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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začalo jaro a s ním také hodně práce. Jarní úklid je náročný na
odstraňování nepotřebných věcí, se kterými se člověk nerad loučí. Jako každý
rok, bude i letos proveden sběr železného šrotu, který zajistí TJ oddíl
kopané Sopotnice v sobotu 30. dubna. Žádáme Vás, abyste šrot připravili ke
komunikacím až v pátek odpoledne nebo navečer, aby nedocházelo k odvozu
šrotu nepovolanými osobami. Také plánujeme svoz nebezpečných odpadů,
který proběhne dvakrát do roka. Jarní termín je stanoven na pátek 29. dubna,
podzimní svoz bude ještě upřesněn. Věřím, že každý občan naší obce využije
těchto příležitostí k úklidu svých domovů a svého okolí.
Toto období jako tradičně svádí k vypalování suché trávy a k pálení
různého odpadu. Odpad, který se může zkompostovat, patří do kompostu a
ostatní odpad na skládku. Totéž platí i o kontejneru u hřbitova, kam patří
pouze odpad při úklidu hrobů.
Dále bych chtěl připomenout, že stále platí zákaz volného pobíhání psů
po obci a vodění psů na hřbitov. Pokud už občané venčí psa na veřejném
prostranství nebo obecním pozemku, jsou povinni po svém milá čkovi výkaly
uklidit.
Podobným problémem v obci jsou slepice hrabající na cizích pozemcích.
Chovatelé psů i drůbeže by neměli tímto obtěžovat svoje sousedy a okolí.
Dále opět upozorňujeme na povinnost placení poplatků za odpady na
rok 2005.
Letošní pouť v naší obci připadá na 1. května. Budeme doufat v pěkné
počasí, neboť je objednáno několik atrakcí.
V dalších měsících Vám přeji hodně sluníčka a zdraví
Láďa Martinec
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Z naší školy
Zápis do 1. třídy
Dne 18. ledna 2005 se konal zápis dětí do 1. třídy naší školy. Děti a
rodiče přivítala p. uč. Pavla Štrupová a výchovná poradkyně Mgr. Eva
Raková. Děti přednesly básničku, pochlubily se, jak umí rozeznat geom.
tvary, barvy, orientovat se v číselné řadě. Bylo zapsáno 6 žáků.
Akce žáků prvního stupně
Žákům 1. stupně začal ve 2. pololetí plavecký kurz. Od 26. ledna probíhá
každou středu výuka plavání v Plavecké škole v ústeckém bazénu. Žáci
během 20 výukových hodin získají základy všech plaveckých stylů a
zdokonalí se v nich.
Další sportovní akce proběhla 22. února. Navštívili jsme sjezdovku na
Humparku. Zdatnější lyžaři předvedli své lyžařské umění, ostatní děti si
zařádily na saních a pekáčích.
Březen je měsíc knihy, proto jsme 22. března uspořádali recitační
soutěž pro žáky 1. stupně. Zúčastnilo se 21 žáků ve dvou kategoriích.
1. kategorie - žáci 2. a 3. třídy 2. kategorie – žáci 4. a 5. třídy
1. místo Diblíková Marie
1. místo Vávrová Veronika
2. místo Martinec Petr
2. místo Beneš Stanislav
3. místo Biliová Marie
3. místo Brožek Jaroslav
9. ročník školního kola recitační soutěže pro žáky 2. stupně se uskutečnil
3. 3. 2005 za velkého zájmu žáků. Soutěž velmi dobře připravila p. učitelka
Eva Raková.
Výsledky:
ve 3. kategorii, které se účastnili žáci 6. a 7. třídy…
1. místo: Hana Jarešová
2. místo: Jitka Plíhalová
3. místo: Bára Sieglová
ve 4. kategorii, ve které soutěžili žáci 8. a 9. třídy…
1. místo Kateřina Jiskrová
2. místo Martina Kalousková
3. místo Vojtěch Blažek
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Tři nejlepší z každé kategorie kromě diplomu obdrželi věcnou cenu.
V okresním kole v Ústí nad Orlicí výborně reprezentovali naši školu žáci
7. třídy, a to: Aneta Panušová 4. místo, Jan Papáček 5. místo.
Obří slalom
Dne 25. února 2005 se konala soutěž v Sopotnici na Humparku mezi
žáky 7., 8. a 9. tříd základních škol Sopotnice a Libchavy. Autorem trati byl
M. Kosek ml. Výjimečného úspěchu dosáhli žáci ZŠ Sopotnice, kteří
z prvních deseti míst obsadili devět v kategorii chlapci 8. a 9. tříd.
Chlapci 7. třída
1. Plíhal Libor
2. Kulhavý Tomáš
3. Knapovský Jiří

1.kolo
40,81
43,29
45,51

2.kolo
41,26
44,22
47,87

Součet
1:22,07
1:27,51
1:33,38

Dívky 7. třída
1. Doležalová Hana
Lib.
2. Jedlinská Jana
Sop.
3. Diblíková Veronika Sop.

