
 

U příležitosti 93. výročí vzniku 

samostatného Československa a k uctění 

památky bělotínského učitele, 

varhaníka, hudebního skladatele 

a neúnavného organizátora hudebního 

života v obci pana 
 

 

Josefa Valenty 

(1888 – 1961) 

 

od jehož smrti letos uplynulo 50 let 

 

 

pořádá 
 

obec Bělotín 

 
5. – 6. listopadu 2011 

 

 

XVII.  

Valentův hudební 

podzim 
 

 
koncert 

amatérských 

komorních sborů 

 

Vážení přátelé  

sborového zpěvu! 

 
Přijměte, prosím, pozvání na již tradiční 

setkání amatérských komorních sborů. Jsme 

rádi, že Vám můžeme i v letošním roce 

nabídnout celou plejádu hudebních těles od 

dětí po ty, kteří společnému zpívání 

zasvětili celý život. Je potěšitelné, že zájem 

souborů o toto setkání je rok od roku větší. 

Svědčí to o dobré, i když nelehké práci 

všech, kteří pomáhají.  

 
Program: 

 

sobota 5. 11. 2011 
 

14:00 – 16:00 

Možnost prohlídky Pamětní síně 

ThDr. Jaroslava Studeného a nové expozice 

Josefa Valenty na bělotínské faře. 

 

14:30 
Koncert zúčastněných sborů v kulturním 

domě Bělotín. V programu vystoupí děti 

obou bělotínských pěveckých sborů 

vedených Adélou Dudovou a dále 

bělotínská romská skupina Gipsy Wind. 

 
neděle 6. 11. 2011 

11:00  
Mše svatá k uctění památky Josefa 

Valenty v kostele sv. Jiří. Po ukončení 

mše budou na místním hřbitově 

položeny květiny na hrob J. Valenty. 

 

Kdo nás potěšil v roce 2010? 
 

 

Mužský pěvecký sbor Vítkovice 

Mgr. Stanislav Strouhal 

Zvonečky, dětský pěvecký sbor Odry 

Jitka Jakubíková Dipl.um. 

Ženský pěvecký sbor Krnov 

Mgr. Jana Hlaviznová  

Spálováček, dětský pěvecký sbor Spálov 

Jitka Jakubíková Dipl.um. 

Voccalica, Šternberk 

Ing. Tomáš Nikl 

Liborovci, Praha 

Libor Sládek 

Chorus Ostrava 

Prof. Lumír Pivovarský 

 

Generace 

Dana Špindlerová 

 

Komorní sbor Gymnázia Orlová 

Mgr. Petra Rašíková 

 

Smíšený pěvecký sbor 

Gymnázia Orlová 

Mgr. Petra Rašíková 

 

Skřivánek, Ostrava – Hrabůvka 

Mgr. Zuzana Šimůnková 



 

Kdo to byl Josef Valenta? 
 

 

Český učitel, který pracoval a žil v Bělotíně. 

Přestože jeho manželka byla Němka, zůstal zde 

i přes válku, i když jeho působnost byla silně 

omezená. Po osvobození využil svého původu a 

zůstává v Bělotíně. Byl to muzikant tělem i duší 

a své nadání a schopnosti okamžitě dával 

dětem. Nebylo snad hudebního nástroje, na 

který by neučil hrát. Při osvětové besedě otevřel 

hudební školu a denně do pozdních hodin 

poslouchal své malé i větší svěřence – houslisty, 

klavíristy, dechaře, kytaristy. Večery patřily 

kostelnímu sboru a dospělým. Místní milovníci 

hudby dali dohromady Hašlerův večer, večer 

operních melodií a ochotníci hráli i operety a 

hudební duší tohoto dění byl opět Josef Valenta. 

Pomáhal s hudebními čísly při sokolských 

akademiích, Silvestrech. Byl dirigentem 

žákovského orchestru a jeho hudební škola 

každým rokem pořádala koncert, kde se všichni 

žáčkové představili i ve spolupráci s dospělými. 

Nezanedbatelná byla také jeho činnost 

skladatelská. Vedle mší a chrámové hudby 

skládal pochody, valčíky, upravoval pro svůj 

žákovský orchestr i orchestr dospělých a 

skladby jiných autorů. Byl výborným houslistou, 

a když sedl za varhany, rozezněl celý prostor 

mistrovskou hrou, ve které zpívalo jeho 

muzikantské srdce. 

Společně se svou manželkou je pohřben na 

Bělotínském hřbitově. 

 

Přehled dalších kulturních akcí, 

které se budou konat v závěru 

roku: 

 

 
25. 11. 2011 Výroba adventních věnců 

 (ZŠ Bělotín) 

 

26. 11. 2011 VII. Lučické jablíčko  
Výstava ovoce lučických sadařů, soutěž 

 o nejlepší pálenku a jablečný koláč.  

 

28. 11. 2011 Přehrávky 

( ZUŠ Hranice, pobočka Bělotín)  

  

3. 12. 2011 Mikulášská nadílka 

(SDH, ČZS Kunčice)  

 

5. 12. 2011 Mikulášská nadílka 

(MŠ Bělotín) 

 

15. 12. 2011 Posezení s rodiči u vánočního 

stromečku (MŠ Bělotín) 

 

17. 12. 2011 Vánoční koncert v kostele sv. Jiří  

Tradiční vánoční Setkání důchodců 

 

25. 12. 2011 Vánoční turnaj ve stolním tenise  

(SDH Nejdek) 

 

26. 12. 2011 Štěpánská zábava 

(Myslivci, SDH Kunčice) 

 

31. 12. 2011 Silvestrovský večírek  
(TJ Sokol Bělotín)

 

 

 

XVII. VALENTŮV 

HUDEBNÍ PODZIM 

 
    

 
 

 

 

 

 

5. – 6. 11. 2011 
 

 
 


