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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
nastal nám čas dovolených a prázdnin, a my toto období musíme využít
na rekonstrukci školní jídelny. Z hygienických důvodů je nutné modernizovat
vodovodní rozvody, elektroinstalaci a odpady. Tato oprava nás bude stát
325.000,- Kč. Celá rekonstrukce musí být dokončena do poloviny srpna, aby
se stačilo vymalovat, uklidit a nastěhovat zařízení tak, aby se 1. září mohla
jídelna znovu rozjet. Zároveň

také bude

probíhat rekonstrukce kotelny

v základní škole na kotelnu plynovou. Tato rekonstrukce nás bude stát
přibližně 350 tis. Kč. S každým odloženým rokem této výstavby vzrůstají
náklady na vybudování těchto zařízení. Chci Vás také upozornit na malý
počet žáků v naší škole. S ubývajícím počtem žáků nám hrozí zrušení
druhého stupně.
Jistě jste si také všimli nových autobusových čekáren u Kubových. Tyto
čekárny vyrobila obec a náklady na jejich zbudování přišly na 22 tis. Kč.
Na doporučení zastupitelstva jsme přešli k jiné firmě (Odpady Dobruška)
na svoz plastů a skla. Žluté popelnice jsou určené na plasty a měly by se do
nich dávat pouze PET lahve sešlápnuté. Jiný odpad PATŘÍ do komunálního
odpadu. Zelené popelnice jsou určené na sklo. Do těchto popelnic NEPATŘÍ
porcelán, drátěné sklo a autoskla.
Odvoz těchto popelnic se provádí každý týden. V loňském roce bylo
shromážděno a zlikvidováno 2,6 t PET lahví, 4,6 t skla barevného, 17 t
starého papíru, 26 t starého železa, 1,26 t nebezpečného odpadu. Ostatního
komunálního odpadu z popelnic bylo vyprodukováno 252,3 t.
-2-

Celkem obec zaplatila za odpady 387,6 tis. Kč. Od občanů bylo vybráno
360 tis. Kč.
U hřbitova byl nahrazen velký kontejner dvěma malými. Do těchto
kontejnerů se ukládá pouze hřbitovní odpad. I nadále prosíme občany, aby od
náhrobků uklidili různé sklenice a nádoby, které brání sekání trávy kolem
hrobů.
Dále bych chtěl upozornit na stále pobíhající Vaše psy, kteří
nekontrolovatelně pobíhají po obci. Udělejme vše potřebné, aby se i naše
obec nedostala do nepopulárních statistik případů pokousaných dětí nebo
občanů, případně poškození soukromého majetku.
Všichni vlastníci psů mají vůči správci poplatků, t.j. obci Sopotnice,
ohlašovací povinnost a to jak při pořízení nového psa, tak i při úhynu, ztrátě,
prodeji atd. Děkujeme za Váš odpovědný přístup.
V roce 2002 zaplatila obec za el. energii veřejného osvětlení cca 180 tis. Kč
V roce 2003

cca 175 tis. Kč

V roce 2004

cca 136 tis.Kč

Tato úspora vzniká vypínáním veřejného osvětlení v letních měsících.
Dále upozorňujeme občany, že od 1. července do 31. srpna 2005 bude
místní knihovna otevřena každou středu od 16,30 do 17,00 hodin.

Všem spoluobčanům krásné prožití prázdnin a dovolených přeje
Obecní úřad Sopotnice

