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Setkání rodák
a pátel msta Opona
Tradiční setkání rodáků a přátel našeho města se uskutečnilo v Praze dne 19. května v restauraci Zvonařka. Na setkání
rodáků a přátel Opočna jsem jel již podruhé a přiznám se, že
jsem se na něj moc těšil. Počasí nám přálo, kolem 17. hodiny
se začali sjíždět rodáci z různých koutů naší republiky. Možná
si někdo položí otázku, proč se setkání rodáků koná v Praze
a ne v Opočně? Je tomu proto, že většina našich rodáků a přátel zakotvila právě v naší metropoli. Nicméně další setkání se
uskuteční u nás v Opočně u příležitosti oslav 940 let od první
zmínky o našem městě v Kosmově kronice.
Z mé strany byla mnohá setkání s našimi rodáky plná rozpačitých pohledů a nejistoty, než došlo k poznání odkud, či
z kterého domku kdo pochází. Skoro každý znal oba dva mé
dědy — veterináře Jelínka a dentistu Chlumského. Může mě
potěšit, že nejenom já tápal, ale otázka „je to Pepa, není to Pepa,
je to Anežka, není to Anežka“, byla vidět na očích i jiným. Po
chvilkách rozpaků přišly ty radostnější a veselejší chvíle, kdy
došlo na poznání a vzpomínání na mládí a na chvíle prožité
ve společnosti svých dřívějších kamarádů a sousedů. Dozvěděli jsme se, proč ten či onen rodák nepřijel. Někteří nemohli pro zdravotní potíže své nebo svých blízkých, jiní již odešli
navždy.
Na programu byly informace Opočenské besedy a přečtení
dopisů od pana Ing. Milana Vondráčka, kterému patří velký
dík za aktivitu, kterou vyvíjí proto, aby se naše setkání mohla
uskutečnit. Bohužel se nemohl kvůli zdravotním problémům
zúčastnit. Druhý dopis byl od pana Václava Rathouského,
který vždy velice rád na tato setkání jezdil, nyní ale nemohl přijet. Tyto dopisy a informace o OB přednesl pan učitel Ivo
Kašpar.

Další body byly svěřeny již do mé režie, kdy jsem informoval
o opočenských aktualitách a o všem, co se v Opočně děje či bude dít. Velikou pomocí mi byla prezentace nádherných fotograﬁí současného Opočna od opočenského rodáka pana Luďka
Hamáčka, která byla velice vkusně a s citem vybrána pro tuto
příležitost. Po zhlédnutí této prezentace nastal nekonečný řetězec děkování za takovéto připomenutí krás našeho Opočna.
O dojetí a slzách, které provázely celou prezentaci snad ani
nemluvě, „tady jsem se narodil a já tady chodila do školy, tady
jsme chodili na zmrzlinu“ atd. Byl to nádherný pocit udělat
takovou radost rodákům a přátelům našeho města. Veliké poděkování patří panu Hamáčkovi nejenom ode mne, ale od
všech, kdo měli možnost vidět tuto prezentaci. Všem, kdo dosud nezhlédli tyto fotograﬁe mohu slíbit, že vstoupíme do jednání a pokusíme se vydat prezentaci na CD.
Na závěr patří i velké poděkování panu Ing. Václavu Grimovi,
bez jehož aktivity a organizace by toto setkání nebylo možné.
Těším se na další setkání rodáků a všech přátel našeho města na podzim u příležitosti oslav 940. výročí Opočna.
Štěpán Jelínek, starosta
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Z Městského úřadu
Václava Domšová
Okresní závod vlčat a světlušek
TJ Sokol Opočno
Hasiči Čánka v Křovicích
Dobrý týden
Co dělat v obtížné životní situaci
Se sklenicí vody
Kultura
Pohár Baronů
Fotbal
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informace z rady

—

—

Informace z rady města ze dne 26. 5. 2008

—
—

— Rada schválila vedení cyklotrasy po silnici III. třídy
č. 29840 (v úseku Semechnice–Opočno), jež je ve správě
společnosti Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje, a. s. a umístění značení této cyklotrasy ve městě Opočno,
a to minimálně na dobu udržitelnosti projektu Podpora
rozvoje turistiky v oblasti Vrcha a okolí – II. etapa, tj. na
dobu 15 let. Turistická oblast Vrcha zahrnuje oblast Přepych, Semechnic, Trnova, Byzhradce a Bolehošti – www.
regionvrcha.cz. Zároveň se Město Opočno zavázalo, že po
výše uvedenou dobu umožní přístup k instalovanému značení cyklotras tak, aby mohl být bez problému naplňován
účel projektu a prováděna nutná údržba značení cyklotras.
— Rada jmenovala tříčlennou kulturní komisi ve složení:
předsedkyně Šárka Škrabalová, členové Petra Flígrová
a Dalibor Štěpán ml.
— Rada rozhodla poskytnout TJ Spartak příspěvek 3.000,–
Kč na Memoriál Miroslava Kliky (turnaj mladších přípravek), konaný dne 16. 6. 2008.

—
—
—
—
—

—

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V PONDĚLÍ 16. 6. 2008 V 19 HODIN V KND
Na programu budou majetkové záležitosti – např. prodej čp.
124, 208, prodej pozemků v lokalitě Ořechová prostřednictvím realitní kanceláře. Místní vyhláška o stanovení koeﬁcientu daně z nemovitostí a přezkoumání hospodaření za
rok 2007.

—

Prodej pozemků v lokalitě Ořechová

—

Město Opočno prodává pozemky v lokalitě Ořechová. Volný prodej městem bude ukončen 16. 6. 2008 a volné pozemky budou nadále prodávány v širším okolí realitní
kanceláří. Zájemci o pozemky v Opočně mají do tohoto
data poslední možnost zakoupit pozemky v Opočně za
cenu 600,– Kč/m2 přímo od města. Informace o volných
pozemcích je trvale umístěna na www.opocno.cz v části
bydlení v Opočně. Zde jsou zveřejňovány i aktuální informace o prodeji dalších nemovitostí.
Fi

—
—
—

—
—
—

Thomas Brezina: Zombie z jeskyně (Klub záhad)
Dobrodružná.
Simpsonovi. Komiks.
Dračí kronika:
Ztracený deník Nejvyššího čaroděje Septima Agoria
Kai Meyer: Ledový oheň
Dobrodružná pro starší.
Margot Berger: Naděje v hedvábné hřívě
O zvířatech.
Brigitte Blobel: Záblesk hněvu
Dívčí románek.
Eva Koudelková: Nové Město nad Metují a okolí
v pověstech a vyprávěních
Historická.
Zaraňska Joann: Nejznámější pohádky – učíme se anglicky
Dvojjazyčné texty.
Fraczek A.: Nejznámější pohádky – učíme se německy
Dvojjazyčné texty.

Oddělení pro dospělé
Andrew Ballantyne: Architektura
Průvodce pro každého.
Sandra Brown: Exkluzivně
Román.
Eileen Dreyer: Anděl smrti
Román z lékařského prostředí.
Ellie Herman: Pilates – cvičení na míči
Jak si zpevnit a zformovat celou postavu.
Guido Knopp: Top špioni
Šest elitních špionů, kteří vešli do dějin světové špionáže.
Robin Maxwell: Srdcová královna
Historický román.
Inna Rottová: Případ dárkové kazety
Detektivka.
Jana Sováková: Přehled ruské literatury
Od Slova o pluku Igorově k postmodernismu.
Ludmila Vaňková: Příběh mladšího bratra
Historický román.

Namáháme mozek

PRÁZDNINOVÉ RYBAŘENÍ

Magické kruhy – sudoku do kruhu
Rybářský kroužek Opočno pořádá tábor na přehradě Les Království u Dvora Králové.
Termín konání:
28. 6. 2008 —12. 7. 2008
cena 2 000,– Kč
5. 7. 2008 —12. 7. 2008
cena 1 000,– Kč
Informace na č. tel.: 774 132 848.
Přihlásit se a zaplatit poplatek je nutno nejpozději do 11. 6. 2008
v době od 18.00 do 20.00 hod. na adrese:
Richard Endt, Sv. Čecha 346, 517 73 Opočno, tel.: 774 132 848.

k n i ž n í
—
—

Doplňte do políček čísla od 1 do 16 tak, aby ve všech
šesti kruzích dávaly čtveřice čísel vždy stejný součet.

n o v i n k y —

Dětské oddělení
Kateřina Tomšů: Jak Oskar ke štěstí přišel aneb
Příběhy Dády a televizních kamarádů
Pro nejmenší.
Martin Kučera a kol.: Hopík závodníkem
(Čtení na dobrou noc) Pohádky.

