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z  o b s a h u  č í s l a  —

J S E M  P Y Š N Ý  N A  T O ,  Ž E  M O H U 
P R A C O V A T  P R Á V Ě  P R O  O P O Č N O

V sobotu 25. 6. jsem stál a potleskem děkoval skvělým a nadšeným lidem, 
kteří nežijí jen sami pro sebe. Aplaudoval jsem společně s desítkami dal-
ších diváků, kteří přišli do Mariánského kostelíku na netradiční provedení 
Monteverdiho opery Orfeo.  
 Jsem pyšný na to, že mohu, spolu se svými kolegy, pracovat právě pro 
Opočno. Že tu mohu bydlet, žít se svou rodinou, vychovávat děti. Protože 
každé město tvoří především lidé. Ti u nás, v Opočně, jsou nejen pracovití, 
ale také tvůrčí, nápadití a talentovaní. Přesvědčil jsem se o tom nejen při 
zhlédnutí Orfea, jehož protagonisté a realizátoři věnovali svůj čas tomu, 
aby nás ostatní potěšili a podělili se o svůj talent a píli. Připravili nám, 
kteří jsme měli možnost představení vidět, úžasný kulturní zážitek. Chci 
jim všem proto poděkovat. Jsem rád, že v našem malém Opočně žijí velcí 
lidé. Protože malý člověk se stará jen o sebe a svůj vlastní prospěch, velký 
člověk se stará o věci kolem sebe a blaho ostatních. 
 Štěpán Jelínek, starosta

J A R M A R K  N A  H R A D I Š T I  O P O Č N O

Přípravy na Porcinkuli vrcholí, stejně jako přípravy na 3. ročník Jarmar-
ku. Jako každoročně je organizátorem Divadlo Kodym za podpory města 
Opočna. Na podrobnosti jsme se zeptali Josefa Machače.
 Kdy, kde a jak opočenský Jarmark začne? Celý program bude sou-
středěn na Trčkově náměstí, v souvislosti s archeologickými nálezy v tom-
to prostoru je zvolen i název – Jarmark na hradišti Opočno. Řemeslné 
trhy zde budou od pátku 5. 8., ofi ciálně od 18 hodin. Ve 21 hodin začne 
koncert pardubické revivalové skupiny RED GUITARS. Rockoví fanouš-
ci ji znají z nejrůznějších festivalů, soustředí se na repertoár ženských 
rockových hvězd z oblasti klasického rocku. 
 Co přinese sobota? Řemeslné trhy budou pokračovat až do neděle, 
měnit se bude pouze doprovodný program. V sobotu se budou na Trčkově 
náměstí střídat rytířské souboje s hudbou, a to v hodinových intervalech 
od 10 do 19 hodin. Hudební programy budou zajišťovat studenti Konzer-
vatoře Jaroslava Ježka z Prahy a skupina BLACK BUŘIŇOS z Týniště 
nad Orlicí. Studenty Ježkovy konzervatoře už diváci znají z úspěšných 
koncertů v KND. BLACK BUŘIŇOS jsme u nás ještě neměli, je to dixie-
landová skupina z týnišťské ZUŠ. Jejím čerstvým úspěchem bylo zařazení 
mezi vítěze na letošním ročníku soutěže Concerto Bohemia, kterou pořá-
dá Český rozhlas ve spolupráci s Českou televizí. Večer bude patřit legen-
dě – ve 21 hodin začne koncert PINK FLOYD revival. Milovníci Floydů se 
mohou těšit, revivalová skupina z Náchoda má tu nejlepší pověst.
 A neděle? Řemeslné trhy po celý den, dopoledne budou na programu 
opět rytířské souboje. Závěr bude patřit domácím – ve 14 hodin začne 
koncert Opočenky. A Opočenku – tu určitě představovat nemusím!
 Lidé si už zvykli na jarmarky v klášterních zahradách. Na druhé 
straně se mluví o možných způsobech oživení Trčkova náměstí. Je 
právě toto oživení důvodem změny místa? I tento ročník jsme plánovali 
do prostorů kláštera. Samozřejmě je vždy lepší udržet tradici, jakmile si 
lidé na něco zvyknou, je vyhráno. Je to jednodušší i pro pořadatele, jsou 

„vychytané“ případné chyby (např. ozvučení, umístění programů atd.) 
a může se už jen vylepšovat. Majitelem objektu je Královéhradecký kraj, 

v lednu mi oznámil, že prostory si na celý rok pronajal jiný subjekt. Pod-
mínky pronájmu se tím změnily, takže jsme akci přesunuli na Trčkovo 
náměstí. Pokud výsledkem bude jeho oživení, bude to jedině dobře.
 Klášterní zahrady jsou tak trochu světem pro sebe, dá se říci, že 
člověk se od atrakcí přenesl do jiného, jakoby uzavřeného světa. Může 
Trčkovo náměstí tento „únik“ poskytnout také? Myslím, že by mohlo. 
Je pravdou, že není odděleno zdí, ale je to svým způsobem také uzavře-
ný prostor, jehož hranice tvoří jednotlivé domy. To pro nás bude důležité 
při rozmístění stánků a doprovodných programů, prostor by se neměl 
roztříštit. Umístěním stánků je možné celistvost prostoru zdůraznit. Ná-
vštěvníci jarmarku by si měli odnést vzpomínku na procházku se spous-
tou příjemných zastavení, případně posezení při některém doprovodném 
programu. 
 Když jsme u toho posezení – bude kde? Doprovodný program bude 
v horní části náměstí, kde budou umístěny i lavice k sezení. 
 A poslední otázka – ohňostroj – bude? Ano, bude v sobotu večer. 
Koncert PINK FLOYD revival začne ve 21 hodin, potrvá přes dvě hodiny. 
S ohňostrojem počítáme, v tuto chvíli však ještě nevíme, zda bude až po 
skončení koncertu nebo o přestávce.
 Josefa Machače, principála Divadla Kodym, jsme se ptali 11. 7., do 
Porcinkule se čas ohňostroje určitě naplánuje. Naštěstí to, že jej zatím 
nevíme, vůbec nevadí, ohňostroj je totiž věc opravdu nepřehlédnutelná. 
 Za redakci DM

