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slovo starostky

—

Prioritou číslo jedna pro nás stále zůstává nemocnice. Jaký byl
aktuální vývoj v době uzávěrky Opočenských novin?
Na konci dubna byl vyhlášen záměr na pronájem budovy bývalé chirurgie. Dne 16. 5. byly na jednání rady rozlepeny obálky, z oslovených se nakonec přihlásili dva zájemci – firma Ambeat a Ledax. Oba jsou ochotni jednat o možných variantách,
které budou předmětem dalších schůzek. Dnes ještě skutečně
nevíme, ke které se přikloníme. Budovu může opravit město
a následně ji pronajmout, nebo opravu zainvestuje budoucí
provozovatel, což se zohlední v následném způsobu pronájmu. Zájem o využívání zařízení projevila i sousední Dobruška, která by se oproti záruce určitého počtu míst podílela na
spolufinancování. Otvírají se i další možnosti, musíme zvažovat všechna pro i proti, abychom zvolili variantu pro Opočno
nejlepší.
V pondělí 23. května proběhne veřejné jednání zastupitelstva. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách. Předpokládám, že se během programu a v následné diskuzi proberou
také další otázky, které vás občany zajímají.
Poděkování a přání – to patří k těm nejmilejším povinnostem
starostky města, možná se k tomu ani nehodí slovo povinnost…
Přání našim nejmenším
V květnu jsem měla tu čest přivítat v Mariánském kostelíku
nové občánky. Přeji všem našim maličkým, aby vyrůstali ve
zdraví a pohodě v péči svých rodičů a ve zdravém a klidném
prostředí našeho města. Milé děti, ať jsou vaše příští dny plné
radosti, lásky a štěstí.
Poděkování všem zaměstnancům
Technických služeb města Opočna
Další poděkování patří Technickým službám města Opočna,
a to nejen ode mě, ale od mnoha občanů. Za vzornou péči
o naše město, za pořádek a čistotu, kterou se může chlubit nejen centrum Opočna. Chvála ze strany mnoha lidí je opravdu
zasloužená, děkuji vedení a všem zaměstnancům technických
služeb!
Poděkování a přání
Poslední poděkování je z důvodu změny, která se dotkla našeho kulturního života. V souvislosti s ní bych chtěla jednomu
člověku poděkovat a dalšímu popřát šťastný start. Poděkování patří panu Petru Fáberovi. Děkuji mu za práci, kterou vykonával jako správce Kodymova národního domu, děkuji mu
za všechny kulturní akce, které pro nás připravoval. S námi
a se „svým“ KND se rozloučil 30. dubna, aby se mohl věnovat
svému řemeslu, zlatnictví. Přeji mu za nás všechny, kdo jsme
se s ním v KND rádi setkávali, v nové práci hodně úspěchů,
a také hodně radosti, kterou, aspoň si to myslím, může takováto tvůrčí práce přinášet.
Šťastný start pak přeji panu Pavlu Andělovi, vedoucímu
informačního centra, který od 1. května zastává i funkci
správce KND.
Šárka Škrabalová, starostka

Hanka Škodová předává mamince malé Rebeky konečný soupis
získaných financí.
foto: Jiří Slavík

O p o č n o p r o R e b e č i n a k ř í d l a II
PŘINE S L O T É M Ě R 9 0 . 0 0 0 K O R U N
Kdo má srdce na pravém místě, ten byl v sobotu odpoledne v Opočně na zimním stadionu, kde probíhala akce Opočno pro Rebečina
křídla II. O co se jedná, nemusíme ani vysvětlovat. Byl to již druhý
ročník velice úspěšné akce, jejímž cílem je získat finanční prostředky pro rodinu Čihákovu z Pardubic. Peníze budou použity na velice nákladnou péči o kůži jejich malé dcerky Rebeky, která na svět
přišla s nevyléčitelnou nemocí motýlích křídel. Téměř dvouletá Rebeka byla spolu s maminkou, bráškou, babičkou a dědou na ploše
zimního stadionu také a užila si mimo celého programu i lehounké
pohupování na skákacím hradě.
Výsledek sobotní akce předčil naše očekávání a přiznám se, že
když Hanka Škodová oznámila částku blížící se k devadesáti tisícům, vyrazilo mi to dech. Je třeba podotknout, že všechny peníze,
které jste na akci vy a vaše děti utratili, byly do poslední koruny
předány Rebece. Někdo se mě to odpoledne ptal, kolik z té získané
dvacetikoruny za cukrovinky bude malá Rebeka mít? Kolik procent? Šokovala jsem odpovědí, že z dvacetikoruny bude mít Rebeka
dvacetikorunu. Tak to prostě je. Tak se dělá charitativní akce. Není
to o procentech ze zisku, není to o nákladech na lidi, na show, na
dárky a atrakce. Všichni, co do této akce jdou, lítají a šílí už několik
měsíců dopředu, aby pak dotáhli tuhle obrovskou věc do zdárného
konce a předali rodině Čihákových celou vytěženou sumu.
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Je tedy na řadě poděkovat, byť to nikdo pro slavnostní děkování
nedělá. Protože bych nerada na někoho zapomněla, tak bych chtěla
srdečně poděkovat vám všem, kteří jste přiložili ruku k dílu, vám
všem, kterým není na obtíž vyčlenit si jedno odpoledne ze svého
soukromého programu a věnovat ho společnému úsilí a završit to
parádním výsledkem. Zároveň také děkuji všem, kteří přišli, užili si
to s námi, snad se i pobavili a hlavně utratili nějakou tu korunku na
dobrou věc. Děkuji dobrovolníkům, kteří napekli, nazdobili a věnovali své cukrovinky a jiné dobroty, děkuji dárcům sponzorských
darů a šikovným lidem, kteří poskytli své služby. Dík také patří
městu Opočnu a zástupcům HC Opočno za ochotu pomoci. A hlavně v neposlední řadě děkuji nám všem za to, jací jsme a jak ještě
dokážeme vyvrátit to tvrzení o špatném a sobeckém světě, který je
v dnešní době okolo nás. To není o světě, to je o lidech. Takže ještě
jednou VELKÝ DÍK!
A ještě zpráva na závěr … Krabice cukrovinek, lízátek a perníčků
včetně hraček, které si v sobotu odpoledne nenašly svého majitele,
putovala do Dětského domova v Sedloňově, kde udělal tento dar
obrovskou radost tamním dětem. 	
(os)

z jednání rady

—

Rada města Opočna č. 44/2016 a 45/2016
−− Rada města schválila zveřejnění záměru na prodej nemovitosti – pozemku parc. č. 129, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je objekt
občanské vybavenosti čp. 125 s příslušenstvím na pozemku parc. č. 129,
za minimální kupní cenu 1.400.000 Kč. Jedná se o objekt oční optiky
v Komenského ulici.
−− Rada města schválila poskytnutí dotace na rok 2016 pro spolek PROVARHANY z.s. ve výši 20.000 Kč na výrobu a instalaci pamětní desky
na rodném domě Emanuela Štěpána Petra, významného stavitele varhan, opočenského rodáka. Jedná se o dům čp. 14 na Trčkově náměstí.
−− Rada města schválila smlouvu o dílo na realizaci projektu „Bezbariérové WC v budově Základní školy Opočno čp. 313“. Zakázku bude realizovat Václav Kánský – stavební činnost, Přepychy.
−− Rada města schválila uzavření příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro projekt
„Rekonstrukce objektu čp. 2 v Opočně“ se společností DABONA s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou.
−− Rada města schválila poskytnutí dotace na rok 2016 ve výši 10.000 Kč
Oblastní charitě Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky České.
−− Rada města schválila uzavření rámcové příkazní smlouvy se spolkem
Abakus na zajištění poradenské a konzultační činnosti, resp. spolupráce
na tvorbě koncepce kultury a společenského dění v Opočně a na rozvoji
mezinárodní spolupráce s městem Puteaux ve Francii.
−− Rada města schválila přípravu realizace hřiště pro malé děti v Podzámčí.
−− Rada města schválila propůjčení části Trčkova náměstí společnosti
M promotion agency z Náchoda dne 29. 6. 2016 za účelem uspořádání
koncertu hudební skupiny Veselá trojka.
−− Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s panem Ing. Lukášem
Polejem na zpracování studie pro sportovní zónu.

S t a v e b n í p oz e m k y v l o k a l i tě
O ř e c h ová II – p r ů z k um zájmu
Prosíme všechny vážné zájemce, kteří by měli zájem o pozemek
v této lokalitě, aby se zapsali (písemně, osobně nebo e-mailem)
do nezávazného seznamu zájemců o tyto pozemky. Předpokládaný termín realizace tohoto záměru je rok 2017–2018.
e-mail: rohlenova@mu.opocno.cz,
mob. 724 817 841, tel. 494 669 637.

