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PÍo doblo světa
I(orejská automobilka H}'undai
iiž nevzbuzuje v Nošovicích tak
prudké emoce' iako když vznik]a.
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l{ešťastní' či nezamĚstnaní
Měly by vlády ÍÚsto
hospodářského růstu usilovat
o štěsti.
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Automobilka je
před rozšířením,
výhrůžky utichly
a čísla nikdo nemá
l sÁRA PRocHÁzKovÁ
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Pro dobro světa
Ještě před pěti lety vzbuzovalo to slovo mezi
místními hádky končící qÍhrůžkami smrtí. A]e
když řeknete ,,H}.undai.. v Nošovicích dnes, ni
koho to ani nezvedne ze židle. A to se zrovna
mluví o dalším rozšíření fabriky, z jejíchž pásů
by po přechodu na třísměnný provoz mělo
sjíždět 3o0 tisíc aut ročně. Domolodci zůstá.
vají v klidu, protoŽe se až dosud nenaplnila
žádná z černých obav spojovaných s automo
bilkou v počátcích \,ýstavby. V NoŠovicÍch ne-
nastal střet kultur, nezaplavili je cizokrajní Ko-
re]'ci, nezkrachovalo zemědělské družstvo a od
podnikatelů neprchli zaměstnanci do automo
bilo!ých hal za \,ryššÍm platem. stejně tak se
ale nesplnila ani optimisÚcká očekávánÍ roz-
voje mÍstních podnjkaIe|ů nebo sníŽenÍ neza-
městnanosti v této tisíciblavé obci známé pro-
dukcí zelí.

l{ic nevím a nechci vědět
Na obrázcích ]'sou stromy zabarvené do čeI-
vena, do zlatova nebo do hněda, jeden jako
druhý liší se od sebe jen barvou. Na nástěnce
u vstupu do samoobsluhy v Nošovicích visí
\,ýklesy dětÍ loístní základký vedle nich te-
lefonní číslo na čistírnu peŤí a upoutávka na
rockový koncert. Mezi letáčky je připíchnuta
1 nenápadná čelnobílá pozvánka na předpŤe-
miéru nového dokumentárního fllmu Vše pro
dobťo sDěta a Nošouic, jehož hlavnÍmi hrdiny
jsou plávě nošovičtí obwatelé a automobilka
Hyundai, která před pěti lety na pobídku čes
kého státu přišla s plánem postavit za obcí na
300 hektarech zelných polí novou montovnu
sÚch vozů. Na pozvánce je rukou krasopisně
napsána výzva, že by se zájemci o zhlédnutí
filmu měli kvůli omezenému počtu míst pře-
dem registrovat.

Během prvního dne se na úřadě sice přihlá-
silo dvacet Nošovických, velký náVal se však
neočekává' Ačkoli před pěti lety se tu nad hla-
vami lidí, kteŤí nechtěli prodat své pozemky
a ohrožovali tím milionové zisky svých k pro-
deji ochotných sousedů, vznášely uýhružky
smřtí, dnes už v obci o minulosti nikdo nechce

mluvit. ,,My nevíme o nich, oni nevědí o nás,..
charakte zuje vzájemné spoluŽití automobilky
s vesnicí mluvčí H}'undai Petr Vaněk

V riimci dobr'ých vztahů sice místním dětem
jednou za rok zaměstnanci automobilky převle-
čenÍ za Milqrláše a čerta přivezou balíčky s pas-
telkami, čokoládou a leklamní nálepkou' jinak
se ale kontakty omezují na sponzorské dary.
starosta jednou za čas osloví fabriku s prosbou
tu o několik tisÍc korun na tisk turistické mapy,
tu o padesát tisíc na bufet plo slavnostní ote.
!ŤenÍ hřiště, lU o l40 tisÍc na prvomájovou Ve-
selici. Postupné prolamovád ledů sFnbolizuje
i ochlanný sedmimetro$ý val, jejž si obec jako
vyraz protestu proli investorovi, ktery se roz-
prostřel na jejich zelných polích, nechďa před
pěti lety mezi sebou a továmou postavit. Dnes
se však na radnici a po vsi mluví o jeho pro.
Íažen1.

