evropské špičce
Foto a text Josef Nekl, Klub vodních sportů Laguna

Zleva: Jan Bártek, Martin Mazač, Petr Španihel,
Jakub Jarolím na mistrovství Evropy v ploutvovém plavání
g Ploutvaři Laguny Nový Jičín dominovali na mistrovství
Evropy juniorů v plavání s ploutvemi a rychlostním potápění, které proběhlo 11.—18. 7. 2011 v ma arském Miskolci. Splněním přísných limitů si účast do reprezentačního družstva ČR pro ME vybojovalo celkem osm juniorů
z celé ČR. Laguna Nový Jičín byla zastoupena pěti sportovci. Novojičínští ploutvaři vybojovali celkem šest medailí
a vytvořili na všech medailových tratích nové rekordy ČR
juniorů. Ve třech případech byly překonány rekordy seniorů ČR. Štafeta 4 x 100 m PP překonala juniorský i seniorský rekord.
Petr Španihel překonal na tratích 400 a 800 PP juniorské i seniorské rekordy ČR. Přidal i oba rekordy na trati
200 PP, kde obsadil ve finále 6. místo s časem 1:28,53.
Jakub Jarolím 2 x stříbro na 50 RP (15,45’’) plave se na
nádech pod hladinou a 100 RP (35,72’’) / RP (rychlostní potápění) plave se pod hladinou s tlakovou lahví.
Petr Španihel 2x bronz na 400 m PP a 800 m PP s monoploutví na hladině (3:1,74 — 6:43,43).
Martin Mazač 1 x bronz na 50 m PP s monoploutví na
hladině (16,92’’).
Štafeta juniorů na 4 x 100 m PP ve složení Jan Bártek,
Martin Mazač, Jakub Jarolím a Petr Španihel vybojovala
bronzovou medaili (2:33,27).
Nejmladší účastnicí ME byla talentovaná juniorka Klára
Křepelková z Laguny. Umístila se ve středu startovního pole
a je velikou nadějí ploutvového plavání ČR. Hlavním trenérem juniorské reprezentace ČR je Simona Klapcová z Laguny Nový Jičín, ve spolupráci s trenéry ze Zlína. Navázala tak úspěšně na činnost reprezentačního trenéra a zakladatele Laguny Josefa Nekla. Dosažené špičkové výkony
na úrovni Evropy a světa (vítězství juniorů Laguny ve světovém poháru plavání s ploutvemi v roce 2010), jsou možny
jen za nezbytné spolupráce klubu se ZŠ Komenského 68
a Gymnáziem Nový Jičín.

Nejrychlejší českou plavkyní je
novojičínská Petra Klosová
Vlastimír Perna, trenér plavců
g Pražský plavecký areál v Podolí hostil 8.—10. 7. 2011 nejlepší české plavce na mistrovství České republiky. Třídenního klání se zúčastnilo i sedm závodníků plaveckého klubu
Nový Jičín.
Vynikající výsledky dosáhla Petra Klosová, která hájí
barvy novojičínského klubu od loňského září. V pěti disciplínách vybojovala tři mistrovské tituly, jednu stříbrnou
medaili a jedno čtvrté místo. Vítězstvím v nejkratším a nejrychlejším plaveckém sprintu na 50 m volný způsob se stala
aktuálně nejrychlejší českou plavkyní. Tento triumf podpořila rovněž vítězstvím na dvojnásobné trati. Třetí titul získala na 100 m motýlek. Výborné výkony podala i ve sprintu
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na 50 m motýl, kde obsadila druhé místo a 50 m znak, kde ji
však stupně vítězství těsně minuly a dohmátla jako čtvrtá.
Na zkušenou mezi seniory se vydali i její kolegové z družstva, věkem dosud junioři. Nejlepšího umístění dosáhl Jakub
Knesl v disciplínách 800 VZ a 400 PZ, kde shodně zaplaval
10. čas, 13. pořadí patří Jakubovi za 400 VZ. Dobrého umístění dosáhl i Martin Radina, který vybojoval 11. místo v disciplíně 800 VZ a 14. místo na 400 VZ.
Lepší výkony očekávali další junioři, Natálie Kulišáková
a Tomáš Zumer, i když většina jejich časů nebyla daleko od
jejich nejlepších osobních výkonů, v jednom případě se dokonce podařilo jeden „osobáček“ překonat.
Marek Zetocha a Vojtěch Kulišák se v letošní letní sezoně
více soustře ovali na úspěšné dokončení svého středoškolského studia, proto i jejich účast na plaveckém šampionátu
byla spíše symbolická.
Celkově lze hodnotit vystoupení novojičínské výpravy na
mistrovství České republiky v plavání za úspěšné. Samozřejmě zejména díky skvělým výsledkům Petry Klosové, ale
také při srovnání výsledků juniorů na tomto šampionátu s ne
příliš dobrými výsledky na mistrovství ČR dorostu před 14 dny.
Ačkoliv by se zdálo, že tím skončila plavecká sezona, pro
Petru Klosovou to neplatí. Svými letošními výsledky se dokázala prosadit do nominace na světovou univerziádu v čínském Shenzenu. Doufejme, že i tam potvrdí výbornou formu
z Prahy a dokáže své výkony ještě o nějaké desetinky zlepšit. Bude však nesmírně obtížné najít možnosti pro přípravu,
nebo do Číny výprava odlétá už 8. srpna.