−− Rada města rozhodla zadat zakázku na stavební úpravy v budově ZŠ
čp. 11 na základě předložené cenové nabídky panu Václavu Kánskému,
Přepychy, a souhlasí s přípravou smlouvy o dílo, která bude předložena
na příštím jednání rady města. Realizace zakázky musí být v průběhu
července.
−− Rada města rozhodla o vypsání výběrového řízení na výsadbu zeleně na
odclonění obytné zóny Ořechová II od průmyslové zóny. Dosadbu ovocné aleje v Podzámčí zajistí Technické služby města Opočna a k účasti na
výsadbách budou vyzváni občané města.
−− Rada města schválila nákup mobilní záznamové kamery, která bude
využívána pro zajištění pořádku ve městě.
−− Rada města schválila smlouvu o dílo se společností Štěpánek spol. s r.o.,
Opočno, na rekonstrukci kaple v Čánce.
−− Rada města schválila přijetí dotace od Královéhradeckého kraje z dotačního titulu Podpora činnosti turistických informačních center ve výši
25.500 Kč, která bude využita na nákup výpočetní techniky pro TIC
Opočno.
−− Rada města schválila zakoupení věcných cen v hodnotě 3.000 Kč pro
TRI CLUB Dobruška pro vítěze tradičního triatlonu v Opočně, který se
letos koná 29. 6. 2016.  Mgr. Renáta Černá, tajemnice MěÚ Opočno


z p r áv y n e j e n z r a d n i c e  —
P O DP O R O V AN É Z A M Ě S T N Á V Á NÍ
PR O O BČAN Y O P O ČNA

Současná doba umí být tvrdá k lidem, kteří mají zdravotní potíže
a hledají přitom práci. Pomoci v takové situaci může sociální služba podporované zaměstnávání.
Pro koho je určena? Pro občany v obtížné životní situaci, kteří
mají dlouhodobé zdravotní potíže a kvůli nim těžkosti při získání
a udržení si zaměstnání.
Co obnáší služba podporované zaměstnávání? Pomoc při tom,
jakou práci hledat, co všechno pro to udělat a jak zaměstnání najít.
Nekončí se podpisem pracovní smlouvy, ale služba pokračuje i při
zapracování a řešení souvisejících záležitostí. Ruku v ruce s tím
jde i poradenství zaměstnavateli.
Služba je bezplatná, vše funguje na individuálním a dobrovolném přístupu a respektu ke klientovi.
V našem městě ji zabezpečuje nezisková organizace Aspekt
z.s., identifikátor služby 4885366.
Kde můžete získat více informací? Podívejte se na stránky
www.aspektzs.cz nebo kontaktujte paní Lucii Sedláčkovou,
telefon: 774 976 993, která vám řekne víc.

J a k j e to s  c e stov n í m i
d o k l a d y p r o d ět i ?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají
i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských
států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či
do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní
doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro
rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního
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dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas
pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou
na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu
o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po
většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je
nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do
15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento
předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu
činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než
30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.
mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu,
jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti
cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení
pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6
měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě
je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz
v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na
cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová,
 náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy

F INANČNÍ Z PŮ S O BIL O S T V  D O PRA V Ě
— IN F O R M ACE PR O D O PRA V CE —
Upozorňujeme dopravce provozující silniční dopravu tzv. velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí, a vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče), že také v roce 2016 platí povinnost prokázat finanční
způsobilost.
– Termíny prokázání finanční způsobilosti
Podnikatel prokazuje finanční způsobilost nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo může dopravní úřad požádat před uplynutím lhůty o prodloužení termínu prokázání finanční způsobilosti
do 31. 8. kalendářního roku.

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele – tedy na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
– Způsoby prokazování finanční způsobilosti
• pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu
povolání (nejčastější)
• roční účetní uzávěrka ověřená auditorem nebo jinou řádně
oprávněnou osobou, např. daňovým poradcem (doloží osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců
a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není
subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky)
nebo účetní (doloží výpis ze živnostenského rejstříku a čestné
prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem,
který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky)
• bankovní záruka
– Doporučení
Doporučujeme dopravcům provozujícím tzv. velkou dopravu dodržet termíny dané zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Při nesplnění povinnosti hrozí sankční řízení, jehož výsledkem je
snížení rozsahu provozované dopravy a uložení nákladů řízení.
– Další informace podá
– Obecní živnostenský úřad Dobruška:
Petra Abelová – 494 629 657, Dana Ehlová – 494 629 659
– Odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ Královéhradeckého kraje: Marcela Konečná – 495 817 639

Obecní živnostenský úřad Dobruška

T e p l o v e š k o l e : J a k j e to v l a st n ě
s t e p e l n ý m i č e r p a d l y P Z P ?
Reagujeme tímto na článek „Co nám hlava nebrala“ týkající se
z velké části rekonstrukce vytápění ve škole nad poštou a tepelných čerpadel PZP, napsaný paní Barborou Ležákovou a uveřejněný v Opočenských novinách číslo 5 v květnu t.r. V článku byla
zveřejněna neúplná či zkreslující tvrzení, která se velmi citelně
dotýkají dobré pověsti společnosti PZP HEATING a.s. a jejích výrobků. Rádi bychom tedy uvedli věci na pravou míru.
PZP HEATING a.s. (dále jen PZP) je dceřinou společností
významného německého výrobce v oblasti vytápěcí a sanitární
techniky Kermi GmbH patřícího do švýcarského koncernu AFG
Arbonia-Forste-Holding AG, který se svými 18 výrobními závody
a 70 obchodními zastoupeními po celém světě zaměstnává 6.500
lidí. Se silnými mezinárodními značkami a koncernem AFG v pozadí je PZP s tradicí od roku 1992 zárukou dodávek vysoce kvalitních a technicky vyspělých produktů, garancí servisu či technické
podpory a dlouhodobého působení na trhu. V rámci koncernu
AFG funguje PZP jako specializované centrum pro výzkum, vývoj a výrobu tepelných čerpadel všeho druhu. Nabízí atraktivní,
cenově dostupná systémová řešení a vysoce kvalitní, certifikované výrobky s vynikajícími technickými parametry, které pak prostřednictvím rozsáhlé obchodní sítě rozšiřuje do celého světa.
V sortimentu PZP se v současnosti nachází téměř 200 modelů tepelných čerpadel, jen v segmentu vzduch–voda PZP nabízí
5 modelových řad (arctic, split, dynamic, economic, cool). Do
projektu vytápění školy nezávislý projektant navrhnul tepelná
čerpadla modelové řady „split“, která se vyznačují především
vysokým topným výkonem a topným faktorem, spolehlivým provozem i při extrémních venkovních teplotách až do -25 °C, velmi
nízkou hlučností, moderním designem a dalšími atributy. Právě
tato tepelná čerpadla získala v uplynulých letech mnoho ocenění
za technické řešení i design a jejich použití je vhodné zejména ve
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starších budovách s vysokou potřebou tepla. K výběru modelové
řady „split“ jistě přispěla také řada úspěšně realizovaných projektů a referencí s těmito tepelnými čerpadly. Jen ve veřejném sektoru můžeme jmenovat tyto projekty z blízkého okolí realizované
v posledních 2–3 letech: Základní školy Voděrady, Podbřezí, Bílý
Újezd, Brandýs nad Orlicí, Čermná nad Orlicí, Hořice; Mateřské
školy České Heřmanice, Jarošov; Mateřská škola a modlitebna
v Bystrém (Elada), škola v přírodě Oucmanice; Obecní úřad Trnov, sportovní centrum v Rychnově nad Kněžnou a mnoho dalších. Ti všichni učinili správné rozhodnutí, dnes úsporně vytápí
a šetří nejen primární zdroje energií, ale především svoje peníze.
Celkem má PZP v rámci EU instalováno přes 3 tisíce modelů
„split“, největšími odběrateli pak jsou v současné době zákazníci
ve Švýcarsku a Německu. Výroba tepelných čerpadel navržených
v projektu rekonstrukce vytápění školy tedy v žádném případě
není u konce! Celkem hojně se instalují, a pokud někteří výrobci
tepelná čerpadla podobného typu nenabízí, může to být konkurenční výhoda pro PZP.
Samozřejmě pokrok jde stále kupředu, a to nejen v oblasti techniky, ale i v oblasti ekologie. V oblasti ekologie je to zejména stupňující se požadavek na používání pracovních látek (chladiv) používaných obecně v chladicích zařízeních a tím také v tepelných
čerpadlech. Požadavek na snižování ekologické zátěže kotvený do
legislativy vytváří tlak na výrobce chladiv a nutí je k vývoji nových
chladiv, které pak mohou nabídnout výrobcům zařízení, aby jejich
zařízení splňovala legislativní ekologické požadavky. Zcela analogicky se např. vytváří legislativní tlak na výrobce automobilů
z hlediska emisí!
Je tedy zcela logické, že se postupem času dostalo i na chladivo
R 404A obsažené mimo jiné v tepelných čerpadlech PZP modelové řady split, které dříve a ještě stále i dnes „ekologické“ se v budoucnu stane legislativně „neekologické“. Samozřejmě se tento
legislativní přechod neuskutečňuje skokem. Z pohledu chladiv
všeobecně platí, že k určitému legislativně stanovenému datu se
nesmí uvádět do provozu zařízení s chladivem, které je od tohoto
data prohlášeno za „neekologické“ (v případě chladiva R 404A je
to datum 1. 1. 2020). Provozovaná zařízení s tímto chladivem však
samozřejmě mohou být provozována i nadále. I v případě úniku
chladiva, který je u moderních zařízení minimální až nulový, se
chladivo může doplnit stejným recyklovaným chladivem. Zcela
analogicky např. legislativní zpřísnění emisních limitů aut k určitému datu neznamená, že auta nesplňující tento limit nemohou po
tomto datu jezdit, či být opravována! Pro taková zařízení je zpravidla legislativně stanoveno další datum, od kterého již s daným
chladivem tato zařízení nemohou pracovat. Pro chladivo R 404A
a některá zařízení vyráběná firmou PZP je toto datum 1. 1. 2030.
Vzhledem k tomu, že počet zařízení pracujících na celém světě
s určitým chladivem (ať už jsou to tepelná čerpadla, nebo zařízení chladicí) dosahuje stovek tisíc a jejich životnost zpravidla překračuje legislativně stanovené datum použití, přicházejí výrobci
chladiv s tzv. „náhradami“, tedy chladivy, kterými se stávající zařízení jednoduše „přeplní“. Jinými slovy řečeno, stávající chladivo
se s minimálními náklady odsaje a předá k ekologické likvidaci
a zařízení se naplní „náhradou“. Tak tomu bylo i dříve, když se
postupně nahrazovala mnohem neekologičtější chladiva (např.
R 12, R 22).
Mimochodem, nízkoteplotní chladivo R 404A je použito ve zcela novém chladicím zařízení na zimním stadionu v Opočně uvedeném do provozu v září 2015!
Nevíme, jaký cíl si kladl shora citovaný článek, ale tyto skutečnosti naznačují, že není postaven na objektivních informacích.