1.kolo
52,12
1:07,82
1:14,70

2.kolo
49,89
1:07,35
1:21,74

Součet
1:42,01
2:15,17
2:36,44

Chlapci 8. a 9.třída
1. Šubrt Vladimír
2. Lukavec Tomáš
3. Kuběnka Pavel

Sop.
Sop.
Sop.

1.kolo
38,80
39,6
38,84

2.kolo
38,90
38,72
39,96

Součet
1:17,70
1:18,32
1:18,80

Dívky 8. a 9.třída
1. Hánělová Veronika Lib.
2. Nováčková Adéla Lib.
3. Snítilová Zuzana
Lib.

1.kolo
42,43
46,58
48,95

2.kolo
43,00
48,13
48,80

Součet
1:25,43
1:34,71
1:37,75

Sop.
Lib.
Lib.

Pythagoriáda – školní kolo
Dne 17. února proběhlo školní kolo Pythagoriády, které se zúčastnilo 10
žáků z 6. a 7. ročníku. V šedesáti minutách řešili 15 úloh a úspěšný byl ten,
kdo splnil 9 úloh.
Nejúspěšnější řešitelé:
6. ročník Tomáš Blažek 10 b.
7. ročník Jiří Martinec
9 b.
Michal Beneš 10 b.
Markéta Plíhalová 8 b.
Jitka Plíhalová 8 b.
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LVVZ
6. – 12. února 2005 se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy na
Šajtavě v Orlických horách. Kromě výcviku na sjezdových a běžeckých
lyžích se žáci seznamovali s historií lyžování, mazáním a údržbou lyží, jak
nakupujeme lyže, nebezpečí hor, první pomoc při úrazech, lyžařské závody
atd. Opět bez problému jsme na běžkách zdolali nejvyšší vrchol Velkou
Deštnou.
Sběr léčivých bylin
I v letošním školním roce se žáci naší školy zapojí do sběru léčivých
bylin. Ten bude probíhat stejně jako v letech minulých. To znamená, že žák
dostane 50% z celkové ceny nasbíraných bylin a 50% půjde do pokladny
KPDŠ.
Sběr začíná 1. dubna a končí 30. září 2005
Sběr pomerančové kůry končí 29. dubna 2005
Seznam sbíraných léčivých rostlin:
Bez černý – květ, Pivoňka lékařská - list, Bříza bělokorá – list,
Pampeliška lékařská - list, Hluchavka bílá – květ, Podběl lékařský – květ,
Jitrocel kopinatý – list, Prvosenka jarní – květ, Kontryhel obecný – nať,
Přeslička rolní – nať, Sedmikráska – květ
Základní škola Sopotnice vyhlašuje jarní kolo sběru papíru od 4. 4. 2005
Z činnosti KPDŠ při ZŠ
Dne 18. února se konal v pohostinství Formanka tradiční rodičovský
ples. Hezké předtančení v rytmu ča – ča nám předvedl taneční kroužek z naší
školy pod vedením slečny Nely Šubrtové. K tanci hrála kapela LEM pana
Pilcla. Byla tu poprvé a velice chválila atmosféru plesu. Tombola byla bohatá
a pestrá. Téměř na každého se usmálo štěstí a něco vyhrál. Děkujeme všem
sponzorům.
Další z akcí připravovaných KPDŠ je dětský karneval v dubnu a
sportovní odpoledne v červnu. Bližší termíny budou na plakátech. Těšíme se
na Vaši účast.
Lenka Peterková
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Z naší mateřské školy
Zimní ohlédnutí v mateřské škole:
Nový rok 2005 jsme zahájili tradičním pochodem Tří králů – 6. ledna
2005, kdy nám nepřálo počasí, ale na nadšení dětí to nijak neubralo. Začali
jsme ve školní jídelně, poté v základní škole, v Konzumu a na obecním úřadě
jsme naši obchůzku ukončili. Doufáme, že příští rok nám bude počasí více
nakloněno.
Dne 12. 1. 2005 jsme s předškolními dětmi navštívili 1. třídu ZŠ
Sopotnice, kde nás paní učitelka Štrupová uvítala a seznámila s prostředím.
Děti měly možnost seznámení s vyučovací hodinou a jejími pravidly.
Z návštěvy jsme odcházeli natěšeni na vstup do základní školy.
Dne 1. 3. 2005 se uskutečnil zápis do mateřské školy, kterého se
zúčastnilo 9 dětí s rodiči.
STONOŽKA ŠKOLIČKA NA HUMPARKU
Také zimní radovánky na Humparku se pro naši školku stávají tradicí. A
tak i letos tomu nebylo jinak. Dne 2. 2. 2005 jsme ve velkém počtu zamířili
směr Humparek. Tentokrát se nás tam sešlo více škol, protože zde natáčela
Česká Televize, což nám vůbec nevadilo. Děti zamířily přímo do vrchu
kopce. Cestou jsme obdivovali výkony lyžařů a snowboardistů, kteří brázdili
