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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok uplynul jako voda a my se skláníme naposledy nad stránkami
Sopotnického zpravodaje. Jsou úkoly, které se nám podařilo dokončit, jako
například oprava bytu na poště, kam se nastěhovala mladá rodina se dvěma
malými dětmi. Byly opraveny obě koupelny v mateřské škole. Začala se také
připravovat oprava bytů v čp. 239 (Benešovi). Zakoupili jsme také traktor na
různé práce. Dále jste si také jistě všimli pokácených stožárů veřejného
osvětlení. Všechny stožáry jsou značné zrezivělé a budeme je muset
postupně vyměnit. Jedna výměna stožáru stojí přibližně 30 tis. Kč.
Dále bych se chtěl zmínit o odpadech. I přes navýšení poplatků od firmy
Marius Petersen Group zůstanou poplatky na občana stejné jako v roce 2004.
Zároveň také upozorňuji, že někteří spoluobčané dosud neuhradili místní
poplatek za komunální odpad za rok 2004 dle obecně závazné vyhlášky obce
Sopotnice č. 6/2003. V případě, že dlužné částky nebudou uhrazeny do
31.1.2005, budou dlužníkům zaslány platební výměry a poplatky následně
vymáhány soudním výkonem rozhodnutí.
Na závěr bych Vám chtěl poděkovat za práci, kterou jste vykonali pro
zvelebení obce a popřát Vám všem do nového roku pevné zdraví, štěstí a
osobní pohody.
Ladislav Martinec starosta

Z naší školy
Podzim v základní škole proběhl ve znamení již páté vánoční prodejní
výstavy. Bez zapojení žáků všech tříd, vyučujících všech předmětů a aktivity
provozních zaměstnanců je taková dlouhodobá akce nemyslitelná. Vánoční
výstavě předcházela výroba adventních věnců a jejich rychlé vyprodání bylo
pro nás znamením, že občané do naší školy už našli cestu a že je to pravda,
potvrdili četní návštěvníci výstavy ve dnech 17. – 20. 12. 2004. Výstava byla
otevřena pásmem zpívaných a hraných koled a vánočních písní, které
nacvičili žáci pod vedením paní učitelky Evy Rakové.
Zejména ve výtvarné výchově a pracovních činnostech si děti ověřovaly
svou zručnost v nejrůznějších technikách, s nejrůznějšími materiály a
pracovními postupy. Výsledkem byla radost z podařené práce. A tak se
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podařilo to, o co jde v současné škole především. Sepětí školy se životem,
teorie s praxí. A výsledky mohl posoudit kdokoliv z návštěvníků.

Akce I. stupně
Říjen
25. 10.
15. 11.
29. 11.
1. 12.

Dopravní soutěž – 5. třída
Sovy do škol
Ježci do škol
Divadlo: Pohádky z pytlíčku
Zdravé zuby

V říjnu se žáci 5. třídy zúčastnili dopravní soutěže v Ústí nad Orlicí.
V konkurenci 20 družstev jsme získali 13. místo.
25. 10. naši školu navštívila pracovnice Záchranné stanice Zvířat z České
Třebové. Děti se dozvěděly zajímavosti o životě sov. Měly možnost si jejich
živé zástupce prohlédnout.
25. 11. proběhla podobná akce záchranné stanice, tentokrát pod názvem
Ježci do škol. Žáci se dozvěděli nové informace o tomto živočichovi. Po
splnění testů dostali i odměny.
V listopadu měli žáci 1. – 3. třídy možnost navštívit MŠ, kde viděli
představení Divadla v pytlíčku.
V prosinci se všichni žáci 1. stupně školy zapojili do celostátní akce
Zdravé zuby.

Kulturní akce II. stupně
21. 10.
3. 12.
16. 12.
17. 12.
22. 12.
5. 1.

Kulturní tradice – pásmo lidových tanců v podání dětí z různých
zemí světa v Ústí nad Orlicí
Mikulášské nadílení žákům 1. stupně naší školy
Trója – historický širokoúhlý film v angličtině s českými titulky
v Ústí nad Orlicí
Vánoční pásmo koled žáků školy na slavnostním zahájení výstavy
Vánoční pásmo žáků 1. i 2. stupně na školním předvánočním
shromáždění v tělocvičně školy
Prodaná nevěsta – divadlo v Ústí nad Orlicí v podání hradeckých
herců
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Rrůzné
Ze sportu
27. září proběhl na škole Sprinterský trojboj (běh na 40, 50, a 60m).
Nejlepšími účastníky byli:
6. – 7. třída - dívky: 1. – 2. místo Barbora Martínková, Aneta Panušová
3. místo Tereza Kiselová
6. – 7. třída – chlapci: 1. místo Jiří Martinec
2. místo Jan Krčmář
3. místo Pavel Krejčí
8. – 9. třída – dívky: 1. místo Kateřina Jiskrová
2. místo Klára Martincová
3. místo Lucie Kaplanová
8. – 9. třída – chlapci: 1. místo Milan Faltus
2. místo Jakub Remeš
3. místo Jiří Balaš
Školní pozemek
Výtěžek z prodeje cibule, celeru, petržele, pórku a majoránky bude stejně
jako předchozí léta použit na nákup osiva a sadby. Květinové výpěstky (v
čerstvé i sušené podobě) slouží k výzdobě školy.
Rozmísťovací řízení 2004-05
V letošním školním roce opustí ZŠ Sopotnice 21 absolventů. Aby byli na
odpovědné rozhodování o své budoucí střední škole dobře připraveni,
organizuje pro ně naše škola celou řadu akcí. V předmětu volba povolání,
který je začleněn do pracovních činností v 7. – 9. třídě, se průběžně
seznamují s možnostmi, které jim naše současné školství nabízí. Ve třídě
mají k dispozici přehledy středních škol, aktuální letáky, brožury, noviny. Od
8. třídy absolvovali již několik besed s výchovnou poradkyní a představiteli
různých středních škol, kteří přišli do naší 9. třídy osobně. 16. září celá
devátá třída navštívila Úřad práce v Ústí n.O., kde besedovali s pracovnicemi
oddělení pro mládež, prošli počítačovými programy k volbě povolání, shlédli
videokazety s ukázkami povolání, která je zajímají a získali nejaktuálnější
informace. Řada žáků využila možnosti osobně navštívit vyhlédnutou střední
školu. V lednu obdrží žáci tiskopis přihlášky na střední školu. Letos poprvé
mohou podat v prvním kole přihlášku jen na jednu střední školu.
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Sběr starého papíru
V průběhu měsíce října a listopadu proběhlo podzimní kolo ve sběru
starého papíru. Žáci školy nasbírali celkem 6880 kg papíru. Odměněno bylo
15 nejlepších sběračů. Nejlepšími sběrači byli Kateřina Jiskrová (9. tř.),
Jakub Hynek (7. tř.), Michal Beneš (6. tř.), Radek Kalousek (7. tř.) a Marie
Diblíková (3. tř.).
Literární soutěž
ZO ČSOP Podorlicko – Česká Třebová vyhlásila literární soutěž
PAMĚŤ STROMU v kategorii 12 až 20 let – poezie obsadil Vojtěch Kovář
žák 8. třídy velmi pěkné 2. místo. Blahopřejeme!
Pozvání na ples
Srdečně vás zveme na rodičovský ples, který se bude konat v pátek 18.
února 2005.
Poděkování
Děkujeme - všem občanům, kteří věnovali svůj papírový odpad žákům školy,
stáji Horka Sopotnice za koňský hnůj pro školní pozemek,
panu St. Benešovi za chvojí na vánoční výstavu,
všem, kteří přinesli do školy přebytky sadby macešek, skalniček
a cibulovin
paní Vítkové a p. Kalouskové za sušené květiny.
Ředitelka ZŠ v Sopotnici přeje všem příznivcům školy v roce 2005
hodně zdraví, pohody a osobních úspěchů
Mgr. Věra Vašková

