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Policisté zamífiili do
Velk˘ch Opatovic Pejsci jsou pro seniory dobrá terapie.

Krátce po dvaadvacáté hodinû dne 18.
fiíjna se ve Velk˘ch Opatovicích rozbûhla
policejní akce zamûfiená pfiedev‰ím na
kontrolu poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ 
osobami mlad‰ími osmnácti let. Policie
tak po dohodû s místní samosprávou
a mûstskou policií zareagovala na ne‰var,
kter˘ se v poslední dobû rozmohl pfiede-
v‰ím na diskotékách a veãerních zábavách
pofiádan˘ch ve zdej‰ím kulturním domû. 

Samotnému zákroku na místû, pfiedchá-
zela jako vÏdy teoretická pfiíprava a pláno-
vání. Velitelé musí u obdobn˘ch akcí v‰e
dom˘‰let do nejmen‰ích detailÛ a pfiedjí-
mat rÛzné varianty v˘voje situace. Tûmto
moÏnostem pak odpovídá i skladba a po-
ãet ãlenÛ t˘mu, kter˘ jejich instrukce na
místû provádí. V pfiípadû Velk˘ch
Opatovic bylo rozhodnuto o nasazení
dvou desítek policistÛ, jejichÏ podrobná
instruktáÏ probûhla na obvodním oddûlení
v Letovicích.

Po pfiíjezdu kolony a zaparkování vo-
zidel s majáky následoval rychl˘ pfiesun
jednotliv˘ch hlídek do útrob kulturního
domu. Policisté odtud postupnû vyvedli

Milovníci pejskÛ z Domova pro seni-
ory âerná Hora se vÏdy tû‰í na pravidel-
nou náv‰tûvu na‰ich psích pfiátel Bimba
a Endyho, ktefií se sv˘m páníãkem pro-
vádí tzv. canisterapii. Pfii této terapii je
dÛleÏité, Ïe pes má pozitivní vliv na
zdraví ãlovûka. A to se obûma chlupá-
ãÛm náramnû dafií. 

Bimbo je dvoulet˘ anglick˘ kokr‰pa-
nûl modr˘ bûlou‰. Tento pÛvodem lo-
veck˘ pes má veselou povahu a tuze rád
se velebí v náruãích nebo v postelích na-
‰ich seniorÛ. Druh˘ psí terapeut Endy,
dvoulet˘ pyrenejsk˘ horsk˘ pes, má své
kofieny v pastvinách jako ochránce stád.
Sv˘m mimofiádnû velk˘m vzrÛstem sice
vzbuzuje respekt, ale svou povahou jistû
zaruãí pocit bezpeãí.

Canisterapie u nás probíhá buì skupi-
novû ve spoleãenské místnosti, nebo indi-
viduálnû pfiímo na pokojích seniorÛ. Oba
psí kluci jsou velmi pfiátel‰tí. DokáÏí ãlo-
vûka rozveselit, vytvofiit pfiíjemnou atmo-
sféru, ve které seniofii mají moÏnost za-
vzpomínat na ãasy, kdy oni sami chovali
domácí mazlíãky a podûlit se o záÏitky
s ostatními. Vítané jsou rovnûÏ veselé his-
torky a poutavé pfiíbûhy z úst jejich pána.
V‰ichni zúãastnûní si mohou pejsky po-
hladit, pomazlit se s nimi, odmûnit je 

pamlskem a procviãit tak své hmatové
schopnosti. Na‰i psí kamarádi jsou vûrn˘-
mi spoleãníky tûch, kter˘m chybí Ïivotní
partner, nebo proÏívají pocit osamûní. 

Z reakcí seniorÛ je nám na první po-
hled jasné, Ïe canisterapie má okamÏit˘,
ãasto aÏ zázraãn˘ efekt na jejich celkovou
kondici. Velké díky proto patfií na‰im ca-
nisterapeutÛm, manÏelÛm Okáãov˘m
z farmy u Lamáka a jejím dvûma psíkÛm,
ktefií svou láskou pfiiná‰í seniorÛm radost
a potû‰ení. Nadarmo se nefiíká: „pes, nej-
lep‰í pfiítel ãlovûka”.  

Text a foto: Mgr. Jana Kaderková, 
sociální pracovnice

osmapadesát osob, které neprokázaly
dostateãn˘ vûk k poÏívání alkoholick˘ch
nápojÛ. Provedené dechové zkou‰ky od-
halily pût podnapil˘ch mladistv˘ch
a jednoho nezletilého. Nejvy‰‰í hladinu
urãila kontrola u ‰estnáctiletého chlapce,
kter˘ nad˘chal 1,2 promile. Provinilci
byli po zadokumentování svého stavu
pfievezeni na místní sluÏebnu mûstské
policie a následnû pfiedáváni rodiãÛm.
V jednom pfiípadû otec policii sdûlil, Ïe
synovi konzumaci alkoholu povolil.
Bude se teì proto muset pfied pfiíslu‰n˘m
správním orgánem zodpovídat z pfiestup-
ku. Obdobnû je na tom Ïena, která v kul-
turním domû alkohol rozlévala.

