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Zřejmě už při oslavách stého výročí narození slavného genetika Gregora Johanna Mendela si také Novojičínští uvědomovali význam
této osobnosti, původem z Hynčic, což je třináct kilometrů od Nového Jičína, tehdy kulturního a společenského centra oblasti zvané
Kravařsko. V roce 1927 zdejší radní vypsali soutěž na pomník tomuto věhlasnému krajanu, po němž už byl pojmenován zdejší park.
Z 16 přihlášených návrhů zvítězil ten od slezského sochaře Josefa Obetha, jehož dílo s názvem „V zrcadle stvoření“ bylo v červenci 1931
ve Smetanových sadech slavnostně odhaleno a pravděpodobně se jedná o největší Mendelův pomník na světě. V roce letošního 200.
výročí Mendelova narození se zrodila myšlenka vrátit této části parku s pomníkem i její původní název. Text a foto: Pavel Wessely

Mendelův pomník ve Smetanových sadech
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Otevíráme REUSE centrum
V areálu separačního dvora na ulici

Suvorovova v Novém Jičíně bude
15. srpna v 16:00 hodin slavnostně ote-
vřeno REUSE centrum. Občané zde
mohou odevzdat věci, pro které již
nemají využití, ale někomu jinému by
se mohly hodit. Samotný provoz zahájí
sběrné centrum již v pondělí 1. srpna. 

O minimalizování objemu odpadu a o jeho co nejlepší využití se
Nový Jičín snaží dlouhodobě, v letošním roce dokonce obdržel kera-
mickou popelnici za nejlepší systém třídění odpadu v kraji. „REUSE
centrum je jednou z mnoha aktivit, kterou pro snížení produkce
odpadu děláme. Kromě předcházení vzniku odpadu má toto zařízení
i pozitivní sociální aspekt, protože v něm bude možné zdarma získat
užitečné věci. Chceme tím také ukázat, jak staré věci, které bychom
jindy vyhodili, mohou získat nový smysl. Bude to vlastně takové
moderní vetešnictví,“ popsal místostarosta Ondřej Syrovátka. 

Provozní doba centra bude shodná s provozní dobou separačního
dvora, tedy každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hodin, s hodinovou
polední pauzou, avsobotu od 8:00 do 12:00 hodin. „Občané zde budou
moci bezplatně odkládat a přijímat věci jako například knihy, nádobí,
talíře, hrnce, sklenice, hrníčky, kola, lyže, dětské autosedačky, které by
jinak skončily v kontejneru s odpadem. Naopak zde nebude možné
odkládat použitá elektrozařízení, protože na ně nelze získat revizi,“
uvedl ředitel technických služeb Pavel Tichý. Pravidla pro převzetí před-
mětů do REUSE centra jsou stanovena v provozním řádu. REUSE cen-
trum bylo vytvořeno prostřednictvím zaměstnanců technických služeb
města investičním nákladem ve výši zhruba 350 tisíc korun.

Slavnostní otevření REUSE centra bude provázet doprovodný
program, jehož součástí budou například workshopy zaměřené na
předcházení vzniku odpadu a nejrůznější aktivity v oblasti nakládání
s odpady.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Slavnost města Nový Jičín
Po dvou letech se opět můžeme těšit na tradiční Slavnost města Nový

Jičín, která se uskuteční 9. a10. září. Hlavní téma slavnosti je „Novojičínští
na vodě a na moři“, doplněné doprovodným tématem 100 let skautingu
v Novém Jičíně. Kulturní program bude probíhat na Masarykově náměstí
av historickém jádru města. Chybět nebudou jarmark, různá vystoupení,
workshopy, dětská zóna, skautské stanové městečko ani slavnostní
průvod v 15:00 hodin. V pátek 9. září proběhnou na náměstí koncerty
Ondřeje Rumla & Jazz Quintet – Jdeme na Ježka a koncert Dalibora
Jandy & Prototyp. V sobotu 10. září slavnost vyvrcholí koncertem pís-
ničkáře Pokáče, laserovou show a koncertem kapely Jelen.

U příležitosti slavnosti vyhlašujeme soutěž O nejoriginálnější klobouk
slavnosti města Nový Jičín s tématem vody amoře. Registrace soutěžících
proběhne 10. září od 13:00 do 14:30 hodin v označeném stánku na
náměstí. Vyhlášení a ocenění bude tentýž den v 16:50 hodin na hlavním
pódiu. Při hodnocení klobouků bude upřednostněna autorská tvorba.

V kině Květen bude i letos zřízena půjčovna kostýmů v rámci slav-
nosti. Výpůjčka bude možná od 6. do 8. září od 14:00 do 17:30 hodin.
Vchod do „improvizované“ půjčovny bude z Havlíčkovy ulice. Kos-
týmy se budou půjčovat po úhradě vratné zálohy 200 korun a před-
ložení průkazu totožnosti. Děti do 15 let si mohou zapůjčit kostým
pouze v doprovodu zákonného zástupce. Zapůjčené šatstvo se
bude vracet v sobotu 10. září do 18:00 hodin na ekonomickém oddě-
lení městského kulturního střediska v budově Staré pošty.
Městské kulturní středisko Nový Jičín

Oprava střechy radnice
Během léta probíhá rozsáhlá oprava střechy budovy radnice na

Masarykově náměstí, která potrvá do konce srpna. V rámci staveb-
ních prací je měněna plechová krytina nad hlavní částí objektu včetně
celého bednění, je prováděno nové laťování a oplechování. Dále se
provádí stabilizace dřevěné konstrukce střechy a mění se poškozené
trámy. Stávající i nové dřevěné prvky budou opatřeny nástřiky proti
dřevokazným škůdcům, plísním a houbám. 

Důvodem oprav byla ve velkém rozsahu poškozená kovová krytina,
která se provizorně opravovala lokálními záplatami, adále zatékání poni-
čenou částí dřevěné konstrukce. Radnice je kulturní památkou anachází
se vměstské památkové rezervaci, proto veškeré práce probíhají v sou-
ladu sprincipy památkové péče. Zdůvodu úpravy elektroinstalace umís-
těné na střeše je dočasně odpojeno osvětlení radniční věže ahodinových
ručiček. Předpokládané náklady opravy jsou 2,5 milionu korun bez DPH.
Část nákladu ve výši 570 tisíc korun bude hrazeno zProgramu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón.
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury České republiky.
Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního

Stoletá Marie Jakůbková

Vzácné životní jubileum, rovných 100 let, oslavila 18. července
Marie Jakůbková žijící v novojičínské části Kojetín. Jako recept
na dlouhověkost doporučila pohyb, protože stále ráda pracuje
na zahradě. V den narozenin ji přišli popřát také zástupci města,
včetně starosty Stanislava Kopeckého.
Foto: Radka Cahlíková

Dva noví čestní občané města

U příležitosti stého výročí založení novojičínského gymnázia
zástupci vedení města předali na Juniálesu čestné občanství in
memoriam profesoru gymnázia Františku Gregorovi, účastníku
protinacistického odboje, který v roce 1942 zahynul v koncentrač-
ním táboře, a absolventu gymnázia generálmajoru Jaroslavu Hla-
ďovi, válečnému letci stíhací perutě RAF, který zemřel v roce 1990.
Pamětní listy potvrzující čestné občanství převzali František Gregor,
syn Františka Gregora, a Božena Hlaďová, manželka generála Jaro-
slava Hlaďa. Udělení těchto čestných občanství schválilo v březnu
zastupitelstvo města na návrh gymnázia. 
Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Božena Hlaďová a František Gregor na výstavě ve vestibulu radnice, která
byla věnována i dalším osobnostem gymnázia, jejichž osudy ovlivnila
druhá světová válka. Foto: Radka Cahlíková 
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Lidem slouží Portál občana
Portál občana města je webová aplikace, která

umožní elektronickou komunikaci občana s úřa-
dem. Přináší rychlejší a efektivnější řešení životních

situací bez nutnosti návštěvy úřadu. Je součástí nového komplexního
informačního systému, který město pořídilo letos.

„Portál občana je dalším krokem v naší snaze co nejvíce občanům
zjednodušit a zefektivnit komunikaci s úřadem. Každý rok se ve spo-
lupráci s Komisí pro otevřené město snažíme zavést alespoň jedno
takzvané „chytré“ vylepšení. V poslední době to byla například apli-
kace Mobilní rozhlas, možnost online objednání na úřad, aplikace
Nový Jičín v mobilu nebo Elektronické úřední desky, jejichž realizace
proběhne ještě letos,“ popsal místostarosta Ondřej Syrovátka. Infor-
mace, ke kterým se lidé dříve dostávali prohledáváním webu města,
teď najdou přehledně pod jedním odkazem a k tomu s několika
vylepšeními. „Portál občana na jednom místě shromažďuje informace
a nástroje, které občané ke komunikaci s úřadem potřebují. Nově
umožňuje například uhrazení poplatků za komunální odpad nebo
psy a především také kontrolu, zda již máme zaplaceno, což dříve
nebylo možné,“ doplnil Syrovátka.

Portál občana na jednom místě integruje také již dříve používané
funkce. „Jsou odsud dostupné informace a služby jako například
rezervační systém k vybraným přepážkám, úřední deska, klikací roz-
počet nebo telefonní seznam úřadu. Nově je možné prostřednictvím
portálu občana ve složce ePodání odeslat elektronický dokument
úřadu,“ doplnil vedoucí odboru organizačního Zdeněk Petroš. „Další
možnosti pak portál nabízí po přihlášení do neveřejné části portálu.
Zde se může občan přihlásit například přes bankovní identitu. Pokud
ji využije k přihlášení do neveřejné části, rovnou bez vyplňování
dalších údajů například vidí, zda má ještě nějaký neuhrazený popla-
tek,“ upřesnil Petroš.

Odkaz na Portál občana města najdete na www.novyjicin.cz nebo
přímo na portal.novyjicin.cz.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Pivobraní přáli lidé i počasí

Tropické počasí a tomu odpovídající žízeň návštěvníků provázely
letošní Pivobraní, které po dvouleté nucené pauze proběhlo 25. červ-
na na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Zlatavého moku v pestré
druhové skladbě se k velké radosti sládků z minipivovarů od nás
i ze zahraničních partnerských měst vytočilo přes 100 hektolitrů. Je
v tom zahrnuto i 250 litrů piva, které na oslavu 10. výročí uzavření
partnerství s Novým Jičínem zdarma čepoval minipivovar z němec-
kého Ludwigsburgu. 

Činili se také kuchaři, kteří příchozí uhostili například pečeným
seletem nebo sladkými bramborovými hranolkami. Není proto
divu, že na Pivobraní za celý den zavítaly tisíce lidí, přičemž žádné
z 800 míst k sezení nezůstalo volné. Jako suvenýr si často odnášeli
vratné kelímky s unikátním novojičínským potiskem, zpět se jich
nevrátilo 2 500, z čehož usuzujeme, že se lidem zalíbily.