PZP HEATING a.s.

PIE T NÍ AK T

Z pietního aktu.

foto: Pavel Anděl

V květnových dnech jsme si připomněli již 71 let od ukončení
2. světové války. Za naši svobodu položilo svoje životy mnoho statečných vlastenců. V sobotu 7. května jsme se sešli u pomníku obětí
války, Sokolové a občané našeho města. Děkujeme paní Gruntové
za její vzpomínky na konec války. Položením květin jsme uctili oběti války. Za účast na pietním aktu děkujeme. TJ Sokol Opočno

z p r á v y z k n i h o v n y —
k n i h a p r o t e n to měs í c
Dariusz Kortko: Religa
Profesor Zbigniew Religa. Muž, který v roce
1987 provedl první úspěšnou transplantaci
srdce v Polsku. Nevěřící, k němuž se hodí
přízvisko „svatý“. Možná nebyl svatým, ale
velikánem byl určitě. Bezprostřední, upřímný, veselý. Ve svém oboru sebejistý. Ochotně se dělil o své znalosti, jež mu zajistily
úspěšnou profesní dráhu. Religa je kniha o svatém, který hodně
pije, kouří jako fabrika, kleje jako dlaždič, bývá nespravedlivý,
od okolí vyžaduje až příliš mnoho, nutí ostatní k až vražednému
tempu a naslouchá tomu špatnému. Bývá ješitný, ale je upřímný
a nesnesl by, kdyby mu někdo stavěl pomník ze samých ctností.

Au d i o k n i h a j e p r i m a !

Začínáme! Příprava na nahrávání.
Audiokniha je prima! To je název projektu, na který získala Městská knihovna Opočno dotaci od Ministerstva kultury z dotačního
programu Knihovna 21. století. A o co vlastně jde?
Projekt má dvě části. Do první jsou zapojeni žáci šestých tříd
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místní základní školy. Jejich úkolem je nastudovat příběhy a připravit se na jejich nahrávání. Ke zpracování byly vybrány ukázky
z knih české spisovatelky Martiny Drijverové „Zlobilky“ a „Nezbedníci“. Jde o krátké příběhy pro děti prvního stupně s poučením. Následně se příběhy nahrají a vznikne audiokniha.
Do druhé části projektu se zapojí děti budoucích třetích tříd
místní základní školy. Ty na základě poslechu vzniklé audioknihy budou kreslit obrázky. Celý projekt bude zakončen výstavou
vzniklých prací, kterou slavnostně zahájí paní spisovatelka Martina Drijverová a s dětmi o knihách pobeseduje.
Projekt probíhá od května do října tohoto roku a doufám, že
si všichni zúčastnění na konci projektu řeknou: „Audiokniha je
prima!“
Za projekt Radka Mecnerová

AKCE V  KNIH O V N Ě
– Oddělení pro dospělé: Výstavy: George Sand, Vladislav Vančura
– Oddělení pro děti: Výstava: Eduard Štorch. Soutěž: Křížovky
a hádanky. Tvořivá dílna: Origami muchomůrka

– Tim Weawer: Bez slitování. Thriller.
– Petr Zikmund: Já, Mattoni. Biografický román.
– Pavel Brycz: Muž bez ženy není člověk. Humor.
– Anna Bolavá: Do tmy. Magnesia Litera za prózu.
Oddělení pro děti
– Eduard Petiška: Helenka a princezna. Ze života dětí.
– Václav Čtvrtek: Čáry máry na zdi. Pohádkový příběh.
– Helena Lehečková: Žárlivý rytíř a tichá nevěsta
Pohádkový příběh.
– John Flanagan: Hraničářův učeň: Turnaj na Gorlanu
Fantasy.
– James Preller: Hororové příběhy – Děsu plný dům
Dobrodružné příběhy.
– Isabelle Fougere: Řekni mi jak? Encyklopedie pro nejmenší.
– Laura & Marie: Pleteme copy a copánky. Příručka.
– Ingo Koslowski: Akvárium – zábava pro děti. Příručka
Kompletní přehled nových knih naleznete na stránkách knihovny
knihovna.opocno.cz/ v sekci On-line katalog, Seznamy a novinky.

z opočenských škol—

No c l i t e r a tu r y p o d r u h é
v  O p o č n ě

D e n Z e mě v m at e ř s k é š k o l e

Noc literatury letos proběhla v zámeckém parku. foto: archiv knihovny

V předminulém čísle Opočenských novin byl věnován větší prostor správnému třídění odpadu. Také my, ve Včeličkové třídě,
jsme se tomuto tématu věnovali. V rámci projektu ,,Máme rádi
naši Zemi“ jsme se učili, z čeho jsou jednotlivé věci vyrobeny, jak
je správně roztřídit a do jakého kontejneru vyhodit. Uklidili jsme
si okolí mateřské školy od papírků a jiných odpadků. Dokonce
jsme si zakopali i ,,poklad“, který se skládal z odpadových materiálů. Ten vykopeme až v červnu a uvidíme, co se s ním v zemi
stalo.
Také jsme slavili Den Země. Již víme, jak Země vypadá z výšky
i jakou má barvu, umíme sestavit raketu z jednotlivých dílů. Učili
jsme se počítat opačně od 10 k 0 a správně vystartovat. Pro Zemi
jsme vymýšleli přáníčka k jejímu svátku. Zpočátku to nebylo vůbec lehké, ale nakonec se nám to povedlo. Posuďte sami.