Z naší mateřské školy
Než jsme se nadáli, jsou za námi vánoční svátky a první dny roku 2005.
Proto všem občanům přeji do nového roku: „ Hodně štěstí protože je krásné,
hodně zdraví protože je vzácné a hodně lásky protože jí je málo!“
23. září jsme navštívili v ústeckém Roškotově divadle loutkové
představení „Putování za švestkovou vůní,“ ztvárněné divadlem Oblázek
z Havířova.
Markéta Motlová
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7. října jsme shlédli divadelní představení „Nápad myšky Terezky aneb
O zlé koze“. Pohádka byla velice pěkně zpracovaná. Děti se u ní pobavily a
na závěr přinesla ponaučení. Zlo, tentokrát v podobě kozy, bylo spravedlivě
potrestáno. Dětem tato pohádka nabídla zamyšlení nad tím, že se zlem lze
bojovat i bez velkých svalů a že mnohdy stačí dobrý nápad. Pohádka se všem
moc líbila.
Milena Plocková
25. října přijela majitelka ze Záchranné stanice pro poraněná a nalezená
zvířata v České Třebové. Přivezla s sebou tři sovy (dvě menší a jednu větší).
Podrobně nám povídala o životě sovy ve volné přírodě. Ale také dětem
vysvětlila, proč tyto sovy jsou ve stanici. Všechny děti si mohly sovy
pohladit, vzít si ji na ruku (s rukavicí) a prohlédnout. Povídání bylo velice
zajímavé, a tak jsme se domluvily, že nám přiveze do školky ukázat ježky.
P.S. Za příspěvek, kterým děti přispěly na potravu pro zvířátka, dostaly
oficiální poděkování ze záchranné stanice.
Markéta Motlová
15. listopadu do naší školky na návštěvu přijela paní ze Záchranné
stanice pro zvířata v České Třebové a přivezla sebou ježka. Nejprve děti
shlédly videoukázku o životě ježků ve volné přírodě, kde žijí, co nejraději
jedí, jak a kde přezimují. Potom následovala praktická ukázka, děti si ježečka
nejprve prohlédly a ti statečnější i pohladily. Nakonec jsme se dozvěděli pár
rad o tom, jak se zachovat, když najdeme ježka a je příliš slabý na
přezimování. Také jsme se dozvěděli, že ježci vlastně vůbec nejedí jablíčka,
ale jsou masožraví.
Ježek se dětem moc líbil a už se těší na další zvířecí návštěvu v naší
mateřské školce.
Milena Plocková
Výlet za poznáním – Kostelec nad Orlicí: exkurze vánočních ozdob a
pekárny.
1. 12. 2004 jsme navštívili soukromou pekárnu Křížek a výrobnu
vánočních ozdob v Kostelci nad Orlicí. Exkurze obou podniků se velmi
vydařila, neboť děti byly nejen obohaceny o nové zkušenosti a v ědomosti, ale
domů si odvážely malý dáreček ve formě vánoční ozdoby a k ochutnávce jim
byly nabídnuty čokoládové koblihy.
-6-