M L A D Í  O P O Č E N Š T Í  H A S I Č I

Zase nám skončil jeden školní rok a s tím i kroužek mladých hasičů, kteří 
mají dva měsíce na odpočinutí, aby v září mohli začít zase s přípravou na 
Okresní kolo hry Plamen.  (pokračování na str. 3)
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z p r á v y  z  r a d n i c e  —

Rybářské lístky znovu v Opočně 

Novelou zákona o rybářství č. 104/2011 Sb., která nabyla 
účinnosti dne 1. 7. 2011, došlo  k novelizaci vydávání rybář-
ských lístků. Podle nového právního předpisu je možno si 
rybářské lístky opatřit znovu též na zdejším městském úřadě 
(obec II. stupně) na odboru majetku a rozvoje města (oddělení 
životního prostředí). Poslanecká iniciativa, na jejímž základě 
byla vložena a přijata nová právní úprava, umožní ušetřit čas 
a peníze zájemců,  kterým je tato služba určena.  (JK)   

Úspora emisí v našem městě

Město Opočno obdrželo od generálního ředitele fi rmy EKO-
KOM, a.s. Osvědčení o úspoře emisí (viz příloha), kde jsou 
uvedeny výsledky za rok 2010, kterých jsme dosáhli v našem 
městě a tím přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení 
„uhlíkové stopy“. Úspora představuje 238,728 tun v emisích 
CO

2
 ekv. a  5 819 538 MJ úspory energie. V rámci systému 

EKO-KOM bylo uspořeno celkem 23,3 GJ energie a emise 
CO

2
 ekvivalentu byly sníženy o 0,96 mil. tun. Výsledky výzku-

mu, vycházející ze zpracované studie „Posouzení vlivu sběru 
a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalo-
vé složky na životní prostředí“, prokázaly environmentální 
přínos celého sytému třídění a recyklace odpadů v ČR. Výše 
uvedená čísla reprezentují více než 1% spotřeby primárních 
energetických zdrojů ČR a snížení celkových emisí skleníko-
vých plynů ČR o necelé 1 %. Dosažené výsledky dávají seri-
ózní odpověď na otázku po smyslu třídění a využití odpadů, 
a v době tolik diskutovaného globálního oteplování zname-
nají viditelný krok správným směrem. (JK) 

s p o l e č e n s k á  k r o n i k a

V Ý Z N A M N É  J U B I L E U M  O S L A V I L I :
Vlasta Pitašová 17. 6. 1923
Josef Kroupa 28. 6. 1923
Jarmila Šanovcová 4. 7. 1922

MUDr. Milič Světlík – chirurg – oznamuje změnu 
pracovní doby v ordinaci v Tyršově ul. čp. 515. 

Ordinačními dny zůstávají pondělí a středa odpoledne, 
ale v čase od 14 hodin do 20 hodin.
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z p r á v y  z  k n i h o v n y  —

K N I Ž N Í  N O V I N K Y

Oddělení pro dospělé
– Paul Collier: Miliarda nejchudších
 Proč se některým zemím nedaří a co s tím.
– Josef Fousek: Deník starého muže
 Fejetony – osobní vzpomínky a úvahy.
– Katarína Gillerová: Miluj mě navždy
 Román.
– Lars Kepler: Hypnotizér. Román.
– František Nepil: Srpen s Bejbinkou
 Veselé vyprávění z cest.
– Ruth Rendellová: Mrazivé mlčení. Detektivka.
– Robert Rohál: Iva Janžurová a její životní role
– Světlana Šikrha – Jozef Šikrha: Madeira. 
 Cestopis
– Jiří Šulc: Operace Stonewall
 Válečný román.
– Ludmila Vaňková: Dítě z Apulie
 Historický román.
– Michal Viewegh: Další báječný rok
 Deník.

Dětské oddělení
– Buldozer. Leporelo.
– Alena Ježková: Baba Jaga, kostlivá noha
 Ruské pohádky.
– Markéta Baňková: Straka v říši entropie
 Moderní bajky pro děti i dospělé.
– Pavla Horáková: Bratrstvo odhaluje zločin
 Dobrodružný příběh.
– Garth Ennis: Thor. Komiks.
– Matt Groening:  Futurama dobývá vesmír. Komiks.
– Darren Shan: Démon a zloděj
 Druhý díl hororového příběhu.
– Veronika Doňarová: Co umí barvy, nůžky, lepidlo
 Nápady na výtvarné práce pro mladší až předškolní děti.
– Pavel Nedvěd: Můj obyčejný život
 Životopisná kniha o fotbalové kariéře.

Přehled všech nových knih naleznete na stránkách knihovny 
www.opocno.cz/knihovna sekce Seznamy a novinky.

K A Ž D Ý  B Y  M Ě L  M Í T  S V Ů J  S E N

Sny jsou různé, Jaroslav Černý z Opočna si ten svůj splnil. 
Podařilo se mu vytvořit v centru města koutek pro potěchu 
očí i duše. Kdysi si ho vysnil a jak sám říká, každý by měl mít 
svůj sen a za ním si jít. My půjdeme za panem Černým v příš-
tím čísle ON. Ale ten, kdo se chce podívat na jeho každoroč-
ní výstavu, si musí pospíšit – potrvá do konce srpna, kromě 
pondělí je otevřeno denně od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin. 
A kupovat? Můžete a nemusíte. Pan Černý vytvořil koutek 
především pro potěchu očí i duše…  dm

Dana Štěpánová – kadeřnictví na poliklinice v Dobrušce  
ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA 

Prosím volejte mi na nové telefonní číslo
 775 501 611. Děkuji.

inzerce inzerce



Ansámbl:
Iveta Prouzová, Nové Město n. Met. – viola

Dagmar Kohoutová, Hradec Králové – viola
Ladislav Horký, Č. Skalice – viola da gamba, barokní kytara

Bára Lepšová, České Meziříčí – housle
Jana Lepšová, České Meziříčí – housle

Katka Tošovská, Nová Ves – housle
Jakub Mědílek, Náchod – hoboj

Karel Maněna, Náchod – bicí nástroje
Tomáš Dvořáček, Králova Lhota – kontrabas

Martina Horká, Česká Skalice – zobcová fl étna
Bára Richterová, Opočno – zobcová fl étna
Lucka Svitáková, Opočno – zobcová fl étna

Hana Havlová, Opočno – zobcová fl étna
Andrea Vejvodová, Opočno – spinet
Bára Šedivá, Opočno – violoncello

Lenka Smolová, Opočno – violoncello
Milan Vencl, Val – žestě – B trubka

Stanislav Kupka, Mělčany – žestě – B trubka
Jiří Novotný, Opočno – žestě – B trubka

Sbor: 
Terezie Netrestová, Česká Skalice, Jitka Dohnalová, 

Šárovcova Lhota, Eliška Tomeňuková, Čánka. Ostatní 
z Opočna: Marta Světlíková, Zdeňka Pailová, Věra 

Pokorná, Jaroslava Pachovská, Monika Tomešová, Simo-
na Dvořáková, Hana Černohlávková, Zuzana Kujalová, 

Zdena Macková, Božena Tymichová, Dana Marková.