Kromě sládků, kuchařů, prodavačů ve stáncích, účinkujících
a pořadatelů se o zdárný průběh festivalu zlatavého moku zasloužili
naši partneři, kterým za to velmi děkujeme. Za všechny připomeňme
společnost KODIS a Moravskoslezský kraj, jež zavedením mimo-
řádných večerních spojů umožnili návštěvu Pivobraní a zdárný návrat
z něj obyvatelům okolních měst a obcí, aktivní podíl armwrestlingo-
vého klubu na pivní soutěži, Rožnovské pivní lázně a partnerské
město Kremnica, které věnovaly ceny do pivní soutěže, nebo rodinné
centrum Mozaika a jeho doprovodný program pro děti. Poděkování
patří rovněž Českým drahám za vypravení historického parního
vlaku, lidé si mohli užít i zážitkové jízdy historickým autobusem,
které končily prohlídkou prostor bývalého pivovaru na Bochetě. 
Návštěvnické centrum  

Pohled na novojičínské Pivobraní z věže radnice. Foto: Lenka Malinová

Pravidelná péče o památky

Město Nový Jičín provádí pravidelnou údržbu kulturních památek.
Jedná se o odstraňování drobných závad v zájmu jejich zachování
do dalších let, bez nutnosti celkového restaurování. V letošním roce
probíhá údržba sloupu Panny Marie na Masarykově náměstí, který
byl restaurován v roce 2006 a naposledy prošel údržbou před sedmi
lety, a sochy sv. Antonína Paduánského na ulici K Nemocnici, res-
taurované v roce 2010. Obě památky vykazují známky znečištění
a mechanického poškození. Celková cena prací je 230 tisíc korun.
Z důvodu zajištění bezpečnosti došlo k umístění mobilního oplocení
kolem morového sloupu na náměstí. Demontáž oplocení předpo-
kládáme na konci srpna po ukončení všech prací.
Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Vítání prázdnin a Juniáles

Poslední školní den patřil tradičně v Novém Jičíně dětem. Na Masa-
rykovo náměstí ho přišly oslavit děti z novojičínských mateřských škol,
gymnázia a děti, mládež i dospělí z širokého okolí. Dopolední Juniáles
byl v podání studentů zdejšího stoletého gymnázia. Odpolední program
Vítání prázdnin začal tradičním pěveckým vystoupením mateřinek,
kdy se na podiu sešlo najednou více než 210 dětí ze všech novojičín-
ských mateřských škol azazpívaly písně Václava Ptáčka pod taktovkou
sbormistra Josefa Zajíčka. Dále akce pokračovala vystoupením Matýs-
ka a jeho kamarádů, koncertem Aniky IRIS a Toma Seana. Po celou
dobu bylo možno navštívit workshopy, občerstvit se. Letní parné počasí
nás provázelo celý den a navodilo ten nejlepší začátek prázdnin.
Iva Pollaková 

Pěvecký sbor dětí novojičínských mateřských škol. Foto: Nikol CandrováRestaurátor dokončuje retuše na morovém sloupu. Foto: Radka Cahlíková
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Vyhodnocení úspěšných žáků

Nejúspěšnější žáci novojičínských základních škol byli 23. června
oceněni na slavnostním setkání v aule radnice. Odměnou za jejich
snažení jim byly diplomy čestného uznání a poukázky do sportovní
prodejny, které jim předal starosta města Stanislav Kopecký společně
s vedoucí odboru školství, kultury a sportu Oldřiškou Navrátilovou.
Oceněné žáky, ředitele a pedagogy základních škol přivítal místo-
starosta města Ondřej Syrovátka, který celou událost moderoval
a připomněl důležitost vzdělání pro budoucnost všech. Dopoledne
zpříjemnili hudebním vystoupením žáci Základní školy Jubilejní. 

V kategorii žáků reprezentujících školu a město ve vědomostních
a sportovních soutěžích byli oceněni: Vendula Románková ze 7. B,
Marek Pístecký z 9. B ze Základní školy Tyršova, ze Základní školy
Komenského 66 Kaya Grossmannová z 9. B, Albert Toman ze 7. B
a František Machetanz z 8. A. V druhé hodnocené kategorii žáků,
kteří dosahují trvale výborných studijních výsledků, byli oceněni
deváťáci: za Základní školu Jubilejní Adéla Halaštová, Matyáš Hübl,
Jan Konečný, Jan Novák a Matěj Šedivý, za pracoviště Dlouhá Tomáš
Brachniak, Tomáš Podhajský a Daniela Pietrzalová, ze školy Tyršova
Agáta Pavelková, Adéla Žingorová, Matěj Ondryhal a Vojtěch Pavlík,
z Komenského 68 Patricie Chalupová, Tereza Krainová, Jakub Mizera
a Karolína Kachelová, Komenského 66 Denisa Riessová, Adéla Mel-
čáková, Tereza Janošková a Rozálie Bezděková.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí 

Ocenění školáci a zástupci škol v aule radnice. Foto: Michaela Bluchová

Jan Saudek v Novém Jičíně

„Život není škaredý a krátký. Je dlouhý a krásný.“ Tento citát Jana
Saudka krásně podtrhuje výstavu tohoto proslulého fotografa, kterou
na Staré poště připravilo novojičínské městské kulturní středisko
společně se zlínskou galerií Artrium. 

Výstava představuje celoživotní dílo světově nejuznávanějšího
českého fotografa Jana Saudka. Návštěvníci mohou zhlédnout dnes
již legendární originální fotografie z celého tvůrčího období mistra.
Rozsáhlá kolekce téměř sedmdesáti fotografií zahrnuje tvorbu ze
slavných šedesátých let až po současnost. Kurátor Pavel Chmelík
koncipoval výstavu podle obsahových témat fotografií, a tak milovníci
umění mohou prožívat dialogy mezi mužem a ženou, vrátit se do
období, kdy v Češích vládl vlastenecký duch, nebo cítit krásu dobře
fungující rodiny či se zastavit a obdivovat krásu ženy. Tato výstava
je jistě největším kulturním počinem letošního léta v našem městě.
Sběratelé jistě ocení, že všechny originální fotografie jsou prodejné.
Výstava na Staré poště potrvá do 21. srpna.
Městské kulturní středisko Nový Jičín 

Jan Saudek na vernisáži výstavy na Staré poště. Foto: Lenka Malinová

Den zdraví pro seniory 
Město Nový Jičín v rámci projektu Vitální senior 2022 uspořádalo

22. června vkrytém bazénu „Den zdraví pro seniory“. Areál včetně páry
a relaxačního bazénu byl zdarma přístupný celé dopoledne. Návštěvníci
si zacvičili aquaaerobic pod vedením zkušené lektorky Petry Poláchové,
která do cvičení dokázala zapojit i přítomné pány. Pomůcky ke cvičení
zapůjčila Plavecká škola Laguna. Program doplnila přednáška Radomíra
Wojnara na téma „Léčivé byliny, použití aúčinky“ azdravotní pojišťovny
nabízely měření tlaku, saturace a in-body parametrů. Za pomoc při rea-
lizaci děkujeme basketbalovému klubu, provozovateli bazénu.
odbor sociálních věcí 

Košíky na gastroodpad
Aby město lidem třídění gastroodpadu usnadnilo, mohou si

v Návštěvnickém centru vyzvednout košíky do domácností, které
jsou na odkládání tohoto odpadu určeny. Cena košíku je 50 korun,
což je zhruba polovina skutečných nákladů. „Chceme tímto způ-
sobem podpořit obyvatele města, aby gastroodpad třídili, a záro-
veň jim to trochu zjednodušit, proto část nákladů hradí město,“
uvedl místostarosta Ondřej Syrovátka. V Návštěvnickém centru
je možné koupit i kompostovatelné sáčky, které lze do košíků
vložit.
Radka Cahlíková, tisková mluvčí

Třídění gastroodpadu se ujalo
Občané Nového Jičína mají od března možnost ještě více snížit

množství vyprodukovaného odpadu, které končí na skládce. K již
běžně tříděným složkám směsného komunálního odpadu jako je
papír, plast, sklo, kov a oleje je nyní možnost třídit také gastroodpad. 

V březnu byl spuštěn pilotní projekt, kdy jsme po městě rozmístili
celkem 40 speciálních hnědých nádob. Gastroodpad je svážen
každý týden a již první svoz byl velkým úspěchem, kdy některé ná-
doby obsahovaly i 40 kilogramů daného odpadu. 

Občané ukázali chuť podílet se na projektu a rozšíření možnosti
třídění dalších složek komunálního odpadu. Za první čtyři měsíce
projektu se podařilo nasbírat přes 15 tun. Jedná se o 15 tun odpadu,
které díky vám neskončily na skládce. Vytříděný odpad putuje do
odpadářské bioplynové stanice, kde je zpracován na elektrickou
energii, teplo a plyn.

Nový Jičín je v porovnání s jinými městy statisticky na předních
místech naplněnosti jednotlivých nádob při zavedení projektu. Děku-
jeme za zájem občanů Nového Jičína o třídění odpadů.
Markéta Servátková, odbor životního prostředí Gymnázium a partnerská města

Novojičínské gymnázium realizuje pravidelná setkávání žáků středních
škol z partnerských měst Epinalu a Ludwigsburgu. Spolupráce
s Lyceé Pierre Mendes funguje již od roku 2008 a propojení s Friedrich
Schiller Gymnasium začalo v roce 2014. Bohužel, pandemie program
přerušila, ale jakmile se v Německu a Francii změnily podmínky vyces-
tování, připravilo naše gymnázium program pro návštěvu partnerů,
který navázal na dohodu o spolupráci těchto měst a škol. Výměnné
mezinárodní pobyty mají řadu cílů, především sdílení kultur, tradic azvy-
ků, a také poznávací a vzdělávací aktivity. Zahraniční žáci se mohou
seznámit i se zajímavostmi Nového Jičína a v této oblasti jsou význam-
ným spolupracovníkem městské kulturní středisko a zdejší radnice.
Patrik Kočí, Gymnázium Nový Jičín
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Vážení čtenáři, mám pro vás k zamyšlení nový životní příběh
z mé praxe... 