Řešení z minulého čísla ON 10/2008: Pokud budeme uvažovat český autobus
jedoucí v Čechách, pak jede doleva, protože nejsou vidět dveře.

Opočenské noviny
projekt v základní škole opono
— Významné osobnosti čtou dětem —

václava domšová
Paní senátorka Václava Domšová se narodila 23. 9. 1957 v Ledči
nad Sázavou. Vystudovala Vysokou školu zemědělskou v Praze.
V roce 1982–89 pracovala jako zootechnička v závodě Velkovýkrmny Smiřice, v letech 1990–94 byla tajemnicí Obecního úřadu
Deštné v Orlických horách, v roce 1994 byly zvolena starostkou
této obce. V roce 2002 byla za Sdružení nezávislých kandidátů
zvolena do Senátu Parlamentu ČR. Je předsedkyní Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, pracuje ve Výboru pro veřejnou
správu, územní rozvoj a životní prostředí, je členkou Senátorského klubu Sdružení nezávislých kandidátů, členkou Pracovní
skupiny pro novelu zákona o rozpočtovém určení daní, členkou
hodnotitelské komise LEADER ČR a dalších. I její mimosenátní
činnost je velmi rozsáhlá. Je předsedkyní Dobrovolného svazku
obcí „Region Orlické hory“, 1. místopředsedkyní Spolku pro obnovu venkova ČR, členkou kontrolní a revizní komise Euroregionu Glacensis. O jejích aktivitách více napoví webové stránky:
www.domsova.cz
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Jaké byly vaše oblíbené předměty na základní škole?
Přírodopis, biologie, český jazyk, výtvarná výchova . . . Neměla
jsem ráda matematiku, fyziku a chemii. Učení mi ale nevadilo,
učila jsem se ráda, a také ráda chodila do školy.
Byla jste typ vzorné školačky?
Asi ano, snad i proto, že maminka pracovala ve školství. Byla vychovatelkou ve školní družině, takže kdybych cokoliv provedla,
hned by to věděla. Dostala jsem jedinkrát poznámku z matematiky. Paní učitelka mi řekla, ať jí přinesu žákovskou knížku, já se
celá rozklepala, a ona napsala: Je velmi pilná.
Jaká byla vaše nejoblíbenější kniha v dětství?
Těch bylo moc. Měla jsem ráda kromě knihy, ze které jsem dnes
četla dětem, třeba Čapkovu Dášeňku čili život štěněte, také knihu Ondřeje Sekory Uprchlík na ptačím stromě a pochopitelně
pohádky. A také Příběhy žáků Kopyta a Mňouka, které tehdy
vycházely v časopise Pionýr a já si je vystřihovala a sama pak
i svázala. Byla jsem moc ráda, když později vyšly knižně.
Četla jste v mládí hodně?
Ano, a ráda. Představte si, že na střední škole jsem poctivě přečetla všechnu povinnou literaturu! Moji spolužáci tenkrát nechápali, proč všechno čtu. Já jsem ale ty knihy četla ráda, jsou to
opravdové skvosty.

foto: Jaroslav Hrubý

Jste matkou dvou dospělých dcer. Magdaléna studuje Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Bude z ní zřejmě učitelka.
Z naší Majdy asi učitelka skutečně bude, vypadá, že ji toto povolání „chytlo“. Už je ve 4. ročníku, chodí na praxe do hradeckých
škol a těší se, až si zkusí učit na nějaké vesnické škole.
Hlavně moje maminka, které je 81 let, má radost, že ji bude někdo následovat. Magdaléna s ní konzultuje všechny své hodiny,
které má učit.

Stále bydlí v Deštném v Orl. horách. Má dvě dcery Kateřinu (studentka PrF ZČU Plzeň) a Magdalénu (studentka PF Univerzita
Hradec Králové).
K jejím zálibám patří cestování, turistika, příroda, kultura.
Paní Domšová se zapojila do celoročního projektu ZŠ Opočno,
kdy významní lidé Královéhradeckého regionu čtou dětem
z 1. a 2. ročníku pohádku. V pondělí 12. května navštívila naši
školu a četla malým posluchačům z knihy Z deníku kocourka
Modroočka od spisovatele Josefa Koláře.
Jak jste se cítila mezi dětmi?
Úplně báječně. Máte krásnou školu, skvělé, spontánní a pozorné děti. Moc se mi tu líbilo. Raději než do kanceláře bych každé
ráno chodila sem. Vaši žáčci jsou úžasní a váš projekt se čtením
pohádek je výborný nápad.
Jste zastánkyní malých vesnických škol, tzv. málotřídek?
Já si myslím, že málotřídky na vesnici patří. Stmelují nejen vesnici, ale i děti pak cítí kořeny právě ve své obci. Velmi obdivuji pedagogy právě z těchto škol, protože když mají zvládat najednou
třeba dva nebo tři ročníky, tak je to velmi náročná práce. Tam je
to opravdu poslání. Prostě málotřídkám fandím, i když chápu, že
nelze provozovat školu kvůli pěti žákům, ale pokud to jen trochu
jde, tak se přimlouvám pro zachování škol na vesnicích.

Jak hodnotíte práci učitelů?
Učitelské povolání je určitě poslání. Když učitel chodí do školy
jen jako do zaměstnání, je to špatně. Na učitele se člověk musí
hodit, musí umět dát dětem vše, co je rozvíjí. Přiznám se, že já
bych to asi nedokázala.
Kde vidíte rezervy a nedostatky našeho školství?
Já nejsem moc velký příznivec alternativních škol, prostě nic se
nesmí přehánět. Myslím si, že základní osnovy, systém a řád by
byl dobrý. Už jenom proto, že když se dítě přestěhuje, je pro něho
náročné nové prostředí, a když se v té škole ještě probírá něco jiného, tak je to problém. Měla by se zvýšit prestiž učitelského povolání a navrátit úctu žáka k učiteli. Dalším problémem je velký
počet středních škol, které se přetahují o studenty. Každý chce
mít maturitu, ale už se nikdo nezamýšlí, zda najde práci. Slyším
podnikatele, jak si neustále stěžují, že nemohou sehnat truhláře,
klempíře, zedníky . . . Šikovný řemeslník si přitom může vydělat
mnohem více, než leckterý maturant. A učňovské školství zachází
na úbytě . . .
Jaká je priorita vaší práce v Senátu?
Já jsem šla do Senátu proto, abych tam zastupovala venkovany
a toho se snažím držet. Moji hlavní partneři jsou starostové obcí,
se všemi 136 z mého volebního obvodu se znám a jsem s nimi
v kontaktu. Společně se snažíme venkovu pomáhat. Myslím, že
se nám to postupně daří.
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Co říkáte novele zákona o zoologických zahradách, která
byla nedávno schválena?
Vylepšila dost nepovedený a podle mého soudu zbytečný zákon.
Tento zákon je typická ukázka toho, jak se zaplavuje náš právní
řád. Kromě jiného zpřísnil a zkomplikoval hlavně provozování
malých zvěřinců a minizoo, jako je např. v Častolovicích. Novela
situaci trochu vylepšila.

Do vašeho volebního obvodu patří také Opočno. Jaký vztah
máte k našemu městu?
Opočno je perla regionu, sem jezdím velmi ráda. Nejen kvůli zámku a paní hraběnce, která je úžasná. Město velice citlivě opravuje památkovou zónu a snaží se, aby se tu lidem dobře žilo. Velmi
si cením např. i opočenských ochotníků, nedávno jsem byla na
premiéře jejich hry „Srdce v rákosí“ a moc dobře jsem se bavila.
Ráda zajdu i na koncert do Mariánského kostelíku. A každoroční setkání sokolníků jsou také celorepublikovým unikátem a svátkem. A to nemluvím o sportovcích . . . Prostě Opočno je jedno
z míst mého srdce!
Děkuji vám za rozhovor.

Za ZŠ Opočno Jana Hrnčířová

Naše milá paní učitelko Renato,

foto: Jitka Holečková

chceme Ti touto cestou poděkovat, že ses nám celé čtyři roky
věnovala a za tu dobu s námi nacvičila mnoho krásných vystoupení. Máme Tě moc rády a děkujeme Ti za krásné kostýmy, perfektní hudbu, soustředění a Tvůj smích.