Tanec:
Anna Ludvíková, Ohnišov, Lenka Váradiová, Čánka. 

Ostatní z Opočna: Julie Světlíková, Terezie Sazimová, 
Pavlína Holečková, Lucie Vostoupalová.

Choreografi e – Věra Jurášková

Technika:
Ozvučení – Miloš Flígr , Dobruška

Světla – Vladimír Macek, Opočno; Petr Fábera, Opočno

Propagace, bezplatný pronájem Mariánského kostelíka – 
město Opočno

Bezplatný pronájem nádvoří zámku 
(v případě pěkného počasí) – Státní zámek Opočno

Komu poděkovat? Účinkující i pořadatelé dostali už nejkrás-
nější poděkování. Zcela zaplněný Mariánský kostelík, nadše-
ný potlesk vestoje – to nikdo nečekal. Takže děkujeme divá-
kům – byli jste úžasní, to je obrovská motivace!
 Za ZUŠ Dana Marková

inzerce
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M L A D Í  O P O Č E N Š T Í  H A S I Č I

(dokončení ze strany 1) 
V letošní sezoně jsme se zúčastnili v říjnu Závodu požární vše-
strannosti. Zastupovalo nás jedno družstvo, jak v kategorii mlad-
ších, tak i starších. Bohužel se nám moc nedařilo, ale závod obě 
družstva dokončila bez újmy na zdraví a to je taky velice důležité. 
Celkové umístění mladších 14. místo a starších 22.
 Další soutěže jsme se zúčastnili v prosinci v Kvasinách, a to 
druhého ročníku uzlovačky. Družstvo starších vybojovalo bron-
zovou medaili.
 Na jaře jsme zavítali na Záhornici, kde jsme bojovali ve dvou 
disciplínách, a to v požárním útoku a požárním útoku CTIF. 
Umístili jsme se na 4. pozici v kategorii mladších, starší byli na 
6. místě. Tato soutěž byla pro nás velice důležitá, jelikož jsme ji 
pojali i jako trénink a procvičení disciplín na hlavní soutěž Pla-
men, která se letos konala v Přepychách. Vyrazili jsme už v pátek 
odpoledne, abychom si postavili stany a ubytovali se. Celá sou-
těž začala v sobotu ráno v 8 hodin nástupem na fotbalovém hřišti, 
kde každé družstvo obdrželo číslo a rozpis disciplín. Sobota byla 
velice náročná, nejen proto, že občas malinko sprchlo, ale probí-
haly téměř všechny disciplíny. Celá soutěž skončila v neděli od-
poledne opět nástupem na fotbalovém hřišti vyhlášením výsled-
ků. Naše mladší družstvo obsadilo poslední 15. příčku a starší 
skončilo na 19. místě z 21 družstev.
 Sezonu jsme zakončili poslední soutěží na domácí půdě v ne-
děli 26. června  na fotbalovém hřišti, kde jsme v kategorii mlad-
ších i starších bojovali o co nejlepší umístění a o napravení re-
putace po Plamenu. I když počasí nám nepřálo jako v minulých 
ročnících, soutěž se velice vydařila. Přijelo 11 družstev mladších 
a 12 starších. Opočenská hasičská mládež se umístila velice 
dobře a sezonu zakončila nejlépe, jak mohla. Mladší se umístili 
na 7. místě a starší byli na bedně, a to na 3. místě. Každý rok se 
u nás vyhlašuje nejmladší účastník a účastnice. Letos byla nej-
mladší dívka Lucie Čiháková z Ledec a z chlapců si odnesl cenu 
David Ptáček z našeho kolektivu. Velikou pochvalu za celý rok 
od vedoucích mají:  mladší: Šárka Krunčíková, Lucie Lukešová, 
Aneta Horáčková, Adam Barták, Kristián Krištof, Petr Gois, To-
máš Klug, David Ptáček, Oliver Váňa a Václav Vostoupal, starší: 
Michaela Lukešová, Aneta Zářecká, Tereza Mikulová, Jiří Čtvr-
tečka, Lukáš Záleský, Jan Nguyen, Jaroslav Podolský a David 
Neznámý. Za SDH Opočno Lucie Židová

T Ř I K R Á T  O  V  O P O Č N Ě

Slov, která začínají na O, je hodně, večer 25. 6. byl ve zname-
ní tří: Opera, Orfeo, Opočno. Nápad realizovat představení 
raně barokní opery se zrodil v hlavě učitele opočenské ZUŠ 
Kamila Remeše. Pro něho i skupinu nadšenců, které dal pro 
tuto příležitost dohromady, to znamenalo několik měsíců 
práce. Komponovaný večer, složený ze stěžejních částí opery 
L´Orfeo Claudia Monteverdiho a doplněný o recitaci, tanec 
a projekci, přilákal do Mariánského kostelíka nebývale mno-
ho návštěvníků. Protože některým z nich chyběla v programu 
jména účinkujících, přinášíme je dodatečně zde:

Kamil Remeš, Opočno – dirigent, barokní kytara
Pavlína Prudilová, Česká Skalice – sólový zpěv (soprán)
Jan Remeš, Deštné v Orl. horách – sólový zpěv (tenor)

Ladislav Peřina, Dobré – umělecký přednes
Petr Horčička, Praha – projekce
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Miloval přírodu, jejíž poznávání mu bylo vyšším principem než 
otázka, jaký to má index hospodářského užití, co to vynáší.