Spolužáci z vysoké školy se spolu před pěti lety vzali a mají dvě
malé krásné děti. Manželka nedávno oznámila manželovi, že se
chce rozvést, že k němu nic necítí. Vedle toho navrhla, že byt zůs-
tane po rozvodu jejich ve spoluvlastnictví (je na něj přece společná
vysoká hypotéka) a po rozvodu budou mít k dětem střídavou péči
s tím, že jeden týden bude v bytě bydlet ona a druhý on. Avšak,
manžel se rozvádět nechce a chce bojovat o manželství. Ona však
k němu cítí odpor. Má tento boj o manželství smysl? Pokud se
nejedná o takzvaný nesporný rozvod, kdy se manželé společně
na všem dohodnou, sdílení jednoho bytu mi přijde přinejmenším
„zvláštní“. To po týdnu bude manžel uléhat do postele, kde ještě
včera ležela jeho bývalá žena a třeba ani ne sama? Z lednice si
vezme mléko a sýr, co manželka nechala, a pak jí za to zaplatí
100 korun? Ponožky a trenky bude prát na oplátku bývalá man-
želka, když jí je nechá manžel v pračce a koš na prádlo bude plný?
A kdo bude platit elektřinu? A tak dále… Hlavní je, že na děti to
bude mít pozitivní vliv, že ano! Nic nepoznají … Já být dítě, tak
bych to poznal! Manželství a rodina jsou svaté, nejedná se o rutinu
a stojí za to se snažit je udržovat každý den. Někdy stačí málo,
jen to „málo“ zkusit. 
Tomáš Panáček, advokát

Fejeton
Novojičínského zpravodaje

Manželé ne, rodiče ano

Třeťáci na Ranči Na kopci

Na sklonku školního roku žáci 3. A Základní školy Komenského 66
prožili krásné dopoledne na Ranči Na kopci v Bludovicích. Majitel
ranče a tatínek třeťáka Filipa, pan Orság, hned na úvod pohostil děti
zmrzlinovým kornoutem. Za chvíli jsme i s prarodiči Filipa šli společně
vzhůru do kopce za zvířaty. Poutavě nám vyprávěli o tom, jak se kdysi
v těchto místech žilo, kolik bylo v Bludovicích i blízkém okolí statků,
jaká zvířata se zde chovala. Pro děti bylo zajímavým překvapením,
že se na každém z pěti statků chovalo přibližně 500 ovcí.

Děti viděly živá zvířata v překrásném prostředí pastvin a lesů, v
ohradě nádherné koně a v lese skotské plemeno krav a býků, kteří
nás už z dálky vítali hlasitým bučením. Nádherný pohled byl také na
malá telátka. Procházkou po ranči nás doprovázel pastevecký pes,
který hlídal, aby se žádné dítě na pastvinách neztratilo. 

Když jsme se vrátili zpět k domu, dostaly děti plnou mísu nakrájeného
ovoce na svačinku a na závěr si ještě všichni zasoutěžili. Děti odcházely
z ranče spokojené a plné zážitků.
Text a foto: Lenka Daňková, učitelka 3. A

Komenda se baví

Závěr loňského školního roku na Základní škole Komenského
68 patřil famóznímu Rainbow runu. Letos byl dán prostor pro usku-
tečnění nápadů členů školního žákovského parlamentu. 

Na jejich popud byl napříč školou natočen videoklip na skladbu
Danza Kuduro, která byla zvolena hlasováním tříd. Dívky druhého
stupně pak secvičily na tuto skladbu choreografii. V pondělí
27. června bylo taneční vystoupení všech žáků natočeno dronem
na školním hřišti. Pohled na tančící děti tvořící v barevných tričkách
tvar květiny s pozadím historické budovy školy je úchvatný. 

V úterý pak následovalo dopoledne plné her a zábavy nazvané
„Komenda se baví“. Žákovský parlament vymyslel a připravil
dvacet disciplín, sportovních, zábavných i teambuildingových.
Školáci například museli spolupracovat při přesunu nákladu
pomocí tyčí nebo složit báseň ze zadaných vět. Všichni žáci
i pedagogové se pobavili, zasmáli, zafandili, i se zapotili, a finanční
odměna v podobě jedlého papíru byla příjemným oceněním za
jejich snahu. 

Videoklip i záznam závěru školního roku najdete na stránce:
www.zsko68nj.cz.
Hana Šmídová

Barevná květina zachycená dronem, kterou děti vytvořily na školním hřišti.
Foto: archiv ZŠ Komenského 68

Dvacátá školní olympiáda 

V samotném závěru školního roku proběhla ve sportovním areálu
Tělovýchovné jednoty Nový Jičín tradiční Olympiáda žáků Základní
školy Tyršova. Dívky a hoši se za mohutného povzbuzování spo-
lužáků utkali v těchto disciplínách: florbal chlapců, přehazovaná
děvčat, kopaná chlapců i dívek a samozřejmě nemohla chybět
ani královna sportu lehká atletika. Přihlášené kluky a holky čekal
napínavý čtyřboj. Jubilejního dvacátého ročníku se zúčastnilo
kolem 190 soutěžících. Ti nejúspěšnější obdrželi medaile a diplo-
my.
Milan Konečný

Vítězové atletického čtyřboje starších chlapců. Foto: Rudolf Balon
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Preventivní aktivity na gymnáziu

Gymnázium v Novém Jičíně se zapojilo do dotačního programu
„Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí
a mládeže na školní rok 2021/2022“. Program byl vyhlášen Morav-
skoslezským krajem. 

Náklady na realizaci projektu „Preventivní aktivity pro žáky GNJ III“
tak byly zčásti hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Této
podpory se dostalo adaptačním kurzům, které proběhly v prvním
týdnu měsíce září, a také preventivním programům realizovaným
metodami zážitkové pedagogiky a seberozvojovými koučovacími
metodami. Programy navazovaly na besedy žáků s Pavlem Letým,
okresním metodikem prevence rizikového chování. Dalšími akcemi,
které byly podpořeny Moravskoslezským krajem, byly výjezdové
dvoudenní preventivní programy pro žáky 3. ročníků a interaktivní
výšlapy na vrchol hory Javorník. Dvoudenní programy byly realizo-
vány mimo areál školy na táborové základně na Kletné, a to pod
vedením zkušených pedagogů a externích lektorů. 

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje umožnila snížit náklady
na realizaci preventivních aktivit, a tím pomohla podpořit myšlenku
uceleného a propojeného systému prevence rizikového chování ve
škole. 
Ivana Chuchmová, školní metodička prevence 

Foto: archiv gymnázia 

Restaurant day ve školce

Mateřská škola Bludovice se během června stala skutečně
mezinárodním prostředím, máme tu děti pěti národností, české,
ukrajinské, bulharské, vietnamské a americké. To nás inspirovalo
k dlouhodobému projektu, v rámci kterého jsme prozkoumávali
všechny tyto země z mnoha různých hledisek, a který vyvrcholil
mezinárodní zahradní oslavou. Uspořádali jsme spolu s rodiči
Restaurant day a ve skvělé atmosféře jsme si všichni mimo jiné
užili mnoha lokálních tradičních pochoutek. Děkujeme všem za
pomoc a účast.
Text: Iva Brandejsová, foto: Sylva Beránková

Výuka na farmě a ranči

Díky podpoře města jsme mohli v Základní a mateřské škole spe-
ciální na Komenského ulici realizovat projekt „Rozšíření praktických
kompetencí žáků a zooterapie v prostředí chovu domácích zvířat“.
Přestože využíváme při výuce prvouky velké množství obrázkového
a fotografického materiálu, je seznámení se se životem zvířat v při-
rozeném prostředí daleko efektivnější a emotivnější.

Farma Bludička umožnila dětem a žákům naší školy a školky zažít
velmi blízký kontakt s domácími a hospodářskými zvířaty. Pracovníci
Bludičky dětem přiblížili zajímavé poznatky o životě zvířat a jejich
mláďat. Děti si vyzkoušely, jak se krmí kozy, ovce, králíci nebo krávy.
Rozšířily si tak své vědomosti a zažily bezprostřední pocit z dobře
odvedené práce. Kontakt se zvířaty formou hlazení, čištění srsti, jízdy
na poníkovi nebo oslíkovi podpořil u dětí pěkný vztah ke zvířatům,
přírodě i k sobě navzájem. Praktickým způsobem mohly porozumět
tomu, co zvířata potřebují ke spokojenému životu a co mají rády. 

Také na ranči Hermelín se žáci zapojili do pracovní terapie a absol-
vovali tréninkové ježdění na koni, při kterém si vyzkoušeli jednoduchá
cvičení na posílení stability a rovnováhy. Vyvrcholením projektu byla
Školní jezdecká akademie, které se zúčastnili všichni žáci, kteří na
tuto terapii docházeli. Ostatní žáci a pedagogové je podpořili jako
diváci.
Irena Dudková 

Prázdninově na Jubilejní
Prázdniny jsou v plném proudu, tak to ostatně v červenci a srpnu

chodí. Na Základní škole Jubilejní si však skočili do prázdnin již
v polovině června. Rady rodičů na obou pracovištích školy všem
žákům, jejich rodičům a sourozencům, ale i zaměstnancům školy
přichystaly letní ochutnávku v podobě různých soutěží a disciplín.

Kdo byl unave-
ný ze skákacího
hradu, hodu na
cíl, balení kufru
na dovolenou,
z d o l á v á n í
různých překá-
žek a drah či
p r o h l í d k y
h a s i č s k é h o
auta, mohl se
o b č e r s t v i t
v provizorním
bufetu, později
o d p o l e d n e
opéct špeká-
ček, jen tak při

zvuku hudební kulisy odpočinout a povyprávět i zadovádět s přáteli
a známými. Počasí přálo a nezbývá, než poděkovat i touto cestou
všem rodičům, kteří se podíleli na přípravě obou akcí.
Text a foto: Miroslava Borošová

Foto: Tereza Adamcová
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Educa cestovala po Evropě 

Díky získané akreditaci programu Erasmus+ vycestovalo na pře-
lomu května a června 24 žáků Educy, Střední odborné školy na tři
týdny do Irska, Lotyšska a na Slovensko. Žáci pracovali ve firmách,
kde v rámci svého oboru (Cestovní ruch, Informační technologie,
Management sportu, Business a právo, Reprodukční grafik) vyko-
návali povinnou odbornou praxi. Svou účastí na stážích neprohlu-
bovali jen své odborné dovednosti, ale také poznávali odlišné kulturní
prostředí, zdokonalili se v anglickém jazyce a navázali nová přátelství.
Jelikož program Erasmus+ není určen pouze pro žáky, vycestovali
také tři pedagogové v rámci aktivity „job shadowing“, při které měli
po dobu jednoho týdne možnost poznávat a účastnit se výuky na
partnerských školách v Portu a Žilině.  
Šárka Nedělová, zástupkyně ředitele školy

Studenti Educy v lotyšské Rize. Foto: archiv školy

Na turnaji v Ludwigsburgu

Starší žáci Handball clubu Nový Jičín se zúčastnili házenkářského
turnaje v německém partnerském městě Ludwigsburg. O víkendu
9. až 10. července zajíždělo naše družstvo na prestižní turnaj a po
velmi kvalitních utkáních se umístilo ve své kategorii na pěkném
5. místě. Sice v základní skupině prohrálo s celkovým vítězem domá-
cím Ludwigsburgem I. 13:6 a partnerským  klubem z francouzského
Montbéliard 7:6, ale v dalších utkání již zvítězilo. I když starší žáci
nebyli v nejsilnější sestavě, zanechali významnou stopu na německé
půdě. Mají také přislíbenou účast od obou jmenovaných celků na
domácím turnaji Laudon Handball cup v roce 2023. Mimo turnaj
chlapci navštívili centrum Ludwigsburgu, překrásné zámecké zahrady
zámku a muzeum Mercedesu v nedalekém Stuttgartu. Účast si mlá-
dežníci pochvalovali a děkují za podporu městu Nový Jičín.
Marek a Petr Jaroňovi

Foto: archiv Handball clubu Nový Jičín

Pozvánky
• Dechovka na domácím festivalu

Městský dechový orchestr Nový Jičín v letošním roce absolvoval
pět vystoupení. V Novém Jičíně zahrál na Velikonočním jarmarku,
Pivobraní a v rámci kulturního léta v zahradě Nového slunce, v neděli
21. srpna bude orchestr opět vystupovat v zahradě Nového slunce
na III. ročníku festivalu dechových hudeb OD-Dechovky, a to nejen
s klasickým repertoárem, ale širokou veřejnost osloví také tanečními
a filmovými melodiemi.