Tvoje „tanečnice“
(Pozn. redakce – jedná se o paní učitelku Renatu Pultarovou.)

připravila ORJ Rychnov nad Kněžnou na základně kosteleckých skautů,
kteří ji mají za městem v krásném prostředí a děti tam na závody vždycky
rády jezdí.
Na závod se sjelo 10 hlídek světlušek a 9 hlídek vlčat z Dobrušky, Kostelce nad Orlicí, Opočna, Rychnova nad Kněžnou a Vamberka.

foto: Majka Baranová

Máte ráda zvířata?
Zvířata mě provázela celým životem. Můj první pes byl jezevčík, kterého mi rodiče dovolili koupit ve 13 letech. Dělala jsem
s ním různé lovecké zkoušky, měla jsem také chovnou stanici.
Pak jsme měli basseta, bígla . . . V současné době máme 11 letou
labradorku. Jmenuje se Fanny, je to už taková psí babička, ale
já říkám, že stmeluje naši rodinu, protože se u ní všichni a rádi
scházíme. Asi 2 roky máme doma také kočku Mácu, která s naší
Fančou kamarádí. K tomu vlastníme ještě dva pískomily Bobinu
a Pepinu. Takže pes, kočka a myši. Na první pohled nesourodá
skupina, ale ta naše zvířata se kupodivu snášejí velmi dobře.
Souhlasím s úslovím: Kdo se nesrovnává se zvířaty, nesrovnává
se ani s lidmi.

o totem náelníka a vlajku náelní

Nejprve proběhl slavnostní nástup všech zúčastněných a za zpěvu junácké hymny byla vztyčena naše státní vlajka.
Potom již následoval vlastní závod. Hlídky, označené čísly, postupně
vybíhaly na trať – světlušky po žlutých fáborkách, vlčata po oranžových
a ty, co na závod čekaly, měly velké množství sportovních aktivit k ukrácení volného času. Mohly se svézt na lanové dráze, přejít lanovou lávku,
vylézt na horolezeckou stěnu, proplést se lanovými pavouky, přetahovat
se, lovit dřevěné ryby ...
Na trase závodníky čekalo 9 stanovišť s rozmanitými úkoly, na kterých
bylo velké množství rozhodčích z řad roverů a vedoucích, což nás dospělé velice překvapilo. Na stanovišti BYLINKY děti dostaly kartičky s názvy rostlin a stromů a musely je správně přiřadit k obrázkům. To byla asi
nejtěžší disciplína. U KUCHAŘŮ měly správně poznat zeleninu v krabici
a ingredience, ze kterých by uvařily bramborovou polévku, ve skleničkách
bylo nachystané koření a to děti poznávaly pohledem. Trochu se zapotily
při slalomu s kolečky, musely vylézt na žebřík a také složit z kamenů mohylu. Na MAPĚ hledaly různé objekty podle mapových značek. U ZTRACENÝCH VĚCÍ byl seznam se 14 věcmi, které si děti ve dvojicích měly
zapamatovat a věci pak hledaly na obrázkách.V BEZPEČNOSTI rozhodčí četli dopravní příběh, jak se skupina dětí chovala během výletu a soutěžící měli říci, co bylo špatně a určit dopravní značky. PUZZZLE – chlapci skládali znak vlčat a světlušky zase ten svůj, lepili ho na připravený papír. Při PRVNÍ POMOCI hlídky ošetřovaly odřeninu, píchnutí vosou a říznutí do palce. Na posledním stanovišti ze ZOO utekla zvířátka a děti
k nim přiřazovaly správné názvy.
K obědu každý dostal hot-dog (slabé párky v rohlíku s kečupem) a perník. Při závěrečném slavnostním nástupu už byl každý netrpělivý, jak
to všechno dopadlo. Z vlčat si 1. místo a Totem náčelníka odvezla domů
Dobruška, 2. místo Kostelec nad Orlicí a 3. místo Opočno (Daniel Vojnar,
Karel Řehák, Michal Šolc, Martin Meszároš a Daniel Baran).
Ze světlušek se z 1. místa radovalo Opočno (Andrea Rubáková, Tea
Vulasová, Denisa Rýdlová, Helena Kracíková a Lucka Vostoupalová) a odvezlo si domů Stuhu náčelní, z 2. místa Rychnov nad Kněžnou a ze
3. místa Vamberk. Všichni dostali diplomy a Pamětní lístky. Ostatní soutěžící z Opočna obsadili další pěkná místa a jejich vedoucí z toho měli
velkou radost.
Vlajka byla za zpěvu naší hymny spuštěna, vše skončilo a závodníci
se spokojeni rozcházeli a rozjížděli ke svým domovům. Závod probíhal
v přátelské atmosféře a velké poděkování patří sestře Marii Vojtíškové,
která závod připravovala. Všichni se již těší na Krajské závody do Potštejna, kam postoupilo všech šest hlídek z pomyslného stupně vítězů.
Děkuji také obětavým rodičům, kteří pro nás přijeli na nádraží do Týniště nad Orlicí.
Iva Vulasová

Opočenské noviny
TJ Sokol v Opočně po mnichovské zradě a za okupace
v letech 1939–45
Mnichovská kapitulace a odstoupení pohraničních území vyvolalo v Opočně rozhořčenou demonstraci.
Lidé volali po zbraních a odsuzovali vládu za přijetí diktátu.
Do Opočna proudili uprchlíci ze zabraných obcí v Orlických
horách.
Sokolstvo zřídilo pro uprchlíky ve všech větších jednotách
tzv. „Babiččiny komory“, v nichž se po sběrných akcích sešlo
mnoho potravin, oblečení a ﬁnančních prostředků. Někteří
uprchlíci opouštěli své domovy s holýma rukama. Byly vyklízeny tělocvičny a přeměňovány na noclehárny, poskytovány
povozy a pomoc při odvozu majetku. Byl zřízen fond pro podporu uprchlíků.
Sokolská župa Podkrkonošská ztratila v odstoupeném území 9 jednot a 2 odbočky. Sokolstvo se však s tímto stavem
nesmířilo a doporučilo branným odborům okrsků uspořádat
v celé župě doplňovací školy pro cvičitele, což byl krycí název
pro školy brannosti.
Okupace českých zemí dne 15. března 1939 a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, zabránilo opočenskému Sokolu
pokračovat v širší činnosti. Veškerá činnost se postupně přesunula do přírody a rozmohlo se sokolské tábornictví. V politickém životě nabyly vrchu formy odporu a pasivní rezistence.
Sokol Opočno vykázal koncem roku 1939 celkem 248 dospělých členů (154 mužů a 94 žen). Poslední valná hromada
pod vedením starosty Aloise Říhy st. a funkcionářů Václava
Zimy, Jaroslava Fábery st., Aloise Bechyni, Václava Vondráčka, Pavly Žďárové, Františka Kuchaře, Ladislava Štencla
a Františka Vítka se sešla dne 22. ledna 1941. V souvislosti
s odbojovou činností zastavily dne 12. dubna 1941 protektorátní úřady Sokolu činnost. Proto byl do KND ještě v noci narychlo svolán výbor jednoty. Archiv byl zazděn na půdě KND
a kromě nářadí se podařilo uklidit a dát do úschovy k jednotlivým členům podstatnou část sokolského majetku. Nařízením říšského protektora ze dne 8. října 1941 byla Česká obec
sokolská rozpuštěna a její majetek připadl zčásti Německu,
zčásti Kuratoriu, kde pro jeho správu bylo zřízeno zvláštní
oddělení. V prosinci 1941 bylo nařízeno odstranit všechny
předměty, které by jakkoli připomínaly tuto organizaci. Proto
byla z pamětního kamene na zahradě KND odstraněna Tyršova plaketa a Tyršova ulice přejmenována na ulici Antonína
Dvořáka. Tím dočasně zanikla nejsilnější česká tělocvičná
a tělovýchovná organizace.
Oklešťování veřejného a spolkového života bylo citelné. Počátkem roku 1940 přestala pracovat místní DTJ, v listopadu
1940 byla zastavena činnost Junáka, v dubnu 1941 byla zastavena činnost Sokola, v roce 1942 se rozešla Selská jízda,
rozpadla se trampská osada a byl rozpuštěn Orel.