Ve středu 11. května se prostranství v parku pod okny knihovny na
hodinu proměnilo v literární kavárnu pod širým nebem. Proběhlo
tu veřejné čtení ukázek ze současné evropské tvorby v rámci akce
„Noc literatury 2016“. Knihovna se k této akci připojila již podruhé a společně čtení proběhlo kromě Opočna na dalších 48 českých
a 27 evropských místech. Naši posluchači si vyslechli ukázku od
španělského autora Jesúse Carrasca z knihy Na útěku v přednesu
Pavla Anděla, polského spisovatele Jacka Dehnela z knihy Lala
v podání Martina Stojana a izraelského autora Etgara Kereta
z knihy Sedm dobrých let představil MUDr. Milič Světlík.
Děkujeme všem předčítajícím za jejich čas, který věnovali přípravě a celé akci, a panu Lukáši Stančíkovi za zapůjčení stolečků
a židlí. A příští rok na dalším ročníku se na setkání s vámi těší

Radka Mecnerová a Markéta Švandová

V ÝB Ě R Z  K n i ž n í CH n ov i n E k
Oddělení pro dospělé
– Jeffrey Deaver: Iluze. Detektivka.
– Scott Hawkins: Knihovna na Černohůrce. Fantasy.
– Adriana Trigiani: Obuvníkova žena. Román pro ženy.



foto: archiv MŠ Opočno
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My Včeličky Ti k svátku přejeme:
aby na Tebe lidé neházeli odpadky,
abys měla hodně kytiček, stromečků a zvířátek,
aby nikdo neničil přírodu,
abys měla samé hodné lidi,
abys byla hodně zdravá.
Již druhým rokem máme záhonek, na který jsme si zaseli semínka zeleniny a bylinek, která jsme si sami nakoupili. Také jsme
společnými silami zasadili stromeček – broskvoň – na školní zahradu. Nyní se o vše bedlivě staráme a těšíme se na naše zahradnické úspěchy.
Do projektu jsme zapojili také rodiče, kteří nám do třídy nosili výrobky z odpadových materiálů. Sešly se nám tady domečky,
mističky, dopravní prostředky a dokonce ,,Eiffelovka“.
Projekt byl úspěšný, splnil vše, co jsme si předsevzali, a děti
veškeré aktivity bavily. Co více si přát…
Svůj příspěvek bych zakončila citátem Karla Čapka:
„Naše děti mají ručičky – a ty musejí stále něco dělat. Naše děti
mají nožičky – a ty chvilku nepostojí, stále by chtěly běhat nebo
alespoň chodit. A kromě tělíček mají naše děti také hlavičky, které myslí, povídají, dívají se, prostě vnímají celý okolní svět.“

Za Včeličkovou třídu Hana Kubalová

KARI É R O V É P O RADEN S T V Í – P O DP O RA
P O S K Y T O VAN Á Ž Á KŮ M Z E S T RAN Y Z Š
Základní škola Opočno v rámci kariérového poradenství připravuje žáky 5. ročníků na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia.
Pro žáky 8. a 9. ročníků je určen již mnoho let volitelný předmět
studijní seminář. Budoucí studenti středních škol tak mají možnost do hloubky procvičit učivo základní školy z českého jazyka
a matematiky, vyzkoušet si testy z minulých let, pracovat s náležitými programy na počítači.
V 1. pololetí 9. ročníku jsou žáci v hodinách pracovních činností
seznámeni s typy středních škol a s důležitými faktory, které mají
vliv při rozhodování o volbě povolání. Na tyto hodiny navazuje
návštěva Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou, kde jsou všichni
seznámeni se situací na trhu práce.
Dále pak následuje setkání rodičů a žáků se zástupci středních
škol na půdě naší školy, kde zájemci mají možnost získat další informace o jimi vybrané škole. Pak už zbývá jen správně vyplnit
přihlášku ke studiu na střední školu. Instrukce k vyplnění přihlášek, zápisové lístky a informace o přijímacím řízení předá výchovná poradkyně 2. stupně na setkání se žáky a jejich rodiči. Zkontroluje žákům přihlášky a žákům, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího
řízení, pomáhá při vyhledávání volných míst na střední školu.
Na závěr výsledky letošních přijímacích zkoušek. Z 1. stupně
se nám dostalo na víceletá gymnázia 10 žáků. Z 9. ročníků byli
všichni žáci přijati na střední školy již v 1. kole. Tyto úspěchy našich žáků nám učitelům udělaly velikou radost. Přejeme všem, aby
se jim v nových školách i v životě dařilo.

Za ZŠ Opočno Mgr. Stanislava Tláskalová,

výchovná poradkyně 2. stupně ZŠ Opočno

tradice a současnost —
ČER V EN

Dne 20. dubna se konalo v parku u letohrádku zábavně-naučné odpoledne pro žáky ZŠ Opočno. Žáci 7. tříd si pro své mladší spolužáky
připravili zajímavé úkoly a soutěže týkající se přírody a její ochrany.
Žáčci si tak vyzkoušeli poznávání rostlin a živočichů, třídění odpadu,
lov ryb. Všichni se do plnění úkolů zapojili s nadšením a ze sedmáků
se na chvíli stali velmi svědomití učitelé, kteří trpělivě menším dětem
pomáhali a radili. Akce se velmi povedla, děti bavila, a tak si ji určitě
příští rok zopakujeme. Mgr. Lenka Radochová
foto: archiv školy

M oj e c e sta k e z d r av í
„Moje cesta ke zdraví – odpovědnost za své zdraví, osobní bezpečí“ je dalším tématem probíraným v rámci projektu etické výchovy Společně to zvládneme. Cílem bylo poučit děti, jak se chovat v nebezpečných situacích, jak se chovat při kontaktu s cizími
lidmi, co znamená aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní
zdraví a být za ně odpovědný. Kdo jiný než Policie České republiky mohla děti lépe o tomto nebezpečí informovat. Děti 4. a 5.
tříd si vyslechly na toto téma zajímavou přednášku, která byla zakončena ukázkami výcviku policejního psa. Celá
akce se dětem velmi líbila a odnášely si z ní nejen
poučení, ale i mnoho zážitků.

Mgr. Markéta Jirušková

Červen bohužel nenabízí tradice, které by se z dob minulých dochovaly. Přitom právě do tohoto měsíce patří období slunovratu,
které bylo pro naše dávné předky velmi významné. Pohanská
oslava slunovratu byla natolik silná, že ji později převzala církev,
která jí dala nové jméno – Svatojánská noc. Název je odvozen od
světce Jana Křtitele, jehož výročí narození se v tomto období slaví.
Svatojánské ohně, které se zapalovaly na kopcích, už patří minulosti, stejně jako další zvyky s těmito oslavami spojené. Ale pokud
si chcete Svatojánskou noc připomenout sami, jedině dobře, některé zvyky jsou více než příjemné. Mně se líbí hned ten první:
Ženy – odpočívejte a neuklízejte! Dům se totiž na svatého
Jana Křtitele (tj. 24. června) nesměl zametat, aby se z něho nevymetlo štěstí.
Svatojánské koření – To byl název pro byliny natrhané brzy
ráno nebo večer do „půlnočního Jána“. Byly účinným prostředkem proti nemocem a také surovinou pro výrobu nápojů s magickými účinky.
Tradice pro děti. Zvyk, jehož účinkům věřily děti, spočíval
v tom, že se do malého polštářku dala mateřídouška. Položil se
pod stůl a na něj se dal obrázek svatého Jana Křtitele. Děti věřily
tomu, že v noci přijde, na polštářku si odpočine a nechá jim pod
stolem dárky a mlsání.
A něco pro odvážné a poctivé: Na Svatojánskou noc prý můžete objevit poklad. Ale má to jeden háček. V tuto noc se bludičky
oddávají svým rejdům ve zvýšené míře. Člověka zlého či nepoctivého zavlečou do bažin, ale člověk s dobrým srdcem se jich bát nemusí, tomu naopak pomohou poklad objevit. Takže sami zvažte,
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zda do toho půjdete. Pokud ano, tak si zapamatujte, že z pokladu,
který bývá ukryt pod zemí, si můžete vzít jen tolik, kolik unesete.
Pokud budete nenasytní, zlé mocnosti vás krutě potrestají.
Mezinárodní den dětí – 1. června – V současné době je asi
nejoblíbenějším svátkem, který se drží ve většině měst a obcí, Mezinárodní den dětí. Někde jsou to radovánky včetně nejrůznějších
soutěží, jinde pohádkový les. Kronikář nám sice nezanechal zprávu o tom, že by se v minulosti tento svátek na Opočně slavil, ale
zmínky o dětských slavnostech se v kronice přece jen najdou, jako
např. tento:
Dvě dětské zábavy – „O různých zábavách, kterých měl Opočen rok jak rok nadbytek, v této knize dosud jsme se nezmiňovali
a také následující dvě zábavy jako výjimku jen zde klademe. Dne
17. července 1904 uspořádaly sdružené spolky opočenské dětskou zábavu na louce u střelnice, při níž děti pobaveny a štědře
pohoštěny byly. – Jiný dětský den uchystán byl mládeži kněžnou
na nádvoří zámeckém dne 18. srpna 1904. Pozváni byli k němu
děti a rodiče. Dětem vystrojena byla hostina, sestávající z kávy,
pečiva a cukrovinek. Hudba přednesla několik cenných skladeb.
Večer poskytovalo nádvoří obraz úchvatný. Na sta osvětlených
lampionů bylo rozvěšeno v sloupořadích zámeckých a přivolaným
pyrotechnikem byly vypalovány a v pohyb uváděny různobarevné
ohňostroje. Když jedna malá účastnice kněžně tklivě poděkovala,
tato s pavlánu provolala hlasitě ‚Na zdar!‘. Teprve o desáté hodině
rozcházeli se účastníci k domovům.“ 
Za redakci dm