Ladislav Martinec
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Z naší školy
Akce 1. stupně
4. a 5. ročník měl 5. dubna exkurzi do Prahy. Žáci viděli všechna
významná a historická místa, o kterých se učí v hodinách vlastivědy.
22. 4. je mezinárodní Den Země. 1. stupeň si tento den připomněl
přírodovědnou vycházkou a zdoláním rozhledny v Ústí nad Orlicí.
25. 4. proběhla dopravní soutěž, ve které děti dokazovaly svou zdatnost
v jízdě na kole. V první kategorii (1. a 2. ročník) byli nejlepší Martin Panuš a
Jan Hledík. Ve druhé kategorii (3. a 4. ročník) zvítězili Damián Volcov a
Markéta Benešová.
13. 5. získal 4. a 5. ročník Průkaz mladého cyklisty na dopravním hřišti
v Ústí nad Orlicí.
Školní výlet 1. stupně se konal 9. 6. a začal v pardubickém eko-centru
Paleta. Pro děti byl připraven program – vyráběly ručně svíčky a zahrály si na
archeology. Na zpáteční cestě jsme navštívili Kunětickou horu a prohlédli si
hrad.
20. 6. žáci shlédli pohádku „Jak na obra“ v podání Divadla v pytlíčku.
Dětem se představení velice líbilo, protože se do něj mohly samy zapojit.
Předposlední den školy jsme navštívili Vojenský útvar Kerhartice. Děti
viděly vojenskou a hasičskou techniku. Byly nadšené, protože si mohly vše
prohlédnout zblízka.

Sběr pomerančové kůry a léčivých rostlin
Koncem dubna byl ukončen sběr pomerančové kůry. Celkem bylo
nasbíráno 46,7 kg kůry. Získané peníze budou použity pro děti. Nejpilnější
sběrači byli odměněni. Jedná se o následující žáky: Lenka Langrová, Markéta
Benešová, Jan Hledík, Eliška Vítková, Vojtěch Martinec.
Sběr léčivých rostlin pokračuje i přes prázdniny. Usušené rostliny mohou
žáci nosit do 30. září 2005.

Sběr starého papíru
V průběhu měsíce dubna a května proběhlo jarní kolo ve sběru starého
papíru. Žáci nasbírali celkem 6709 kg papíru.
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jméno
třída
hmotnost
1. Stanislav Beneš
4.
518 kg
2. Kateřina Jiskrová 9.
352 kg
3. Eliška Vítková
3.
258 kg
4. Vladan Stárek
8.
247 kg
5. Kateřina Hájková 3.
223 kg
Za podzimní a jarní kolo bylo nasbíráno celkem 13 589 kg papíru.
Nejvíce za obě kola – Kateřina Jiskrová – 929 kg.

Akce 2. stupně
Dějepisná soutěž
Mladí nadějní historici z 8. třídy se zúčastnili dějepisné soutěže „160 let
železnice Olomouc – Praha“ vyhlášené Východočeským muzeem
v Pardubicích. Tým ZŠ Sopotnice ve složení Martina Kalousková, Ivona
Dušková, Barbora Martincová, Vojtěch Kovář, Petr Pánik a Josef Ledr se
umístil na vynikajícím 6. místě v krajském kole. Děkujeme všem
zúčastněným za zájem a dlouhodobou přípravu na tuto soutěž.

Počítačová soutěž
V průběhu měsíce dubna proběhlo školní kolo počítačové soutěže. Na
prvním místě se umístil tým deváté třídy ve složení Tomáš Lukavec, Milan
Faltus, Jan Slabý.

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Ve čtvrtek 15. dubna se uskutečnilo základní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů. Soutěž se skládá ze dvou částí – teoretické (pravidla
provozu na pozemních komunikacích) a praktické (jízda zručnosti na kole).
I. kategorie – 5. a 6. třída
pořadí
jméno
1.
Pavel Krejčí
2.
Martin Pinkava
3.
Barbora Martinková

test
15
20
15

jízda celkem
5
20
9
29
15 30
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II. kategorie – 7. a 8. třída
pořadí
jméno
1.
Josef Ledr
2.
Jiří Martinec
3.
Zbyněk Vondráček

test
5
5
15

jízda celkem
7
12
11 16
5
20

Den Země
Dne 22. 4. 2005 se uskutečnil Den Země. Žáci druhého stupně se podíleli
na důkladném úklidu určených prostor: 6. třída okolí školy a obchodu, 7.
třída autobusové zastávky, 8. třída hřiště a 9. třída školního pozemku. Po
úklidu, při kterém se žáci činili s nebývalou vervou, přišla na řadu druhá část
programu. Žáci 6. třídy podnikli vlastivědné putování krajinou, při kterém
vyčistili vyvěrající potůček v místě „Pod horou“. Žáci 8. a 9. třídy sehráli
s nadšením hru o globálních problémech lidstva „Obchod aneb Jak funguje
neviditelná ruka trhu“. Doufáme, že se Den Země líbil opravdu všem a příští
rok v této krásné tradici budeme pokračovat.