Měsíc prosinec byl opravdu nabitý: dne 3. 12. 2004 se uskutečnila
tradiční Mikulášská nadílka s rodiči, 8. 12. 2004 divadelní představení
Zlatovláska, 16. 12. 2004 vánoční besídka s rodiči, kde si děti společně s paní
učitelkami připravily pásmo plné písniček, říkanek a básniček s podzimní a
zimní tématikou. Na závěr se děti rozloučily tradičními koledami, domů si
odnášely malý dáreček (hrníček), vlastnoručně vyrobené přáníčko a malého
papírového andílka.
V měsíci prosinci byl zahájen plavecký výcvik v České Třebové po
rozsáhlé rekonstrukci krytého bazénu. Cílem je: seznámení s vodou, základy
plavání – překonání strachu z vody, skákat do vody, hrát si ve vodě,
seznámení se základními plaveckými prvky.
Od 1. 1. 2005 vstupuje v platnost nový školský zákon, který sebou
přináší již dlouho očekávané schválení rámcových vzdělávacích programů =
povinnost vypracování vlastního školního programu, mění postavení
mateřských škol a mnohé další.
Mezi dalšími novinkami, které schválený zákon přináší patří například:
přednostní právo na umístění v mateřské škole pro děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky,
změna týkající se úplaty za předškolní vzdělávání (školné), jejichž výši a
přesně stanovená pravidla dosud určoval zřizovatel budou nyní podléhat
rozhodnutí ředitele předškolního zařízení,
přijímaní a ukončování docházky dětí do mateřské školy – kdy ředitel
předškolního zařízení určuje kritéria pro přijetí.
Na základě povinnosti, kterou nám již nyní ukládá nový školský zákon
již 3. rokem pracujeme, neustále doplňujeme náš vlastní školní vzdělávací
program (ŠVP). Letošní školní rok dochází k novému přepracování ŠVP, kdy
čerpáme z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Proto u nás dochází ke
změnám:
v měsíci říjnu byly třídy nově pojmenovány (berušky, sluníčka), ale
hlavně došlo k novému přerozdělení děti do věkově smíšených skupin ve
třídě. I nadále však bude probíhat individuální či skupinová příprava
předškolních dětí na vstup do 1. třídy ZŠ,
respektujeme individuální potřebu jídla u dítěte – proto jsme zavedli
samoobslužné svačinky, kdy si děti sami určují čas a porci jídla. Vedeme je
k samostatnosti při sebeobsluze – každé dítě si samo prostírá. Nikdo není do
jídla nucen, ale zároveň uplatňujeme tzv. ochutnávky, neboť pečujeme o
zdravou výživu dítěte.
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Děkujeme rodičům za vyjádření v dotazníku týkajícího se našeho
stravování – jejich náměty budou inspirací při vytváření jídelního lístku
v naši jídelně.
Během měsíce září byly v MŠ instalovány schránky pro rodiče, které
mají sloužit jako „ucho“ pro Vaše připomínky a názory rodičů vůči naší
školce. Předem děkujeme za pozitivní, ale také negativní podněty, které jsou
pro nás velmi důležitou, hodnotnou informací při naši práci v MŠ.
„Odpoledne s rodiči“ - určené pro všechny děti (zapsané i nezapsané
v MŠ) a jejich rodiče. Termíny: 13.1., 27.1., 3.2., 24.2., 3.3., 17.3. od:14,30
hod.- do: 16,00 hod. K dispozici jsou všechny hračky, které se nachází
v prostorách MŠ a již nyní se těšíme na Vaši návštěvu.
Za kolektiv mateřské školy zpracovala Michaela Diblíková,řed.MŠ

V roce 2004 se narodili
Michal Špaček
Filip Dvořák
Teodor Rafael Šejnoha
Tomáš Podkova
Šimon Skuček
Adam Bušák
Andrej Jariš
Martin Langr

Karolína Trejtnarová
Nikola Kosová
Tereza Janebová
Adéla Fricová

Rozloučili jsme se
František Šalda č.p. 175 (1914)
Marie Diblíková č.p. 22 (1921)
Eva Lédrová č.p. 16 (1925)
Marie Poppová č.p. 161 (1926)
Milada Popová č.p. 52 (1928)
Václav Diblík č.p. 196 (1921)
Stanislav Musil č.p. 178 (1926)
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Svá životní výročí letos oslaví
Růžena Šaldová (94)
Marie Antušková (93)
Anna Hájková (90)
Marie Martincová (89)
Ludmila Matějková (89)
Anežka Hanyková (88)
Marta Martincová (86)
František Rypka (86)
Zdenka Hledíková (80)
Hana Jůvová (80)
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Sbor dobrovolných hasičů
Dne 7.8.2004 jsme pořádali již 7. ročník Vesnických her bez katastru za
účasti družstev obcí a SDH z České Rybné, Českých Libchav, Libchav,
Hejnic a Sopotnice. Naše hasičské družstvo získalo putovní pohár, jelikož se
umístilo na prvním místě. Zásluhou starosty obce a velitele SDH, kteří
věnovali hodně času objíždění sponzorů, jsme mohli všechna zúčastněná
družstva bohatě odměnit. Po skončení soutěží následoval večerní karneval, na
kterém hrála skupina Náglovi. V pátek 6.8.2004 jsme pořádali diskotéku,
která přecházela sobotnímu soutěžení.
Jelikož při pořádání této velké akce je třeba mnoho obětavých lidí, kteří
jsou ochotni pomoci, chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě a zdárném průběhu této akce. Ještě jednou všem, kteří
pomohli, srdečně děkuje starosta obce Ladislav Martinec a velitel SDH Josef
Hynek.
Dne 21.8.2004 se naše soutěžní a zároveň zásahové družstvo zúčastnilo
memoriálu Miloše Felcmana, kde jsme se umístili z 22 družstev na 16 místě.
Od 15.7.2004 do 23.7.2004 jsme se opět zúčastnili letního dětského
tábora, který pořádal SDH Skrovnice v naší spolupráci. Zúčastnilo se celkem
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44 dětí, z toho 14 od nás. Tábora se též zúčastnilo 14 dospělých jako vedoucí,
kuchaři, hospodář a zdravotnice. Od nás to byli 4 dospělí.
Tábor se dětem opět velmi líbil, protože celotáborový program byl dost
bohatý a děti neměly čas se nudit. Děkuji SDH Skrovnice a našim vedoucím
za jejich obětavost a výdrž při táborovém řádění naší mládeže.
1. 9. 2004 hodinu před polednem vyjela naše jednotka spolu
s profesionálními hasiči z Ústí nad Orlicí k požáru kompresoru u
železničního mostu. Požár se podařilo v krátké době lokalizovat.
23. 10. 2004 se naše zásahové družstvo zúčastnilo okrskového
námětového cvičení na kravín v Dolních Libchavách.
7. 1. 2005 v 19.00 hodin se koná výroční valná hromada SDH Sopotnice
v pohostinství Formanka.
21. 1. 2005 se koná tradiční Hasičský ples v pohostinství Formanka,
na který všechny srdečně zveme.
Za SDH velitel Josef Hynek