sjezdovku. Nic nebránilo tomu, aby mohly začít soutěže: o nejrychlejší bob, o
nejdelšího tzv. hada, apod. Chvílemi to vypadalo také jako soutěž o nej…
kotrmelec. Když došlo k vyčerpání všech sil, přijali jsme pozváni do chaty na
malé občerstvení. Po doplnění energie jsme opět mohli pokračovat
v bobování na kopci. Nechybělo koulování ani stavění sněhuláka. Po
příjemném, slunečném odpoledni jsme se museli vrátit do školky, i když se
vůbec nikomu nechtělo. A tak „hurá“, příští rok zase na Humparku!
SOPOTNICKÝ MASOPUST
V sobotu 5. 2. 2005 se u Orličanu začaly hemžit různé masky. To začínal
sopotnický masopustní průvod s muzikou. V něm se objevilo mnoho
krásných a hlavně originálních masek - jeptišky, strašáci, šašci, školačka,
bílá paní, policista, piráti, uklízečka, sněhulák, dráček, miminko, kouzelnice,
trpaslík, voják, čarodějnice a mnoho dalších. Průvod prošel s doprovodem
hudby po záhumení, okolo hřiště až dorazil do cílové stanice – pohostinství U
Šafářů. Každý, kdo prošel symbolickou branou dostal, sladkou odměnu,
koblížek. Poté následovaly soutěže pro děti s odměnou a malým
občerstvením nejen pro děti. Po ukončení soutěží bylo vyhodnocení
nejoriginálnějších masek. A nemohl chybět na parketu tanec a volná zábava.
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Myslím si, že přes mrazivé počasí se masopustní rej vydařil a proto
doufáme, že příští rok se sopotnický masopust stane tradicí.
M. Motlová
O HODNÉ MÁŠE A LENIVÉ PARAŠE
16. února jsme navštívili divadlo v Ústí n. Orl. Představení bylo
zpracováno na motivy klasické ruské pohádky. Hodná a pracovitá Máša
nakonec došla ke svému štěstí. Pohádka se dětem líbila.
KARNEVAL - 23. února se v naší mateřské škole uskutečnil karneval –
děti přišly v krásných originálních kostýmech (tímto chválíme maminky za
jejich přípravu). Děti si zatancovaly, zasoutěžily a hlučným průvodem jsme
se došly podívat a předvést masky až do školní jídelny. Na závěr paní
učitelky rozdaly medaile za účast na karnevalu. Před obědem se dětem ani
nechtělo zpět do „civilu“.
Karneval je mezi dětmi velice oblíbený a tak už se těšíme na příští rok.
M. Plocková
Jaro nám lehce zaťukalo na okno a vešlo. Na první jarní den jsme
uskutečnili výlet do Potštejna - rozloučení se zimou. Spolu s dalšími dětmi
z okolních mateřských škol jsme za doprovodu písní, říkadel i tanečků s jarní
tématikou vynesli Moranu, kterou jsme podpálenou vhodili do řeky
s vlastnoručně zdobenými proutky jara. Tradiční pochod Potštejnem se všem
dětem i přihlížejícím rodičům velmi líbil, a tak i jarní počasí nám dopřálo
strávit krásné dopoledne.
Na základě zájmu ze strany rodičů začala probíhat v MŠ výuka hry na
zobcovou flétnu, kterou vede p. učitelka Motlová.
Odpoledne s rodiči, termíny: 7. 4., 28. 4., 4. 5., 26. 5., 9. 6., 16. 6. 2005
od 14,30 hod. do 16,00 hod.
Z důvodu naplánované a již schválené rekonstrukce ŠJ v měsících
červenci a srpnu musí být z hygienických důvodu (odpojení hlavního přívodu
vody,elektřiny + stavební práce) uzavřena ŠJ, a tím v závislosti na
propojených rozvodech také MŠ.
Provoz bude ukončen 1.července 2005, opět zahájen 29. srpna 2005.
OMLOUVÁME SE za vzniklé problémy uzavřením způsobené!
Za kolektiv mateřské školy zpracovala ředitelka MŠ Michaela Diblíková.
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Rok hudby v Sopotnici - 2005
Jak jsme informovali v 1. letošním čísle SZ, připravila naše OB oslavy
200 let od vzniku dechové hudby v Sopotnici. Počátkem března obdržely
všechny domácnosti informační leták s kompletním programem celého
projektu, obsahujícím osm koncertů v průběhu roku. Informaci o této akci
přinesly i Orlické noviny. První koncert cyklu se uskutečnil v sobotu 5.
března 2005 v zasedací místnosti obecního úřadu. Byl to