Ty taky milioniř?
Nošovickjim ob}'vatelům a zároveň zeměděl.
cům ze dvou sousedních obcí Dobrá a NižnÍ
Lhoty lyplatil Molavskos]ezský klaj za !Ýkup
pozemků celkem přes padesát milionů korurl,
jenže na první pohled takové bohatstvi Vidět
není' Po silnici lejezdí Žádlá luxusní auta,
domy kolem jsou sice barevné a opravené, ale
tak je to dnes i tam, kde lidé neinkasovali mi-
liony za rodinné pole pod fabrikou. Zádný se-
znam noB'ch 150 milionářů neexistuje a místní
odmítají o svém novém životě s Velk]fuli penězi
a vedle velkých peněz mluvit. Jak rychle totiž
vlna zájmu do Nošovic pi'išla, tak rychle zase
odešla.

lnformace, že v obci V}Toste největší zahra-
niční továrna postavená u nás kdy na zelené
Iouce, přitáhla k NošovÍcím pozornost podni-
katelů a developerských firem. Nabízeli stavbu
nákupních center, instalaciban]<omat1, plona.
jali sÍ oba místní hotely nebo přestavěli obýtný
dům na ub],.tov[y pro dělníky. Developeři ale
odeš1i hned poté, co vešlo ve známost, že v au-
tomobilce bude sice pracovat tŤi tisíce lidí, a]e
naplostá většina z nich bude na šichtu dojíždět
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střet kultur nenastal.
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z širokého oko]í' V časech budování komplexu
by1y soukromé ub1'tovny a penziony plné, ale
dnes uŽ zejí prázdnotou. Korejské rodiny totÍž
většinou bydlí ve Er'ýdku-Mstku, přotože tamní
základní škola jim a jejich dětem na rozdíl od
Nošovic nabízí zvláštní jazykoÚ prograE.

Vedle zklamaných provozovatelů ubytování
jsou nepříjemně překvapeni i nošovičtí podni-
katelé. Kdysi doufali, že příchod obrovské in-
vestice bude vidět i v jejÍch pokladnách, ale
dnes už vědí, že to byla iluze. ,,Jednali s námi
o návrhu závodní kuchyně. Zplacovali jsme

nás plezident Tepubliky a l idé si za penize, co
dostali, vyšperkovali domy, takže obec lépe
qlpadá. Z mého pohledu se automobilka tedy
určitě !ryplatila,' říká starosta. s šéfem auto.
mobilky se teď proto dohodli, že udělají různé
akce, aby se fablika a Nošovičtí víCe sblížili.
Proto posunou třeba letní slavnost tak, aby uŽ
Io nebylo V dobé podnikové dovo]ené.

Vyiížd'ka na notorce
Když ale opustíme Nošovice a půjdeme se na
lŤhodnost investice zeDtat na úřad Moravsko-

zuje zájemce o čísla na agenturu czechlnvest.
Ta Vlýhodu vidí především v tom, že dodavatelé
H}tndai stejně jako všichni jednot]M zaměst-
nanci platí státu daně a sociální odvody.