Obrana národa v Opočně a okolí
V našem okrese vznikaly mimo jiných ilegální odbojové skupiny bývalých záložních důstojníků, části inteligence a Sokolů. Tento polovojenský odboj, tzv. Obrana národa (ON),
byl speciﬁcký ve východních Čechách, doplňován odbojem
sokolským, dále složkami Národní střelecké gardy (Střelecké župy Jiráskovy v Náchodě a Střelecké župy Jana Roháče
z Dubé v Josefově). ON počítala s krátkou dobou okupace
a s rychlým uplatněním svých početných složek v jejím závěru. Krajské velení Obrany národa bylo v Hradci Králové.
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V Opočně byl jmenován velitelem náčelník Sokola a záložní důstojník Jan Sedláček. Byl účetním Duškovy zbrojovky,
dlouholetým jednatelem, archivářem a župním zpravodajem
sokolské jednoty. Již začátkem června 1935 byl získán mjr.
Krčem pro spolupráci a ustaven velitelem praporu pro opočenskou skupinu. K jeho spolupracovníkům nejbližším patřili městský vodák a člen výboru Sokola Karel Novotný (velitel
I. roty), berní úředník Rudolf Říha (velitel II. roty ) a úředník
Duškovy zbrojovky, Sokol a Junák Alois Říha ml. (zástupce
velitele praporu). Schůzek konaných v bytě Al. Říhy se účastnili další důvěrní pracovníci a členové Sokola: Stanislav Baše,
Václav Buchvald, Jaroslav Fábera, Josef Hodoval a František
Vítek. Podařilo se jim vybudovat organizaci, která v Opočně
a okolí podchytila 183 osob. Formou pětek byly vybudovány
ilegální organizace také v Semechnicích, Čánce, Českém Meziříčí, Trnově, Přepychách a Hrošce. Měly být dobudovány do
počtu dvou set mužů.
Skupina byla velmi dobře vyzbrojena. Jan Sedláček evidoval všechny zbraně a trhaviny v Opočně, což u něho, jako
úředníka ﬁrmy Dušek, bylo snadné. Na skladě v továrně bylo
připraveno 1500 pistolí, stejný počet jich byl ve výrobě, 117
revolverů a 15 vojenských kulovnic bylo vyčleněno k okamžitému použití. Celkem 41 příslušníků mělo vlastní zbraň, dále
byl získán 1 kulomet a z Bělovse bylo zakoupeno 300 kusů
ručních granátů.
Pro dobrušskou skupinu bylo získáno 14 automatických
pistolí a mjr. Krčovi byly hlášeny všechny zásoby, čímž byl
dán základ pro vyzbrojení Obrany národa na Dobrušsku a Opočensku. Skupina disponovala částkou 20 000 korun, jež
byla určena na další nákup zbraní a trhavin. Prostřednictvím
K. Novotného, který prováděl dozorčí službu v kamenolomu
velkostatku, se podařilo získat 20 kg dynamonu a od drogisty
Cyrila Ondráka bylo získáno 150 kg chlorečnanu na výrobu
výbušnin. Miloš Macháček měl za úkol postavit krátkovlnnou vysílačku pro spojení s cizinou.
Tato skupina Obrany národa na Opočensku a Dobrušsku
byla likvidována gestapem ve dvou vlnách roku 1940. Gestapo zjistilo, že organizace měla vybudovanou síť po celých
Čechách. Bylo zatčeno téměř 5 000 členů z řad záložních důstojníků, učitelů a Sokolů.
TJ SOKOL, J. Gruntová
inzerce

P O S E Z E N Í U Z A STÁV K Y

Nádražní ulice
od června do září OTEVŘENA letní terasa
Nabízíme :
pivo Primátor a Gambrinus
velký výběr nealkoholických a alkoholických nápojů
točenou Kofolu
espresso a cappuccino Lavazza
nanuky Algida
možnost pořádání soukromých akcí
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Opočenské noviny
Hasiči z Čánky úspěšní v Křovicích
Na letošní první soutěž jsme vyjeli do Křovic, kde se konala
17. května okrsková zkouška strojů, okrsku číslo 2. Počasí
v sobotu bylo velmi vydařené! Celé dopoledne nám totiž
svítilo sluníčko. Celkem soutěžilo šestnáct družstev, z toho
dvě družstva tvořily ženy, a to dívky domácích Křovic a ze
Skalky.
Na okrsku jsou vždy speciﬁcká pravidla, hadice se rozkulují, voda se tahá pomocí vývěvy a stříká se na plechovky na stojanech! Takže bylo opravdu na co koukat! Jelikož
jsme měli vylosované číslo až třináctku, měli jsme ještě čas
na přípravu a na občerstvení i na sledování ostatních družstev. Leč jednotlivé útoky ubíhaly celkem rychle a ani jsme
se nenadáli a už jsme byli připraveni na startu, jen vyběhnout! No, musím říci, že se nám vše povedlo, jak přívodní
vedení, resp. nasátí vody, tak i útočné vedení! Dosáhli jsme
času 41 sekund, což nám, a to jsme to vůbec nečekali ani
v těch nejhorších nočních můrách, vydalo na první místo!
Však zápolení to bylo opravdu těsné . . . ! Jen například
– družstvo ze Spáleniště nám šlapalo na paty s časem 42
sekund a skončili druzí, třetí s časem 44 sekund se umístil
Domašín a družstvo Lhota 1 s časem 45 sekund vybojovalo
čtvrté místo!
Na závěr bych chtěl říci, že letošní okrsková soutěž se
nám velmi líbila a byli jsme všichni spokojeni.
Mějte se fajn!
S pozdravem Ondřej Štafa, SDH Čánka
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rozhovoru. Vše ostatní je na nich. Musí si naplánovat otázky,
musí naplánovat a uskutečnit celý rozhovor tak, aby zjistily
co nejvíce o životě v minulosti.
Co se naučí?
Samostatné práci. Skutečně naslouchat a vnímat slyšené.
Improvizovat. Protože při volném vyprávění se nelze držet
jen naplánovaných dotazů.
Vést rozhovor tak, aby byli všichni přítomní v pohodě. Spěch
se u takových rozhovorů nevyplácí. Naučí se trpělivosti při
mluvení se staršími lidmi.
Cílem rozhovoru nebudou životopisy. Děti musí vést rozhovor tak, aby zjistily, jak se žilo. Zda se chodilo do školy i v sobotu, co se dělalo po večerech (nebyla televize), jak to bylo
v domácnostech s topením, s vodou, zda bylo v Opočně kino,
divadlo atd.
Zjistí spoustu zajímavostí o životě v minulosti. Zajímavostí,
které třeba nenajdou v učebnicích dějepisu.
Každé poznání vede k úctě. Děti si uvědomí, co všechno generace před námi prožily, jak těžká byla některá období. Pokud
budou dělat rozhovory s více lidmi, naučí se určité toleranci.
Uvidí, že názory na jednu událost mohou být různé a často
nelze určit, který názor je ten správný a že pravda je možná
někde uprostřed. Budou o tom přemýšlet.
Co jim to přinese?
Hodně se toho naučí. A určitě krásně prožitou chvíli a krásné
vzpomínky. To už jim nikdo nevezme.
A co z toho bude mít letopisecká komise?
Pokud budou všichni zúčastnění souhlasit, získané informace
přepíšu a budou uloženy v archivu jako výpovědi pamětníků,
o uvedení jmen si rozhodnou zúčastnění. O možném využití
se společně domluvíme.
Zajímáte se o historii a chcete si to zkusit také?
Stačí, když své jméno, věk a spojení na vás předáte paní Pultarové do opočenské knihovny. Je úplně jedno, zda se rozhodnete teď nebo třeba za rok, tato akce nemá žádný termín.
Za letopiseckou komisi D. Marková

foto: Luboš Kratěna

O milých pozornostech

Stojící zleva: velitel Albín Kubala, Luboš Kratěna, Pavel Havlíček, Ondřej Štafa a Jan Střihavka
Sedící zleva: strojník Václav Brandejs, Martin Cihlář a Tomáš
Zemánek

Zajímáte se o historii
a chcete si to zkusit také?
Minulý týden za mnou přišly dvě děti. Zajímá je historie a
chtějí nějak pomoci letopisecké komisi. A tak jsem začala
přemýšlet, protože chtějí-li děti být užitečné, bylo by odmítnutí trestuhodné. Je jim kolem patnácti. Jak mohou pomoci?
A tak nás napad’ nápad, který se nám zalíbil. Budou mít za
úkol vyzpovídat své babičky a dědečky, kterým je kolem sedmdesáti let. My jim poskytneme pouze diktafon pro záznam

