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17. roãník Olympiády 
ve Velk˘ch Opatovicích

Tradiãní ODM (Olym-
piáda dûtí a mládeÏe) 1.
roãníkÛ ve Velk˘ch
Opatovicích se tentokrát 
uskuteãnila 20. 5. 2015.
V‰ichni závodníci podáva-
li skvûlé v˘kony. Celkem
se zúãastnilo 227 mlad˘ch
sportovcÛ z 26 základních
‰kol Blanenska, Svitavska,
Prostûjovska a ze Z· Praha
4, Nedvûdova nám. 

Sportovní zápolení bylo
zpestfieno „Pohádkov˘m
lesem”. Dûti se tu setkaly
s pohádkov˘mi postaviãka-
mi, s jejichÏ pomocí plnily
rÛzné úkoly. Doprovodnou
soutûÏí ODM byla také v˘-
tvarná soutûÏ.

âestn˘mi hosty leto‰ní-
ho roãníku ODM byli:

Opatovice, okres Blansko a externis-
tÛm, ktefií akci zaji‰Èovali a v‰em spon-
zorÛm, jejichÏ zásluhou jsme mohli 
zajistit obãerstvení a drobné odmûny
pro v‰echny úãastníky akce, odmûny
pro nejúspû‰nûj‰í sportovce a vítûze v˘-
tvarné soutûÏe i pro nejúspû‰nûj‰í ‰kol-
ní kolektivy. 

Text: Marie ·imáãková a Vlastimil Slepánek
Foto: Organizaãní v˘bor ODM

Jozef Regec (b˘val˘ vrcholov˘ sportovec,
senátor, zástupce âOV), Mgr. Jifií
Bûlehrádek (starosta Velk˘ch Opatovic),
Ing. Petr Fiala (zástupce Akciové vodáren-
ské spoleãnosti a.s., divize Boskovice),
Mgr. Josef Blecha (fieditel Z· Praha 4,
Nedvûdovo nám., ãlen âOV) a Mgr.
Jaroslav Kotál (zástupce âOV).

Podûkování patfií v‰em zamûstnan-
cÛm a ÏákÛm Základní ‰kola Velké

Díky Opatovické borovici
zachrání i vzácnou lípu

Ing. Petr Fiala pfii pfiedávání diplomÛ 
z atletického ãtyfiboje.

Po drtivém vítûzství Opatovické bo-
rovice v anketû Strom roku 2014 získali
Opatoviãtí od Nadace Partnerství témûfi
75 000  korun, které mohou vyuÏít na
v˘sadbu zelenû nebo na o‰etfiení stromÛ.
Podmínkou ãerpání penûz bylo zapojení
dobrovolníkÛ do v˘sadeb. Proto se ve
Velk˘ch Opatovicích rozhodli pro sáze-
ní kefiÛ a stromÛ na místním autobuso-
vém nádraÏí u pomníku osvobození. Pod
vedením opatovick˘ch zahradníkÛ tak
mohli obãané pfiispût k okrá‰lení centra
mûsta. Dne 16. 5. sázeli dospûlí i dûti
a to: bobkovi‰nû, hortenzie a tfiezalky.
Vysázena byla i jedna lípa navazující na
stromofiadí u potoka a jeden liliovník

tulipánokvût˘ v areálu základní ‰koly.
Souãástí v˘hry za Strom roku 2014 by-

lo i odborné o‰etfiení vítûzné borovice,
které ve Velk˘ch Opatovicích vûnovali
vzácné pûtisetleté lípû v zámeckém parku.
O‰etfiení od firmy PROSTROM Bohemia
probûhne dne 13. 6. bûhem akce Víkend
otevfien˘ch zahrad, kde od 15.00 budou
pro vefiejnost probíhat ukázky arboristic-
k˘ch technik a stromolezení na vysok˘ch
stromech. Opatovická borovice dostane
preventivní vazbu mezi v‰ech sedm kme-
nÛ. Na náv‰tûvníky ãeká paní hrabûnka
a pan hrabû a dal‰í doprovodn˘ program. 

Text: Dalibor Badal
Foto: Jindfii‰ka Páteãková

Ve Velk˘ch Opatovicích sázeli malí i velcí. 

FINN CUP 2015

Jachetní oddíl pfii TJ Sokol Letovice 
uspofiádal letos opût první jarní jachtafiské
závody na Kfietínce – Finn cup, regata se
vzpomínkou. V pfiíznivém vûtrném a slu-
neãném poãasí závodilo tfietí kvûtnovou
sobotu 8 posádek na lodích tfiídy Finn. Po

pûti rozjíÏìkách dojeli v pofiadí: 1. místo -
Mgr. Michal Kubík, 2. místo - Petr ·van-
cara, 3. místo - Karel Hoder, Milan Holas,
4. Ferdinand Ker‰ner, 5. Luká‰ Vach, 6.
Armín Ahne, 7. Václav Chloupek.

ph

Skupina závodících FinnÛ na Kfietínce.

9. roãník soutûÏe Stavby 
z vlnité lepenky 

Studenti Masarykovy stfiední ‰koly
z Letovic se spoleãnû zapojili do projektu
Stavby z vlnité lepenky. Z ekologického
obalového materiálu vyrobili hned dva
modely – Dûlostfieleckou tvrz Bouda
a Klamovu huÈ v Blansku. Tématem 9.
roãníku soutûÏe, urãené stfiedním staveb-
ním ‰kolám, je „Technick˘ div âeské re-
publiky”. Mezi 26 pfiihlá‰en˘mi ‰kolami
vybere odborná porota 6 finalistÛ. Ti se
utkají v závûreãném kole, které se bude

poprvé konat v Ostravû. Autofii nejlep‰ích
staveb si odtud odnesou ceny v celkové
hodnotû 40 tis. Kã. Pofiadatelem soutûÏe
je ãesk˘ Svaz v˘robcÛ vlnit˘ch lepenek,
partnerem zábavní a vûdecké centrum
Svût techniky v Dolní oblasti Vítkovice
a spoleãnost EKO-KOM, a.s. Zá‰titu nad
projektem pfievzalo Ministerstvo Ïivotní-
ho prostfiedí. 

Text: Ing. Renáta S˘korová 
Foto: archiv Masarykovy S· Letovice

Studenti Masarykovy S· Letovice a jejich Dûlostfielecká tvrz Bouda.