Komorní koncert
V pořadu koncertu se představilo Ústecké smyčcové kvarteto a sólisté
Jan Lána na violoncello a Vít Žižka na klavír. Zcela zaplněná zasedací
místnost téměř padesáti posluchači vyslechla pozorně skladby J. S. Bacha,
Josefa Haydna, Georga Fridricha Handela, Friderika Chopina a Antonína
Dvořáka. Početné publikum zaujal zejména Dvořákův Klavírní kvintet A dur
v přednesu Ústeckého kvarteta a klavíristy Víta Žižky. Interpreti byli
odměněni vřelým potleskem.
Nejbližší příští akcí cyklu bude 1. května 2005 o sopotnické pouti při mši
v chrámu sv. Zikmunda od 10 hod

Korunovační mše od W. A. Mozarta v podání chrámového sboru
a orchestru. Mše je napsána pro čtyřhlasý sbor, sóla a početný orchestr. Dílo
bylo zkomponováno na počest „korunovace“ poutního obrazu Panny Marie
v solnohradském kostele v roce 1779. I na tuto akci jsou zváni všichni
občané, nejen pravidelní návštěvníci kostela.
V měsíci červnu bude následovat hlavní akce projektu Rok hudby
v Sopotnici – 2005. Bude to

Koncert dechové hudby, známé sopotnické dechovky, která dne
11. června 2005 vystoupí v nastudovaném pořadu pod vedením svého
kapelníka Luboše Langra. Můžeme prozradit, že dechovka pilně zkouší
každý týden. Také pořadatelé z OB usilovně připravují celou akci. Koncert se
uskuteční v letním areálu „U Šafářů“ v sobotu od 16 hod. O týden dříve,
v neděli 5. června, chtějí muzikanti pozvat všechny občany k účasti na svém
koncertu. Absolvují totiž propagační jízdu obcí na valníku taženém koňmi a
budou na příhodných místech vyhrávat. Pro samotný koncert v letním areálu
je mimo vystoupení naší dechovky vyjednáno vystoupení mažoretek a Lady
clubu ze Záchlumí s kankánem. Pořad bude moderovat p. Luděk Vinzens
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z Českých Libchav a zazpívá v něm řada známých zpěváků. Pořadatelé
připravují specielní vstupenky a drobný spisek o historii sopotnické
dechovky, který bude součástí vstupného. Celý program se postupně
upřesňuje. Podrobnější informace budou na plakátech a pozvánkách, které
budou včas dodány do domácností.
Součástí pozvánek totiž bude i jakýsi jízdní řád autobusu, který poskytne
obecní úřad v Českých Libchavách a který bude svážet účastníky na koncert.
Samozřejmě nebude opomenuto ani příslušné občerstvení, o které se postará
restaurace „U Šafářů“. Pořadatelé věří, že se jim podaří celou akci dobře
připravit a také doufají v příznivé počasí. Pokud však počasí příznivé nebude,
uskuteční se koncert na sále „U Šafářů“ .
Jelikož příští číslo SZ vyjde až počátkem července, přidáváme ještě
pozvánku na další koncert cyklu, a sice na

Letní koncert Gemmy. Ten se bude konat v neděli 3. července
2005 v místním kostele. O programu zatím nic nevíme, ale nepochybujeme,
že bude zajímavý. Gemma je totiž velmi úspěšná v širokém okolí, kam ji
zvou pořadatelé, takže má svůj kalendář vystoupení dost plný.
Více o koncertu Gemmy najdete na plakátech. Přijďte, nebudete litovat,
naopak, budete odcházet obohaceni o krásné dojmy z pěkných melodií, stejně
jako ti, kteří již některý koncert Gemmy navštívili .
Za OB mc