Jednoho dne jsem objevila v poštovní schránce místo pošty
nenápadný dárek. Balíček s malinkými dětskými ponožkami. A u nich bylo přání pro našeho novorozeného chlapečka.
Podepsáni „sousedé“.
Zprvu mě zaměstnávala myšlenka, kteří sousedé na nás
tak myslí – abych jim mohla poděkovat. Jenže jak to zjistit?
Postupně se jich ptát? Ne, to jistě uznáte, že mi tento způsob
nepřipadal nejšťastnější. Smířila jsem se tedy s tajemstvím.
A věřte mi nebo ne, líbí se mi, že to nevím, že jsou věci tak, jak
si sousedé přáli.
Ale nechat si všechno to překvapení a radost pro sebe?
To je mi trochu líto. Vždyť sdělená radost se násobí a je třeba,
aby jí přibývalo. Proto ji sděluji na stránkách Opočenských
novin pro nás všechny. Abychom si uvědomili, že milé pozornosti, nejen věci, ale i každý náš úsměv, pozdrav, výpomoc . . .
se můžou stát pro naše okolí jedinečnými dárky.
Děkuji sousedům a přeji si, abych je dokázala obdarovávat
i já.
Monika Hojná

Opočenské noviny
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OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ

Dalším zajímavým a pro mne i milým bylo setkání s přáteli
Janou a Petrem Slukovými, kteří léta přijíždějí ze Švýcarska
(kam odešli v r. 1968 po sovětské okupaci) na návštěvu „staré
vlasti“. V červenci se setkají v Opočně Češi, Švýcaři, Švédové, Američani, kteří mají společné kořeny: rodina Slukova –
Opočno.
Ve čtvrtek 22. 5. jsem byl v KND na Večeru populárních
melodií, který připravila naše ZUŠ. A opět jsem byl nadšen.
S písněmi, podanými namnoze na prahu profesionální úrovně, vystoupily Livie Kuchařová a Eliška Machačová, dále Adriana Zachová, jejíž doménou je tanec, Tereza Paštiková, Tereza Bónová, Markéta Hanušová (účastnice CK soutěže Karlovarský skřivánek). Lesku večera přidaly populární Opočenské mažoretky a taneční vystoupení žákyň 5. ročníku ZUŠ.
Jedna známá melodie střídala druhou. Když před „věčně zelenou“ písní Každý jednou velkou lásku potká, která uzavírala první část koncertu, paní učitelka Flígrová ohlašovala,
že druhá polovina bude ještě lepší (v liché obavě, aby řady
zaplněného sálu neprořídly), mluvila pravdu. Zazněly písně,
při kterých doslova mrazilo, tak hlubokého vnitřního prožitku je člověk na neprofesionální scéně jen zřídka svědkem.
I stránka výrazová (dramatická) byla hodna obdivu. Není proto divu, že jak Eliška Machačová, tak Livie Kuchařová se po
prázdninách stanou studentkami Konzervatoře Jaroslava
Ježka. Do Prahy zamíří také další absolventka 9. ročníku opočenské ZUŠ Adriana Zachová – ta na taneční konzervatoř
Duncan centrum. Finále večera provázely slzy štěstí a dojetí. Neubránila se jim paní učitelka Petra Flígrová, která nás
večerem provázela, ani dívky, které se se ZUŠ loučí a vystoupí-li v budoucnu na jejích koncertech, bude už za jejich
jménem poznámka „j.h.“. Loučení nebývá nikdy lehké, zejména s paní učitelkou, která toho do dětí tolik vložila nejen
po stránce muzikantské. Talent, jak někdo moudrý řekl, je
tak pět procent úspěchu, ostatní je tvrdá práce, pevná vůle, tu
musí na čas nahradit vůle rodičů a osobnost učitele, schopného často po cestách klikatých rozvíjet nadání a vést žáka
k úspěchu. A to se povedlo! Samotný závěr byl vlastně poctou dětí paní učitelce Petře Flígrové. Nesmím zapomenout
zopakovat poděkování všem, kteří se na úspěchu večera také
podíleli: pan Miloš Flígr – hudební spolupráce, pan Vladimír Macek – technická spolupráce, pan Petr Jurášek – světla,
paní učitelky tanečního oboru Věra Jurášková, Renata Pultarová a Petra Felcmanová.
Slunce překročilo Zlatý potok, odpoledne se nachýlilo
a mně nezbývá, než složit rybářské pruty, zamknout za sebou branku a pustit se do zalévání. Byl to dobrý týden.
Ivo Kašpar

Koupaliště Broumar společně s občanským sdružením
ABAKUS zve děti i dospělé v sobotu 7. 6. 2008 ve 14 hodin
na otevírání koupaliště, kterým bude zahájena letošní sezona. Akce se koná u příležitosti 40 let od zahájení provozu opočenského koupaliště.
Co vás čeká? Za hezkého počasí hlavně koupání. Potom také skákací hrad od Algidy, soutěže o ceny a hlavně
spousta zábavy a sportovního vyžití. Všechno vám ale neprozradím. Přijďte se podívat i s rodiči. Pro ty bude otevřen bufet se spoustou neodolatelných lákadel.
Eva Koďousková

PEXESOVÝ TURNAJ
V KNIHOVNĚ JIŽ PROBĚHL

foto: Bc. Lenka Bendzová

Ve středu 14. května se uskutečnil „souboj“ v hraní pexesa.
Zúčastnilo se ho osm dětí, které se zápalem hledaly stejné
pexesové dvojice v průběhu tří hracích kol. Konečným vítězem se stal Šimon Brožek z Opočna, který vybojoval skvělých 28 bodů a za odměnu získal hlavní cenu. Druhé místo
obsadil Dominik Koudelka s 27 body a odnesl si malou odměnu.
Všichni soutěžící si smlsli na preclíku.
L. Bendzová

foto: Miloš Flígr

Dobrý týden
Myslím, že každý z nás má své oblíbené místo, které ho přímo provokuje k přemítání. Bývá to místo klidu (nezaměňovat s tichem), samoty, útulna, stavu niterné pohody. Jedno
z mých nejoblíbenějších je na břehu Zlatého potoka pod zahrádkami, obklopené vrbovím, které nejen zachraňuje zbytky břehu, ale poskytuje vše zmíněné. Voda vlídně plyne, ryby
odpluly jinam, aby mne nerozptylovaly . . . a já nechávám
běžet myšlenky.
V pondělí se v Praze Na Zvonařce sešli Opočenští rodáci
a přátelé našeho města. Přišlo jich třiatřicet – nedočkavých,
jako vždy zvědavých, co je v Opočně nového, co se chystá.
Tady patřilo pole zcela panu starostovi Jelínkovi, který velmi zasvěceně mluvil o tom, co se podařilo, co nás trápí . . .
Ujal se také promítání souboru, který vytvořil (vyfotografoval a zpracoval) opočenský rodák pan L. Hamáček – Procházka Opočnem. Cyklus byl přijat doslova s nadšením. Ještě bych doplnil pár jmen účastníků vám všem známých z ON:
Ing. V. Grim, organizátor akce, MUDr. N. Kavalírová, O.
Castiellová (Hostovská), JUDr. J. Vedlich, MgA. Jan Krejčí . . .
a pánové V. Rathouský a Ing. M. Vondráček, kteří se nemohli zúčastnit přímo, ale byli přítomni v myšlenkách, a svými
dopisy, které jsem Rodákům přečetl.

Zleva: Tereza Bónová, Eliška Machačová, Livie Kuchařová, Adriana Zachová, Tereza Paštiková. Vpředu: Markéta Hanušová

Opočenské noviny
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Ocitli jste se v obtížné životní situaci?
Chcete znát svá práva a povinnosti?
Nevíte, na koho se obrátit?