Činnost kroužku Mladých hasičů za rok 2004.
Soutěžní rok 2004 pro nás začal 14. února v České Rybné zimním
závodem v požární všestrannosti. Z 9 hlídek jsme obsadili 1. a 3. místo.
Koncem května pokračovala druhým kolem hra Plamen, a to
v Mladkově. Obsadili jsme 32. místo ze 46 družstev. Generálkou prvního
kola hry Plamen byl závod požární všestrannosti v Černovíře, kde jsme
skončili 42. z 51 hlídek.
2. října se uskutečnilo první kolo hry Plamen v Dolní Čermné. V tomto
závodě jsme obsadili 38. místo ze 43 hlídek.
Dne 27.11. se uskutečnil další závod všestrannosti u nás v Sopotnici.
Obsadili jsme 2., 3. a 4. místo za skvěle připravenými kolegy z Libchav. Rád
bych poděkoval všem, kteří se na tom podíleli i sponzorům a fotbalovému
oddílu za zapůjčení kabiny.
Všem v novém roce vše nejlepší a hodně zdraví, štěstí a osobních
úspěchů.
Vedoucí kroužku Mladých hasičů Martin Diblík
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Servis pro občany
Odjezdy autobusů ze zast. Sopotnice, pož. zbrojnice
(stav k 1. 1. 2005)
Směr Ústí nad Orlicí
4.55
dálkový - jede v pondělí
5.15
linkový
6.01
linkový
6.08
dálkový - jede v prac. dny
6.50
dálkový - jede v sobotu
6.56
dálkový - jede v prac. dny
7.06
linkový
8.17
dálkový - jede v prac. dny
9.46
linkový
11.16 linkový
11.23 dálkový - jede v pátek
11.38 dálkový - jede v sobotu, neděli a svátky
12.46 linkový
13.15 dálkový - jede v prac. dny
13.41 dálkový - jede v neděli
14.08 dálkový - jede v neděli a svátky
15.01 linkový
16.21 linkový
16.26 dálkový - jede v prac. dny
16.35 dálkový - jede v prac. dny, neděli a svátky
17.11 dálkový - jede v neděli
19.35 dálkový - jede v neděli
Pozn.:
- linkové autobusy jezdí jen v prac. dny z Rychnova n. Kn. do Ústí n. Orl.
- dálkové autobusy jednou většinou do Brna
- přesnější informace v jízdních řádech na zastávce u Konzumu
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Směr Rychnov nad Kněžnou
5.10
linkový
6.12
dálkový - jede v prac. dny
7.05
linkový
7.58
dálkový - jede v pondělí
10.20 linkový
12.13 dálkový - jede v prac. dny a v sobotu
12.50 linkový
13.15 dálkový - jede v pátek
14.10 dálkový - jede v prac. dny
14.36 linkový
14.55 dálkový - jede v prac. dny a v sobotu
15.15 linkový
16.05 linkový
17.13 dálkový - jede každý den
18.40 dálkový - jede v neděli
18.55 dálkový - jede v prac. dny, neděli a svátky
20.13 dálkový - jede v pátek
22.07 dálkový - jede v neděli
Pozn.:
- linkové autobusy jezdí jen v prac. dny z Ústí n. O. do Rychnova n. Kn.
- dálkové autobusy jedou z Brna do Náchoda, nebo Trutnova či Broumova
- přesnější informace najdete v jízdních řádech u hasičské zbrojnice

Odjezdy vlaků ze zastávky Sopotnice (platnost do 10.12.2005)
Směr Letohrad
4.57
- jede v prac. dny a sobotu, 5.7., 28.9., 28.10., 17.11.
6.34
8.07
10.41
12.34
13.45
16.26
17.34
20.16
22.22
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Směr Týniště nad Orlicí
4.47
- jede v prac. dny a sobotu, 5.7., 28.9., 28.10., 17.11.
6.24
7.33
8.19
9.22
12.25
14.24
15.21
16.59
18.06 - jede v prac. dny, neděle a svátky, nejede 27.3. a 5.7.
21.04
22.33 - jede jen do Doudleb n. Orl.

Užitečná telefonní čísla
465 584 128
494 541 366
465 584 120
465 584 139
465 584 127
465 584 122
465 584 148
494 546 504
494 546 544
12 555
1239
465 564 111
465 527 270
972 325 094

Obecní úřad Sopotnice
Farní úřad, P. Jiří Mára
Pošta Sopotnice
Základní škola Sopotnice
Mateřská škola Stonožka Sopotnice
Konzum
Prodejna Vlasta
MUDr. Zikmund (Potštejn)
MUDr. Pokorná (Potštejn)
Poruchy el. proudu
Poruchy plynu
Lékařská pohotovost Ústí nad Orlicí
ČSAD Ústí nad Orlicí - informace
České dráhy - informace (Č. Třebová)

a samozřejmě:

Hasiči 150
Záchranná služba 155
Policie 158
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Otvírací doby a úřední hodiny
Obecní úřad Sopotnice: pondělí a středa 8.00 - 17.00
Pošta Sopotnice - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8.00 - 10.00, 14.00 - 16.00
středa 8.00 - 10.00, 14.00 - 17.00
Konzum - pondělí až pátek: 7.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
sobota: 7.30 - 10.00
TESO -

pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.30 - 12.00, 13.30 - 16.00
středa: 7.30 - 12.00
sobota: 7.30 - 10.00

Prodejna Vlasta - pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 7.00 - 11.30, 13.00 - 15.30
středa zavřeno
sobota 7.00 - 10.00
Pohostinství Formanka - pondělí: zavřeno
úterý, středa, čtvrtek: 17.00 - 22.00
pátek: 17.00 - 23.00
sobota: 16.00 - 23.00
neděle: 16.00 - 21.00
Pohostinství „U Šafářů“ -

pondělí, středa, čtvrtek: 17.00 - 22.00
úterý: zavřeno
pátek, sobota: 17.00 - 01
neděle: 10.00 - 12.00, 18.00 - 22.00