Ohlas. . .
V minulém čísle SZ v článku o besedě s důchodci jsme čtenářům položili
otázku, zda si někdo nevzpomene kdy začal ČČK pořádat besedy pro
důchodce. Ozvala se nám pí učitelka Skučková s tímto sdělením:
První beseda se uskutečnila v roce 1969. Konala se v sále kina, dnes
v restauraci Formanka. Důchodcům vyhrávala živá hudba a nebylo podáváno
občerstvení. Od toho roku se besedy konaly každoročně.
Při 4. besedě v roce 1972 se do akce zapojila sociální komise tehdejšího
MNV, vedená zesnulým p. Antonínem Mikešem. MNV přispěl na besedu
finančně, účastníkům mohlo být podáno malé občerstvení a drobný dárek. Od
roku 1974 se Besedy s důchodci pořádají pravidelně v hostinci U Šafářů.
Ta poslední beseda, konaná 27. listopadu 2004, byla tedy podle pí
učitelky Skučkové již 36.
Děkujeme za sdělení!
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Jídelna plná dortů
Agilní Klub žen v Sopotnici uspořádal v sobotu 19. března 2005 svou
další prodejní výstavu dortů a drobného cukroví. Na přípravě se podílelo na
třicet členek klubu, které kolektivně ve čtvrtek pekly, v pátek zdobily a
v sobotu vystavovaly a prodávaly.
Už před osmou hodinou v sobotu nedočkavě přešlapoval před školní
jídelnou zástup asi třiceti zájemkyň s krabicemi v rukou, mezi nimi mnoho
přespolních. Když se konečně v osm hodin dveře jídelny otevřely, vnikl dav
dovnitř, začal vybírat a kupovat. Letošní akce byla pojata spíše jako prodejní
než výstavní. Na stolech ležely jen dorty menší, které se lépe prodávají. Bylo
jich na sto. Pastvy pro oči jako jindy letos tolik nebylo. A protože bylo týden
před Velikonocemi a zrovna svátek Josefa, mnohé výtvory byly věnovány
těmto tématům. Kromě dortů šlo dobře na odbyt i drobné cukroví a koláče.
Bylo půl deváté a na stolech zela prázdná místa po prodaných dortech.
Mnohé z těch, co tam zůstaly, měly poznámku PRODÁNO. Také drobného
cukroví v tu dobu už bylo poskrovnu. Zájem pro pořadatelky jistě
potěšitelný.
Prodejní výstava byla jistě úspěšná, pořadatelky spokojené a určitě
nebyla poslední. Budeme se těšit!
cm

Z turistiky
22 . Novoroční výšlap
Nový rok byl beze sněhu, drobně pršelo. Na návsi u kostela se sešlo
deset pravidelných účastníků této akce.
Vydali se přes Brnou a Potštejn, do Záměle a odtud do Potštejna.
Vzhledem k počasí se šlo po silnicích.
Zakončení bylo tradiční – v restauraci Pod lipami v Potštejně, kam se
dostavili další příznivci odboru.

Do Králík za betlémem (posedmé)
Letos se musili účastníci této pravidelné akce vydat do Králík již brzy
ráno, neboť České dráhy změnily jízdní řád. V Králíkách už skupina čítala 25
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turistů. Cestou na náměstí si prohlédli nový sportovní areál u základní školy a
pak zamířili do Městského muzea, kde vystavovala své obrazy
českotřebovská výtvarnice Martina Novotná. Následoval přesun do bytu
Hejtmanských na prohlídku rodinného betléma, což byl hlavní cíl cesty.
Ačkoli letos bylo dětí málo, i dospělí se rádi podívali na pohybující se
figurky betléma, na vycházející a zapadající betlémskou hvězdu, na
rozsvícená okénka chalup. To vše doprovázeno hudbou koled. Nechybělo ani
obvyklé občerstvení, připravené paní Hejtmanskou. Den byl nádherný, svítilo
slunce, ale sněhu bylo ve městě málo. Spěchalo se na další část akce, na
Hedeč. Zprvu pohodlná cesta se stala obtížnou, když se musilo stoupat po
umrzlém sněhu. Krásné výhledy z Hedeče však byly odměnou. Králický
Sněžník, Suchý vrch, Buková hora a další vrchy byly jako na dlani. Obědvalo
se v restauraci Kačenka, někteří si vyšli i na novou rozhlednu, která se
nachází nedaleko. Potom už zbývalo jen sestoupit do Králík a odjet vlakem
zpět domů.
Výlet se vydařil, nikdo nelitoval příjemně prožitého dne.

Výroční schůze odboru KČT TJ Sopotnice
Konala se 21. ledna 2005 v restauraci Pod lipami v Potštejně při ne zcela
plném počtu členů. Chyběli ti vzdálenější s ohledem na počasí. Schůze přesto
byla schopna usnášení. Byl zhodnocen uplynulý rok, schválena pokladní
zpráva, přijat plán a rozpočet na rok 2005. Diskuse se věnovala zabezpečení
všech akcí tohoto roku, zejména pak pochodu Přes tři hrady a 12. Srazu
cykloturistů ČR.