Soutěžilo se jen v požárním útoku a ve dvou pokusech,
takže byly případné šance na zlepšení či pohoršení času
útoku. Konkurence byla značná a soutěžní zápolení bylo
veliké, tudíž bylo opravdu nač koukat! Každé družstvo se
snažilo vydat ze sebe co nejvíce! Naši starší žáci dosáhli
v prvním kole pěkného času 27,93 sekund, avšak hasiči
z Bystrého vyšlapali čas 27,64 sekund! Teď vše záleželo
na tom, jak dopadne kolo druhé, leč jak Bystré tak i my
jsme si pohoršili, takže bylo de facto rozhodnuto o prvním
a druhém místě. Třetí skončilo družstvo domácích s časem 31,50 sekund.
Také nesmím opomenout, že pro naše mladší družstvo
to byly první závody na ostro, první skutečné soutěžení!
Sice skončili na čtvrtém místě s časem 58,84 sekund, leč
to vůbec nevadí, protože provedení celého útoku, nebojím
se říci, bylo bezvadné a na to, že to bylo napoprvé, skoro bez zádrhelů! Na příště budeme zas o něco chytřejší!
A první místo vybojovaly děti z Provozu s časem 26,70 sekund, druhé Křovice a třetí Záhornice.
A co sdělit na závěr? Závody v Újezdě se nám vždy líbí
a příští rok se těšíme zas! A snad se to už povede!
Mějte se fajn!
S pozdravem Ondřej Štafa, SDH Čánka

Nabízíme služby odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: poradenství v oblastech orientace v soc. systémech, práva aj., praktické, věcné
a správné informace, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu s navazujícími službami.
BEZPLATNĚ, DISKRÉTNĚ, NESTRANNĚ A NEZÁVISLE
Oblasti poradenství: sociální dávky, rodinné a partnerské vztahy, sociální pomoc, bydlení, pracovně-právní vztahy, právní systém, majetkoprávní vztahy, náhrada škody, pojištění
(důchodové, nemoc) ochrana spotřebitele, veřejná správa aj.

Provozní doba:
10–13
13.30–17
zavřeno13.30–17 (pro objednané)
9–12
13.30–17
8–12 (pro objednané) 13–16 (telefonické dotazy)

Cílem činnosti je nabídnout lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci bezplatnou, diskrétní, nestrannou a nezávislou pomoc a podporu v aktivním přístupu při řešení problému. Cílem je poskytovat odborné služby zachovávající
a rozvíjející důstojný život občanů a přispívat k ovlivňování
chodu veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů. Cílovými skupinami jsou senioři, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny, nezaměstnaní, osoby bez přístřeší, imigranti
a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, oběti trestné činnosti, osoby do 26 let věku opouštějící školská
zařízení pro výkon ústavní péče, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby
se zrakovým postižením, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, pachatelé
trestné činnosti a další. Věková struktura cílové skupiny není
omezena.
Provozovatel: AGAPÉ, o. s. sídlem Panská 1492, Rychnov n. Kn.
Statutární zástupce: Ing. Jiří Bárta. Vedoucí poradny/kontaktní osoba: Petra Kozlová
Bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú. 170527817/0300, Panská
1492 (budova Společenského centra, 2. patro) 516 01 Rychnov
n. Kn., tel.: 494 535 112, e-mail: oprk@wo.cz
www.oprk.cz, www.obcanskeporadny.cz
SOUTĚŽ V BÍLÉM ÚJEZDĚ
„O POHÁR ÚJEZDECKÉ SEKYRKY“
V sobotu 24. května jsme vyjeli na soutěž v požárním útoku do Bílého Újezda s našimi dětmi, jak s mladšími, tak
i staršími. Hned od rána bylo jasné, že bude přát pěkné počasí! Celkem dorazilo sedm družstev starších, a to Bystré,
Křovice, Provoz, Osečnice, Opočno, domácí a my z Čánky
a čtyři družstva mladších žáků - Provoz, Křovice, Záhornice a naši malí z Čánky.

foto: Luboš Kratěna

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Stojící zleva zadní řada: Ondřej Štafa, Stanislav Valtera, Diana Jánošová a Aneta Račáková
Přední řada zleva: Michal Šeda, Michaela Jánošová, Monika
Faltová a Pavel Havlíček

Přihlaste se do letní prázdninové soutěže!
Od poloviny června do poloviny září bude v knihovně
probíhat soutěž

„O nejlepšího prázdninového tenáe“
Podmínka účasti: zaregistrování se do čtenářského klubu
nejpozději do 9. června!
Každý člen čtenářského klubu obdrží svůj čtenářský bloček.
V průběhu letní soutěže dostane do bločku za každou vypůjčenou knihu nebo časopis 1 razítko.
V půlce září pak odevzdá tento bloček v knihovně.
Ten, kdo získá nejvíce razítek, bude vyhlášen za NEJ prázdninového čtenáře, získá zajímavé ceny a zároveň pro svého kamaráda
nebo sourozence jednu bonusovou přihlášku do knihovny
na rok zdarma.
Proto, děti, neváhejte a zaregistrujte se v knihovně včas! L. B.

Opočenské noviny
Se sklenicí vody
Tak si na tom světě žijeme. Někdo si užívá, jiný přežívá, někdo živoří, jiný zcela obyčejně žije. Každý den se probouzíme.
Někdo za tmy, jiný s ranním rozbřeskem, někdo se školáky,
jiný v době, kdy malá ručička na hodinách dobíhá třeba k osmičce a někteří šťastlivci ji zahlédnou třeba až u devítky. Celý
den se něco děje. A pokud se zrovna o to dění nesnažíme my
sami, svět kolem nás určitě nestojí. Prostě pořád se něco děje.
Možná, že k mnoha činnostem, které vás v průběhu dne provází, patří i okamžik, kdy zapínáte takovou tu šedivou bednu
a pomocí myši se kliknutím ocitáte ve světě. Červeně zvýrazněné titulky na informačních serverech chrlí informace, kde
se co stalo, kdo s kým a někdy i proč a jak. Mnozí z nás mají
i své vlastní tzv. e-mailové schránky. Dopis nebo pohled v poštovní schránce najdete tak pětkrát do roka? – pokud vám nepíše úředník. Zato schránka e-mailová ta se může prorvat.
Jsem na tom obdobně. Nevymykám se. Některé zprávy vůbec
neotvírám. Ještě že existuje tak jednoduchý příkaz „smaž“.
Pak jsou zprávy takzvaně pracovní, které prostě buď vyřídíte,
nebo je odložíte, nebo je taky smažete. Zprávy od přátel a kamarádů jsou asi dvojího druhu. Jedny, které vám něco sdělují
přímo od dotyčné osoby nebo ty druhé, prostě přeposílající
něco od lidí, které vy sami vůbec neznáte. Nedávno se do té
mé schránky dostala zpráva, z níž jsem byla hodně smutná.
Vlastně dalo by se říci zdrcená, možná i šokovaná. Nechci vás
děsit, ale pokuste se zamyslet se mnou.
Po ranním procitnutí si povětšinu ani neuvědomíme, že
vlastně dýcháme, stejně jako nevnímáme to, že vykonáváme běžné ranní hygienické potřeby vlastní každému člověku.
Zcela samozřejmě bereme skutečnost, že z vodovodního kohoutku nám teče voda. Obyčejná voda. Vlastně ona tak obyčejná není. Asi bychom měli začít říkat, že nám z vodovodu
teče vzácná voda. Odborníci, kteří se na vědecké bázi věnují
problematice vodních zdrojů na naší Zemi, totiž už několik
let docházejí k hrůzným zjištěním, které si však mnozí z nás
vůbec nepřipouští. Voda prostě teče. A když teče, tak nemáme důvod k tomu se jakkoliv vzrušovat tím, že kdosi vztyčil
výstražně ukazováček. Jenže ...
... Že život na Zemi by nebyl bez vody, to dnes ví každé
malé dítě. Že Země je zhruba ze 70 % tvořena vodou, ví každý
pozorný žák a že lidské tělo tvoří ze 71 % voda, to možná většina z nás tuší. Ale víte, že současná světová populace užívá
již přes polovinu všech dostupných zásob sladké vody a prý
do roku 2025 se tento podíl má zvýšit jen růstem populace na
70 %? A víte, že pokud budou zachovány rostoucí trendy spotřeby vody, lidstvo bude v tomto časovém horizontu užívat již
90 % všech vodních zdrojů? Že lidská populace na celém světě pocítí v uvedeném roce nedostatek pitné vody? Že v rozvojových zemích je 80 % nemocí způsobeno nedostatkem nebo
špatnou kvalitou pitné vody? Že pro organismus člověka je
voda nezbytná pro krevní oběh, činnost mozku, látkovou výměnu, regulaci tělesné teploty, funkci ledvin, močového a zažívacího ústrojí, práci svalů a celého pohybového ústrojí, nervového systému? Že podle zprávy Centra evropských studií
je zásoba vody na osobu v České republice nejnižší v Evropě?
(Zpráva uvádí 1 288 m3 na osobu v roce 2006. V sousedním
Polsku 1 600 m3 a pro srovnání v Rakousku 9470 m3 ). V této
zprávě je dále uvedeno, že na naše každodenní činnosti spotřebujeme (údaje v litrech):
Spláchnutí toalety
10–12
Koupel ve vaně
100–150
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Sprchování
60–80
Mytí nádobí v myčce
15–30
Praní v pračce
40–80
Mytí rukou
3
Denně v kuchyni
5–7
Jiný odkaz uvádí, že např. kapající kohoutek, který za deset
minut naplní hrnek – 250 ml, představuje přibližně 12 až 13
tisíc litrů promrhané vody za rok. To znamená, že byste museli denně vypít 36 sklenic vody po celý rok, aby bylo dosaženo tohoto množství. Protékající WC zvýší váš odběr vody
o 80 l/hod. A mohla bych pokračovat na nekonečně dlouhých
stránkách dál. Začali jste se bát? Já tedy ano. Každý z nás by
otázce spotřeby vody měl věnovat dostatečnou pozornost. On
ten rok 2025 totiž není v nedohlednu.
Nerada bych se dožila doby, kdy krůpěj rosy, kapka deště,
potok, řeka, jezero, sklenice vody, tekoucí voda z vodovodního kohoutku, prostě to, co dnes stále považujeme za úplnou
samozřejmost, bylo jen vzpomínkou a neuvěřitelnou pohádkou pro generace našich vnuků.
Se sklenicí průzračné vody vás zdraví
KaFr