Obecní knihovna - středa: 17.00 - 18.00

Ordinační hodiny v Potštejně
Po
Út
St
Čt
Pá

Obv. lékař
7.30 - 11.45
13.00 - 14.45
7.30 - 11.45
7.30 - 11.45
7.30 - 11.45

Zubní lék.
7.45 - 16.30
7.45 - 15.00
7.45 - 15.00
7.45 - 15.00
7.45 - 13.00

Dětské stř.
7.30 - 9.30
12.30 - 14.00
7.30 - 9.30
12.30 - 14.00
7.30 - 9.30
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Rehabilitace
8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
7.00 - 11.30 12.00 - 17.00
8.00 - 11.30 12.00 - 17.00
7.00 - 11.30 12.00 - 15.00

Lékárna
8.15 - 12.00
13.00 - 15.30
8.15 - 12.00
8.15 - 12.00
8.15 - 12.00

Beseda s důchodci
Každoroční besedu s důchodci uspořádala Místní skupina Českého
červeného kříže v Sopotnici spolu s dalšími organizacemi v sobotu 27.
listopadu 2004 na sále hostince „U Šafářů“.
Počasí sice v tu sobotu nebylo zrovna ideální, dost vydatně pršelo, což
však nijak neubralo na obětavosti organizátorek a zájmu důchodců. Těch se
sešlo na šedesát. Některé přivezl do hostince autem obětavý pan Jan Papáček
a také je po skončení besedy rozvezl.
Přítomné důchodce přivítala předsedkyně skupiny paní Dana
Barvínková. V úvodu vystoupily dvě skupiny malých roztomilých mažoretek
ze Žamberka. Jejich vystoupení si získalo všechny přítomné. Po mažoretkách
nastoupil soubor Potštejňáček, vedený paní Marií Motyčkovou. Zpěvem
koled připomenuly děti blížící se Vánoce. Zazněly však i jiné písně např.
z muzikálů a další moderní melodie také pro přítomnou sešlost příznačná „
Nikdy se nevrátí pohádka mládí“.
K důchodcům promluvil krátce pan starosta Ladislav Martinec a
pravidelný host MUDr. Zikmund promluvil na téma „Léková politika.“
Když bylo podáno občerstvení a rozdány malé dárky, nastoupil na podium
pan Karel Folk se svými kolegy a vyhrávali důchodcům k poslechu i tanci.
Však toho také někteří náležitě využili, navzdory svým dlouhodobým
zdravotním potížím a svému přítomnému lékaři.
Dávno již byla tma, když se poslední účastníci besedy rozcházeli. Snad
byli spokojeni a organizátorkám z ČČK vděčni za toto milé setkání. Škoda,
že si už nikdo z pamětnic a organizátorek této hezké akce nepamatuje,
kolikátá beseda to vlastně byla, kdy besedy začaly. Určitě to bylo někdy
v šedesátých letech minulého století. Vzpomene si někdo ?

Osvětová beseda připravuje ...
V roce 2005 uplyne 200 let od první zmínky o existenci dechové hudby
v Sopotnici. Ano, už po dvě století působí v Sopotnici dechová hudba, byť
pod různými kapelníky a různými zřizovateli. Toto úctyhodné jubileum nemá
v širokém okolí obdoby. Sopotnická dechovka vznikla asi v roce 1805, tedy
v tom roce, kdy se odehrála Bitva tří císařů u Slavkova. Jestliže na Moravě
budou k tomuto výročí probíhat velkolepé oslavy, proč bychom my
v Sopotnici nemohli oslavovat také, byť v menším rozsahu. Sopotnická
hudební tradice si to snad zaslouží!
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Osvětová beseda připravuje projekt nazvaný „ROK HUDBY
V SOPOTNICI 2005.“ Půjde o sedm až osm koncertů různých žánrů,
rozložených do celého roku. Do projektu se vedle místní dechové hudby
zapojí skupina GEMMA, Chrámový sbor a orchestr, přizvány budou některé
další soubory. Hlavní akcí bude KONCERT DECHOVÉ HUDBY, který se
uskuteční 11. června 2005. O všech koncertech připravovaných pro rok 2005
bude veřejnost informována prostřednictvím letáku, který hodláme vydat
v průběhu ledna a pak před každým koncertem plakáty, pozvánkami či
obecním rozhlasem.
Záštitu nad celým projektem převzal Obecní úřad v Sopotnici.
V současné době se snaží organizátoři získat sponzory, neboť celý projekt
bude dosti finančně náročný.
Očekáváme, že naši občané podpoří náš záměr svou účastí na
jednotlivých koncertech a těšíme se na shledanou s nimi.
Osvětová beseda v Sopotnici

Dobročinný Vánoční koncert
Vokálně instrumentální skupina GEMMA připravila tradiční vánoční
koncert, s nímž vystoupila v předvánočním období na řadě míst, např. v
Kostelci nad Orlicí, v Potštejně, Českých Libchavách i jinde. Pro vystoupení
v Sopotnici však termín stanoven nebyl a zdálo se, že se zde koncert
neuskuteční. Pak však byly všechny sdělovací prostředky zaplaveny
informacemi o rozsáhlé živelné katastrofě v jihovýchodní Asii, která si
vyžádala mnohatisícové oběti na lidských životech. Gemma se pohotově
spojila s místní skupinou ČČK a na čtvrtek 30.12.2004 připravila své
vystoupení i v Sopotnici pod názvem „Benefiční koncert - pomozte Asii“.
Výtěžek z dobrovolného vstupného měl být věnován na pomoc výše zmíněné
postižené oblasti v Asii. Otázkou bylo, kolik lidí na koncert zavítá a jaké
částka se vybere.
Na sopotnické poměry však do chrámu sv. Zikmunda ten večer přišlo
nezvyklé množství zájemců. Více než stovka občanů místních i přespolních
se zájmem poslouchala precizní provedení skladeb F. X. Brixiho, J. I. Linka,
J. J. Ryby, A. Michny z Otradovic, písně skupiny ABBA a samozřejmě i
české vánoční koledy.
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Vánočně vyzdobený chrám umocnil příjemnou atmosféru i celkový
dojem z krásného koncertu. Po více než hodinovém programu odcházeli
návštěvníci spokojeni. Spokojeni mohli být i pořadatelé jak s celkovou účastí,
tak i s vybranou částkou přesahující 4.000,- Kč, které byly odeslány na konto
pro postižené oblasti v Asii.