Fotbalové jaro 2005
Ačkoli to pravé jaro v přírodě teprve přijde, to fotbalové už v nejvyšších
soutěžích začalo. A počátkem dubna začnou i soutěže nejnižší – okresní. Jde
jen o to, jak budou vypadat venkovská hřiště a zda nebudou první kola
odložena. Sněhu na nich leželo dost.
Naši fotbalisté nelenili a včas zahájili zimní přípravu. Už v lednu začali
trénovat a počátkem března sehráli dvě přípravná utkání na umělém trávníku
v Letohradě. Soupeři jim byla mužstva Rybníka a Semanína. V obou zvítězili
shodným výsledkem 2: 1.
Ve dnech 10. až 13. března absolvovali hráči soustředění v Deštném
v Orlických horách.
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Rozpis mistrovských zápasů – jaro 2005
3. 4. Tatenice – Sopotnice
10. 4. Sopotnice – Zálší, zač. v 15 hod.
17. 4. Sopotnice – Čes. Třebová B, zač. v 16 hod.
24. 4. Luková – Sopotnice
1. 5. Sopotnice – Mistrovice, zač. v 16 hod.
8. 5. Těchonín – Sopotnice
15. 5. Sopotnice – Němčice, zač. v 16 hod.
22. 5. Lanškroun B – Sopotnice
29. 5. Sopotnice – Sruby, zač. v 16 hod.
4. 6. Červená Voda – Sopotnice
12. 6. Sopotnice – Jablonné nad Orl. , zač. v 16 hod.
18. 6. Verměřovice – Sopotnice
Připomínáme, že po podzimní části okresního fotbalového přeboru a
předehraném utkání se Sloupnicí jsou naši fotbalisté na 3. místě tabulky se
ziskem 22 bodů a aktivním skóre 27 : 17, se ztrátou tří bodů na druhé
Jablonné nad Orl.
V pátek 18. března 2005 se konal v hostinci U Šafářů Sportovní ples,
který pořádal fotbalový oddíl.