vernisáž fotografií
dagmar krejí
Dne 14. května 2008 se v pražské pasáži Lucerna v Klubu Koníček u manželů Dagmar a Ivana Havlových konala vernisáž
fotograﬁí Mgr. Dagmar Krejčí. Autorka při této příležitosti
představila třináct černobílých snímků, jejichž uměleckou
kvalitu velmi příznivou kritikou ocenil uznávaný fotograf,
kameraman a ﬁlmový kritik Ludvík Baran.
Může být potěšující především skutečnost, že jedna z fotograﬁí nese název Pařížanka a je věnována Františku Kupkovi.
Autorka přítomným připomněla, že bychom měli k tomuto
ve světě nejuznávanějšímu českému malíři, rodáku z Opočna,
stále hledat cestu a docenit rozsah i význam jeho nejen uměleckého odkazu také u nás.
Radka Kopecká
Pozn.: Dagmar Krejčí působila v ZUŠ Opočno, kde vyučovala
hře na housle, hudební nauku a vedla žákovský orchestr. Dříve
přijížděla vypomáhat jako houslistka do Opočenského komorního orchestru pod vedením Karla Růžičky. Vystupovala také
na koncertech s kytaristou Miloslavem Klousem, cembalistou
Václavem Dvořákem a souborem Gioia della Musica. Dnes
pracuje pod MŠMT jako garant konzervatoří v České republice.
inzerce

MGR. OLDŘICH PIPEK
vedoucí kanceláře
• stavební spoření • hypoteční úvěry, úvěry, půjčky
• řešení bydlení • programy zaměstnaneckých výhod
• řešení podnikatelských záměrů • životní pojištění
• kapitálové životní programy
• úrazové pojištění • pojištění odpovědnosti
• pojištění nemovitosti, domácnosti
• povinné ručení • havarijní pojištění
• penzijní připojištění • osobní účty
• balíčky slev • věrnostní programy
Tel.: 603 863 338, E–mail: pipek.156@msbsro.cz
bezplatné konzultace a vypracování ﬁnančních analýz

Opočenské noviny
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a k c í

—

Neděle 22. června od 9 hodin

—

červen 2008

Putovní pohár hasičské mládeže
Soutěž v požárním útoku starších a mladších žáků.
Na fotbalovém stadionu. Pořádá SDH Opočno.

divadelní pedstavení:
další akce:

Neděle 8. června od 15 hodin v KND

—

O pyšné kočičce
Maňáskové divadélko Batole hraje pro nejmenší
diváky.

—

Sobota 7. června od 14 hodin

—

Otevírání koupaliště
Srdečně zveme na zahájení letošní sezony.
Akce se koná u příležitosti 40 let od zahájení provozu
opočenského koupaliště. Atrakce a soutěže pro děti,
občerstvení pro dospělé.

Čtvrtek 12. června od 19 hodin v KND

Srdce v rákosí
Hraje divadelní soubor Kodym. Vstupné 70,– Kč.
Předprodej v IC.

akce v okolí:
Ratibořice, 2.–8. června

koncerty:

—

Pátek 20. června od 19 hodin

—

„Jako zázrakem . . .“
Literárně-hudební pořad souboru Gran Duetto
Corcentante a Taťány Medvecké v Mariánském kostelíku. Pořádá Město Opočno v rámci oslav 940. výročí
první písemné zmínky o Opočně ve spolupráci
se společností České doteky hudby Em-art, o. p. s.
Cena vstupenek 100,– a 50,– Kč. Předprodej v IC.

„Oživlé postavy“ z Babičky Boženy Němcové
Tradiční setkání se známými postavami v zámeckém
parku, Ludrově mlýně a na starém bělidle.
Jubilejní 20. ročník.
Val u Dobrušky, sobota 7. června od 13 hodin

—

Orlické ozvěny
17. ročník country festivalu. V přírodním divadle vystoupí Poutníci, I.C.Q., Bokomara, BlueGate a další.
www.ozveny.dobruska.cz

Úterý 24. června od 18 hodin v Mariánském kostelíku.

—

Závěrečný koncert ZUŠ Opočno

Chábory u Dobrušky, sobota 7. června

—
od soboty 28. června do soboty 5. července

—

Letní interpretační kurzy OPOČNO 2008
Pořádá Opočenská beseda.
Neděle 29. června od 19.30 hodin V zámecké obrazárně.

—

Zahajovací koncert letních interpretačních kurzů

Val u Dobruška, od pátku 13. června

—

Srdečně zve Opočenská beseda.

—

—

Sobota 14. června v galerii Za Stromem.
Oheň v kameni
Volná instalace světelných objektů.

sportovní akce:

Letní parket Výrava, sobota 14. června od 21.00 hod.

—

—

Sobota 21. června

—

Semechnice – hřiště, pátek 20. června

Dětský den
Soutěže spojené s táborákem.

—

Val u Dobrušky, 20.–21. června

Festiválek pod střechou
20 kapel, divadlo, ﬁlmy, workshopy, doprovodný
program. Pořádá Volnočasové centrum Dobruška.
Informace na www.orlodeni.cz.

15. ročník Memoriálu Miroslava Kliky
Sobota 14. června od 9 hodin – Turnaj v kopané
starší přípravky. Neděle 15. června od 9 hodin –
Turnaj v kopané mladší přípravky, rok narození
1999 a mladší. Na fotbalovém stadionu.

Čechomor, Vlasta Horváth
Cena vstupenek na místě 280,– Kč, v předprodeji
250,– Kč. Předprodej v IC.

Sobota 14. června a neděle 15. června od 9 hodin

—

Divadelní pohoda 2008
Přehlídka divadelních souborů u příležitosti 110 let
založení Spolku Beseda Val. Program a vstupenky
v předprodeji v IC. Cena vstupenky na tři představení
120,– Kč.

výstavy:
Od 1. června do 31. srpna
Výstava rostlin
Výstava okrasných, balkonových, subtropických
rostlin, fuchsií a bonsají. V zahradním centru pana
Černého na Štefance. Otevřeno denně
od 10 do 17 hodin. www.zahradaopocno.cz

Indiánská stezka
XXI. ročník závodu dětských dvoučlenných hlídek.
Registrace od 8.30 hodin.
Více na: www.cb.cz/bystre/indiani

—

Rychnov nad Kněžnou, 23. června – 6. července

Poláčkovo léto

Přihlášky do tanečních si v IC můžete vyzvednout do 15. 6.!

Míčový sedmiboj – Pohár opočenského barona
Pořádá HC Opočno. Na zimním stadionu.

Přehled akcí pro vás připravuje Informační centrum Opočno.