Soutěž „Poznej a chraň“
Ke Dni Země probíhala na škole od 31. 3. do 27. 5. 2005 přírodovědná
soutěž Poznej a chraň. Cílem bylo poznávání rostlin v rodném kraji a obci.
Ve vitríně na horní chodbě školy bylo postupně umístěno 92 rostlin. Správné
určení rodového i druhového jména bylo hodnoceno dvěma body.
Soutěže se zúčastnilo 35 žáků 5. - 7. třídy ZŠ. První místo patří Jitce
Plíhalové ze 6. třídy, která získala 142 bodů ze 184 možných. Druhý byl
Tomáš Blažek se 135 body, třetí Michal Beneš se 125 body, oba také ze 6.
třídy. Blahopřejeme.

Hokejbal proti drogám
V absolutním hodnocení okresního kola získala ZŠ Sopotnice 6. místo v
konkurenci 16 zúčastněných týmů. Bohužel, o jedno místo nám tak unikl
postup do finále.
Turnaj se konal 21. 4., o jeho důležitosti a kvalitách svědčí i dvě
rozsáhlé reportáže v Orlických novinách. Turnaj ozdobila také přítomnost
dvou pozdějších mistrů ČR ve své věkové kategorii – Davida Stárka a
Vojtěcha Blažka – v našem týmu.
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Výsledky ZŠ Sopotnice:
ZŠ Dobrovského Lanškroun
2:1 (2:0)
ZŠ Sv. Čecha Choceň
0:1
ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí 2:0
Složení týmu: D. Stárek, J. Slabý, V. Šubrt, M. Faltus, V. Blažek, T. Khol,
M. Horáček, P. Kubový, J. Ledr, V. Vondráček, R. Doležal.

Běh údolím J. A. Komenského
Elitní běžci ZŠ Sopotnice se 23. 5. 2005 účastnili již třináctého ročníku
Běhu údolím J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí. Na trati 1200 m se ve
velké konkurenci zaskvěl Jiří Martinec, který vybojoval 6. místo. Velmi
kvalitní výkon podali i Jan Krčmář a Pavel Krejčí. Na trati 1600 m doběhl ve
třetím nejrychlejším čase Jiří Balaš, který byl později poněkud zvláštním
způsobem diskvalifikován. Ve výsledkové listině tohoto závodu byli na
předních místech i další běžci – Petr Krčmář, Vladan Stárek a Pavel
Kuběnka.
Naše děvčata – Hana Jarešová, Barbora Martinková a Tereza Kiselová –
podala na trati 1200 m kvalitní výkony, a přestože se žádná neumístila na
čelních místech, ostudou jejich výkon rozhodně nebyl.
V konkurenci 20 škol zanechali naši závodníci velmi dobrý dojem a patří
jim dík.