Obdivovali jsme jeho roz-
sáhlé znalosti ornitolo-
gie, botaniky, mykologie 

– což ale ani zdaleka ne-
byly všechny jeho zájmy. 
K těm patřila především 
naše i světová literatura, 
fi losofi e, historie, archi-
tektura, sochařství, ma-
lířství, vážná hudba, cizí 
jazyky.
 I když se do východ-
ních Čech opakovaně 
vracel, Opočno a jeho 
okolí navštívil jen jednou 

– v dubnu roku 1916. Byla 
to vůbec první entomolo-
gická exkurze podniknu-
tá v této lokalitě. Během 
několikadenního pobytu 
prošel pro Opočno cha-
rakteristické biotopy, 
věnoval pozornost okolí 

Broumaru, se zvláštním povolením vedení colloredo-manns-
feldského velkostatku podrobně prosondoval zámecký park 
a oboru. Z jeho uveřejněných pojednání cítíme, jak hluboce jej 
náš kraj zaujal.
 Jeho články o zdejší entomofauně, v nichž je v této souvislos-
ti Opočno zmiňováno poprvé, upozornily na obrovské přírodní 
bohatství Opočenska, formované především kontakty zvířeny 
i květeny polabské a pahorkatých výběžků Orlických hor. Za-
znamenal odtud výskyt celé řady vzácných či jinak památných 
druhů brouků; známý odborník na střevlíkovité brouky, dr. 
Erich Schauberger, dokonce z tehdy zde profesorem Rouba-
lem shromážděných materiálů popsal nový, vědě do té doby 
ještě neznámý druh běžníka.
 Stěží odhadneme, kolik je těch, kdo v Opočně žili nebo je as-
poň navštívili. Profesor Jan Roubal patří k těm, kdo tudy prošli 
jen jedinkrát – ale do historie Opočna se vepsal hluboce a ne-
smazatelně. Dr. Z. Likovský

Z u m b a  d ě t e m

Dne 9.  7. se na zimním stadionu v Opočně konala charita-
tivní akce Zumba dětem, na které se díky Zumba nadšencům 
vybralo pro DD Sedloňov 7 000 Kč.
 Tímto bych chtěla za všechny, kteří se této akce zúčastnili, 
vaším prostřednictvím poděkovat organizátorům a hlavně 
Štěpánce Jizbové,Vojtovi Červinkovi a Andree Buchalové, že 
věnovali svůj čas pro dobrou věc a nám umožnili nejen při-
spět dětem, ale skvěle si užít sobotní dopoledne díky Zumbě 
a dance aerobiku.
 Doufám, že tato akce nebyla poslední a že pokud se bude 
konat další, dorazí více lidí, aby ta vybraná částka pro děti 
byla vyšší a vyšší.
 (A ty, kteří stále nevědí, co je to Zumba, zvu na Štěpánčiny 
hodiny, které se konají v pondělí a ve čtvrtek vždy od 20 hod. 
v tělocvičně bývalé zemědělské školy.)
 S pozdravem Zumba nadšenkyně z Opočna

P R O S B A  L E T O P I S E C K É  K O M I S E

Čím déle pracuji v letopisecké komisi, tím více nabývám poci-
tu dlužníka. Zachraňujeme dokumenty a fotografi e, naskeno-
váno je již 30 tisíc položek. Ale bohužel – fotografi e jsou jen 
jedna část historie. Neméně důležité jsou vzpomínky, teprve 
s nimi dostávají všechny fotografi e smysl a stávají se skuteč-
nou  výpovědí o minulosti města. Sepisování vzpomínek je 
stále častěji předmětem zájmu pracovníků městských muzeí, 
což nejsme. Je to práce časově náročná, my ten čas bohužel 
nemáme. Proto přicházíme s prosbou.  Prosíme všechny, kdo 
si chtějí zavzpomínat, vzpomínejte písemně. Věřte, že jednou 
budou Vaše vzpomínky doslova pokladem. Vzpomínky na 
události, vzpomínky na místa, vzpomínky na „obyčejný“ ži-
vot, to vše může tvořit společně s fotografi emi, které máme 
v archivu, obraz minulosti Opočna. Důležité jsou i vzpomín-
ky na osobnosti, které s Opočnem pojí třeba jen krátké ob-
dobí. Jedna taková přišla nedávno do redakce Opočenských 
novin, je o našem významném entomologovi Janu Roubalovi. 
Letopisecká komise ji už do svého archivu zařadila (a velmi 
děkujeme autorovi), čtenářům ON ji přinášíme dnes.
 Za letopiseckou komisi Dana Marková. 

P R O F E S O R  J A N  R O U B A L  V  O P O Č N Ě 

Loni by bylo profesoru Janu Roubalovi 130 roků (*16. srpna 
1880 v Chudenicích, †23. října 1971 v Praze). Nás, kteří jsme 
měli to štěstí poznat jej osobně, ubývá – vždyť zemřel před 
téměř čtyřiceti lety. Ve vzpomínkách se vynořuje vysoký – vel-
mi vysoký, štíhlý – velmi štíhlý šedovlasý pán s bradkou, tak 
trochu připomínající G. B. Shawa. Vynikající vypravěč cha-
rakteristických gest, s nerozlučnou dýmkou, vždy připravený 
nezištně poradit, pomoci. Svým současníkům mohl připadat 
jako podivín – výstižné karikatury akademického malíře Ven-
delína Schwarze to ostatně naznačují.

 Profesor Roubal patřil k našim největším entomologům. 
Studiem brouků – zvláště jej zajímali drabčíkovití – se zabýval 
téměř celý život. Zatímco dnes je v entomologii obvyklá úzká 
specializace, patřil ještě k té generaci, která zvládla celý sys-
tém této rozsáhlé skupiny hmyzu. A to jich, podle odhadů, jen 
u nás žije přes sedm tisíc druhů. Když ve svých sedmdesáti le-
tech přešel ke studiu ploštic, vbrzku i zde dosáhl mezinárodní 
proslulosti a uznání.