Pavlík vhodnou řečí a nato proslovil učitel Emil Sklenář historickou přednášku o národě českém a vzniku československého státu.
Školní mládež zpívala a deklamovala a posléze na prostranství u
sochy marianské zasazena byla „lípa svobody“. Zapěním národní
hymny za průvodu hudby pěkná tato slavnost se skončila. Odpoledne konal se na témže náměstí tábor lidu sociálně-demokratického z města i okolí.“
Prosím tímto pamětníky: Vzpomínáte někdo, že by se tato lípa
sázela v roce 1938? Nebo máte v paměti ještě jiný rok?
A ještě prosím odborníky: Odpovídá velikost stromu roku
1919, nebo to vypadá na vysazení pozdější?
Předem velmi děkuji za odpovědi.
Ještě než se podíváme na dnešní soutěžní otázku, dovolím si
malou odbočku týkající se vyvěšování vlajek. Jako členku redakce Opočenských novin mě oslovila jedna čtenářka s prosbou,
abych napsala krátké zamyšlení o vlajce. Státní vlajka je jedním ze
symbolů naší země, měli bychom ji chovat v úctě a nedegradovat
ji celoročním vyvěšením, obzvlášť v případě, že stav vlajky je při
takovémto použití nedůstojný. Našla jsem si příslušný zákon, který myslí i na vyvěšování vlajek soukromými osobami mimo státní
svátky. „Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky
státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem
kdykoliv.“ Vhodnost a důstojnost může být předmětem diskuze,
ale věřím, že půjde-li normální „selský“ rozum ruku v ruce s úctou
k naší vlajce, je to pro tyto případy jediné možné řešení.

Také některé fotografie z archivu letopisecké komise ukazují, že dětské slavnosti nejsou žádnou novinkou. Na ukázku přinášíme jednu
z roku 1946. Její popiska zní „Den národních písní společně s dětským dnem v r. 1946“.
foto: archiv LK

Dnešní soutěžní otázka je jednoduchá – kdepak jsem toto vyfotila? Těšíme se na odpovědi, hraje se opět o čokoládu s motivem
Opočna. Odpovědi zasílejte e-mailem na adresu info@zusopocno.cz nebo smskou na číslo 739 145 521.
Za redakci dm

poznávací soutěž —
Soutěžní otázka, kterou jsme připravili minule, se dočkala rekordu. Odpověděl totiž jediný čtenář. Od mnohých z vás vím, že jste
váhali, protože památný strom nemáme v Opočně jediný. Nápovědou byl v tomto případě nepatrný kousek kostela, který byl vidět
v pozadí. Velmi gratulujeme panu Karlu Petříčkovi, jehož odpověď byla správná – tento památný strom je v parčíku na Kupkově
náměstí. Kdy byl vysazen? U stromu není žádná cedulka, takže
musíme pátrat. Nabízí se rok 1919 (kronika), nebo rok 1938 (pamětnice). O památném stromu na Velkém (dnes Kupkově) náměstí mluví v kronice jediný zápis:
Vysazování lípy svobody – „Dne 28. října 1919 připomínali jsme sobě na Opočně první výročí prohlášení samostatnosti
státu československého. O desáté hodině odešli jsme průvodem
z Malého náměstí na Velké. V průvodě bylo žactvo s učitelstvem,
členové městského zastupitelstva, spolky opočenské a množství
lidu. Na Velkém náměstí zahájil slavnost městský starosta Václav

z kultury 

—

Pozvá n k a n a š a n so n y
Je říjen, pátek odpoledne. Venku si lehký větřík pos barevnými listy, které pomalu, ale jistě opou10. 6. hrává
štějí větve stromů. Na říjen je nečekaně teplo a slunečno. Jak ráda bych se vydala na chalupu, do klidu, pryč od lidí.
Jenže jsem slíbila, že přijedu. Sliby se mají plnit a ne jenom o Vánocích. Zlatka Bartošková? Kdo to je? To jméno jsem nikdy neslyšela. No nic, nějak to přečkám, a pak hurá na chalupu…
Takové myšlenky mě provázely, když jsem mířila do vesničky
Jahodov na koncert šansoniérky Zlatky Bartoškové. Asi o hodinu
později jsem si uvědomila, jak moc hloupé byly. Po dlouhé době
jsem slyšela ryze pravdivě zazpívané písně. Paní Zlatka si během
chvilky získala publikum svou přirozeností, otevřeností a srdečností (mimochodem – návštěvnost ve vesničce Jahodov – cca 100
lidí – víc by se opravdu nevešlo). Překrásné šansony napsané na
pátek
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tělo, hluboce pravdivý projev, jasný, barevný hlas a příjemné mrazení v mých zádech z krásného zážitku. To je to, co se mi vybaví při
vzpomínce na ten den.
Jsem ráda, že se s paní Bartoškovou podařilo domluvit její vystoupení u nás. V opočenském Kodymově národním domě ji přivítáme v pátek 10. června v 19 hodin. Věřte, že zážitek z jejího zpěvu
stojí za to.
Petra Flígrová

L i st p ř í t e l i Č e p e l k ov i

V Í T Á NÍ PR Á Z DNIN NA BR O U M AR U
Rok utekl jako voda ve Zlatém potoce a opět se přina letní sezónu na koupališti Broumar.
25. 6. pravujeme
Jako každý rok vás zveme na VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
dne 25. 6. 2016 v sobotu ve 14 hodin, kde se budou moci děti i dospělí pobavit, zasoutěžit si a občerstvit se.
Programem vás provede bavič a moderátor klaun DJ LUKINO.
Občerstvení zajištěno v bufetu Broumarka. Provozní doba koupaliště se nemění: pondělí – pátek od 10 do 19 hodin; sobota, neděle
a svátky od 9 do 19 hodin. Ceny vstupného a ostatních služeb zůstaly stejné.
Informace najdete na našich stránkách www.broumar.cz nebo
na facebooku koupaliště Opočno.
Přejeme vám, návštěvníkům koupaliště a kempu, krásné léto
a těšíme se na vaši návštěvu.
 Kolektiv zaměstnanců koupaliště a kempu Broumar Opočno
sobota

P O Z V Á NÍ D O LE S A

Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.,
organizace Opočno, připravila pohádkový les
26. 6. místní
pro seniory, a to v neděli 26. června.
V čem bude les pohádkový? Na jednotlivých zastávkách, které
budou rozmístěny v horní části parku, vás budou čekat nejrůznější pohádkové bytosti.
V čem bude pro seniory? Po cestě nebudete plnit úkoly, které
bývají běžné, tj. skákání přes švihadlo a podobně. Úkoly budou
spočívat v poznávání Opočna prostřednictvím historických fotografií, které nám poskytla letopisecká komise. A tak se možná na
jednotlivých stanovištích nebude jenom hádat, ale také vzpomínat.
Do pohádkového lesa zveme nejen naše členy, ale také všechny
další seniory, kteří si chtějí nedělní odpoledne zpříjemnit malou
procházkou po opočenském parku. Začátek bude u letohrádku.
Čas? Kdykoliv od 15 do 16:30 hodin. Těšíme se na vás. A na ukázku posíláme jeden ze snímků, s nimiž se v parku sejdete.

Za STP Opočno dm
neděle

Aleš Palán / Miloň Čepelka NEDĚLŇÁTKO aneb s Cimrmanem v zádech. Nakladatelství
Vyšehrad Praha, 2016, 233 str.