jen díky horšímu skore mezi třemi družstvy z postupující
tabulky. I přesto Horák-team vybojoval krásné 5. místo, když
na turnaji prohráli jen jediné utkání. Oba naše týmy bojovaly jako lvi a hrdě reprezentovaly naše město. Myslíme si,
že na první mezinárodní akci tohoto typu, je to nad očekávání velmi dobrý výsledek.
Společná fotografie z Francie. Foto Petr Jaroň

Plavci z gymnázia na Maltě
Lia Maňásková, vedoucí družstva
g

Petra Klosová na stupínku nejvyšším. Foto: Jiří Kyněra

Sandball — Beach handbal Epinal
Petr Jaroň, oddíl házené
g

Ve dnech 25. a 26. června se zúčastnila dvě smíšená družstva 9. ročníku mezinárodního turnaje v plážové házené v partnerském městě Epinal ve Francii. Družstva složená z aktivních i pasivních hráčů a hráček oddílu házené TJ Nový Jičín
se nad očekávání prezentovala v tom nejlepším světle. Družstva se zúčastnila dvou turnajů.
V sobotu se utkalo osm družstev, která tvořila z větší části
již pasivní hráči klubů házené z okolí města Epinal. Naše
dvě družstva Horák-team a Lumas-team, která taktéž tvořila
z větší části neaktivní hráči a hráčky, se probojovala až do
samotného finále, kde po urputném boji, nakonec až po penaltách, obsadila dvě první příčky.
1. místo obsadil Horák-team ve složení Petr Jaroň, Milan
Horák, David Martinčík, Imider El Houcine, Zdeněk Tomeček,
Hana Martinčíková, Iva Macháčková, Leona Černá. Na 2. místě
se umístnil druhý novojičínský tým Lumas-team ve složení
Marek Jaroň, Lumír Morys, Lukáš Zuzaňák, Jan Lanča, Petra
Sochová, Radana Horáková, Karolína Hanzelková, Jana Karafiátová.
V neděli se do Epinalu sjelo 16 registrovaných a profesionálních družstev, se kterými se naši měli možnost také utkat.
Zatím co Lumas-team nešastně nepostoupil ze základní skupiny a umístil se celkově na 12. místě, Horák-team postupoval turnajem úspěšněji a čtvrtfinále jim proklouzlo mezi prsty
15
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V lednu 2011 zaznamenalo Gymnázium a SOŠ v Novém Jičíně velký úspěch. Družstvo hochů (T. Zumer, M. Obšivač, M.
Radina, M. Mazáč, P. Španihel a J. Bartek) s výraznou převahou zvítězilo na republikovém finále SŠ v plavání v Táboře
a otevřela se před nimi možnost účasti na světovém finále.
Bylo ale potřeba sehnat dostatek finančních prostředků, které
by tuto účast zajistily. Po řadě jednání a po výrazné pomoci
města Nového Jičína, krajského úřadu Moravskoslezského
kraje a mnoha drobných firem a podnikatelů (instalatérství
Přadka, železářství Honzek, malířské potřeby Pernická, elektro Mikula, Mixa Bronislav, Kubíček Petr ml., Holáň Boris,
Václavík Jaroslav, Kašpárek Jiří, fa REMS a fa IMMERGAS)
se vše konečně podařilo.
Je tady květen a pro M. Radinu, J. Bartka, M. Mazáče, P.
Španihela, J. Jarolíma a J. Maňáska přichází dlouho očekávaný den (T. Zumer a M. Obšivač se díky pravidlům o věku
účastníků nemohli zúčastnit). Ve čtvrtek 19. 5. 2011 ráno jsme