Školní výlety druhého stupně
6., 7. a 8. třída se společně vypravily na vlastivědné putování do
Moravského krasu. Výlet se konal 30. 5. za krásného počasí. Žáci navštívili
Sloupsko-šošůvské jeskyně, lanovkou vyjeli na Macochu a prohlédli si
nádherné Punkevní jeskyně. Snad nejvíce je zaujala jízda loďkami po hladině
podzemní říčky Punkva a mnohé jímala závrať při představě hlubin pod nimi.
Dne 2. 6. se stejné třídy vypravily na dějepisnou exkurzi do pevnostního
města Josefov. Na místě byl připraven celodenní program, děti měly možnost
vystřelit z děla, prohlédly si podzemní prostory pevnosti, vojenské i městské
muzeum a dokonce podnikly i jakousi „výpravu odvahy“ spojenou
s hledáním pokladu. Závěr zážitky nabitého dne obstarala návštěva
Železničního muzea v Jaroměři a s ní spojená prohlídka staré železniční
techniky.
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Devátá třída měla jiný program. Její výlet do jižních Čech se konal 14. 6.
- 15. 6. a znovu nám přálo počasí. První den jsme si především prohlédli
krásné historické městečko Slavonice včetně věže a tajuplného gotického
podzemí. Druhý den žáky čekala prohlídka zříceniny hradu Landštejn,
jednoho ze tří dochovaných hradů v románském stylu v České republice,
následovala osmikilometrová procházka úchvatnou Českou Kanadou a jízda
po úzkorozchodné trati do Jindřichova Hradce a po jeho prohlídce odjezd do
Ústí nad Orlicí.

Fotbalový turnaj
Dne 20. 6. 2005 se konal v Sopotnici fotbalový miniturnaj mezi ZŠ
Sopotnice a ZŠ Libchavy. Po zdařilém výkonu našich žáků a hlavně
zlepšenou hrou ve druhém poločase jsme zaslouženě zvítězili 7:5 (2:3).
Třemi góly do sítě soupeře se blýskl Marek Horáček. Poděkování patří také
ostatním žákům, kteří se ctí reprezentovali školu: J. Martinec, P. Krčmář,
L. Plíhal, R. Kalousek, P. Pánik, P. Kuběnka, V. Kovář, M. Faltus, V.Blažek,
T. Khol, P. Kubový, D. Stárek.
Děkujeme také TJ Sopotnice za poskytnutí technického zázemí.

Závěrečné rozloučení se školním rokem
Jak je již tradicí, dne 23. 6. se konalo vystoupení žáků školy pro rodiče.
Tématem letošního rozloučení se školním rokem v sále místní restaurace
„Formanka“ byla pohádka o drakovi. Každá třída si připravila vystoupení, ve
kterém děti symbolicky svými nově získanými znalostmi usekávaly hlavy
devítihlavé sani. První stupeň pod vedením paní učitelky Štrupové a paní
učitelky Hubálkové předvedl pásmo písniček, básniček a vyprávění, ukázal se
nám i taneční kroužek. Šestá třída s velkým úspěchem sehrála příběh o výletu
do pravěku, „sedmička“ strašidelnou frašku „Zlé sny“ a „osmáci“ vtipnou
scénku inspirovanou hodinami zeměpisu. Poté již byl čas na vyhlášení
nejúspěšnějších žáků letošního roku a především na rozloučení s odcházející
devátou třídou a rovněž poděkování učitelskému sboru.
Tak jsme znovu připojili další střípek k mozaice mnoha akcí, kterým
naše škola zpestřuje a zpříjemňuje žákům jejich školní léta a věříme, že
představení přispělo i k dobré náladě mnoha rodičů a přátel školy. Za rok
nashledanou!
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Sportovní dopoledne
Těsně před závěrem školního roku již myšlenky dětí zabíhají více
k prázdninovým radovánkám a škola se stává nepříjemnou přítěží. Proto celý
druhý stupeň s nadšením přivítal konaní již tradičního sportovního dopoledne
dne 27. 6. na hřišti v Sopotnici. Děti soutěžily v mnoha disciplínách – v hodu
granátem na cíl, ve znalostech pravidel silničního provozu a zdravovědy a ve
střelbě vzduchovkou vleže. Všechny velice zaujala ukázka nasazení mladých
dobrovolných hasičů, rovněž žáků naší školy. Dopoledne plné pohybu bylo
zakončeno fotbalovým zápasem chlapců a turnajem dívek v přehazované.
Dle příspěvků kolegů zpracoval p. uč. D. Shakhar
Žákům i jejich rodičům přejeme příjemné prožití prázdnin a dovolené.
Mgr. Věra Vašková