• Toulky s Čejkou a Vysoké Tatry
Klub českých turistů, odbor Turisti Nový Jičín zve na 14. ročník akce
Toulky s Čejkou, která se uskuteční v neděli 14. srpna. Odjezd vlast-
ním autobusem v 8:15 h od Lidlu. Navštívíme rodný dům J. G. Men-
dela v Hynčicích a pak se vydáme na pěší túru do okolí Potštátu
a k pramenům Odry. Délka trasy do 15 km. Návrat do Nového Jičína
do 19:00 h. Všechny příznivce turistiky také zveme na zájezd do Vy-
sokých Tater, který se uskuteční 4. až 9. září. Odjezd vlastním au-
tobusem v 6:00 h od Lidlu. Navštívíme Štrbské pleso, Furkotskou
a Monkovu dolinu, Veľké Biele pleso, chaty Plesnivec a další místa.
Je připraveno více variant tras podle výkonnosti. Informace na
https://turisti-kctnj.cz a na vývěskách na ulicích Lidická a K Nemoc-
nici.

• Výlet na Slezkou Hartu
Klub českých turistů, odbor TJ Nový Jičín zve všechny, kteří chtějí
poznat něco nového, na autobusový zájezd Slezská Harta, Uhlířský
vrch. Naplánovány jsou tři možné pěší túry v délce 8, 15 a 19 km.
Kromě přehrady Slezská Harta a Uhlířského vrchu s poutním kos-
telem a křížovou cestou budou k vidění i přírodní zajímavosti jako
Razovské tufity nebo lávový proud u Meziny. Odjezd z Nového Jičína
je v sobotu 20. srpna v 7.45 h od Lidlu. Více informací o akcích
a přihláškách naleznete na http://www.kctnovyjicin.cz nebo ve vý-
věsní skříňce na ulici Lidická.
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Z pohledu novojičínského městského syndika Johanna Horáka se
léto roku 1830 příliš nelišilo od těch předchozích. Až příliš dlouhé vyse-
dávání v magistrátní kanceláři, revize výslechových protokolů, pročítání
spisů, příprava a konfrontace svědků, hodiny strávené ve věznici
aúzkostlivé vyhledávání paragrafů v relativně novém trestním zákoníku
z roku 1804. A přitom se právě v těchto měsících měnilo město téměř
před očima. Postupný rozpad středověkého cechovního systému
a vznik prvních soukenických továren, zablácené ulice a veřejná pro-
stranství pomalu ustupující dlážděným plochám, nové kavárny. Byl
konec května, blížily se Letnice a měšťané, sedláci z okolních vesnic
i lidé z předměstí se chystali na další ze svatodušních jarmarků.

Nicméně město nahlížené očima syndika Johanna Horáka muselo
být už z podstaty světem za oponou. Světem, který ožíval ve vyprávění
žebráků, sirotků, vdov, vandrujících tovaryšů, zběhlých poddaných,
ale i novojičínských řemeslníků a všech, mezi nimiž měl městský
syndik hledat spravedlnost. Dochované protokoly trestní agendy
z prvních dekád 19. století jsou nejen příležitostnými sondami do
temných zákoutí lidské mysli, ale současně i bezprostřední kronikou
každodenního života města v bouřlivém období mezi Vídeňským
kongresem a velkou revolucí roku 1848. Dochované výslechové pro-
tokoly v sobě ukrývají dávno zapomenuté příběhy malých aktérů,
jejichž jména i osudy by se již dávno beze stopy rozpustily v událostech
velkých dějin. Dochovaly se však záznamy jejich hříchů a ty jsou
poměrně spolehlivým průvodcem kavárnami, tavernami, hlučícím
tržištěm, ale i řemeslnickými dílnami či dvory měšťanských domů. 

Dne 25. května poprvé předstoupila před Johanna Horáka služebná
Rosina Handke. Do Nového Jičína přišla z nedaleké německé vesnice
Klantendorf (Kujavy) před necelými šesti lety a než nastoupila službu
u pekařského mistra Johanna Tutschka, vystřídala několik řemesl-
nických dílen. Téměř třičtvrtě roku trvající služba v domě a dílně pekař-
ského mistra vzala za své jednoho letního dne roku 1830, kdy pekař
Tutschek prohledal její podkrovní světnici a v posteli pod peřinou
našel pět bochníků komisního vojenského chleba (Kommißbrod).
První výslech vedl syndik Johann Horák právě s poškozeným pekařem
Tutschkem, který pekl v květnové dny chléb pro vojenský erár. Po
dotazech na spolehlivost služebné se pekař přiznal, že nějakou dobu
váhal. Prohledat světnici své služebné se totiž rozhodl až po několika
upozorněních formanů, kteří mu dováželi mouku. Nakonec ho v neděli
před svatodušními svátky, kolem sedmé hodiny večer, upozornil jeho
čtrnáctiletý syn. Ten si všiml neobvyklého chování služebné, kterou
zastihl na schodech do patra, jak se s balíkem pod paží opatrně
rozhlíží kolem sebe. Vyšetřujícího úředníka zajímalo nejen chování
obviněné Roziny Handke, ale rovněž samotný proces pečení a násled-
ného uskladnění čerstvých bochníků chleba. Podle pekaře odnášeli
upečený chleba od pecí přes čeledník po schodišti do místnosti
v patře a klíče visely na zdi přímo v pekárně nebo v obytné světnici.
Bochníky si musela rychle odložit během cesty, asi někde do prostoru
za moučnici, a potom se pro ně nepozorovaně vrátit. Původně banální
záležitost prosté krádeže se však pro obviněnou i syndika zkompli-
kovala ve chvíli, kdy pekař obvinil i druhou služebnou Marianu Broß-
mann. Ta pracovala přímo v krámě a za předem domluvenou provizi
měla již delší dobu prodávat chléb, který Rozina kradla. Tato informace
nakonec musela vyvolat syndikův zájem a snažil se zjistit, kolik lidí
vlastně pekař v hospodářství zaměstnává a zda se na krádežích mohl
podílet ještě někdo jiný. Služebné a vdově Davidové z nedaleké
Loučky pekař plně důvěřoval a zcela ji vyloučil. Rovněž neměl sebe-
menší podezření k jeho současným tovaryšům Franzi Schwarzovi
a Josefu Anderschovi. Přičemž v případě dvou předešlých, kteří
v jeho pekárně na Höckringu pracovali do jara 1830, váhal. Oba byli
z Čech. Franz Kafka z Jičína a druhý, jehož jméno již zapomněl, přišel
do Nového Jičína až z Liberce. Jejich přílišná náklonnost k obviněné
Rozině Handke v něm podezření určitě budila. 

Podle údajů pekaře pracovala Rozina Handke v domě na Höckringu
nejpozději od léta roku 1829. Samotná rodina Johanna Tutschka zde
bydlela od srpna roku 1814, kdy si tehdejší 25letý katolický pekařský
mistr a rodák z jihočeské obce Choustník v Táborském kraji koupil

dům od klouboučníka Valen-
tina Tadeáše Hückela. V době
vyšetřování zde bydlel již
šestnáct let. Mezi lidmi v této
části novojičínského před-
městí nepatřil tedy rozhodně
mezi neznámé tváře a těžko
říct, zda ho někdo ze sousedů
nebo okolních řemeslníků
před novou služebnou varo-
val. Sám totiž nakonec při-
znal, že Rozina prokázala
svou „nevěrnost“ již během
předchozích služeb. Více než
pět let soužila bez výjimky
v domácnostech soukenic-

kých nebo postřihačských mistrů, nicméně nikde se nezdržela déle
než jeden rok. Snad nejdéle vydržela v domě soukeníka Johanna
Trubriga, který měl svou dílnu na rohu tehdejší Rosengasse (Dvořá-
kova) a Hältergasse (Zborovská), tedy v prostoru horního předměstí
cestou na Valašské Meziříčí. Důvody jejího odchodu vyplynuly z nava-
zující výpovědi, kterou podala vyšetřujícímu syndikovi 23. srpna.
Během zametání světnice našla několik přaden vlněné příze, které
si schovala pod zástěru, tajně je odnesla do pokoje a uložila do
postele. Čekala na příležitost, kdy by mohla navštívit punčocháře
a nechat si uplést nové punčochy. Hned následujícího pondělí ji mistr
poslal na delší obchůzku, která ji měla zavést až k zámečníkovi před
Dolní bránou cestou kolem punčocháře. Nicméně její plán byl poměrně
rychle vyzrazen a přízi musela vrátit.

Kromě krádeže a prodeje chleba nebo vysněných punčoch však
služebná a rodačka z Kujav zatajovala i peníze, které ji pekařský mistr
dával na nákup masa. Na jeden z nich ji vyslal Johann Tutschek k řez-
nickému mistrovi Franzi Koberovi do krámu na dolní předměstí, do
Dolnobranské ulice. Nicméně i přes to, že dostala od pekaře peníze,
odkázala se na mistra a vzala si hovězí maso o celkové váze 16 liber
na dluh. V pekárně se to dověděli až ve chvíli, když Franz Kober poža-
doval od Johanna Tutschka 3 zlaté a 30 krejcarů za maso. 