Profesor Roubal očima akademického malíře Vendelína 
Schwarze (z archivu Z. Likovského). 
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Jsou okamžiky, kdy i potlesk je málo

a publikum přechází v ovace, v mimořádných situacích až 
v ovace ve stoje – známé jako standing ovation. Nejvyšší vý-
raz poděkování, uznání a obdivu „plného domu“. Tak tomu 
bylo  25. června 2011 v Mariánském kostelíku při předsta-
vení, které autor projektu  pan učitel ZUŠ v Opočně Kamil 
Remeš charakterizoval jako „komponovaný výběr stěžejních 
částí opery (C. Monteverdiho L´ORFEO) doplněný recitací, 
tancem a projekcí…“. Dovolím si ještě jednou citovat z pro-
gramu: „Celá myšlenka uspořádat Orfea do celku souvisí 
s angažmá několika žáků, kteří v souboru „Pidli Pidli“ a v naší 
ZUŠ řadu let účinkovali (nebo ještě účinkují) a zanechali zde 
velmi hluboký otisk. Andy Vejvodová a Lucka Svitáková letos 
v květnu úspěšně odmaturovaly a tím uzavřely jednu velice 
významnou kapitolu naší školy. Představení je tedy jakýmsi 
poděkováním a rozloučením…
A poděkování všem ostatním…“
 Hezké, že? Nazval bych to „Čin roku“. Ale protože se nemá 
chválit den před večerem, budiž to „Čin 1. pololetí roku“.
V pátek 8. července zažila naše Městská koncertní síň opět 
ovace. To když dozněly tóny závěrečného koncertu Hudeb-
ních interpretačních kurzů Opočno 2011 (podtitul …V RO-
MANTICKÝCH MLHÁCH…). Aby ne. V druhé části koncer-
tu přednesl komorní orchestr, vytvořený na tomto setkání pro 
tento den, ukázky z děl „romantiků“ Antonína Dvořáka, Ser-
geje Rachmaninova a Edwarda Griega. A to na úrovni, která 
by byla ozdobou i mnohých profesionálů.
 Co mají oba koncerty společného? Výjimečnou osobnost 
(Kamil Remeš, Jan Škrdlík), která nejen přijde s nápadem, 
ale dovede ho až k realizaci tím, že pro myšlenku získá (možná 
slovo strhne by bylo příznačnější) mnohé další, a je schopná 
ji dál rozvíjet. Hluboká profesionální vzdělanost, charisma, 
vytrvalost, až jakási „zaťatost“ jsou dalšími rysy těchto osob-
ností. Na nás už záleží, abychom je „jen“ přijali a podpořili 
svým zájmem (čti účastí). Musím to zaklepat na dřevo, ale ani 
Orfeus, tam se to ostatně dalo předpokládat, ale ani koncerty 
Hudebních interpretačních kurzů si na návštěvu nemohly už 
tradičně stěžovat. A když si vzpomenu na mokrou a studenou 
neděli 3. července – Brrr! – ta návštěva zahajovacího koncer-
tu byl malý zázrak.
 Jak směšné v této chvíli byly úvahy o nutnosti vymyslet 
JEDNU DVĚ TRADICE, aby do města přivedly… Já se ptám 
Koho? Co tradice loutkového divadla, ochotnického diva-
dla... Ze samého přemýšlení  některé zavedené tradice (např. 
setkání dechových hudeb) z Opočna potichoučku polehouč-
ku zmizely, takže za dechovkou se jezdí do Valu, do Přepych, 
do Pohoří, za nejrůznějšími kulturními činy na náměstí do 
Dobrušky, tamtéž do farní zahrady, kostela sv. Václava, do 
nového Centra... Když už jsem u té Dobrušky, nebylo by dob-
ré pro Opočno, aby se tam zodpovědní zajeli podívat, jak to 
dělají? Možná tam lépe pracují s osobnostmi, kterých si pova-
žují, možná nemudrují, ale prostě přijímají pozvání. Nejsou 
daleko doby, kdy to byli oni, kdo záviděli nám. A není to jen 
v tom, že Dobruška je větší město, bohatší, mají sponzory… 
Vztah vedení města ke kultuře, ne pouze proklamovaný slovy, 
ale činy – osobní účast na koncertu, divadle, to je, oč tu běží. 
Já jenom říkám trochu se smutkem: Díky za to, že Dobruška 
a zmiňované obce jsou tak blízko.(Až uvidíte program Me-
zinárodního hudebního festivalu F. L. Věka 2011 a přečtete 
si tiskovou zprávu z 8. 4. 2011, porozumíte mi ještě lépe.)  

V Opočně nestrádáme. Pokud „strádání“ není naší životní 
fi lozofi í, umožňující nám permanentně nadávat. Škoda, že 
jenom to. Ivo Kašpar

P. S. Když jsem v úvodu použil výraz ovace, napadlo mne se-
řadit veřejné projevy uznání a vyšlo mi: ticho až trapné mlče-
ní, zdvořilý potlesk, spontánní potlesk, aplaus, ovace, ovace 
s povstáním. Ale ono to je zajímavé sledovat i vlevo od nuly: 
ticho až trapné mlčení, výhrůžné mlčení, pískot (vypískání), 
metání rajčat, POVSTÁNÍ. Nevím, čím to je, že mi tak často 
přijde na mysl politika.

Ú S P Ě C H  M A T U R A N T Ů 
D O B R U Š S K É H O  G Y M N Á Z I A

Strašák státních maturit je konečně za námi. Po několika týd-
nech stresu a vypětí se všichni dozvěděli dlouho očekávané 
výsledky. Musíme konstatovat, že oprávněná radost byla na 
místě.
 Vždyť maturitní třída 8.G osmiletého studia z celkového 
počtu 31 studentů získala 24 vyznamenání (z toho 11 stu-
dentů mělo samé jedničky),  třída 4.A čtyřletého studia z cel-
kového počtu 32 měla 9 vyznamenání  (3 studenti měli samé 
jedničky). Tak vynikající výsledky v historii naší školy nikdo 
nepamatuje. Svědčí to o svědomitém přístupu žáků k této 
zkoušce i celému jejich studiu. Nemalou měrou se na tomto 
výsledku podíleli i učitelé, kteří museli často operativně rea-
govat na neustálé změny, které státní maturity provázely až 
do úplného fi nále. Poděkování si jistě zaslouží i rodiče, kteří 
byli svým dětem oporou po celou dobu studia, ale zejména 
v maturitním období, jež bylo letos obzvlášť zdlouhavé a psy-
chicky náročné.
 To, že dobré maturitní výsledky nebyly náhodou, potvrdila 
i úspěšnost letošních absolventů v přijímacím řízení na vyso-
ké školy. Už dnes víme, že většina z nich je přijata ne na ně-
jakou, ale na svou vysněnou vysokou školu.  Jsme hrdi na to, 
že jsme to byli právě my, kdo jim byl nápomocen na startu do 
jejich další životní etapy.
 Všichni pedagogové Gymnázia Dobruška přejí svým le-
tošním absolventům v dalším studijním i osobním životě 
přinejmenším takové úspěchy, jakých dosáhli ve zkoušce 
dospělosti. Za pedagogický sbor PK ČJ