Z naší mateřské školy
"Už je léto, už je léto, už k nám jedou prázdniny". Školní rok se
nezadržitelně přiblížil ke svému konci, práce s dětmi v Mateřské škole v
Sopotnici vrcholí. Vždycky přemýšlíme, co se nám podařilo, co jsme zůstali
dlužni.
Letošní školní rok 2004/2005 jsme s dětmi navštívili 7 x divadelní
představení:
Putování za švestkovou vůní – Divadlo Oblázek Havířov
Nápad myšky Terezky – Divadlo Matěje Kopeckého Praha
Královna barev – Divadélko z pytlíčku Pardubice
Zlatovláska – Mladá scéna Ústí nad Labem
O hodné Máše a hloupé Paraše – Divadlo Piškot Liberec
Pinocchio – Hravé divadlo Brno
Jak na obra? – Divadélko z pytlíčku Pardubice
Tradiční plavecký výcvik nám byl několikrát přesunut, díky rozsáhlé
rekonstrukci Krytého bazénu Česká Třebová, na termín prosinec – únor.
I letošní rok jsme však byli s plaveckými vedením instruktorů velmi
spokojeni, neboť individuálně přistupovali k dětem, dopomohli překonat
počáteční strach z nového prostředí i vody. Děti odjížděly vždy spokojeny a
poslední lekci byly také po zásluze odměněny „mokrým vysvědčením“ +
malým dárečkem.
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Mezi nové akce MŠ jsme zařadili 3 velmi úspěšná setkání s volně
žijícími zvířaty:
Sovy ve školce - 25. října 2004
Ježci - 15. listopadu 2004
Žabky do škol - 2.5.2005, které nám zprostředkovala přímo v prostorách
MŠ majitelka ze Záchranné stanice pro poraněná a nalezená zvířata z České
Třebové. Děti se seznámily blíže s životem a vlastnostmi těchto zvířat,
dozvěděly se také návod, jak pomoci volně žijícím zvířatům. Setkání sklidilo
velký ohlas mezi dětmi, budeme tedy doufat, že i v příštím školním roce se
nám podaří tato setkání zopakovat.
Měsíc prosinec jsme zahájili „výletem za poznáním“ do Kostelce nad
Orlicí, kde jsme navštívili výrobnu vánočních ozdob a pekárnu, kde nám
velmi chutnalo. V měsíci plném tradic jsme uspořádali Mikulášskou besídku
s rodiči, napekli jsme perníčky pro nadílku u stromečku a obdarovali jsme se
vzájemně o kouzelné vánoční zážitky.
Nový rok jsme zahájili Tříkrálovou poutí vesnicí. Dne 2. 2. 2005 jsme
uskutečnili sportovní dopoledne plné zimních radovánek na Humparku.
5. února 2005 - sopotnický masopustní průvod s muzikou, na který přišly
děti společně s rodiči v krásných originálních kostýmech.
23. února 2005 jsme navázali na masopust tradičním karnevalem plným
her a soutěží pouze pro děti v MŠ.
První jarní dny jsme přivítali tradičním pochodem Potštejnem, loučením
se zimou - Vynášení Morany a výletem Pod horu – hledání jara (bledulky) v
Sopotnici.
Duben – měsíc bezpečnosti, jsme navštívili Hasičský záchranný sbor
Hylváty, kde pro nás připravili již tradičně velmi poutavý program plný
ukázek práce hasičů i záchranářů. Měsíc jsme zakončili na košťatech
soutěžemi, opékáním, vařením kouzelných lektvarů apod. činnostmi
spojenými se svátkem čarodějnic.
5. května jsme nezapomněli popřát maminkám pásmem písniček a
pohádek, ale také kytičkou ve vlastnoručně zdobeném květináči. Pro ostatní
hosty jsme připravili pohoštění, ze kterého nezbyl ani drobeček. Odměnou za
zdařilou práci nám byl výlet vlakem do Častolovic, kde jsme navštívili oboru
zvířat.
Ke dni dětí nám byl do mateřské školy doručen dopis od loupežníka