Nicméně hlavním úkolem syndika Johanna Horáka bylo usvědčit
obžalovanou služebnou z hlavního deliktu definovaného v hlavě
11 trestního zákoníku jako „přestupek proti jmění a statku“ a spočí-
vajícího v krádežích a prodeji chleba. Rosina Handke byla předvolána
k výslechu celkem třikrát, a to 25. května, 7. června a 23. srpna, při-
čemž se za každou snahu snažila uhájit představu o mimořádném
selhání a krádeži z hladu. Protože na všechny otázky týkající se moti-
vace odpovídala, že k snídani i večeři dostávala od mistra i osm dní
staré a v zimě zmrzlé housky, které nebyly k jídlu. Komisní chléb ji
měla prodat právě druhá služebná Marianna Broßmann a za peníze
pořídit něco stravitelnějšího. Chybu udělala ve chvíli, kdy se snažila
syndika přesvědčit, že s nápadem prodávat chléb přišla až Mariana
Broßmann, která ji k tomu měla rovněž svést. Údajně ji navrhla, aby
si utržené peníze ušetřily na blížící se jarmark. Nicméně se v jejím
příběhu začaly objevovat stále hlubší trhliny a v průběhu jednotlivých
výslechů se v něm začala sama ztrácet. Nakonec ji městský syndik
několikrát napomenul, aby přestala lhát a pohrozil ji konfrontací s dru-
hou služebnou Marianou Broßmann. K tomuto setkání došlo však
až 4. ledna 1831. Marianna měla být o dva roky mladší, pocházela
z Veřovic a u pekaře Johanna Tutschka prodávala od ledna roku 1830
housky. Ovšem syndik musel tušit, že kromě ostré výměny názorů
a hádky mu nepřinese konfrontace obou služebných zásadní posun.
Toto dramatické setkání je rovněž posledním záznamem v trestním
spise. Otázku trestu pro obě delikventky otevřel již v květnu 1830
policejní úředník Anton Böhm, který s ohledem na povahu zločinu
doporučil třicet dní arestu a deset ran prutem. Další osudy služebné
Rosiny Handke, rodačky z Kujav a příležitostné zlodějky, se po odcho-
du z městského vězení opět rozplývají v dějinách. 
Zdeněk Orlita, Muzeum Novojičínska

Hovory s podezřelými I. – služebná Rosina Handke

Farní kostel v Kujavách. Místo křtu novoji-
čínské služebné Rosiny Handke. Akvarel
Františka Kledenského z roku 1817.

Zdroj: Muzeum Novojičínska
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Právě na této stránce Novojičínského zpravodaje velmi často
mohli lidé číst poutavé články z historie Nového Jičína podepsané
Karlem Chobotem. Ten ale 15. června letošního roku podlehl těžké
nemoci. Díky celoživotnímu poslání archiváře a rozsáhlému působení
v oblastech společenského a kulturního života však není možné na
jeho osobnost zapomenout. Dnes následující řádky věnujeme právě
jemu. 

Odborné působení archiváře
Karel Chobot se narodil 12. prosince 1948 v Doubravě na Karvin-

sku, avšak školní léta již prožil v Dlouhé Loučce na Olomoucku.
Jeho vzdělání pokračovalo na Střední všeobecné vzdělávací škole
(dnešní gymnázium) v Uničově, kde úspěšně složil v roce 1967 matu-
ritní zkoušku. Pro svá další studia si vybral Filozofickou fakultu Uni-
versity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, dnes je to Masarykova
univerzita, konkrétně pak obor archivnictví. Vysokoškolská léta pro
něj končí v roce 1972, kdy úspěšně obhajuje diplomovou práci na
téma Středověké rukopisy Ovidiova díla v českých zemích.

Profesní život zahájil krátkou službou v opavském státním archivu
(dnes Zemský archiv v Opavě), následovala roční povinná vojenská
služba v Berouně a Terezíně. Jelikož z kádrových důvodů nebylo
jeho další působení v tomto archivu možné, přijal místo odborného
archiváře v Okresním archivu v Novém Jičíně, dnešním Státním
okresním archivu Nový Jičín. Počátek jeho dlouholetého působení
se datuje k 3. září 1973. Již od 1. ledna 1974 pak po odchodu Jaro-
slava Štindla do důchodu převzal vedení tohoto ústavu. Po odborné
stránce se věnoval pořádání a inventarizaci významných archivních
fondů, například Okresní úřad Nový Jičín, Archiv města Fulnek či
Beskydské divadlo. Nedílnou a důležitou součástí jeho práce byla
oblast předarchivní a archivní péče, tedy skartace dokumentů i jejich
přebírání k trvalému uložení v archivu. Mnoho úsilí musel věnovat
samotné péči o uložené archiválie, protože byly rozptýleny v mnohdy
nevyhovujících depozitářích po celém okrese. Přesvědčovat funk-
cionáře o nutnosti věnovat dostatek prostředků na péči o svěřené
archivní dědictví nebylo jistě jednoduché, a to ani po změně spole-
čenských poměrů po roce 1989. Karlu Chobotovi se to jako schop-
nému řediteli dařilo a zejména jeho zásluhou byla vybudována
a v roce 2000 slavnostně otevřena nová archivní budova. Podařilo
se mu tak zajistit v klimatizovaných depozitářích skvělé podmínky
pro archiválie a důstojné místo pro archiváře, badatele a návštěvníky
archivu. V roce 2014 se Karel Chobot vzdal funkce ředitele archivu,
avšak zůstal až do roku 2018 jeho zaměstnancem a mohl tak předat
ostatním kolegům mnohé ze svých dlouholetých zkušeností. 

Vrátíme-li se k jeho odbornému působení, musíme v prvé řadě
zmínit úspěšné rigorózní řízení na jeho mateřské fakultě, kdy v roce
1982 získal titul doktor filozofie. Své znalosti následně prohloubil
během několikaměsíční mezinárodní archivní stáže ve Francii na
přelomu let 1982 a 1983. Od počátku devadesátých let až donedávna
přednášel na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a předával své bohaté zkušenosti zejména studentům
archivnictví. Byl spoluautorem vysokoškolských skript a podílel se
také na organizaci Studentské vědecké soutěže o Cenu univerzitní
profesorky Sáši Duškové, určenou pro studenty archivnictví a pomoc-
ných věd historických. Od roku 1975 byl členem redakční rady Vlas-
tivědného sborníku okresu Nový Jičín, které dnes již pod názvem
Vlastivědný sborník Novojičínska předsedal. Do posledních dní
svého života byl i členem redakční rady Hlasů muzea ve Frenštátě
pod Radhoštěm. V obou těchto periodikách hojně publikoval. Zase-
dal rovněž v redakční radě Vlastivědných listů Slezska a severní
Moravy (1996 –2016) a Sborníku archivních prací (2000–2007). Jako
člen redakční rady Novojičínského zpravodaje pravidelně publikoval
v tomto měsíčníku, kdy kromě historických článků připomínal
i významné osobnosti a komentoval kulturní a společenské dění.
Byl dlouholetým členem České archivní společnosti, v letech 2008
až 2014 působil jako místopředseda výboru této společnosti. V roce
2018 byl po zásluze oceněn čestným členstvím v této stavovské

organizaci a zařadil se tak trvale ke skutečným legendám českého
archivnictví. Karla Chobota ocenil i ministr vnitra, když mu v roce
2009 udělil medaili Za zásluhy o české archivnictví. Pamětní medaili
obdržel i od ředitele Zemského archivu v Opavě. 

Jeho obsáhlá publikační činnost zahrnuje desítky prací, na kterých
se podílel autorsky i redakčně. Zaměřené jsou především na dějiny
Novojičínska, například dvousvazkový Okres Nový Jičín, Místopis
obcí. Nejbližší mu však byl Nový Jičín samotný, jmenujme například
Nový Jičín a jeho výtvarní umělci, Historie a současnost podnikání
na Novojičínsku, Nový Jičín historický a současný. Kompletní bib-
liografie jeho díla vyjde v novém svazku Vlastivědného sborníku
Novojičínska.

Osobnost společenského života
Zdaleka to ale nebyla jen publikační činnost, se kterou se Karel

Chobot vepsal do širšího veřejného povědomí. Záhy po svém pří-
chodu do Nového Jičína byl vtažen do kulturního dění ve městě.
Byl to v prvé řadě Ervín Bartek, v té době už uznávaný umělecký
vedoucí pěveckého sboru Ondráš, kdo jej přizval ke spolupráci, ze-
jména při moderování bezpočtu koncertů a vystoupení jak doma,
tak i v zahraničí. Zvlášť pomohl sboru Ondráš svou výbornou fran-
couzštinou při koncertních cestách do Francie, stejně jako při vystou-
peních francouzských sborů u nás. Jeho talent pro moderování ho
přivedl na dlouhá léta i před takové těleso, jakým je bez pochyby
světově proslulý soubor Ondrášek. Nejširší veřejnost ho ale zná
především jako moderátora novojičínských městských slavností.
Ke každému uvádění přistupoval vždy jako profesionál s perfektní
přípravou, ale i přirozenou graciézností. Toto v nemenší míře uplat-
ňoval i v další oblasti, kterou byla činnost ve zdejším literárním klubu.
Bohaté znalosti z oblasti literatury, láska k poezii a potřeba i schop-
nost to vše dále předávat se staly po dlouhý čas náplní jeho činnosti
v tomto klubu. 

Je tu ještě jeden klub, ve kterém se významně angažoval. Karel
Chobot byl též u zrodu Klubu rodáků a přátel města Nového Jičína.
V roli místopředsedy pro významnou oblast činnosti klubu, kterou
je přednášková činnost, jsme jej nesčetněkrát se zaujetím poslou-
chali. Jeho slova při odhalování pamětních desek významných osob-
ností města znamenala vždy důstojný rámec takové události.

Mnohým z nás budou nepochybně na těchto stránkách zpravodaje
scházet jeho zasvěcené texty z historie města.

Ve všech oblastech, kde za svého života Karel Chobot působil,
vznikne žel mezera, kterou bude jen těžko zacelit. Budeme na něj
vzpomínat s láskou, úctou, vděkem a respektem k jeho velikému
životnímu dílu.
Pavel Šustala, Státní okresní archiv Nový Jičín
Pavel Wessely, Klub rodáků a přátel města Nový Jičín

Karel Chobot odešel…?