Opočenské noviny
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OPOČENSKÁ HOKEJBALOVÁ
LIGA 2008

Hokejbalová liga pokračovala zápasy 5. a 6. kola. V přímém
souboji o čelo tabulky bylo úspěšnější mužstvo HBC Hradec
Králové/Dobruška, které zdolalo Dynamo Semechnice 3:1.
Na čele střelecké tabulky se usídlil Josef Junek (HBC Pohoří) – 10 vstřelených branek, těsně pronásledovaný Dušanem
Felcmanem (HBC Senioři Opočno) – 8 branek.
5. kolo 17.–18. května 2008
HBC České Meziříčí — HBT Demons 3:4 (0:1, 0:1, 3:2)
B: Baše, Krajňák, Jančárek – Hrubý, Bažant, Š. Pátek, D. Zdanovec
HBC Pohoří — HBC Senioři Opočno 3:9 (1:1, 1:6, 1:2)
B: Doležal 2, Maulis – Jedlička 2, Žid K., Flígr, Čtvrtečka, Kopecký J.,
Šafář V., Felcman, Pfeifer
HBC Hr. Král./Dobruška — Dynamo Semechnice 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
B: Burdych, Plíhal, Dostál – Vencl
HBC Dobříkovec — HBC Baroni Opočno 2:3 (0:1, 0:1, 2:0) – PP
B: Petr, Šesták – Přibyl T. (Kňourek), Rusiňák P. (Přibyl T.), Přibyl O.
6. kolo 24. a 25. května 2008
HBT Demons — HBC Senioři Opočno 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)

B: Š. Pátek, Koza – Dudadík 2, Řeháček, V. Šafář, Jan Kopecký, Čišecký
HBC Baroni Opočno — HBC Hradec Králové/Dobruška 0:7
(0:4, 0:3, 0:0)
B: Veselý 3, Novák 3, Kožíšek
Dynamo Semechnice — HBC Pohoří 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
B: Ryšavý, V. Černík, Dvořák, Vencl – Nejman, J. Junek
HBC České Meziříčí — HBC Dobříkovec 9:1
B: Baše 2, Šimůnek st., Herzán, Hubáček, Mervart, Krajňák, Bouz,
Šimůnek ml. – M. Rejchrt
Průběžná tabulka po 6. kole
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Tým
Hr.Králové/Dobruška
Dynamo Semechnice
Senioři Opočno
Baroni Opočno
Demons
Pohoří
České Meziříčí
Dobříkovec

Z
6
6
6
6
6
6
6
6

V
5
5
4
2
2
1
1
0

VP
0
0
0
2
0
0
1
0

R
1
0
1
2
0
2
1
1

P
0
1
1
2
4
3
4
5

Skóre
36:14
29:7
48:22
20:24
17:28
31:31
21:26
6:56

Body
16
15
13
10
6
5
5
1

Zápasy se odehrávají každou sobotu a neděli na zimním stadionu v Opočně. Bližší informace na www.hokej.opocno.cz

POHÁR OPOČENSKÉHO BARONA
Datum: sobota 21. 6. 2008

Startují dvojice mužů nebo smíšené, starší 15 let

Místo:
Zimní stadion Opočno, přilehlé fotbalové hřiště
a tenisové kurty

Pro první tři dvojice jsou připraveny věcné ceny.

Pořadatel: Sportovní klub HC Opočno, o. s.

Občerstvení je zajištěno na místě
Soutěžní řád:
kompletní soutěžní řád na http: //www.hokej.opocno.cz /

Časový program:
8.00 h prezentace
8.15 h losování
8.30 h zahájení

POZOR, nutná tenisová obuv!

Startovné:
300,– Kč za dvojici, platí se na místě při prezentaci
Disciplíny:
stolní tenis, nohejbal, tenis, volejbalový debl, kopaná–penalty,
házená – hody sedmiček, košíková – hody šestek

Přihlášky:
e-mailem: hokej.opocno@seznam.cz
telefonicky na tel.: 777 262 200
Další informace na www.hokej.opocno.cz
(včetně fota a výsledků z nultého ročníku 2007)
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 19. ČERVNA 2008!

PŘIHLÁŠKA NA 1. ROČNÍK SEDMIBOJE DVOJIC
1. člen dvojice

2. člen dvojice

jméno a příjmení:

......................................................

......................................................

adresa:

......................................................

......................................................

e-mail:

......................................................

......................................................

telefon:

......................................................

......................................................
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FOTBAL

muži – i.b tída – skupina b
Sobota 17. května 2008
Vamberk — Opočno 1:0 (0:0)
Smolný zápas, ve kterém jsme přišli minimálně o zasloužený bod
za remízu inkasovanou brankou v nastaveném čase.
Sobota 24. května 2008
Opočno — Častolovice 2:0 (1:0) / B: Michl, Šafář
Průběžná tabulka po 23. kole
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Dobruška
Černíkovice
České Meziříčí
Vamberk
Babí
Opočno
Malšovice
Dohalice
Ohnišov
LOKO Hradec Kr.
Častolovice
Hronov
Nové Město
Stárkov

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

17
13
12
10
9
8
8
8
9
8
8
7
5
4

2
6
3
4
4
6
6
6
3
6
2
5
9
8

4
4
8
9
10
9
9
9
11
9
13
11
9
11

55:14
68:31
35:30
42:42
36:32
38:39
28:29
31:33
34:46
40:54
36:44
33:50
25:37
32:52

53
45
39
34
31
30
30
30
30
30
26
26
24
20

muži – iii. tída op
Naše B-mužstvo vyšlo z posledních dvou zápasů naprázdno
a rázem se propadá do sestupem ohrožených pozic.
Neděle 18. května 2008
Opočno B — Deštné C 0:2 (0:0)
Neděle 25. května 2008
Javornice A — Opočno B 7:2 (3:1)
B: Serbousek, Šafář
dorost kp
V letošním roce hrají dorostenci pod hlavičkou Dobrušky.
Neděle 18. května 2008
mladší Dobruška — Týniště 0:2 (0:1)
starší Dobruška — Týniště 2:2
B: Jirák 2
Sobota 24. května 2008
mladší Třebeš — Dobruška 4:0
starší Třebeš — Dobruška 3:1
žáci mladší op
Úterý 13. května 2008
Letohrad B — Opočno 16:1 (6:0)
B: Ježek
Pondělí 26. května 2008
Opočno — Solnice B 0:10 (0:5)

elévové op
Čtvrtek 8. května 2008 / v Solnici
Vamberk — Opočno B 0:6 (0:3)
B: Pícha 2, Ježek, Veselý E., Bohuňovský, Fejtek
Opočno B — Solnice B 3:1 (2:0)
B: Pícha, Řehák, Vrba
Příští číslo vyjde 19. 6. 2008 — Uzávěrka 10. 6. 2008 v 15 hodin

Sobota 10. května 2008 / v Rychnově
Rychnov — Opočno B 0:0 (0:0)
Opočno B — Týniště 0:1 (0:0)
Častolovice — Opočno B 2:0 (1:0)
Neděle 18. května 2008 / v Čermné
Čermná — Opočno B 3:0
Opočno B — Doudleby 6:0
B: Bohuňovský 2, Pícha 2, Bílek, Ježek

pípravka kp – finálová skupina
Neděle 11. května 2008 / v Solnici
starší:
Opočno — FC Hradec Králové 4:0
B: Majer 2, Trubač
Opočno — Třebeš 2:2
B: Majer 2
Solnice — Opočno 1:4
B: Trubač 2, Majer
mladší:
Opočno — FC Hradec Králové 1:5
B: Brožek
Opočno — Třebeš 0:1
Solnice — Opočno 0:3
B: Filip 2, Šnajdr
Sobota 17. května 2008 / ve Dvoře Králové
starší:
Opočno — Broumov 2:1
B: Trubač, Majer
Opočno — FC Hradec Králové 3:1
B: Majer 2, Trubač
Opočno — Dvůr Králové 4:3
B: Majer 2, Trubač, Smola
mladší:
Opočno — Broumov 1:4
B: Filip
Opočno — FC Hradec Králové 1:7
B: Franc
Opočno — Dvůr Králové 1:0
B: Šnajdr
Sobota 24. května 2008 / v Dobrušce
starší:
Náchod — Opočno 3:3 (2:2)
B: Ježek, Trubač 2
Opočno — Dvůr Králové 2:0 (1:0)
B: Majer, Smola
Opočno — Třebeš 3:0 (0:0)
B: Ježek, Trubač, Majer
mladší:
Náchod — Opočno 3:1 (0:0)
B: Brožek
Opočno — Dvůr Králové 3:0 (2:0)
B: Filip 2, Brožek
Opočno — Třebeš 2:4 (2:0)
B: Brožek, Hašek
Podrobné informace na www.fotbal.opocno.cz
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