P O D Ě K O V Á N Í

Děkuji lidem, kteří v neděli 26. června nahlásili, že ve ško-
le v budově čp. 4 na Trčkově náměstí teče voda zpod dveří.  
Bohužel  jsem si v tom chvatu nezapamatovala jejich jména. 
Prosím, aby se mi ozvali. Díky jim nám nevznikly větší škody 
a stihli jsme včas zasáhnout. Děkuji manželům Brandovým, 
kteří přerušili svou nedělní procházku a ochotně pomáhali 
odstraňovat následky prasklého přívodu ke splachovači WC. 
Děkuji své rodině, která se také zapojila do úklidu.  
 Děkuji panu Radku Grüberovi, který v noci ve středu 
29. června nahlásil opět tekoucí vodu zpod dveří téže budovy 
– opět stejná závada u jiné toalety. Děkuji jemu i panu škol-
níkovi Zdeňku Markovi, že ještě v noci následky havárie od-
stranili, takže ráno mohly děti přijít do své školy. Děkuji i paní 
uklízečce Gabriele Francové za pohotový úklid. 
 Mgr. Jana Hrnčířová
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A N E B  C O  S E  U L O V I L O ,  K D O  V Y H R Á L . . .

Ve dnech 18. a 19. 6. 2011 bylo v zámeckém parku v Opočně 
nebývalé rušno. Konal se zde již 5. ročník rybářských závo-
dů Zámecký pohár, které pořádá místní rybářská organizace 
Opočno. 
 V sobotu se u obou rybníků sešlo 16 mladých rybářů do 15 
let, kteří přišli soupeřit o hlavní cenu – mobilní telefon a Zá-
mecký pohár. Parta pořadatelů se v duchu modlila za příznivé 
počasí, neboť se nad hlavami honila pěkně tmavá mračna. 

Naštěstí byla přání vyslyšena a děti ani pořadatelé a návštěv-
níci nezmokli. Vítězem se stal Jakub Hladík z Týniště nad Or-
licí s počtem téměř 500 bodů (během čtyřhodinového závodu 
ulovil téměř 500 cm ryb). Lovili se převážně kapři, plotice, 
perlíni a karasi, mezi úlovky byl ale také úhoř či tolstolobik.
 V neděli se ve spodní části parku sešli rybáři dospělí. Těch 
bylo o poznání více – 66. Lovit se začalo v 7 hodin a už od star-
tu bylo vidět, že ochlazení rybám příliš nesvědčí. Úlovků bylo 
značně méně než předchozí den a rybáři byli vděční za kaž-
dou „čudlu“. Až na jednu přeháňku před přestávkou i v neděli 
jakž takž počasí vydrželo a všichni až na jednoho rozhodčího 
zůstali suší. Ten se kvůli plnému nasazení při měření úlovku 
neúmyslně vykoupal, ale náš vodník jeho dušičku nechtěl 
a vrátil nám ho živého a zdravého.

 Nejvíce nachytal v obou poločasech pan Pavel Pekárek ze 
Rtyně (317 bodů) a stal se tak vítězem Zámeckého poháru 
2011 dospělí. Jako hlavní cenu si odnesl zájezd do Francie 
pro dvě osoby a Zámecký pohár jako památku na svůj úspěch 
v Opočně. Druhý se umístil Michal Brodský z Hradce Králové 
(280 b.), třetí byl Pavel Kulhavý z Mladé Boleslavi (246 b.), 
čtvrtý Emanuel Vyhlídal z Borohrádku (228 b.) a na místě pá-
tém domácí závodník Kamil Falta (213 b.). Celkem si nějakou 
pěknou cenu odneslo 39 úspěšných závodníků.
 Celková realizace závodů by se však neobešla bez našich 
sponzorů a partnerů, kteří nám pomohli po technické strán-
ce. Tímto bych velice rád poděkoval paní Počarovské – CA 
MARIN za hlavní cenu pro dospělé, panu Rohlenovi – MO-
BIL TUNING za hlavní cenu pro děti, správě zámku Opočno 
za vstřícnost a umožnění realizace těchto závodů v maleb-
ném prostředí zámeckého parku, výboru MO ČRS Opočno, 
městu Opočnu a TS města Opočna za technickou výpomoc, 
paní Markové z Opočna za mediální podporu a všem dalším 
sponzorům: Stavby Bureš – Opočno, Sportcarp, Europe 
Easy Energy a. s., nástroje Pithart, Zámecká vinotéka – paní 
Chadimová, Bohemik – mlékárna Opočno, Vítovi – Děčín, 
o.s. Abakus, Petr Dušánek – rybářské potřeby Očelice, Auto-
opravna Kováč – Houdkovice, Hodiny – klenoty – L. Menclo-
vá – Opočno, Zdeňka Vašíčková – Opočno, Smíšené zboží 
– Zilvarová – Opočno, Chytil, Pavel Scheufl er – Nové Město 
n. Met., Jan Vrbický – Opočno, Oldřich Dvořák, Kamil Falta, 
Miloš Paštika, Pavel Pšeničný – Opočno, KM Technik s.r.o., 
Milan Školník – Opočno, Jana Marešová – Hradec Králové, 
Restaurace Kuželna – Solnice, Jiří Kosař – Opočno, Perfek-
tra – Dobruška, Knihkupectví u Hoňků – Dobruška, MVDr. 
Jaroslav Šedivý – Opočno, Rybolov s. r. o., Zico.
 Poděkování si rovněž zaslouží má žena Lucka za trpělivost, 
kterou se mnou má, jelikož pořádat tyto závody a zastávat 
funkci hospodáře MO je časově  velmi náročné, děkuji rovněž 
panu Paštikovi a Podlasovi za přípravu jako vždy výtečného 
občerstvení a všem ostatním pořadatelům a dalším, kteří se 
jakkoli podíleli na průběhu pátého ročníku oblíbených rybář-
ských závodů v Opočně.
  Za pořadatele MO ČRS Opočno 
 Zdeněk Vašíček, ředitel závodů, hospodář.