Z naší farnosti
Je skutečně ještě dost času?
Představte si že se píše rok 2012? Co si myslí třeba nějaký skutečně už
starý člověk? Toho se už nedožiji. A naopak nějaké malé dítě, které už umí
trochu počítat? To bude krásné, už budu velký, už se nebudu nikoho bát.
Nebo nějaká patnáctiletá dívčina? Už budu vdaná a budu svou paní. Tak
bychom mohli pokračovat dále. Co to ale znamená v životě našeho kostela.
Kdyby uměl mluvit, asi by řekl: „To mi už bude sto let. Není to sice žádné
stáří, ale už něco přece pamatuji. Takové pěkně kulaté výročí, to by mi taky
mohli dát něco nového na sebe.“
Kostel spolu s věží je rozhodně nejpozoruhodnější stavbou v Sopotnici.
Myslím, že málokterý šofér, natož turista, projede kolem bez povšimnutí.
První pohled nevidí chyby. Vím to z vlastní zkušenosti. Teprve až se člověk
podívá pozorněji, pak teprve zpozoruje, že jsou prorezlé okapy, místy
opadává omítka, nejen zvenku ale i uvnitř a střešní krytina by se už také
mohla vyměnit. Kdyby se podíval dokonce odborník, asi by našel i další věci.
Jak jste si jistě všimli, zkusili jsme v loňském roce s opravami začít.
Podařilo se sehnat dotaci z kraje, deset tisíc dala obec a asi šedesát tisíc jsme
mohli dát ze sbírek. Výsledkem jsou nové okapy a svody na hlavní lodi a
kapli sv. Josefa a nové oplechování štítových zdí. Všechno z titanzinkového
plechu.
Říká se, že každý začátek je těžký a tak bychom chtěli v opravách dále
pokračovat. Pokud možno dokončit v tomto roce ve stejném rozsahu i
výměnu klempířských prvků na presbytáři. Bez dotací nelze takové věci
podnikat. Proto budeme i letos žádat o nějaký grant, máme příslib dotace
z rozpočtu obce a byli bychom rádi, kdyby se na opravě podíleli vedle
pravidelných návštěvníků kostela i ostatní občané. Kostel v Sopotnici je
skutečně majetkem celé obce.
Váš farář.
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Diskusní příspěvek k Obecnímu znaku a praporu
Přijetí obecního znaku není jen vybrání nejhezčího návrhu, ale vybrání
takového znaku, nebo symbolů, které obec nejvíce charakterizují v celé její
historii. Má to i svá úskalí.
Za nejdůležitější považuji založení obce Drslavici /ve znaku měli
červenobílé pruhy/. Vzhledem k tomu, že tu založili faru, musela mít obec na
panství významné místo. Dále název Sopotnice je v republice jedinečný a
nezaměnitelný, odvozený od pramenů a peřejí na ústí potoka do řeky. Ve
znaku by neměla chybět modrá barva případně symbol zčeřené vody.
Sopotnice vznikla jako ves převážně zemědělská. Najdeme málo vesnic,
v jejichž znaku by převažovalo zemědělské nářadí. Jednak by se znaky
podobaly a jednak je to tím, že nářadí a nástroje se objevují převážně
v cechovních znacích a méně v obecních. Dle zachovalého otisku pečetidla se
u nás musela rozšířit výroba šindelů. Předpokládám, že to byla výroba
doplňková, neboť se zde ani v okolí nevyskytuje příjmení Šindelář a není zde
žádný místní název odvozený od slova šindel. Nevím, zda je v matrikách
uváděna profese šindelář. Pro úplnost uvádím, že Němci za 2. sv.
války přejmenovaly obec na Schindeldorf /Šindelov/.
Návrhy znaku, uveřejněné na úřední desce a na internetu jsou všechny na
jedno téma. Návrh č. 3 je na pohled velmi pěkný, ale znázornění listu lekna
bych vypustil. Pánové z Drnholce neměli s naší obcí nic společného. Pokud
chceme připomenout jiné majitele panství, tak to byli ve 14. a 15. století čeští
králové. A to je významný fakt.
Jako další symbol chci připomenout dominantu obce, více jak 400 let
starou zvonici se šindelovou bání.
Schválení znaku by se nemělo uspěchat, neboť se jedná o nevratnou
záležitost do budoucnosti, odkaz pro potomky. Doporučuji konzultaci
s historikem, např. s Doc. Františkem Musilem, CSc. z Ústí nad Orlicí a větší
prezentaci tohoto chvályhodného záměru.
Vytvoření jednoduchého, vhodného a líbivého znaku při dodržení
přísných heraldických pravidel není snadné. Přeji zastupitelstvu obce a
starostovi hodně úspěchů na této těžké cestě.
Karel Novák v Sopotnici 12.12.2004
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Humparek připraven
Lyžaři místního SK Humparek koncem prosince hlásí: „Jsme
připraveni!“
Členové klubu pracovali na úpravě chaty i přípravě vleku, který loni
prodělal první zatěžkávací zkoušku. Nyní už se jen čeká na pořádný příděl
sněhu, aby mohl být areál na Humparku zprovozněn.
Po vybudování nového vleku je velkým snem lyžařů zakoupení rolby na
úpravu svahu. Rolba už je vyhlédnuta a výbor klubu intenzivně získává
prostředky pro jeho zakoupení. Úctyhodná částka však dosud není celá, takže
se nedá koupě realizovat. Našla se celá řada ochotných sponzorů a lyžaři
pevně doufají, že se podaří získat další, že najdou pochopení i u místních
podnikatelů pro dobrou věc.