Lyžařská sezóna se vydařila
Letošní zima byla k lyžařům velmi příznivá. Sníh dal na sebe sice dlouho
čekat, sněžit začalo až koncem ledna. Na Humparku se poprvé lyžovalo 22.
ledna a sníh vydržel až do března.
Ve středu 2. února 2005 přijela na Humparek Česká televize. Na pozvání
předsedy SK Humparek M. Koska se dostavili pracovníci zpravodajství ČT
Pardubice a natočili záběry z našeho lyžařského areálu. V ten den dopoledne
tam bylo docela živo. Vlek byl v provozu a na svahu lyžovali žáci místní
školy, na pekáčích se vozily děti ze sopotnické a českolibchavské mateřské
školy. Přítomni byli také starostové obou obcí. Večer a v následujících dnech
čekali netrpělivě všichni informovaní, kdy se na jejich obrazovkách objeví
záběry z Humparku. Stalo se tak až v pátek večer po 18. hodině ve vysílání
pořadu Večerníky na ČT 1.
V sobotu 5 . února otiskly Orlické noviny informaci o lyžařském areálu
v Sopotnici pod ne příliš výstižným titulkem „Nejdříve si musejí ušlapat
svah“.
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V neděli 6. února proběhla na Humparku akce pro děti, tradiční „Jízda
na pekáčích“, které se zúčastnilo dost dětí. Za svou jízdu si vysloužily děti
vždy nějakou sladkost.
Na následující sobotu 12. února připravovali lyžaři závod v obřím
slalomu. V týdnu připravili trať, ale na poslední chvíli musili závod pro déšť
odvolat.
O týden později byla situace už opět příznivá a tak se mohly v sobotu
19. února uskutečnit na Humparku dvě akce. Dopoledne odložený závod
v obřím slalomu a odpoledne Karneval na lyžích s účastí vládce Orlických
hor Rampušáka.
Dopoledního závodu v obřím slalomu se zúčastnilo 41 závodníků.
Počasí bylo příznivé, čerstvý sníh si vyžádal úpravu svahu, byly postaveny
branky. Jelikož se start poněkud opozdil a také s ohledem na odpolední
program, jelo se pouze jedno kolo.
Na stupních vítězů obřího slalomu stanuli:
Ml. žákyně: 1. Hana Peterková, 2. Pavlína Jedlinská, 3. Eliška Vítková
Ml. žáci: 1. Lukáš Pinkava, 2. Viliam Hudzik, 3. Pavel Jariš
St. žákyně: 1.Michaela Martincová, 2. Denisa Faltusová, 3. Lucie Martincová
St. žáci : 1. Václav Peterka, 2. Vojtěch Vondráček, 3. Matěj Himl
Ženy: 1. Iveta Plašilová, 2. Věra Nováková, 3. Mária Hudziková
Muži: 1. Roman Diblík, 2. Milan Martinek, 3. Antonín Bušák a Petr Vítek
Snowboardisté: 1. Igor Hudzik, 2. Jiří Diblík, 3. Radek Skuček, 4. Eliška
Vítková /bez rozdílu kategorií/
Odpoledne téhož dne se konal Karneval na lyžích. Masek bylo o něco
méně než v roce předchozím, ale hlavní atrakcí byl příjezd vládce Orlických
hor Rampušáka, jehož do Sopotnice pozval Josef Diblík, který také celé
zábavné odpoledne moderoval. Maskovaní lyžaři i početné publikum, nejen
ze Sopotnice, očekávalo netrpělivě příjezd Rampušáka. Ten se objevil na
saních tažených koněm. Přijížděl od kravína, ale při jedné zatáčce se sáně
převrhly i s Rampušákem. Nic vážného to však nebylo, obecenstvo se bavilo
a Rampušák po chvíli pokračoval v cestě. Sáně zastavily před chatou a
nastalo vítání Rampušáka chlebem a solí a samozřejmě i něčím říznějším.
Rampušák promluvil k lyžařům i přítomným občanům, popřál hodně zdaru
při budování pěkného areálu na Humparku a ochotně se dal fotografovat
s každým, kdo o to požádal. Pak mu členové lyžařského klubu zapěli svoji
Humpareckou hymnu. Maskovaní lyžaři sjeli dvakrát vyznačený svah a
odborná porota provedla vyhodnocení masek. Od 17 hodin vyhrávala v chatě
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hudební skupina paní Růženy Papáčkové z Českých Libchav a veselá zábava
pokračovala až do noci.
Hned o týden později, 26. února 2005, uspořádal SK Humparek další
akci a sice Sjezd Humparku na čemkoliv. Akce začínala ve 14 hodin. Do té
doby se přihlašovali k účasti „stroje“ a jejich tvůrci i jezdci současně. Letos
bylo přihlášených asi o polovinu méně než loni, což však neubralo na
zajímavosti. Přihlášení absolvovali dvě jízdy a odborná porota měla plné ruce
práce spravedlivě vyhodnotit podle stanovených kriterií nejlepší. Nakonec
rozhodla takto :
Nejoriginálnější vozidlo - dospělí: Bombarďák /mísa WC na lyžích/ Karel Beran
Nejoriginálnější vozidlo - děti: Česílko /židlička na lyžích/ - vodnice
Pavlína Jedlinská
Zvláštní ocenění za vytrvalost: nezvladatelný Splašený tác - Hanička
Peterková
Nejrychlejší jízda – dospělí: Skibob Žamberk – Pavel Morávek
Nejrychlejší jízda – děti: Splašené lyže – Martin a Daniel Kovářovi
1. zvláštní ocenění za nápad: Aerovka s posádkou Broňa Frydrych,
Honza Palčisko, Pepa Vašátko
2. zvláštní ocenění za nápad: Čert na koze jel /koza na řezání dřeva/ Sláva Bušák
Přesnější bilancování sezóny přineseme v příštím čísle SZ. Rozhodně lze
však konstatovat, že sezóna na Humparku se vydařila. Zdá se, že do
Sopotnice si přijelo zalyžovat mnohem více cizích zájemců než jiná léta.
Snad i díky televizi a několika článkům v tisku. S ohledem na příliv cizích
lyžařů, kteří přijíždějí auty, stává se naléhavou potřebou vybudovat nějaké
parkoviště, které by ulehčilo silnici na horním konci, obestavené parkujícími
auty. Věříme, že naši lyžaři si poradí i s tímto problémem.
mc