k a l e n d á ř  a k c í  —

S R P E N  2 0 1 1

 sobota 6. – neděle 7. srpna 
— PORCINKULE 

 pátek 5. – neděle 7. srpna na Trčkově náměstí
— ŘEMESLNÉ TRHY
 Doprovodný program:
 v pátek od 21 hodin 
 RED GUITARS REVIVAL – rockové legendy
 sobota – v průběhu dne Rytířská vystoupení, 
 BLACK BUŘIŇOS DIXIELAND  
 a studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka
 od 21 hodin PINK FLOYD REVIVAL 
 neděle – Rytířská vystoupení, 
 od 14 hodin koncert OPOČENKY
 Vstupné dobrovolné. 
 Pořádá Divadlo Kodym 
 ve spolupráci s městem Opočnem.
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 sobota 6. srpna od 21 hodin na zimním stadionu
— DISKO PÁRTY S HAPALÁKY
 Zábava pro všechny generace. Vstupné 80 Kč. 
 Pořádají HC Baroni Opočno.

 pátek 12. srpna od 19 hodin v Mariánském kostelíku
— SOLI DEO
 Vokálně instrumentální soubor pro gotickou,   
 renesanční a barokní hudbu. 
 Pořádá Opočenská beseda.

 pátek 26. srpna od 19 hodin v Mariánském kostelíku
— ROMAN JANÁL A PAVEL SVOBODA
 Roman Janál – baryton (držitel Ceny Thálie), 
 Pavel Svoboda – varhany. Pořádá 
 Opočenská beseda.

 sobota 27. srpna od 18 hodin, místo bude upřesněno. 
— VII. SETKÁNÍ PŘED BAŠTECKOU BRÁNOU
 Beseda s archivářem Archivu hl. města Prahy 
 Mgr. Vojtěchem Šustkem na téma 
 „Heydrichiáda český národ nezlomila“.
 Pořádá o. s. ABAKUS.

Předprodeje v informačním centru

V Ý R A V A
Monkey Business, j.a.r.  22. 7. 2011 260 Kč 
Kryštof          5. 8. 2011 260 Kč
OLYMPIC   12. 8. 2011 260 Kč 
Nightwork, Xindl X  26. 8. 2011  260 Kč

VII. Setkání před Bašteckou bránou

Srdečně Vás zveme na již VII. Setkání před Bašteckou bránou 
v sobotu 27. srpna od 18 hodin. Místo setkání bude upřesněno. 
 Program setkání: Beseda s archivářem Archivu hl. města 
Prahy Mgr. Vojtěchem Šustkem na téma „Heydrichiáda český 
národ nezlomila“. Připomeneme si dobu druhé světové války 
a hrdiny českého odboje.
 Více informací v IC Opočno.  Pořádá o. s. ABAKUS

Soutěž zpravodajů Rychnovska 2011

Knihovna U Mokřinky v Mokrém ve spolupráci s občanským 
sdružením ABAKUS pořádají 2. ročník soutěže o nejlepší 
zpravodaj  okresu Rychnov nad Kněžnou.
 Je přihlášeno celkem 47 zpravodajů z okolních obcí a měst, 
které si můžete prohlédnout v informačním centru od pon-
dělí 25. července do pátku 5. srpna. (Otevřeno i o víkendu!)
 Přijďte a dejte hlas tomu nejlepšímu!
 Tereza Rabenseifnerová, informační centrum

 — O P O Č E N S K Á  H O K E J B A L O V Á  L I G A

10. kolo / neděle 3. července
 Pohoří — Lady-Bugs 4:3 (0:1, 2:1, 1:1) sn 
 B: Zelinger L., Zelinger D. (Škoda P.), Vencl L. (Vosyka), Škoda J. (sn) 
 – Kňourek (Kašpar, Krulich J.), Kňourek (Blasko), Blasko

neděle 26. června
 Demons — České Meziříčí 0:10 (0:2, 0:4, 0:4)
 B: Poul (Šejnoha, Petr), Krajňák (Rail), Rail (Poul), Petr (Koblížek, 
 Herzán), Rail (Jančárek, Dostál J.), Dostál V. (Harapát), Šejnoha 
 (Dostál V., Petr), Dostál V. (Jančárek), Herzán (Šejnoha), Rail 
 (Jančárek)
 Hradec Králové — Dobříkovec 10:2 (3:0, 4:0, 3:2)
 B: Kosina (Burdych L.), Kožíšek (Luštinec, Plíhal), Ježek (Burdych L., 
 Kosina), Luštinec, Ježek, Ježek (Hrubý), Kožíšek (Erban), Fiala, 
 Erban (Hrubý), Fiala – Petr L. (Přibyl O.), Kratěna (Přibyl O.)
11. kolo / sobota 2. července
 Demons — Lady–Bugs 2:3 (1:1, 1:0, 0:1) sn 
 B: Fládr (Tuček), Krejsa (Karas) - Hlavatý (Vaňát), 
 Hlavatý (Rejchrt T.), Rejchrt T. (sn)
 Dobříkovec — Trefa Reality 4:19 (0:3, 2:5, 2:11)
 B: Kratěna (Matoulek), Přibyl (Kratěna), Škalda (Přibyl), Kratěna
 – Franc (Dudadík), Čtvrtečka (Holeček P.), Jedlička (Holeček P.), 
 Čtvrtečka, Holeček P. (Franc, Dudadík), Holeček P. (Dudadík), 
 Čtvrtečka (Kopecký J., Novotný), Holeček P., Řehák (Čtvrtečka), 
 Jedlička (Dudadík, Franc), Řehák (Čtvrtečka), Dudadík (Vedral, 
 Franc), Holeček P. (Dudadík, Franc), Čtvrtečka (Řehák), Čtvrtečka 
 (Novotný), Holeček P. (Dudadík, Franc), Kopecký (Čtvrtečka, Řehák), 
 Jedlička (Dudadík, Franc), Dudadík (Franc, Jedlička)
 Pohoří — Meteor HK 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)
 B: Junek J. (Zelinger D.), Junek J., Škoda P. – Daňo (Fišer), Veselý

 — F O T B A L O V É  Z Á P A S Y

M U Ž I  A  –  V O T R O K  I .  A  T Ř Í D A

středa 22. června
 Ohnišov — Opočno 2:2 (1:1) 
 B: Tomáš Přibyl (z penalty), Lukáš Reichl
sobota 25. června
 Opočno — Ohnišov 0:3 (0:1)
 V odvetném barážovém utkání se nám na domácím hřišti nepodařilo 
 vstřelit ani branku, naopak hosté 3krát mířili do černého a zaslouženě 
 si tak vybojovali právo účasti v 1. A třídě pro příští sezonu. 
 Naše mužstvo čekají boje v 1. B třídě skupina B.