Plotože nejsou k dispozici žádné konkrétní
tabulky o přínosech této investice, Iozhodl se
profesor Vysoké školy báňské - Technické uni'
ve.zity v ostravě Zdeněk Mikoláš vzít \,aipočty
do vlastních nrkou. Právě pracuje na metodách,
iak zjistit' jestli automobilka přispěIa ke zvý-
šení českého HDP PŤítomnost tak velkého za-
hraničního investora nicméně z jeho pohledu

l :.."i' ' Vztah
k Hgurudai
se měni lidé
již nejsou tak
nepřdteIštL

jim návrh' kteý poslali někam do Prahy. Ale
z Prahy pak pŤišla uŽ hotová kuchyně, aniž by
s námi pak ještě kdokoli jednal,' říká majitel
místní firmy Gastloservis Ladislav Voikovský
A zkušenosti dalších jsou stejné. "okolní obce
jsou moc malé, pň našich objemech se se zakáz-
kami obracíme na velké flrmý.. \,f/světlÚe Petr
Vaněk z Hy-ndai. Úktid tak v halách zajištuje
firma z ostraw, oděvy posÍlá fiIma do čistíIny
v eeském Těšíně a dopra\,'l'l zaměstnanců do
práce zajišťují fir'rrry z F{ídku-Místku. Investice
ani nesnÍžila osmiplocentní nezaměstnanost
V Nošovicích, ve fabrice pracují totiž jen tři lidé
z obce. ,,staršÍ lidé se asi bojí, Že by pláci upásu
nezvládali,.. lysvětluje si nezájem místních sta
rosta Mhoslav l<ačmalčík.

Do obecní kasy nejde ani daň z přijmů, pro-
tože zahraniční investoÍ je na deset let od
platby osvobozen. Přesto se zdá, že radnice
piÍtomnost továmy ve svém areálu spíše vítá.

"Je 
to radost, o Nošovicích se mluví, navštívil
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slezského kraje nebo na ministelstvo průmyslu
a obchodu, už tak konkrétní odpovědi neusly-
šíme. KŤaj se raduje z 2600 zaměstnaných, ale
povaŽuie za brzké hodlotit projekt, za který
z kŤajské kasy zaplatil celkem dvě stě milionů
korun' ,,jako celek... Ministerstvo průmyslu
a obchodu vyčíslilo svou illvestici na celkem 6'5
miliardy korun, z toho zaplatilo 1,5 miliardy za
!5ikup pozemků a přípra!'u inflastruktury a na
pět miliald kolun s Hyundai uzavřelo takzva-
nou investiční smlouvu. V plaxi to znamená,
že stát dal firmě napřÍklad 200 tisíc korun za
každé nové placovní místo a navíc platí školení
no!Ých zaměstnanců, odpustil firmě na deset
let platbu dané z pŤíjmů a dává jí dotace za kaž-
dou další investici.

Jak dalece se státu tato obří investice Vypla-
tila' ovšem zatím nevíme. "Ministerstvo neza-
dává ani lrezplacová.]á analýzy ekonomické
návlatnosti jednotlivých Ínvestičních pŤo-
jektů,.. říká jeho mluvčí Pavel Mček a odka-

pomoNa zlepšení infrastruktury (stavba rych-
lostní silnice nebo oplava letiště) a podle neo-
flciálních odhadů drží nezaměstnanost v klaji
až o dva procentní body níže. 'Je to, jako když
jeden přijede na motorce a druhý na kole. Ten
na motoTce řekne, když chceš se mnou držet
krok, tak si musíš udělat Ťidičák. A přesně taiG
hle !ýváří př{tomnost Korejců tlak na kvalitu,
na vzdělanost a na inovace,.' hodnotí ekonom
Mikoláš.

A H],'undai je podle něj především budouc-
nost, protože kvťlli modelnizaci mizí placomí
místa v zemědělstvÍ a v legiolu se objevujÍ
obaq/, že do pěti let by mohl zkrachovat i pivo-
var Radegast, tedy dva další největší zaměst-
navatelé v okolí. 'Vztah k H],'undai se proto
mění, lidé už nejsou tak nepřátelští. Tuší todž
už dnes, že automobilka bude v budoucnu za-
městnávat jejich děti'.. shrnuje Zdeněk Mikoláš,
jehoŽ syn mimochodem v persolálním oddělení
automobi]ky placuie již dnes. i*
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