Z fotbalu
Okresní fotbalový přebor II. třídy skončil 7. listopadu 2004
předehrávaným utkáním prvního jarního kola Sopotnice – Sloupnice .
V říjnu byla sehrána tato mistrovská utkání :
10.10. Sruby – Sopotnice
1: 0
17. 10. Sopotnice – Červená Voda 7 : 1
24. 10. Jablonné – Sopotnice
1:2
31. 10. Sopotnice – Verměřovice 3 : 1
7. 11. Sopotnice - Sloupnice
2:2
V závěru podzimu byli tedy naši fotbalisté úspěšní. V pěti utkáních
získali 10 bodů a po podzimu skončili na pěkném 3. místě.
Čelo tabulky po podzimu /14 mužstev/ :
1. Česká Třebová B
2. Jablonné n. Orl.
3. S O P O T N I C E
4. Lanškroun B
5. Sruby
6. Němčice
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9
8
6
6
6
6

2
1
4
4
3
3

3
5
4
4
5
5

26 : 19
19 : 18
27 : 17
23 : 16
33 : 20
17 : 15

29
25
22
22
21
21

Z turistiky
Kalendář akcí odboru KČT na rok 2005
l. 1.
8.1.
7.5.

21.5.
30.9. – 2. 10.
14. – 15. 10.
2. a 4. 12.

22. Novoroční výšlap
Za betlémem do Králík (posedmé)
33. ročník DP Přes tři hrady
21. ročník cyklojízdy Přes tři hrady na kole
Celostátní sraz cykloturstů ČR
3. Líčenské kolečko (cyklojízda)
27. ročník DEP Povodím Orlice
15. Setkání milovníků VHT
9. Mikulášské toulání aneb Memoriál Slávy Lžíčaře

14. setkání milovníků VHT
14. setkání milovníků VHT se uskutečnilo jako už tradičně v Potštejně
ve dnech 1. a 2. října 2004 za účasti 27 turistů. Večer sledovali videozáznam
z letošního zájezdu do Polska a na Slovensko, pochlubili se vlastními snímky
z prázdninových cest a v sobotu zavítali do Litic, kde navštívili místní
elektrárnu.

8. Mikulášské toulání
8. Mikulášské toulání aneb Memoriál Slávy Lžíčaře. Akce proběhla ve
dnech 27. a 28. listopadu 2004.
Nepříznivé počasí zredukovalo původně přihlášený počet 42 zájemců na
34 účastníků. Z nich však pouze 28 absolvovalo oba dny s přenocováním na
Kašparově chatě na Adamu.
Sobotní trasa začínala v Těchoníně a vedla přes Studené, Nekoř,
Studeneckou zátoku, Pastviny, Petrovice až na chatu na Adamu. Turisté tak
ušli 14 km. Po příjemné večerní zábavě na chatě se v neděli po snídani vydali
turisté většinou do Mladkova na vlak a odjeli do svých domovů.
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Celostátní sraz cykloturistů 2005 v Sopotnici
Ústřední výbor KČT svěřil našemu odboru uspořádání Srazu cykloturistů
ČR. Bude se konat jako součást 21.roč. cyklojízdy Přes tři hrady na kole
v termínu 6. až 8. května 2005. Pořadatelé počítají s ubytováním účastníků
cyklosrazu v Potštejně, s jejich sobotní účastí na naší tradiční cykloakci a na
neděli připravují vyjížďky do okolí. Program se upřesňuje a podrobnější
informace přineseme v příštím čísle SZ.

Sopotnická výročí 2005
V roce 2005 uplyne ...
360 let
210 let
200 let
135 let
115 let
115 let
110 let
105 let
100 let
95 let
80 let
80 let
80 let

od zřízení první školy v Sopotnici /1645/
od vypuknutí epidemie neštovic a spalniček, kdy zemřelo 45
místních občanů /1795/
od první zmínky o existenci dechové hudby v Sopotnici /1805/
od zahájení výstavby severozápadní dráhy přes katastr obce
/1870/
od zániku mlýna Pod horou /1890/
od prvního známého školního výletu na Ostrovy u Divoké Orlice
/1890/
od vysvěcení praporu vojenských vysloužilců /1895/
od zahájení textilní výroby na místě bývalého mlýna na Divoké
Orlici, dnešní továrny /1900/
od ustavení Spořitelního a záložního spolku pro obec /1905/
od zřízení nynějšího směru hlavní sopotnické silnice přes dolní
konec /1910/
od začlenění obce do politického okresu Rychnov nad Kněžnou
/1925/
od odhalení památníku odboje u školy /1925/
od výskytu prvního rozhlasového přijímače v obci. Bylo to
v červnu 1925 v hostinci pana Bohumila Čižinského čp. 182 a
byla to „čtyřlampovka.“
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75 let
60 let
60 let
55 let

od činnosti rodičovského sdružení při obecné škole /1930/
od ustavení revolučního národního výboru v obci /1945/
od osvobození obce Rudou armádou /1945/
od prvního civilního sňatku , který se konal v Sopotnici
/7. 1. 1950/