Karel Chobot moderuje koncert k 60. výročí založení Pěveckého sboru Ondráš
v roce 2011. Foto: Jaroslav Bělík
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■ LETNÍ KINO • 1.–7. 8. ve 21:00 h • promítání pod širým nebem
v areálu zahradní restaurace Nové Slunce. Více informací na
www.kinonovyjicin.cz
■ STŘÍDAVKA • pondělí 8. 8. / sobota 13. 8. / pátek 19. 8. v 19:00 h
• Komedie režiséra Petra Nikolaeva plná rodinných a partnerských
zmatků • Česko, 100 min., nevhodné do 12 let
■ ARTHUR: PROKLETÍ • úterý 9. 8. v 19:00 h • Alex je už od dětství
fanoušek filmu Arthur a Minimojové. Na svoje narozeniny ho jeho
nejlepší přátelé překvapí a vezmou do domu, kde se film točil. Z dět-
ského snu se brzy stává hrůzná noční můra • Francie, horor, 87 min.,
titulky, nevhodné do 12 let 
■ PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 • středa 10. 8. v 13:00 h • Volné pokra-
čování úspěšné komedie, která se stala divácky nejúspěšnějším
českým snímkem roku 2018 • 95 min.
■ BULLET TRAIN • středa 10. 8. / neděle 14. 8. v 19:00 h • Brad
Pitt hraje nájemného zabijáka Ladybuga, který je odhodlán vykonávat
svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů
vymkla z rukou a smůla se mu lepí na paty • USA, akční, 127 min.,
titulky, nepřístupné do 15 let
■ JAN KOLLER: PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO KLUKA • čtvrtek 11. 8.
v 19:00 h • Příběh Jana Kollera se řadí mezi světový unikát, dokument,
111 min.
■ CESTA DO TVOJZEMÍ • pátek 12. 8. / sobota 20. 8. / neděle
28. 8. v 16:30 h • Daleko za hranicemi dětských hřišť existuje úžasný
svět fantazie – Tvojzemí, kde opice a krkavci mluví lidskou řečí •
Česko, Slovensko, Belgie, 86 min.
■ BESTIE • pátek 12. 8. / sobota 20. 8. v 19:00 h • Vyvézt rodinu
na safari vypadá na první pohled jako báječný nápad • USA, thriller,
93 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ • sobota 13. 8. / neděle 21. 8. / pátek
26. 8. v 16:00 h• Superpes Krypto aSuperman jsou nerozluční nejlepší
přátelé, mají stejné superschopnosti a bok po boku bojují proti zločinu
v Metropolis • USA, rodinný, animovaný, dobrodružný, 106 min.
■ MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ • neděle 14. 8. v 16:30 h •
USA, komedie, animovaný, 88 min.
■ THOR: LÁSKA JAKO HROM • pondělí 15. 8. v 19:00 h • USA,
akční, dobrodružný, fantasy, 119 min., dabing, nevhodné do 12 let
■ KRÁSKY Z DUBAJE • úterý 16. 8. v 19:00 h • Erotické drama
plné vysokých podpatků, šampaňského, značkových kabelek,
neřestně upnutých šatů a samozřejmě sexu. Některé dívky se nespo-
kojí s obyčejným šedivým životem • Polsko, drama, kriminální, živo-
topisný, 146 min., dabing, nepřístupné do 15 let
■ ELVIS • středa 17. 8. v 19:00 h • Film o životě a hudbě Elvise Pre-
sleyho (Austin Butler) z pohledu jeho komplikovaného vztahu s tajem-
ným manažerem, plukovníkem Tomem Parkerem (Tom Hanks) • USA,
hudební, drama, životopisný, 159 min, titulky, nevhodné do 12 let
■ NENE • čtvrtek 18. 8. v 19:00 h • Malá koňská farma uprostřed
kalifornské pouště a na ní dva sourozenci, kteří zažívají věci, nad
nimiž byste jen nevěřícně kroutili hlavou a říkali „Nene“ • USA, sci-
fi, horor, 130 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ PRINCEZNA REBELKA • pátek 19. 8. / sobota 27. 8. v 16:30 h
• Mladý sirotek Pil žije ve středověkém městě Místy Rock. Jednoho
dne krutý regent Tristain prokleje následníka trůnu Rolanda a promění
jej ve stvoření, které je napůl kuřetem a napůl kočkou • Francie, ani-
movaný, 89 min.

■ HÁDKOVI • neděle 21. 8. v 19:00 h • Když se sejde rodina, je to
vždy radost. Dva bratři se svými ženami se potkávají v bytě svého
dědy, který je v nemocnici a už to s ním vůbec nevypadá dobře •
Česko, 98 min., nevhodné do 12 let
■ TOP GUN: MAVERICK • pondělí 22. 8. v 19:00 h • USA, akční,
drama, 131 min., dabing, nevhodné do 12 let
■ SIROTEK: PRVNÍ OBĚŤ • úterý 23. 8. v19:00 h• Lena Klammerová
(Isabelle Fuhrman) zorganizuje skvělý plán na útěk z ruské psychiatrické
léčebny, kde byla uvězněna, acestuje do Spojených států amerických,
aby se vydávala za nezvěstnou dceru bohaté rodiny • USA, horor,
drama, kriminální, 120 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ PÁNSKÝ KLUB • středa 24. 8. v 13:00 h • Terapie pro „eroticky
závislé“ svede dohromady naprosto nesourodou pětici. Nebo ne?
• Česko, komedie, 89 min., nevhodné do 12 let
■ VELKÁ PREMIÉRA • středa 24. 8. v 19:00 h • Pro herce Šnajdra
je život jedna velká hra. Málokdo pozná, kdy věci myslí vážně. Jeho
žena Markéta je už na něj alergická a manželskou krizi se snaží řešit
u psychologa • Česko, komedie, 90 min., nevhodné do 12 let
■ ARVÉD • čtvrtek 25. 8. / sobota 27. 8. / pondělí 29. 8. / středa
31. 8. v 19:00 h • Jiří Arvéd Smíchovský byl významný hermetik, okul-
tista, vyznavač černé magie a mimořádně vzdělaný člověk s geniální
pamětí • Česko, Slovensko, drama, 120 min., nevhodné do 12 let
■ AFTER: POUTO • pátek 26. 8. v 19:00 h • Zatím co se Hardin
vyrovnává se svou minulostí a Tessa prožívá šílené období, musí se
oba rozhodnout, zda budou pokračovat ve vášnivém, ale toxickém
vztahu, nebo zda nastane čas na změnu • USA, drama, romantický,
119 min., titulky, nevhodné do 12 let
■ HODNĚ ŠTĚSTÍ, PANE VELIKÝ • neděle 28. 8. v 19:00 h • Nancy
(Emma Thompson) za celý svůj život spala jen s vlastním mužem,
který navíc v posteli nestál za nic. Když zůstane sama, uvědomí si,
že vlastně vůbec netuší, co je dobrý sex • Velká Británie, komedie,
romantický, drama, 97 min., titulky, nepřístupné do 15 let
■ POZVÁNKA DO PEKLA • úterý 30. 8. v 19:00 h • Po smrti své
matky a bez příbuzných podstoupí Evie (Nathalie Emmanuel) test
DNA… aobjeví dlouho ztraceného bratrance, o jehož existenci neměla
tušení • USA, horor, thriller, 120 min., titulky, nepřístupné do 15 let
Legenda:
■ Běžné představení ■ Dětské představení ■ Filmový klub
■ Bio senior ■ Živé představení

Tel.: 556 770 145, 556 770 142,
e-mail: programy@divadlo.novy-jicin.cz,
web: http://divadlo.novy-jicin.cz.

Prodej předplatného do Beskydského divadla na sezonu 2022 /
2023 je v plném proudu. Máte rádi komedie, balet, činohry? V naší
nabídce si určitě vyberete. A upozorňujeme, že předplatné si můžete
koupit také online. Skoro ve všech skupinách jsou ještě volná atrak-
tivní místa. Podrobnosti na www.beskydskedivadlo.cz.

■ do 21. 8. • Výstavní síň „Stará pošta“• Coffeemusicbar • JAN
SAUDEK „87“ – prodejní výstava fotografií nejznámějšího českého
uměleckého fotografa 
■ 1.–7. 8. • zahrada restaurace Nové Slunce • Letní kino – pro-
mítání pod širým nebem (více informací v programu kina Květen)
■ 12. 8. v 20:00 h • Masarykovo náměstí • Fleret & support: Vadim
Windy – dvorní kapela Valašského království vystoupí v rámci Novo-
jičínské pouti 
■ 13. 8. v 14:00 h • venkovní prostory tělovýchovné jednoty • Novo-
jičínská pouť II. ročník – prodejci, atrakce, koncerty • Mickey Mouse
– diskotéka, fotografování pro děti v kostýmu • Bublinář – bublinová
a klaunská show, soutěže pro děti • Rockoví lišáci • Dr. Hekto 
■ 19. 8. v 20:00 h • Masarykovo náměstí • Poetika & support:
AcousticVelvet – koncert, nová vlna českého pop rapu
■ 20. 8. v 14:00 h • zahrada restaurace Nové Slunce • Pohádková Cir-
kutvůrna III. ročník – aktivní odpoledne pro naše nejmenší a jejich rodiče
■ 21. 8. v 13:00 h • zahrada restaurace Nové Slunce • Novoji-
čínské Od-dechovky III. ročník – festival dechových hudeb • Bor-
šičanka Antonína Koníčka, DH Starojičané, DH Záhořané a Dechový
orchestr města Nový Jičín
■ 26. 8. v 20:00 h • Masarykovo náměstí • Laura a její tygři –
legendární kapela, která nenechá nikoho v klidu
■ 9. 9. v 19:00 h • Masarykovo náměstí • předvečer Slavnosti

Tel.: 556 701 853, 
e-mail: mksnj@mksnj.cz, 
web: www.mksnj.cz.
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Návštěvnické centrum
tel.: 556 711 888, 735 704 070, e-mail:
icentrum@novyjicin.cz, weby:www.mestoklobouku.cz,
www.icnj.cz, www.pivobraninj.cz, facebook:www.face-
book.com/mestoklobouku, instagram:www.insta-
gram.com/navstevnickecentrum 

■ 3. 8. v 16:00 h • GALINA MIKLÍNOVÁ • Setká-
ní s  ilustrátorkou a výtvarnicí animovaných filmů (O Kanafáskovi,
Lichožrouti, Strašidýlko Stráša) v Nové galerii Žerotínského zámku
• Vyrobíš si s námi ponožkového lichožrouta? • Více informací na
e-mailu: lenka.jurackova@muzeumnj.cz
■ do 31. 8. • LÉTO NA ZÁMKU • Prázdninové tvoření a aktivity
v Žerotínském zámku • výroba bylinkových mydélek, tvoření hadů,
hadic a háďat z knížek Petra Nikla, malování na kameny, hledačky
v expozici historie Lev mezi knihami a na výstavě Samá louka, sem
tam les • Objednat se lze na: 724 124 000, 737 004 323
■ do 28. 8. • VÝSTAVA KOMIKS MENDEL VENDULY CHALÁN-
KOVÉ • Trámový sál • Autorka komiks vytvořila pro Hvězdárnu a pla-
netárium v Brně. Komiks měl takový úspěch, že se z něj stala výstava.
Součástí výstavy je film MENDEL A TAJEMSTVÍ HRÁŠKU. K výstavě
jsou připraveny omalovánky a hra Staň se kurátorem výstavy
■ do 28. 8. • ACTA MYTHOLOGICA II. – METAMORFÓZY SNU •
Nová Galerie • Výstava současných umělců střední a mladší gene-
race, tvořících převážně v klasickém médiu malby • Pavel Preisner,
Pavlína Bergmann, David Pešat, Michaela Rožnovská
■ do 11. 9. • Krajina oderské nivy – 30 LET CHKO Poodří • Rytířský
sál • výstava přibližuje nejdůležitější události třicetiletého trvání Chráněné
krajinné oblasti Poodří od jejího vyhlášení v roce 1991 po současnost
■ ZÁMEK KUNÍN • otevřeno ÚT–NE od 9:00 do 17:00 h

Tel.: 556 701 156,
e-mail: sekretariat@muzeumnj.cz,
web: http://www.muzeumnj.cz.

města • Ondřej Ruml & Jazz Quintet, Dalibor Janda & Prototyp, host
Jiřina Anna Jandová
■ 10. 9. od 9:00 h • Masarykovo nám. a centrum města • Slavnost
města • závěrečné koncerty: Džambo Aguševi Orchestra, Pokáč, Jelen

Výstavy:
■ do 30. 8. • výstava fotografií Miroslava Lipowského s názvem
VÍRA A POKORA • galerie Návštěvnického centra 
■ do 30. 8. • výstava sbírky strouhátek • ořezávátka nebo také
„strouhátka“ mají co říct všem generacím • placená expozice klobouků

■ Den pro klobouk
Jako součást projektu Technotrasa pořádá Návštěvnické centrum
komentované projížďky dobovým autobusem po technických památ-
kách města, které proslavila výroba klobouků. Další projížďka se usku-
teční již 20. srpna, následující termín je 24. září. Na akci je nutná
rezervace, tak neváhejte a zamluvte si místo včas. Více informací
na www.icnj.cz/stranka/technotrasa-den-pro-klobouk.html, případně
na 703 483 182.