na letišti ve Vídni nastoupili do letadla směr Valleta / Malta
a odletěli na světové finále ISF v plavání středoškolských družstev. Z letiště nás autobusy odvezly do hotelu Soreda v části
Qawra, který se stal po následující dny naším domovem.
Druhý den na nás čekalo první seznámení s plaveckým bazenem v univerzitním komplexu ve městě Gzira. Po dvouhodinovém tréninku jsme se chystali na zahajovací ceremoniál,
který kromě oficiální části měl i část kulturní. Celou sobotu
a neděli jsme strávili v bazéně, kde v dopoledních hodinách
probíhaly rozplavby a odpoledne finále.
Hoši se snažili ze všech sil, zaplavali nejlepší osobní výkony,
ale na reprezentanty, většinou sportovních škol, to bohužel
nestačilo. O nejlepší umístění se postaral Petr Španihel v disciplíně 50 m motýlek, který se umístil na 13. místě a Martin
Radina obsadil 14. místo na 200 m polohovým závodem.
Ostatní se umístili kolem 20. místa. Nejednalo se však o individuální výkony, ale o vyrovnanost celého družstva, a tak na
nás v celkovém hodnocení čekalo 10. místo.
V neděli se konal Večer národů, kde všechna zúčastněná
družstva prezentovala svoji zemi a město. To už se náš pobyt
chýlil ke konci. V pondělí jsme jeli na výlet do Vallety a večer
probíhal závěrečný ceremoniál s vyhodnocením.
Těchto šest dní bylo pro všechny zúčastněné nezapomenutelnou zkušeností. Nejenom, že měli možnost změřit své síly
na mezinárodní úrovni, potrénovat své komunikační schopnosti v angličtině, poznat kulturu a zvyky jiných národů, ale
především navázat kontakty se sportovci ostatních zemí. Na
závěr bychom rádi poděkovali všem, díky kterým jsme tyto
vrcholné soutěžní okamžiky mohli prožít a reprezentovat
tak naši zemi na světovém finále ISF.

Fotosoutěž čtenářů
Foto Radka Tomanová

Foto Jan Kopera

g Minulé kolo fotosoutěže tentokrát ovlivnil přírodní úkaz.
Nádherná duha (vlastně chvílemi dvojduha), jaká se nad naším městě objevila v sobotní podvečer 25. června, byla zdokumentována mnohými z nás fotoamatérů. Pouze dva z nich
však poslali snímky do soutěže a pro svou originalitu (ani ne
tak pro technickou úroveň) zaujaly hodnotící členy redakční
rady a přinesly tento výsledek:
1. místo získal snímek Radky Tomanové (duha nad městem z Vančurovy ulice); 2. místo získal snímek Jana Kopery
(duha ze Štefánikovy třídy); 3. místo získal snímek Petry Vlčkové z Kostelní ulice.
Podmínky fotosoutěže: Účastník zašle elektronickou cestou neokoukaný záběr z našeho města na e-mailovou adresu
mmachkova@novyjicin-town.cz do 15. dne běžícího měsíce.
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Foto Petra Vlčková
Zaslané snímky, jejich nápaditost a celkovou úroveň posoudí
zástupci redakce Novojičínského zpravodaje, tři nejlepší otiskneme a autoři budou odměněni.
Upozornění: Každý autor může zaslat v probíhajícím
měsíci pouze jeden snímek!
Pavel Wessely
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