M E M O R I Á L  M I R O S L A V A  K L I K Y
T U R N A J  M L A D Š Í C H  P Ř Í P R A V E K 
P R O  R O Č N Í K Y  2 0 0 2  A  M L A D Š Í

V sobotu 18. 6.  2011 se uskutečnil v Opočně tradiční fotba-
lový turnaj přípravek Memoriál Miroslava Kliky. Turnaje se 
zúčastnilo 8 týmů: Rychnov nad Kněžnou A, Rychnov nad 
Kněžnou B, Opočno A, Opočno B, Solnice, České Meziříčí, 
Dvůr Králové nad Labem, Třebechovice. Hrálo se systémem 
dvou skupin po čtyřech, kde z každé skupiny postupovaly dva 
týmy do semifi nále. 
 Naše mužstva sehrála 3 zápasy ve skupině a 2 o umístění. 
Bohužel naše A mužstvo nepředvedlo tak kvalitní hru, jakou 
dokázalo předvést v posledním mistrovském turnaji v Opočně 
a o skóre nepostoupilo do semifi nále. Tím, že B tým prohrál 
v souboji o třetí příčku v B skupině s Meziříčím, setkaly se 
naše  týmy v zápase o umístění hned po nádherném vystou-
pení mažoretek z opočenské ZUŠ. I když jsem hráčům aspoň 
z jednoho našeho týmu přál umístění na stupni vítězů (bohu-
žel to nevyšlo), myslím si, že nakonec týmy ostudu neuděla-
ly a ukázaly, že fotbal hrát umí. Všem moc děkuji za účast na 
turnaji. 
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 Celkovým vítězem se stalo mužstvo ze Solnice, které za 
celý turnaj ani jednou neprohrálo. Druhé místo obsadilo 
mužstvo ze Dvora Králové a třetí skončil po napínavém zá-
pase rychnovský B tým.  

 Nejlepším hráčem celého turnaje se stal zaslouženě hráč 
Michal Kos z týmu Solnice.  Nejlepší střelcem turnaje byl 
hráč Ondřej Vítek ze Dvora Králové. Nejlepší hráčkou se 
stala Aneta Vejrová z našeho domácího týmu, patří jí vel-
ká gratulace a poděkování. Nejlepším brankářem se stal 
brankář Rychnova A – Viktor Dončenko a nakonec gratu-
lace nejmladšímu hráči, a to Radkovi Paštikovi z domácího 
týmu. Všem moc blahopřeji a těším se na další ročník našeho 
turnaje. 
 Dále chci poděkovat všem, kteří se podíleli na pořádání 
turnaje sháněním sponzorů a veškerých prostředků k fun-
gování turnaje. Samozřejmě velké díky náleží všem sponzo-
rům, bez kterých by se turnaj těžko uskutečňoval: Kristina 
Colloredo-Mannsfeldová, VERMAX – velkoobchod fi nských 
nátěrových hmot, restaurace Jordánek, reklama Josef Králí-
ček Opočno, SOMIPO – papírnictví Soňa Polová, truhlářství 
PROFIDESIGN – Jaroslav Serbousek,  MODE – Debnáro-
vá, sítotisk a reklama KREDO Solnice, PHARUS – Renata 
Pultarová, Chládek&Tintěra, PNEUSERVIS – p. Holeček,  
Ondřej Ptáček – sádrokartony, Potravivy U ZILVARŮ, Dár-
ky MILA, Valeš – stavební fi rma, Elmont – Březovský, potra-
viny VLASTA Opočno, potraviny Sama Opočno. 
 Ondřej Novotný

O  P O H Á R  O P O Č E N S K É H O  B A R O N A 

Sportovní klub HC Opočno uspořádal 
v sobotu 25. 6. 2011 již 4. ročník míčové-
ho sedmiboje. Do soutěže se přihlásilo 8 
dvojic, které bojovaly v disciplínách stolní 
tenis, nohejbal, tenis, volejbalový debl, ko-
paná – penalty, házená – hody sedmiček, 
košíková – hody šestek. 

Nejvíce se dařilo dvojici Roman SLEZÁK – Gustav GÁBOR, 
která po zranění druhého jmenovaného musela být na po-
slední dvě disciplíny doplněna Petrem MACKEM. Stříbrné 
medaile získal Miroslav PFEIFER s Jiřím CVEJNEM a na 
třetím místě skončil Martin ČERNÍK s Janem ČUDOU. První 
tři dvojice obdržely věcné ceny, vítězové se navíc stali držiteli 
putovního poháru.

Podrobnější informace získáte na internetových stránkách 
www.hokej.opocno.cz a www.fotbal.opocno.cz Miloš Kopecký

K O U P A L I Š T Ě  A  K E M P  B R O U M A R

Letopisecká komise, která začne pro veřejnost fungovat opět v září, vám 
posílá malý „pozdrav z dovolené“. To, že je v horkých dnech nejlépe 
u vody, věděli už naši dědečkové a babičky, snímek, který jsme pro vás 
vybrali, byl na Broumaře pořízen kolem roku 1930. Změny jsou patrné 
– změnily se převlékárny, změnila se móda, ale radost z koupání asi byla 
před 80 lety stejná jako dnes. Nebo ne? Letopisecká komise má i u této 
fotografi e pojmenovánu většinu osob, ale i tady platí naše prosba – vzpo-
mínejte písemně. Vaše LK.

Provozní doba: koupaliště 4. 6. – 31. 9. 2011, kemp:  1. 5. – 8. 10. 2011
Otevírací doba: po – pá 10 – 19 hod., so – ne, svátky 9 – 19 hod.
Večerní koupání: červenec, srpen – po – pá 19.30 – 20.30 hod. 
                  za pěkného počasí
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Příští číslo vyjde 1. 9. 2011 — Uzávěrka 23. 8. 2011 v 15 hodin
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Položení kytice u hrobu Miroslava Kliky.