Nabídka TIC:
■ Nabízíme k zapůjčení audioprůvodce, trekové hole

a disky pro discgolf
■ Z expozice klobouků si můžete odnést suvenýr

v podobě fotografie
■ Turistické noviny k dostání zdarma na recepci TIC

■ Prodej triček (dámských, pánských a dětských) s potiskem
■ Prodej regionálních výrobků a výrobků z partnerských měst
■ Upomínkové předměty nejen pro nejmenší

Otevírací doba:
Pondělí–pátek 8:00–17:00 h • Sobota–neděle 9:00–16:00 h
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Členové i přátelé Klubu rodáků
a přátel města Nového Jičína se
jako každé prázdniny mohou se-

tkávat v klubovně na baště každé pondělí a středu, vždy mezi
15:00 až 17:00 hodinou. Pro členy výboru připomínáme pracovní
setkání ve středu 10. srpna v 16:00 hodin v klubovně.

Pohodovou druhou polovinu prázdnin a příznivé počasí pro do-
volenkové cestování přeje výbor klubu.

Klub rodáků a přátel města

V Bludovicích začíná sezona
TJ Sokol Bludovice vstupuje do osmého roku svého fungování po

restartu v roce 2015 a pošesté v řadě se tým mužů představí v novo-
jičínské III. třídě, ze které měl původně sestoupit, ale díky nezájmu
celků o postup zde nakonec setrval. Své další tažení touto soutěží
zahájí v sobotu 13. srpna na domácí půdě zápasem proti Vražnému
se startem v 17:00 h. Kromě A mužstva budou letos na podzim zápolit
o body i dva žákovské výběry. Ten mladší pojede 26. srpna na pátou
hodinu odpolední do Mořkova, zatímco nově vytvořený starší přivítá
o den později v 10 hodin dopoledne doma Příbor. Mladší žáci se pak
poprvé doma představí 2. září v derby s Hodslavicemi (16:30 h) a na
starší žáky čeká souboj se Žilinou o týden později (10:00 h). Veškeré
informace jsou na www.tjsokolbludovice.cz.
Pavel Kašuba

Sezonu završili medailemi 
Pro mladé ploutvaře Laguny vyvrcholila letošní sezona mistrovstvím

České republiky, které hostil Potápěčský klub Pardubice. Laguna
přivezla neuvěřitelných 54 medailí, podařilo se vybojovat 18 titulů
mistrů republiky.

Po létech se do Nového Jičína vrátil mistrovský titul ze štafety žen
na 4x200 PP s monoploutví, který vyplaval tým ve složení Zuzana
Fabíková, Lucie Gašperiková, Sandra Barošová a Lenka Sudolská.
Na zlatém stupni také stáli dvakrát Ondřej Dofek, Sandra Barošová,
Jakub Mizera, Josef Býma, své první zlato z republikového šampionátu
získala starší žačka Sandra Hrabovská a nejúspěšněji si vedli mladší
žáčci Zuzana Velartová se sedmi zlatými medailemi a Tom Paul s pěti.
O stříbrné a bronzové příčky se prali v disciplínách jednotlivců také
Zuzana Fabíková, Lenka Sudolská, Lukáš Fojtík, Daniel Knapek, Patri-
cie Chalupová, Jakub Valchař, František Janík, Zita Barošová. Unikátní
výsledek zaznamenala štafeta mladších žáků se třemi zlaty na 4x100
PP, 4x50 PP a 4x50 Bifins plavající ve složení Tomáš Paul, Zuzana
Velartová, Veronika Dohnalová a Zita Barošová.

Kraulové štafety mixů od dorostů po dospělé na 4x50 BF Klára
Křepelková, Ondřej Dofek, Lenka Sudolská a Lukáš Fojtík a smíšená
starších žáků Sandra Hrabovská, František Janík, Nela Mlčáková
a Lucka Fabíková vylovili z pardubické padesátky bronz. 

Na šampionátu reprezentovali Nový Jičín nejen sportovci, ale
k jeho zdárnému průběhu přispěl i tým rozhodčích z Laguny. 

Pro dorostence Jakuba Mizeru znamenalo mistrovství republiky
přelom kariéry. Byl nominován do polské Poznaně na mistrovství
Evropy juniorů v plavání s ploutvemi. V disciplíně 200 PP si splnil
sen, z rozplaveb postoupil do finále, kde doplaval na výborném
7. místě. Finálových soubojů si užil ještě s českou štafetou na 4x100
a 4x200, v níž plnil roli cílového sprintu s dojezdy na sedmé a osmé
příčce, a bude nadějí do příští světové sezony v egyptské Káhiře.
KVS Laguna 

Novojičínští plavci na MČR 

Jedenáct novojičínských plavců se kvalifikovalo na vrcholnou
domácí soutěž, mistrovství České republiky, které se konalo na pře-
lomu června a července v pražském Podolí.

Nakonec jich odcestovalo pouze deset, neboť Annemarie Kuliš-
ťáková den před odjezdem onemocněla. Další nepříjemností bylo
zranění zkušené opory klubu Jana Sazovského, které ho velmi limi-
tovalo v podání maximálního výkonu, po dohodě s trenérem dal
přednost zdraví a ze soutěže odstoupil. Účastníkem šampionátu
byl i nejlepší český juniorský prsař, novojičínský Šimon Vavřín, který
však plaval pouze doplňkovou disciplínu a pomohl ve štafetě. Další
dny se již připravoval na mistrovství Evropy juniorů v rumunské Oto-
peni, kam odlétal 3. července.

Kompletní sbírku tří kovů si z Prahy odvezl David Koutný. Ve čtvrtek
se mu nepovedla disciplína 800 m volný způsob, kde skončil pátý.
Avšak v dalších dnech vždy získal nějaký cenný kov. Nejdříve bronz
na poloviční trati, tedy 400 m volný způsob. V sobotu po velmi pro-
fesionálním výkonu za sebou nechal všechny soupeře a získal
mistrovský titul na 1 500 m volný způsob. Poslední den šampionátu
podal ve finále 200 m volný způsob skvělý výkon zejména ve druhé
stovce a zaslouženě doplnil svou sbírku medailí o stříbro. Vzhledem
k tomu, jakými zdravotními problémy si David prošel od března a jak
zásadně mu to ovlivnilo celkovou tréninkovou přípravu, jsou jeho
výsledky z Prahy víc, než se dalo čekat.

Z rozplaveb se podařilo postoupit ještě Daliborovi Ottovi. V dis-
ciplíně 400 m volný způsob plaval finále B, kde obsadil celkové
15. místo. V semifinále 100 m motýlek skončil 13., když jej od postu-
pového 8. místa dělilo jen 0.7 sekundy. Třetí a své nejlepší umístění
mezi TOP16 získal ve finále B disciplíny 200m volný způsob, kde
dohmátl celkově 12.

Novojičínští startovali také ve štafetách. Na 4x100m polohový
závod mužů obsadila čtveřice David Koutný, Šimon Vavřín, Dalibor
Ott a Josef Minář hezké a současně to nejméně populární 4. místo.
Stejnou bramboru si vylovili Dalibor Ott, David Koutný, Josef Minář
a Matěj Pilát ve štafetě 4x200m volný způsob.
Vlastimír Perna, trenér plaveckého klubu

David Koutný se svou medailovou sbírkou z MČR. Foto: Jakub Minář

Vicemistři českého discgolfu
Druhá polovina června se spolu se začátkem července nesla ve zna-

mení dalších úspěchů členů klubu Moravian Gators Nový Jičín. Proběhlo
mistrovství České republiky vdiscgolfu klubů aNovojičínští po těsném
finálovém souboji získali se svým „A“ týmem krásné 2. místo as týmem
„B“ místo 5. Další cenný kov si o několik dní později přivezl Radek
Jurčík, kterému se povedlo na turnaji v Rekovicích obsadit 3. příčku
v kategorii Master. Počátkem července probíhal turnaj v Cholticích
a Jakub Veselý se solidním náskokem zvítězil v kategorii Open. Nej-
úspěšnějším turnajem těchto dní bylo pro náš klub 2. mistrovství Valaš-
ského království na Búřově. V kategorii Open zvítězil Jakub Knápek,
na třetím místě skončil Bohdan Bílek. V kategorii MP40 získal bronz
Silvestr Mikuláštík a jeho synovi Silvestru Mikuláštíkovi ml. se povedlo
získat stejný cenný kov v kategorii MJ15. Otýden později vyhrál Kristián
Kvita na turnaji v Rekovicích v kategorii Open, na třetím místě pak
skončil František Trenz. Dne 3. července se Michal Sviták umístil třetí
v Purple division na turnaji ve slovinském Kope. Ať to lítá!
Radek Dostál
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Koupím byt jakékoliv velikosti
jako investici nejlépe v Novém

Jičíně popřípadě v okolí.
Prosím nabídněte.

Peníze mám. Tel.: 737 190 613

Koupím moto československé výroby:

Děkuji za nabídku. Tel.: 775 623 723

Stadion – Jawetta – Pařez 
Pionýr – Jawa – CZ …atd

v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,
popřípadě pouze díly k těmto motocyklům.
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SVČ FOKUS NOVÝ JIČÍN

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ 2022/2023
Registraci můžete provést prostřednictvím online přihlášky, vytvořením klientského účtu na našich webových stránkách www.fokusnj.cz

První schůzky kroužků a kurzů SVČ Fokus proběhnou v týdnu od 26. 9. 2022.
Termíny konání a další náležitosti najdete na webu a facebooku SVČ Fokus.

Kapacita kroužků je omezena, zřetel bude brán na pořadí přijatých přihlášek.