Jak jsme vás již informovali v našem týdenním e-mailovém zpravodaji, vyšla kniha rozhovorů
Aleše Pelána s Miloňem Čepelkou, kterou vydalo Nakladatelství Vyšehrad Praha.
Původně jsme vás chtěli o knize informovat prostřednictvím
oficiálního textu nakladatelství.
Pak nám ale do redakce dorazil
dopis opočenského rodáka Josefa Vedlicha adresovaný přímo
panu Čepelkovi. Se svolením
vám ho nyní přinášíme...
Ještě dodejme, že knihu si
je možné půjčit v opočenské
knihovně nebo zakoupit v informačním centru.
(red)

Milý Miloňku,
tak jsem neodolal pokušení a pustil jsem se do četby „Nedělňátka“ hned, jakmile jsem se usadil v tramvaji. Cesta z Holešovic dvanáctkou trvá asi 20 minut a podařilo se mi přečíst i přes kravál jak
v tramvaji, tak na ulici asi 30 stran.
Doma jsem pak pokračoval v četbě té krásné knihy, kterou jsi
v pátek 13. května představil publiku na výstavě Svět knihy Praha
2016.
Myslím, že by neměla chybět v knihovně žádného Opočeňáka,
ani žádného ctitele divadla Járy Cimrmana. Správně to řekl Tvůj
kolega Zdeněk Svěrák – jsi „vyhýbkářem“, bez kterého by tohoto
neuvěřitelného a neopakovatelného fenoménu, jako je Jára Cimrman, nebylo. To budiž řečeno velmi nahlas.
Vy, Cimrmanovci, po téměř 50 let rozjasňujete a rozveselujete
život milionům lidí – několika generacím, kterým váš „humor-inteligentní-sranda“ v tomto přiblblém světě ulehčuje existenci,
a budiž tudíž za to dík v první řadě Tobě, Miloňku.
Ale nejsem theatrolog ani cimrmanolog a odborné úvahy ponechám povolanějším. Jen chci říci, že mne velmi zaujalo líčení
Tvého dětství a mládí v Opočně a studentských let v Dobrušce.
Připomněl jsi mi mnohé události, některé učitele a sousedy, jejichž jména by mi již asi nikdy nepřišla na mysl, kdybych nečetl
„Nedělňátko“. Asi bych si již nikdy nevzpomněl na Tvého spolužáka Dušana Felcmana, i přesto, že Felcmanovi byli našimi sousedy
o dva vchody v čp. 407. A tak jsem si vzpomněl i na jeho sestru,
která se mi tenkrát moc líbila, i když po holkách jsem se tenkrát
ještě moc nedíval, bylo mi 10 nebo 12 let.
Miloňku, Všemohoucí, s nímž si asi stejně jako většina z nás nevíš úplně rady, Tě obdařil mnoha talenty, beletrie, poezie, herecký
talent, talent pěvecký (a neříkej, že ne), které jsi zhodnotil měrou
vrchovatou. Navíc se Ti dostalo vzácného daru dobré duše. A také
Tě obdařil báječnou ženou a dvěma milujícími syny. A to vše jsou
krásné dary pro nás všechny, kteří máme tu radost patřit mezi Tvé
přátele.
Bude Ti za pár měsíců osmdesát – aby Tě On obdařil ještě mnohými léty a aby radost trvala.
Tvůj J. V.
P.S.: Ty knedlíky s vajíčkem, které vloni na podzim udělala Hanka,
si pamatuji úplně přesně dodnes. Naprosto vynikající.
Odesílatel: Dr. Joseph F. Vedlich, věčný student, Praha.
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K tomu n e n í s n a d c o d o d a t !
…a to doslova. Dělat pro lidi zábavu, připravovat koncerty či divadla, to je vždy hodně těžké. Koho pozvat, budou se všichni bavit,
nepřehnali jsme to? Opravdu hodně otázek, hodně práce a čekání
na pochvalu či kritiku. To velice dobře znám.
Ovšem dělat divadlo, chodit na zkoušky ve svém volném čase,
mít sevřený žaludek před premiérou, to neznám. Ale dokázala jsem
se vcítit do toho, co prožívali naši ochotníci pod vedením pana Machače před nabitým sálem Kodymova národního domu. Všichni,
kdo jste přišli na premiéru Charleyovy tety, víte, o čem mluvím. Pro
mne neopakovatelný zážitek výborného divadla, plného humoru
a lidiček, které dobře znám. Měla jsem tu možnost vidět toto divadlo dvakrát a pokaždé bylo jiné. Trochu s jiným humorem. Bylo
vidět, že si to všichni na prknech, která znamenají svět, opravdu
užívají. Usmívala jsem se ještě při cestě domů. Mám obrovskou radost, že zde máme takové umělce. Máme se čím pyšnit a budu ráda,
pokud se nám podaří vytvořit pro divadlo Kodym takové podmínky, aby zde vznikaly další krásné divadelní „kousky“. Děkuji všem
za krásný zážitek. 
Šárka Škrabalová, starostka

k a l e n d á ř

a k c í —

ČE r v e n 2 0 1 6
každé JÓGA SE ZDRAVOTNÍM ZAMĚŘENÍM
pondělí Základní Škola, Trčkovo náměstí 11
od 18:30 Dech, páteř, klouby. Lektorka Božena Tymichová.
tel.: 721 114 248.
každé úterý RODINNÉ CENTRUM SLUNÍČKO
od 9:00 Kupkovo náměstí 134, Sokolský dům
Rodinné centrum Sluníčko v Opočně je tu pro
všechny děti a rodiče, kteří si chtějí hrát a přitom
se něco naučit.
každou středu CVIČENÍ PILATES
19:00 Tělocvična ZŠ Opočno
Pod vedením profesionální instruktorky metody PILATES v tělocvičně ZŠ, Trčkovo náměstí
v Opočně. Případné dotazy na tel.č. 606 470
805. Cena: 10 lekcí 650 Kč | 1 lekce 70 Kč
středa 1. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO
18:00 OBORU
Kodymův národní dům
Pořádá ZUŠ Opočno.
ZÁMECKÝ
POHÁR OPOČNO 2016
sobota 4. 6.
Zámecký
park
Státního zámku Opočno
– neděle 5. 6.
Desátý ročník rybářských závodů. Pořádá MO
ČRS Opočno.
sobota 4. 6. SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR
19:00 CANTUS BRATISLAVA
Kodymův národní dům
Koncert vokální hudby. Předprodej vstupenek
za 50 Kč v Informačním centru Opočno.
neděle 5. 6. OPOČNO ,,B“ – ROVEŇ
17:00 Fotbalový stadion Opočno
neděle 5. 6. POPOVÝ KONCERT
18:00 Kodymův národní dům
Účinkují žáci pěveckého oddělení a tanečního
oboru ZUŠ Opočno.

pátek 10. 6. BÍLEJ KAVALÍR
19:00 Kodymův národní dům
Šansonový recitál Zlatky Bartoškové. Předprodej vstupenek za 100 Kč v IC Opočno.
neděle 12. 6. OPOČNO ,,A“ – VELKÉ POŘÍČÍ
17:00 Fotbalový stadion Opočno
pátek 17. 6. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽEN
– neděle 19. 6. V LOVU RYB UDICÍ NA PLAVANOU
Koupaliště Broumar
Soutěž jednotlivců a dvoučlenných družstev
v lovu ryb udicí na plavanou. Ve spolupráci
s Východočeským územním svazem ČRS pořádá MO ČRS Kostelec nad Orlicí.
sobota 18. 6. MEMORIÁL MIROSLAVA KLIKY
9:00 Fotbalový stadion Opočno
TJ Spartak Opočno vás zve na fotbalový turnaj
mladších přípravek od 9 do 15 hodin. Občerstvení zajištěno.
neděle 19. 6. OPOČNO ,,B“ – ALBRECHTICE ,,B“
17:00 Fotbalový stadion Opočno
pondělí 20. 6. VÝSTAVA OBECNÍCH ZPRAVODAJŮ 2016
– pátek 24. 6. Informační centrum Opočno
Putovní výstava obecních novin a zpravodajů
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Přijďte se podívat, jak to dělají jinde.
čtvrtek 23. 6. ABSOLVENTSKÝ A ZÁVĚREČNÝ
19:00 KONCERT
Obrazárna Státního zámku Opočno
Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ Opočno.
sobota 25. 6. VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
14:00 Koupaliště Broumar
Děti i dospělí se pobaví a zasoutěží si. Programem
provede bavič a moderátor klaun DJ LUKINO.
neděle 26. 6. POHÁDKOVÝ LES PRO SENIORY
15:00 Zámecký park
Každý z nás se někdy rád vrátí do dětského věku,
uvidíte, že se vám procházka v parku, kde pro
vás bude připraven pohádkový les, bude líbit.
Pořadatel: Svaz tělesně postižených v České republice, z.s.,místní organizace Opočno.
středa 29. 6. TRIATLON OPOČNO
17:00 Koupaliště Broumar
Triatlonový závod 0,7 km/26 km/4 km. Pořádá
TriClub Dobruška.
středa 29. 6. VESELÁ TROJKA
17:00 Trčkovo náměstí
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Opočno. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá na zimní stadion.
středa 29. 6. SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ŽÁKŮ
18:00 5. A 9. ROČNÍKŮ ZŠ OPOČNO
Kodymův národní dům
LETNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Trčkovo náměstí
Účinkovat bude kapela My vám taky a zpěváci
se zpěvačkami. Pořádá ZUŠ Opočno. Termín
konání bude upřesněn.
Aktuální seznam akcí v Opočně naleznete na www.opocno.cz.
Změna programu vyhrazena.
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přišlo do redakce —
Po d ě k ová n í
Vážení občané Opočna, děkujeme vám za vaši přízeň a finanční
dary, které jste poskytli na obnovu Hanischových varhan v kostele
sv. Prokopa v Přepychách. Dovolujeme si Vás proto touto cestou
pozvat na koncert houslisty Jaroslava Svěceného, kde vás zároveň
seznámíme se stavem obnovy varhan a výší finančních prostředků na sbírkovém kontě. Vaše podpora nás těší o to více, že je darem
občanů z rodiště jednoho z nejvýznamnějších českých varhanářů
– Emanuela Štěpána Petra.
S úctou za pořadatele