Neplnoletí v˘teãníci z diskotéky v‰ak
nebyli jediní, o koho se policie bûhem ak-
ce ve Velk˘ch Opatovicích zajímala.
ZároveÀ zde totiÏ musela fie‰it potyãku
mezi ãtyfiiadvacetilet˘m mladíkem
a o deset let star‰ím náv‰tûvníkem jedno-
ho z místních barÛ. Star‰í muÏ pfii Ïhavé
v˘mûnû názorÛ mlad‰ímu vytrhl mobil
a ode‰el s ním bez vysvûtlení pryã.
Okraden˘ mladík si stûÏoval policistÛm
a ti zlodûje bezprostfiednû po ãinu dopad-
li. Pfied ukonãením akce pak je‰tû ve
mûstû hlídka kontrolovala dvacetiletého
muÏe, kter˘ nerespektoval uloÏen˘ zákaz
pobytu na jeho území.  V obou tûchto pfií-
padech je jiÏ vedeno zkrácené pfiípravné
fiízení, kdy první aktér se zodpovídá
z trestného ãinu krádeÏe a druh˘ z mafie-
ní úfiedního rozhodnutí a vykázání.

Obdobné akce plánuje Policie âeské
republiky pro jejich celkovou úspû‰nost
a v neposlední fiadû téÏ preventivní cha-
rakter v regionu provádût i v budoucnu.

Text: por. Mgr. Petr Neãesánek
Foto: archiv PâR„PfiistiÏená omladina” v policejním voze.

V Letovicích na âerveném vrchu byl
v fiíjnu leto‰ního roku otevfien nov˘ sbûr-
n˘ dvÛr. Byl vybudován na místû b˘valé
skládky. âerven˘ vrch pro‰el bûhem pra-
cí terénními úpravami, byly provedeny
zemní práce, vystavûn odvodÀovací pfií-
kop, zpevnûny byly plochy pro manipu-
laci, skladování a dopravu. Vyrostla zde
provozní a sociální budova, ocelová ha-
la, silniãní váha, rampa pro manipulaci
s odpady, poÏární nádrÏ, zbudován byl
sklad nebezpeãn˘ch odpadÛ, zabezpeão-
vací zafiízení, osvûtlení, oplocení a v ne-
poslední fiadû vegetaãní úpravy. 

Celková cena se vy‰plhala na více
jak patnáct milionÛ korun, kdy dotace

na stavbu a technologii byly osmdesát
pût procent z fondÛ Evropské unie a po
pûti procentech se podíleli Státní fond
Ïivotního prostfiedí âR, Jihomoravsk˘
kraj a mûsto Letovice. Vzniklo zde za-
tím jedno pracovní místo, do budoucna
podle zájmu obyvatel moÏná pfiibude
je‰tû jedno. 

Sbûrn˘ dvÛr je do konce roku ve
zku‰ebním provozu, otevírací doba se
také moÏná zmûní dle poÏadavkÛ oby-
vatelstva. Sbûrn˘ dvÛr slouÏí pro potfie-
by obãanÛ mûsta Letovice a obcí
Mikroregionu Letovicko. 

Text: RePo
Foto: archiv MÚ Letovice

Nov˘ sbûrn˘ dvÛr v Letovicích.

KdyÏ pejsci pfiiná‰í ãernohorsk˘m
seniorÛm radost do Ïivota

V Letovicích mají sbûrn˘ dvÛr

Zveme vás na rozsvícení
VÁNOâNÍHO STROMU
v Letovicích, které se 
bude konat v nedûli 30. 11.
na Masarykovû námûstí v 16:00.

MKS Letovice zve:
21. 11. 2014 v 19.00 hod. – Kulturní
dÛm „A do pyÏam!” Úãinkuje:
Divadelní soubor TeaTrum Velké
Opatovice, vstupné: 80 Kã / 60 Kã
22. 11. 2014 ve 20.00 hod. – Kulturní
dÛm METAL MIDNIGHT - SAGIT-
TARI / RIMORTIS / INFINITY.
Vstupné: do 21.00 hod – 50 Kã, od
21.00 hod. – 100 Kã
23. 11. 2014 v 18.30 hod. – Kostel sv.
Prokopa - Karel Fleischlinger  „Armonías
para Guitarra”. Renesanãní a barokní kytara,
vihuela a theorba. Dobrovoln˘ pfiíspûvek.
26. 11. 2014 v 18.30 hod. – Kulturní
dÛm - Klavírní recitál – Konstantin
Tyshko – koncert KPH. Vstupné: 120 Kã
2. 12. 2014 v 19.00 hod. – Kulturní dÛm
– Vyhazovaãi. Úãinkuje: Divadlo Radka
Brzobohatého: Ondfiej Brzobohat˘ /

Pfiemysl Pálek, Ernesto âekan, Petr
Vágner, Vojtûch Hájek. Vstupné: pfiedpro-
dej 200 Kã / na místû 250 Kã
9. 12. 2014 v 10.00 hod. – Kulturní dÛm
– Betlém. Úãinkuje: Divadlo Koráb
Brno. Vstupné: 40 Kã
13. 12. 2014 v 19.00 hod. – Kulturní dÛm
-  PAVELVÍTEK – Vánoãní pfiání. Vstupné:
pfiedprodej 250 Kã / na místû 300 Kã

Poznámka: Slevy na vstupném uvedené u kon-
krétních pofiadÛ jsou urãeny pro dÛchodce, dûti
a studenty, drÏitele prÛkazu ZTP a ZTP/P, vãet-
nû prÛvodce (u studentÛ a drÏitelÛ ZTP
a ZTP/P na základû pfiedloÏení prÛkazu). 
Zamluvené vstupenky si vyzvednûte nejpozdûji
1 t˘den pfied konáním akce. Nebude-li tak uãi-
nûno, budou nabídnuty k prodeji. Dûkujeme.
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