Z naší historie
O řemeslech v Sopotnici
Možná už neobjevíme novou zemi, ale rozhodně můžeme objevit
zajímavou minulost místa, kde žijeme. Pamětnící nežijí, věci mluvit nemohou
a tak zbývá psaná paměť. Pokud ji máme k dispozici.
V loňském roce uplynulo 660 let od první písemné zmínky o Sopotnici.
Nepřekvapí, že se vztahuje k místnímu farnímu úřadu – centru dění
tehdejšího života. Fondy farních úřadů představují možnost nahlédnout na
historii obce z jiného úhlu, než je běžné.
Nejdůležitější zdroj poznání, pro nás až do loňského roku nedostupný,
představuje druhý svazek místní farní kroniky Gedenkbuch der Pfarre
Sopotnitz 1836. Vzdor německému názvu je z části psána česky. Neuvádí
autora zápisů, ale ve většině případů jím byl stávající farář.
Z německého názvu obce Schindeldorf a symbolů pořízu a struhu v
nejstarší dochované obecní pečeti z roku 1771 je zřetelné, jaké řemeslo bylo
v obci nejrozšířenější. Vzhledem k dostatku smrkových lesů v okolí se zde
provozovala výroba šindele. Mezi jednotlivci se udržela až do první poloviny
20. století. Odumírání tohoto specifického druhu zpracování dřeva bylo
logicky způsobeno novými krytinami, které lehce hořlavé šindele nahradily.
Sousední potštejnské panství vlastnil od 30. 8. 1629 Belgičan Kašpar z
Grambu. Jeho choť Magdalena Reichlová z Meldeku, rodilá Belgičanka, si
do Vamberka, kde sídlili, přinesla znalost výroby krajek. Tak se do
východních Čech dostala slavná vamberecká krajka. I v Sopotnici se ženy v
masovém měřítku věnovaly paličkování krajek.
Podhůří Orlických hor a hory samotné jsou proslulé svou textilní
výrobou. I ta má v Sopotnici své zastoupení. Nehledě na domácí stavy a
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výrobu existovala v obci tkalcovna. K ní nás přivede oklika přes zcela jiné
řemeslo. Dostatek vhodné vody využívaly tři mlýny. Jeden malý na
Podhorském potoce, který se v 19. století změnil na vatárnu a později
papírnu, brzy zanikl; stranou na Českou Rybnou dodnes funguje Balašův
mlýn a pila. Místní největší a nejvýznamnější, velmi starý mlýn byl přímo na
soutoku potoka protékajícího obcí a Divoké Orlice na dolním konci. Roku
1900 se provdala vdova po zdejším mlynáři Marie Křenová za Josefa Vašátka
a do nejstaršího mlýna byla pořízena turbina, která nahradila mlýnské kolo a
přístavba pro 80 tkalcovských stavů. Roku 1908 Vašátková mlýn s
přináležející pilou a tkalcovnou prodala a odstěhovala se s manželem do
Sirače v Chorvatsku. Tato rodina ještě roku 1922 darovala na zdejší zvonici
130 kg zvon litý firmou V. Červeného v Hradci Králové. Tento a zvon
darovaný rodákem Františkem Malým, primářem sanatoria v Luži, měly
nahradit zvony zrekvírované pro válečné účely.
Tkalcovnu, pilu, mlýn a obytný dům koupila rodina Popperova z Prahy
(Pecky?). V období 1. světové války byly mlýny pod dohledem úřadů a
každý, kdo si zde semlel obilí, musel mít úřední povolení. Samozřejmě, že se
občas mlelo i načerno, za což hrozily vysoké pokuty a někdy až zavření
mlýna. Další majitel pan Munk, ze Svitav (Prahy?), koupil areál roku 1918.
Jak jména napovídají, šlo v obou případech o rodiny židovské, o čemž
konečně svědčí i školní kronika, která v roce 1911 uvádí jednu žákyni
„vyznání mojžíšského“ a v roce 1914 dvě. Munkovi firmu značně rozšířili,
1919 zrušili pilu (snad pro konkurenci ostatních pil v okolí – Kubíčkova
parní a Balašova vodní) a dosud ne příliš kvalitní textilní výrobu pozdvihli. V
Sopotnici mnoho štěstí nakonec neměli. Pronásledování Židů za 2. světové
války neminulo ani je a část rodiny zahynula roku 1942 v koncentračním
táboře.
Na konci 20. let měla mít tkalcovna už 157 stavů, barvírnu a šlichtovnu.
Zprávy o tkalcování v obci najdeme i ve výpovědi pamětníků. Paní Záleská
vyprávěla, že staří tkalci, jako její děd, tkali pouze režné plátno, na nějž si i
snovali přízi. V roce 1918 zde pracoval už jen jeden tkadlec, zpracovával
bavlněnou přízi a práci odváděl do Vamberka. Místní tkalcovna prý tkala jen
ze špatného, trhajícího se, materiálu a výdělky tu byly špatné. František
Syrový (*1868 Sopotnice 123) zde pracoval prý dva roky. „Pamětník ze
Sopotnice (Syrový – pozn. aut.) si vzpomíná, že ženy tam nosily mezulánky
proužkované, modro-červené, proužek asi jako „slabej prst“. Samy si doma
napředly trochu vlny a daly mezulán utkat „na přeznou vosnovu. A byly na
parádu, jináč se chodilo jennoduše. Hó, pane, to bylo něco – kdo měl
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mezulánku. Málokdo si to moh pořidit! To se značilo, že už je mimo lídu. To
se k ní nesměl ani rounat žánnej.“ Už v roce 1810 je z místní barvířské a
tiskařské činnosti zastoupen modrotisk označovaný jako „tisknutej“.
Jinak byla Sopotnice ponejvíce zemědělská. Řídící Frydrych v Pamětech
obce Sopotnice uvádí 27 statků (14 – 33 ha), 24 rolnických usedlostí a
chalupy zahradníků či bezzemků.
Berní rula pořízená roku 1654 v době složitých dědických vztahů na
potštejnském panství (a z toho plynoucího velkého robotního zatížení) uvádí
51 gruntů – 28 sedláků, 17 chalupníků a 6 zahradníků (tedy těch, kdo měli
menší pole), 7 usedlostí bylo zpustlých spíše v důsledku rostoucích
povinností vůči vrchnosti než třicetileté války. Tento charakter si udržuje
dlouhodobě a i po zrušení poddanství a roboty roku 1848 nenastává větší
odliv obyvatel do měst. Bezesporu v tom hraje roli fakt, že velká průmyslová
města jsou Sopotnici poměrně vzdálená.
Řemesla doložená v obci jsou vesměs taková, která lze najít téměř v
každé vesnici. Obecní kronika r. 1923 zmiňuje 1 koláře, 2 kováře, 2 truhláře,
4 krejčí, 10 ševců, 1 zámečníka, 2 klempíře, 2 pekaře, 6 obchodů a 5
hostinců. V č. p. 123 – tedy u Syrových pak domácí tkalcovství.
Specifickým druhem řemesla pěstovaného v Sopotnici je lámání
mlýnského kamene, především v 19. st. Žernovy se vyvážely i do Kladska.
Kamenické řemeslo tu v 18. století (Kristus na sloupu z r. 1728) vykonával
V. Papš. Jinak část místních mužů pracovala v litickém žulovém
kamenolomu.

Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Upozorňujeme zároveň, že
uzávěrky jsou vždy poslední den ve čtvrtletí (tedy 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12.). Své příspěvky
prosíme zasílejte na sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na CD či disketě (příp. i
na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme.
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