Zdeňka Seidelová, starostka obce Přepychy
Pozvánka na

Benefiční koncert
PROVARHANY
Jaroslav Svěcený – housle
Michaela Káčerková – varhany
Kostel sv. Prokopa v Přepychách
Pátek 10. června 2016 v 15:00
Na programu skladby barokních mistrů (Bach, Vivaldi, Leclair),
ale i soudobá skladba Jaroslava Svěceného.
Koncert doplní přednáška PhDr. Petra Koukala, hlavního organologa NPÚ, o varhanách a jejich obnově.
Výtěžek koncertu bude věnován na obnovu varhan v kostele sv.
Prokopa v Přepychách.

vyšlo v tisku

—

P r o M a r t i n a s  M i l o n ěm č . 2 5 2
— 6. únor a 2016 —
Tentokrát to vlastně není ani tak z tisku, jako z rozhlasu. Přinášíme vám přepis pořadu Country radia, jehož moderátorem je
Miloň Čepelka. Za jeho poskytnutí děkujeme Jiřímu KrálÍčkovi ze
spolku Abakus.
I když je záznam ze začátku února, do tohoto čísla se přímo
nabízel. Nejen kvůli panu Čepelkovi a jeho čerstvě vydané knize,
ale také jako připomínka konce 2. světové války, ale o tom už více
v textu samotném.
(red)
Hezký den přejeme z Country radia oba dva. Zatímco první eM, Martin, nahrál své písničky už dřív, druhé eM, Miloň,
k vám hovoří právě teď. I když také z nahrávky, ta ale byla pořízena jen před pár dny, protože to, co vám říkávám, by vždycky
mělo mít význam dnes i zítra a stále. Přesto, že se to týká událostí minulých.
Jistě znáte heslo či rčení, že život tropí hlouposti. Jenže on
tropí i chytrosti a věci dobré. Před časem jsem tu slíbil, že se
za vás nepravidelně, ale častěji, podívám do časopisu Historický kaleidoskop, jehož existenci jsem objevil ke své škodě
teprve nedávno. V 5. loňském čísle jsem jako snad odměnou
za ten slib našel fotografii Jarmily Gruntové, kterou znám od
dětství od nás z Opočna, kde jsme chodili do téže školy, ona
o rok výš. S Dagmar Honsnejmanovou, archivářkou nedaleké
obce Mokré, odkud pocházel její tatínek, uveřejnili v Historickém kaleidoskopu obsáhlou vzpomínku Deník vězně. Vězně
gestapa z časů Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové

války, jímž byl právě její otec Stanislav Baše. I na něho si pamatuju. Myslím, že každého potěší, když náhle tam, kde by
nás ani nenapadlo to očekávat, najdete někoho nebo něco známého. Dojme vás to, potěšíte se, uvědomíte si, jak to souvisí
s vaším vlastním životem, zjistíte, že není dobré zapomínat,
ale naopak, že nejste na světě sami, že nejen vy máte své bolesti a své chvilky štěstí a že ty, které patří jiným, jsou s vašimi
podobné, jsou skoro na dotek. Stanislav Baše byl zatčen v roce
1940 v pětatřiceti letech, jeho dcerce bylo téhož roku teprve
pět a samozřejmě dodnes nezapomněla na nenadálé kontroly u nich doma a na to, že, cituji – „ještě dlouho po válce mě
strašilo černé auto, když se objevilo v ulici“. A nezapomněla,
že u babičky a dědečka v nedalekém Městci nad Dědinou (dědeček tam byl starostou) našla na půdě pod trámem tajemný
balíček, nad kterým, když ho rozbalila, ztuhla, protože v něm
byla vojenská pistole. Honem ji zas zabalila a vrátila na místo.
Nikomu nic neřekla, i když další dětský život s takovým tajemstvím nemohl být lehký. Bylo už po atentátu na Heydricha
a ona to ve vzpomínce píše jasně. „Bylo stanné právo, v rádiu
hlásili každý den, kolik lidí bylo popraveno, v té chvíli muselo dítě rychle dospět, pocit odpovědnosti za osud celé rodiny,
možná i obce, byl velice tíživý.“
Pocit odpovědnosti, ano, to je klíč k téhle vzpomínce. Jsem
rád, že se ke mně dostala. Až se s Jarmilou v Opočně zas někdy
na koncertu potkáme, poděkuji jí. Vám děkuji za pozornost
a Martina poprosím o písničku...

sport

—

Z Á M ECKÝ P O H Á R 2 0 1 6
L Á K Á NA D O V O LEN O U
Ve dnech 4. a 5. 6. 2016 se koná již desátý a zároveň
ročník rybářských závodů na rybníku v ma4.–5. poslední
lebném prostředí zámeckého parku v Opočně. Na
místě bude připraveno vynikající občerstvení jak pro závodníky,
tak i pro návštěvníky; závodníci se postarají o zajímavou podívanou – revír je bohatě zarybněn, mezi úlovky se může vyskytnout
i sumec – albín, zlatý kapr, kapr i více než pětikilový, zubatá štika
a mnoha dalších…
Hlavní cena závodu dospělých – hodnotný poukaz na dovolenou dle vlastního výběru + Zámecký pohár 2016 (pohár bude i za
2. a 3. místo).
			
so–ne

Program:
sobota 4. 6. 2016
neděle 5. 6. 2016
Závody dospělých:
Závody dětí:
7:00 – 9:30 první poločas
8:00 –10:00 první poločas
9:30– 10:30 přestávka
10:00– 11:00 přestávka
10:30–13:00 druhý poločas
11:00– 13:00 druhý poločas
13:30– 14:30 vyhlášení
13:30 – 14:30 vyhlášení
Hlavní sponzor: CA MARIN – Miroslava Počarovská DiS.
Hlavní sponzor závodu dětí: Mobil Tuning – Ing. Petr Rohlena
Mediální partner: Rybářské žebříčky z.s. – www.rybarskezebricky.cz
Informace, propozice: www.rybarskezebricky.cz, www.mo-opocno.cz, zdevas@seznam.cz, tel.: (+420) 737 384 765 –
Zdeněk Vašíček. Jménem pořadatelů Vás co nejsrdečněji zve
Zdeněk Vašíček, ředitel závodů, hospodář MO ČRS z.s., Opočno
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T RIA T L O N O V Ý Z ÁV O D NA BR O U M AR U
Triatlon v Opočně je tradiční červnová kratochvíle
železných žen a mužů z blízkého i širšího okolí.
29. 6. všech
Tradice, kvalitní organizace a zázemí vybudovaly závodu dobré jméno, a tak nebývá zpravidla nouze o kvalitní výkony.
Jedná se o rychlý závod, který nechá své vyzyvatele nejdříve zchladit
se v rybníku Broumar, aby se následně mohli zahřát na kole na dvou
asi dvanáctikilometrových okruzích přes Semechnice, Trnov a Přepychy a zpět do Opočna. Po odložení kola a přezutí se do běžeckých
bot vede závěrečný, ale rozhodně nejkrásnější úsek přes zámecký
park a historickým centrem Opočna zpět na koupaliště, kde je i cíl.
Zde bude na dokončivší čekat tombola a zasloužené občerstvení.
Město Opočno se postaralo o ceny pro vítěze jednotlivých kategorií s tím, že bude vyhlášena i speciální cena pro nejrychlejšího Opočeňáka, tak neváhejte, oprašte kolo, nazujte tenisky a postavte se
29. června v 17 hodin na start na koupališti Broumar. Více informací
na www.triclub.dobruska.cz. 
TriClub Dobruška
středa

Dalo. Ty sezony nebyly tak dlouhé, dokonce v letech 1949–1951
byly tak mírné zimy, že se led nepodařilo udělat. A bylo tak více
času na fotbal.
 Ve kterém roce začali muži v Opočně hokej hrát soutěžně?
Myslím, že někdy v roce 1953. U jeho zrodu stál MVDr. Jelínek,
Láďa Šanovec, určitě i Karel Klouček. Ty roky předtím hrálo
jen dorostenecké družstvo, které vedl Jaroslav Falta. Muži hráli
okresní přebor dobrušského okresu, kde hrála mužstva Bohuslavic, Černčic, Dobrušky, Českého Meziříčí, Královy Lhoty, Nového Města a Byzhradce.