Z naší historie
Konec II. světové války v Sopotnici - 1. část
Před šedesáti lety, v roce 1945, skončila druhá světová válka, prý
nejstrašnější válka v historii lidstva.
Postihla mnoho národů, zasáhla celou Evropu a přinesla lidem nezměrné
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utrpení. Vyžádala si mnohamilionové oběti na životech i nevyčíslitelné škody
hmotné. Ponechme stranou příčiny této války i její průběh a připomeňme si
dnes jak probíhal konec války u nás v Sopotnici. Využijeme při tom obecní
kroniku, jak jsou v ní zaznamenány události posledních dvou let, měsíců i
týdnů před osvobozením i samotný průběh osvobození obce.
Rok 1944
Po celý rok 1944 bylo cítit, že se konec války blíží, že německá válečná
mašinerie už mele z posledního. V obci si podávaly dveře hospodářské
kontroly, sílil tlak na rolníky, aby odváděli své hospodářské produkty, rostly
hrozby pokutami či kriminálem. Bohužel, našli se takoví občané, kteří
udávali své sousedy, že zabíjejí prase „na černo“ , či že ukrývají neodvedené
potraviny. To pak přijížděla do obce německá kriminálka, hledala,
vyšetřovala a zatýkala. Kronika uvádí, že jedna udavačka z obce pod tíhou
špatného svědomí spáchala sebevraždu, když udala okolní řezníky, že zabíjejí
„na černo“.
V červnu 1944 na udání zatýká hradecká kriminální policie rolníka
Františka Krále č. 2 pro černou zabíjačku a spolu s ním řezníka Františka
Martince, který zabíjačku provedl. Jelikož se při prohlídce našly také nějaké
textilie, byl zatčen i ředitel zdejší továrny Oldřich Mikula. Všichni byli
v Hradci Králové vyšetřováni několik dní, ale vracejí se domů. V září téhož
roku však byl odsouzen rolník František Král za porážku vepře na jeden rok
do vězení a řezník František Martinec na osm měsíců. V listopadu byli
zatčeni mnozí občané pro „černý obchod“ s hospodářskými produkty,
vyšetřováni v Žamberku a převezeni do Prahy. Policie hledá řezníka Václava
Jiskru, který se skrývá po okolních samotách. V prosinci je zatčen Karel
Beneš z č. 29 a převezen do Prahy.
O pouti roku 1944 byla obec vzrušena mimořádnou událostí. V
hostinci u Grundů seděl nějaký cizí člověk, v němž místní mladíci poznali
zloděje, který před týdnem ukradl u Vítků v č. 77 za poledne 10 000,- Kč.
Byli přivoláni četníci z Potštejna. Než však přišli, domělý zloděj zmizel.
Vydal se cestou k Polomi, sledován místními lidmi a později i četníky. Zloděj
se uchýlil do č. 282, ale padl četníkům do rukou. Ukázalo se, že je to Rus,
který uprchl ze zajetí a skrýval se v okolních lesích. Vítkovi ho poznali,
protože měl na sobě košili, kterou mu před časem darovali. Rus byl odveden
do Potštejna a odpoledne převezen do Hradce Králové a předán německé
policii. Vítkovi byli ještě po nějaký čas vyšetřováni.
V té době se v okolních lesích skrývalo mnoho běženců, Rusů a
Poláků, kteří navštěvovali odlehlejší samoty a stavení na horním konci obce.
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Občané je sytili a šatili. Běženci prchali před Němci.
Rok 1945
Počátkem ledna 1945 odjíždí do Hranic na Moravě pětice místních
chlapců na kopání zákopů. Občané je na výzvu obecního úřadu vybavují
teplým oblečením a sám obecní úřad pro ně zajišťuje lopaty a krumpáče.
V témže měsíci se v obci tvoří dvě skupiny partyzánů. Jedna skupina je
napojena na Kostelec nad Orlicí. Skupinu vede Josef Lžičař, člen finanční
stráže, tehdy zaměstnaný na obecním úřadě. Členové skupiny: Karel Jeníček
č. 144, Jan Beneš, Jaroslav Mertlík, Josef Šubrt č. 125, Josef Hradecký č. 169
a Ludvík Valíček, řídící učitel.
Druhou skupinu vede V. Zachař, stárek ve mlýně v Českých
Libchavách. Skupina je napojena na Vysoké Mýto a jejími členy jsou
František Martinec č. 195, Stanislav Martinec č. 145 a Jan Kašpar č. 125.
Řídící učitel František Frydrych podává zprávy o síle a pohybu německých
vojsk bývalému starostovi v Koldíně Láskovi. Pomoc pro ukryté v lesích nad
Sopotnicí organizuje Václav Pop.
V dubnu 1945 se tvoří vojenská jednotka a shánějí se pro ni zbraně.
Jednotka čítá 21 muže a prozatím má dvě vojenské pušky. Teprve v květnu
získává dalších 30 pušek. Velitelem skupiny je řídící učitel Ludvík Valíček.
Sídlo má tato skupina ve škole.
V lednu dochází v Žamberku k dalším výslechům mnoha sopotnických
občanů. Většinou se vracejí domů, ale Jan Martinec č. 44 je uvězněn
v Terezíně. V té době jsou František Král č. 2 a řezník František Martinec č.
107, věznění pro zabití prasete „na černo“, posláni na práce do Německa, kde
je osvobozuje Rudá armáda. Oba se pak strastiplnou cestou vracejí domů.
Počátkem února je jasně slyšet od severovýchodu silné dunění děl, což
značí přibližující se frontu. Vesnicí projíždějí běženci od Krakova a také na
dvaceti dvou vozech zubožení „vlasovci“. V hostincích není v tu dobu nic
jiného k pití než voda.

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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