TANEC, HUDBA
■ BALET (pro děti od 5 do 7

let, cena: 1 200 Kč)
■ FLAMENCO (pro dívky

a ženy od 12 let, cena:
mládež 1 200 Kč, dospělí
1 650 Kč)

■ JAVORNÍČEK – FOLKLORNÍ SOUBOR
(pro děti od 6 do 15 let, cena: 1 350 Kč)

■ KYTARY ZAČÁTEČNÍCI (pro děti od 10 do
18 let, cena: 1 350 Kč)

■ KYTARY MÍRNĚ POKROČILÍ (pro děti od
10 do 18 let, cena: 1 350 Kč)

■ KYTARY POKROČILÍ (pro děti od 10 do
18 let, cena: 1 350 Kč)

■ ROZMARÝNEK – FOLKLORNÍ SOUBOR
(pro děti od 3 do 10 let, cena: 1 200 Kč)

■ TANEČNÍ ŠKOLIČKA PRO NEJMENŠÍ
(pro děti od 3 do 5 let, cena: 1 200 Kč)

■ TANEČNÍ SKUPINA N°23 (pro děvčata
a chlapce od 6–15 let, cena: 1x týdně 1 200
Kč), 2x týdně 1 950 Kč). Taneční skupina
zaměřená na streetdance: hip hop, house,
hype, dancehall, poppin. Tréninky: 1x nebo
2x týdně podle úrovně tanečníka. Věkové
kategorie: Mini: do 8 let, Děti: do 11 let, Ju-
nioři: 12–15 let. Hlavní 16–20 let, Dospělí
20–50 let

DRAMATIKA, ESTETIKA,
KERAMIKA, VÝTVARKA
■ DIVADLO MLADŠÍ (pro

děti ve věku 7–11 let,
cena: 1 350 Kč)

■ DIVADLO STARŠÍ (pro děti ve věku 12–16
let, cena: 1 350 Kč)

■ KERAMIKA PRO DĚTI (pro děti a mládež
od 6 do 15 let, cena: 1 350 Kč)

■ KERAMIKA PRO RODIČE A DĚTI A DO-
SPĚLÁKY (dospělý + předškolák, cena:
1 850 Kč, dospělý + školák ZŠ, cena:
2 650 Kč, dospělý, cena: 2 850 Kč)

■ KERAMIKA PRO SENIORY (pro dospělé
od 18 let, cena: 1 000 Kč)

■ MOZAIKA NÁPADŮ (pro děti od 6 do 15
let, cena: 1 350 Kč)

■ MŮJ PRVNÍ PLYŠÁK (pro děti a mládež
od 8 do 17 let, cena: 1 350 Kč) 

■ PALIČKOVÁNÍ A TKANÍ (pro děti i dospělé
od 8 let, cena: 1 500 Kč)

■ ŠMUDLA (pro děti od 3 do 6 let, cena:
1 200 Kč)

■ TVOŘIVÁ DÍLNA – PÁJEČKA (pro všechny
od 7 let, cena: 1 350 Kč)

■ VÝTVARNÁ ŠKOLA 1 (pro dívky a chlapce
od 6 do 12 let, cena: 1 350 Kč) 

■ VÝTVARNÁ ŠKOLA 2 (pro dívky a chlapce
od 10 do 18 let, cena: 1 950 Kč)

TECHNIKA A PC
■ 3D MODELOVÁNÍ A 3D TISK

(pro dívky a chlapce od 12 do

17 let, cena: 1 500 Kč)
■ ARDUINO (pro mládež od 12 do 17 let,

cena: 1 500 Kč) 
■ DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE – (od 12 do 17

let, cena: 1 200 Kč)
■ ELEKTROTECHNICKÝ (pro děti a mládež

od 10 do 18 let, cena: 1 500 Kč) 
■ LEAGUE OF LEGENDS – E-SPORT (pro

mládež od 12 do 17 let, cena: 1 350 Kč)
■ LEGO ROBOTIKA (pro mládež od 10 do

17 let, cena: 1 200 Kč)
■ MINECRAFT ARCHITEKT (pro děti a mlá-

dež od 8 do 15 let, cena: 1 350 Kč)
■ POČÍTAČE PRO SENIORY (výuka zá-

kladů práce s počítačem, cena: 1 350 Kč)
■ RADIOTECHNICKÝ (pro děti a mládež od

10 do 18 let, cena: 1 500 Kč)
■ TELEVIZE FOKUS (pro dívky a chlapce od

12 do 17 let, cena: 1 500 Kč)
■ ZÁKLADY PRÁCE MICROSOFT OF-

FICE, WORD… (výuka základů práce
s programy, cena: 1 200 Kč)

SPORT
■ AIKIDO (pro děti od 8

do 18 let, cena: 1x týdně
1 200 Kč nebo 2x týdně
1 800 Kč)

■ AIKIDO DOSPĚLÍ (pro
ženy a muže od 18 let, cena: 2 250 Kč)

■ ATLETIKA HROU PRO NEJMENŠÍ (pro
holky a kluky od 5 do 7 let, cena: 1x týdně
1 500 Kč)

■ CVIČENÍ BOSU (pro mládež a dospělé,
cena: mládež 1 200, dospělí 1 650 Kč)

■ CVIČENÍ – MLÁDEŽ (pro dívky a chlapce
od 13 let, cena: 1x týdně 1 500 Kč, 2x týdně
2 100 Kč)

■ CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ (pro mládež a do-
spělé, cena: mládež 1 200, dospělí 1 650 Kč)

■ CYKLISTIKA ZAČÁTEČNÍCI (pro děti od
7 do 18 let, 1x týdně – cena: 1 650 Kč)

■ DISCGOLF (pro děti, mládež i dospělé od
8 let, cena: 1 500 Kč) 

■ DŘEVÁRNY – LARP MLADŠÍ (pro děti od
10 do 14 let, cena: 1 650 Kč)

■ DŘEVÁRNY – LARP STARŠÍ (pro děti od
15 do 18 let, cena: 1 650 Kč)

■ FLORBAL BENJAMÍNCI (pro dívky
a chlapce od 6 do 8 let, cena: 1 650 Kč)

■ FLORBAL (pro děti a mládež od 8 do 16
let, 1x týdně 1 650 Kč, 2x týdně 2 100 Kč)

■ FLORBAL DÍVKY (pro dívky od 8 do 16 let,
cena: 1 650 Kč)

■ FREESTYLE BRUSLENÍ (pro děti a mlá-
dež od 8 do 18 let, cena: 1 200 Kč)

■ HOBBY HORSING (pro děti a mládež od
8 do 15 let, cena: 1 350 Kč)

■ JÓGA (pro mládež a dospělé, cena: mlá-
dež 1 200, dospělí 1 650 Kč)

■ KRUHOVÉ TRÉNINKY (od 18 let, 2x týdně
– cena: dospělí 2 250 Kč)

■ NERF (pro děti a mládež od 6–8 let, od 9–
11 let a od 12–17 let, cena: mini 1 500 Kč),
mladší 1 500 Kč, starší 1 800 Kč)

■ ORIENTAČNÍ BĚH (pro děti a mládež od
9 do 18 let, cena: 1 500 Kč)

■ OTUŽOVÁNÍ (pro děti, mládež i dospělé
od 10 let, cena: 1 000 Kč) 

■ POSILOVNA SENIORKY (pro ženy od 45
let, cena: 2x týdně 1 350 Kč) 

■ POSILOVNA – ŽENY (pro ženy od 18 let,
cena: 1x týdně 1 650 Kč) 

■ QI GONG – CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ (pro
mládež a dospělé, cena: 1 650 Kč)

■ ROPE SKIPPING – BETWEEN (pro děti
a mládež od 6 do 18 let, 1x týdně 1 650 Kč,
2x týdně 2 100 Kč)

■ SILOVÝ TRÉNINK (pro mládež a dospělé
od 15 do 30 let, cena: 1x týdně 1 650 Kč) 

■ SOUTĚŽNÍ TÝM AEROBIKU A ZUMBY
(pro děti a mládež od 6 do 12 let, 2x týdně
– cena: 1 800 Kč)

■ SPORTOVÁNÍ OD A DO Z (pro děti a mlá-
dež od 6–9 let a od 10–15 let, cena: 1 350
Kč)

■ SPORTOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ (pro děti
od 3 do 6 let, cena: 1 200 Kč)

■ STOLNÍ TENIS (pro děti a mládež od 10
do 18 let, cena: 1 500 Kč)

■ STŘELECKÝ (pro děti a mládež od 10 do
15 let, cena: 1 350 Kč)

■ TRADIČNÍ LUKOSTŘELBA (pro mládež
od 10 do 17 let, cena 15 lekcí: 900 Kč)

■ TRAMPOLÍNKY PRO DĚTI (pro dívky od
8 do 15 let, cena: 1 200 Kč)

■ VYBÍJENÁ (pro mládež od 10 do 15 let,
cena: 1 500 Kč)

OSTATNÍ
■ ASTRONOMICKÝ KROUŽEK (pro mlá-

dež od 11 let, cena: 1 200 Kč)
■ DESKOVÉ HRY (pro děti, mládež i dospělé

od 8 let, cena: 1 350 Kč)
■ HRY NA HRDINY (pro mládež i dospělé od

12 let, cena: 1 350 Kč)
■ KLUB BAHNO (ZASTUPITELSTVO DĚTÍ

A MLÁDEŽE) (pro děti a mládež od 14 do
18 let, členský poplatek 700 Kč)

■ KROUŽEK ŠITÍ (pro mládež i dospělé od
12 let, cena: 1 500 Kč)

■ KUTILOVÉ MLADŠÍ (pro děti od 8 do 11
let, cena: 1 500 Kč)

■ KUTILOVÉ STARŠÍ (pro mládež od 12 do
17 let, cena: 1 500 Kč)

■ MLADÝ VĚDÁTOR (pro mládež od 10 do
14 let, cena: 1 350 Kč)

■ MEZI NEBEM A ZEMÍ (pro mládež od 12
do 17 let, cena: 1 200 Kč)

■ PŘÍRODOVĚDNÝ (pro děti od 7 do 12 let,
cena: 1 350 Kč)

■ VAŘENÍ – MLÁDEŽ (od 10 do 15 let, cena
15 lekcí: 3 000 Kč)
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Uzávěrka příštího čísla bude 15. srpna ve 12:00 hodin

Aktuality objektivem čtenářů

Jaroslava Zajaczková

Věra Pechová

Jan Kopera

Antonín Vágner

Překvapením by se dala nazvat skutečnost, že pouze jeden přispěvatel zaslal fotografii z největší společenské akce ve městě, kterou
po dlouhé covidové přestávce nesporně bylo Pivobraní. Jeho součástí byla také nostalgická jízda parním vlakem, jež chtěla připomenout
142. výročí zbudování trati Nový Jičín – Suchdol nad Odrou. Měsíc po této vzpomínce uplynulo 205 let od narození jejího budovatele,
našeho rodáka Karla von Schwarze.
■ Byl to Jan Kopera, který zaznamenal připomínkovou jízdu parního vlaku už na trati.
■ Rovněž snímek Jaroslavy Zajaczkové souvisí s železnicí, tou někdejší, na druhém konci města. Jak to vypadá, už brzy na ni vyjedeme

z nádraží (bývalého), a to na kole.
■ Další zajímavou událost, opravu střechy radnice, zachytil Antonín Vágner.
■ Věra Pechová nám sděluje, že se svého znovuzrození dočká, po asi třiceti letech, dům bývalého řeznictví pod farním kostelem.
Za zaslané příspěvky všem děkujeme. Uzávěrka příští fotostrany je 15. srpna. Zasílejte snímky v kvalitě vyšší než 1MB. Pavel Wessely
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