Z a č át k y h o k e j e v  O p o č n Ě III
V sérii rozhovorů k sedmdesátému výročí
založení hokejového klubu v Opočně pokračuji dnes povídáním s panem Josefem
Černíkem. Navštívil jsem jej v jeho domě,
kde žije se svou manželkou, kočkou a pejskem. Usazen v pohodlném polohovacím
křesle odpovídal na mé dotazy. Protože
jsme spolu ještě dvě sezony hráli jako
spoluhráči, Pepovi tykám, i když jsem
o 19 let mladší. On se narodil 3. 2. 1928
a je jedním z nejstarších pamětníků počátku hokeje v Opočně.
 Kdy jsi začínal s hokejem v Opočně?
Já nejsem opočenský rodák. Narodil jsem se v Uhersku u Pardubic. Do Opočna jsme přišli s bratrem, sestrou a rodiči, když mně
bylo sedm let. Bydleli jsme v Legonu, a tak jsme měli jen skok
v zimě na zamrzlý Broumar. Tam jsme s bráchou a jinými kluky
proháněli puk a pochopitelně ještě na „šlajfkách“ najížděli spousty kilometrů. Pokukoval jsem na vzdálenější stranu rybníka, kde
hráli hokej kluci ze Semechnic. Tam už se hokej hrál před válkou,
a tak měli semechničtí hokejisté před námi náskok. Jak v bruslení,
tak i ve hře s hokejkou. Semechnice se dokonce v roce 1946 v souboji s Dobruškou a Náchodem staly mistry Orlické župy. Mezi
hráči ze Semechnic vynikal o čtyři roky mladší, drobný hokejista
Vlasta Franc, pozdější hráč Dynama a Tesly Pardubice.
 V Opočně se v té době hokej ještě nehrál?
Určitě ne organizovaný. Já jsem chtěl hokej hrát, a tak jsem se
přihlásil do oddílu v Semechnicích a rok jsem tam hrál. Pak jsem
přešel do Bohuslavic, kde jsem hrál dva roky. Potom přišla vojna,
na které jsem odsloužil 34 měsíců, tedy skoro tři roky. Ne, že bych
nasluhoval kvůli base, ale tehdejší ministr národní obrany Čepička vojnu prodloužil. Po vojně jsem přišel do Opočna, nastoupil
práci jako automechanik v PMV (průmyslu mléčné výživy), oženil
jsem se a to byl jeden z důvodů, proč jsem začal hrát hokej v Opočně. S bratrem Láďou jsme si postavili dvojdomek a zakotvili jsme
v Opočně natrvalo. Brácha dělal dlouhá léta funkcionáře jak u fotbalu, tak i u hokeje, a určitě byl jedním z těch, kteří se zasloužili
o vybudování umělé ledové plochy
 Ty jsi byl, jako tehdy mnozí sportovci, obojživelníkem, hrál
jsi fotbal i hokej. Dalo se to stihnout?

Fotografie z roku 1949. Pan Černík je ten uprostřed – předkloněný.
 Vzpomínáš na některé své spoluhráče?
Já jsem hrál v obraně, kde byl mým partnerem Jaromír Škobis.
S ním jsem hrál až do konce své kariéry. Chytal Sváťa Klika, léty
byli mými spoluhráči Míla Bartoň, Bonda Novák, Debelka, Šanovec, Klouček, Bahník, Jirka Schejbal a další. Já jsem hrál hokej
dlouho, a tak pamatuji hodně spoluhráčů. Bohužel již celá řada
z nich není mezi námi.
 Jak dlouho jsi provozoval oba své oblíbené sporty?
S fotbalem jsem skončil v pětatřiceti letech, hokej jsem hrál až do
roku 1971, tedy do svých 43 let. Na oba sporty mám hodě hezkých
vzpomínek. Tady se přidala paní Černíková: „Co já se za ty roky
naspravovala stulpen, záplatovala potrhané hokejové kalhoty
i fotbalové dresy.“
 Po skončení kariéry jsi se nestal trenérem, ani funkcionářem, přesto jsi u hokeje zůstal. Co jsi dělal?
Po dokončení zimního stadionu jsem dlouhá léta jezdil s rolbou
a připravoval led. Tehdy byl stadion otevřený, a tak bylo s údržbou ledu práce až nad hlavu. Rolbu jsme si opravovali sami, šetřili
jsme, kde se dalo. S manželkou jsme několik let provozovali na
stadionu tzv. „grogárnu“. Vařili jsme čaj pro žáky a grog při utkáních pro diváky. Když se pak rozhodlo vybudovat fotbalové hřiště
namísto Lišťoviny tam, kde stojí dnes, zapojil jsem se s bratrem
Láďou do jeho výstavby a strávil stovky hodin při nejrůznějších
pracovních činnostech. Později i při stavbě tělocvičny v zemědělské škole, takže práce bylo stále dost.
 Pepo, děkuji za příjemné chvilky s tebou i tvojí ženou, která
občas přidala nějakou historku, které jsou nezbytné při sportování. Jako návštěvy tancovaček v Mokrém nebo Ledcích při
pozdních návratech z tréninků na ZS v Hradci Králové, které končily po půlnoci. Když už ta noc byla tak dlouhá, tak by
bylo škoda ji neprodloužit nějakým tím pivkem nebo partičkou
bulky „přes roh“. Přeji tobě i tvé ženě pevné zdraví a štěstí do
dalších společných let.

(-ča)
Uzávěrka příštího čísla 17. 6. 2016 v 15 hodin — Vyjde 30. 6. 2016
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Dětská míle podruhé

SOŇA TOUCOVÁ VÁS ZVE NA

CELODENNÍ VÝTVARNÉ KURZY
DO VÝTVARNÉ DÍLNY V BOLEHOŠTI – LIPINÁCH



foto: Luděk Kopecký

Druhý ročník běžeckých závodů pro děti a rodiče Dětská míle byl
v mnoha ohledech stejný jako ročník první. Když to vezmeme popořádku, stejné datum, tj. 8. května, stejně krásné počasí, stejné místo –
malebné prostředí zámeckého parku, stejní sponzoři (TJ Sokol Opočno, Královéhradecký kraj, Národní památkový ústav, město Opočno
a TriClub Dobruška) a v neposlední řadě stejný organizátorský tým vydatně podporovaný ochotnými členy komise pro sport a volný čas. To
vše mělo za důsledek jak jinak než stejný úspěch jako u prvního ročníku, důkazem toho je 91 startujících. Závěrem bych
rád, stejně jako vloni, poděkoval za materiální i nemateriální podporu a pogratuloval všem startujícím
a doběhnuvším. 
Honza Hoder

řádková inzerce—

Keramika pro dospělé: 4. 6., 2. 7., 13. 8., 3. 9. 2016
Keramika pro děti: 5. 6., 3. 7., 14. 8., 4. 9. 2016
Kurz olejomalby: 26. 6., 10. 7., 28. 8., 18. 9. 2016

Automatická kresba: 11. 6., 5. 7., 20. 8., 10. 9. 2016
Kurz kresby pravou mozkovou hemisférou:
25. 6., 9. 7., 27. 8., 17. 9. 2016
Více informací na webových stránkách www.sona-toucova.cz
(odkaz Celodenní kurzy)
Prodej keramiky na www.e-shop-keramika-sonatoucova.cz
Telefon: 737 355 571





– Vlastníte nemovitost ve velmi špatném až zchátralém stavu nebo
dlouho neobývanou nemovitost před vyklizením? Nabídněte. Platím
hotově do 500.000 Kč. Tel.: 724 806 101
– Přijmu ženu, na poloviční úvazek, jako správcovou objektu zdravotnického zařizení v Opočně. Volejte na číslo 603 438 544. Dr. Jiří
Kocourek.
– Koupím garáž v Dobrušské ulici. Zn. nabídněte. Tel.: 604 156 141
– Dobře zaplatím za veškeré starožitnosti, obrazy, hodiny, kapesní a náramkové hodinky, nábytek, sochy, fotoaparáty, housle, hračky, knihy, pohledy, mince, pivní lahve, sklo, porcelán a jiné. Po tel.
dohodě vás navštívím, učiním nabídku a v případě spokojenosti zboží odkoupím. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově.
Tel.: 605 254 511
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