Fouska s podrobnou mapou, která nás dovedla po cestě plné úkolů až
k vytouženému pokladu.
10. června 2005 - společný výlet s rodiči do hlavního města Prahy - za
cílem návštěva ZOO. Výlet jsme uskutečnili vlakem, metrem a parníkem přes
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celou Prahu, což nám přineslo spoustu nevšedních zážitků z dopravy. Také
ZOO byla pro děti velmi poutavá, hlavně po povodni 2002 nově
zrekonstruované prostory - pavilon goril, Indonéská džungle, dětské koutky,
apod. Myslím, že děti i rodiče odjížděli spokojeni, a nebyli zde naposledy.
Výlet můžeme jen doporučit na tip pro letošní prázdniny.
Také letos jsme nemohli vynechat červnovou návštěvu Potštejna –
Vochtánka a cukrárna, kde jsme si společně zamlsali.
Z 22. na 23. června jsme v MŠ pořádali Noc odvahy – na které jsme se
rozloučili s našimi předškoláky, kteří v září 2005 nastoupí do 1. třídy ZŠ:
Denisa Trejtnarová, Jiří Novák, Martin Vogl, Renáta Hájková, Roman Plch,
Vendula Vaňková.
Dovolte mi popřát jim, aby jejich první krůčky do ZŠ byly jen tou
„pravou“ nohou - plné úspěchu, pohody a radosti!
Z důvodu plánované rekonstrukce ŠJ v měsících červenci a srpnu musí
být z hygienických důvodu (odpojení hlavního přívodu vody) uzavřen provoz
ŠJ i MŠ. Provoz byl ukončen: 1. července 2005
Provoz bude zahájen: 29. srpna 2005.
OMLOUVÁME SE za vzniklé problémy tím způsobené!
V případě zájmu o zajištění náhradního stravování – kontaktujte p. Marii
Martincovou – tel. 465584190.
Závěrem musím poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy, nejen
pedagogickým, kteří s láskou pečují o Vaše děti, ale také provozním, kteří se
stejnou láskou zabezpečují chod ŠJ i MŠ, aby nám chutnalo a měli jsme stále
čisto a útulno.
Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci i drobné sponzorské
dary, které potěší nejen nás, ale především děti a těšíme se v září
nashledanou!
Za kolektiv mateřské školy zpracovala Michaela Diblíková, řed. MŠ
a my si dovolíme připojit ještě malý postřeh jedné maminky...
Paní učitelky z MŠ uspořádaly noční školku. Vzhledem k tomu, že jsme
nevěděli, co můžeme od naší dcery očekávat, byli jsme mile překvapeni,
když vše proběhlo v pořádku. Děti byly spokojené, nestýskaly si ani večer, a
to vypovídá o tom, že paní učitelky zvládly celou akci na jedničku...
Tímto jim děkuji a přeji pěkné prázdniny.
dm
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Rok hudby v Sopotnici - 2005
Korunovační mše
1. máje se v sopotnickém kostele sešlo na mši nebývale mnoho
účastníků. Byla se totiž pouť. A protože letos Sopotnice slaví Rok hudby,
zapojil se i místní chrámový sbor a orchestr, který k této příležitosti nacvičil
Korunovační mši od W. A. Mozarta. Je to dílo náročné, proto sbor s
nácvikem započal záhy po vánocích a celé čtyři měsíce se pravidelně scházel.
Mše začala v 10 hodin a sloužil ji sám generální vikář naší diecéze mons.
Josef Socha. Dále naše pozvání přijala i senátorka Ludmila Müllerová. Ta se
do mše také aktivně zapojila a přečetla úryvek z Bible. Celkem bylo
přítomno odhadem asi 200 lidí.
Velmi příjemnou atmosféru ještě po mši podpořilo malé překvapení rozdávaly se totiž pouťové koláče, které upekly členky sboru. Ty také na faře
připravily malé posezení. Toho se zúčastnili i mons. Socha a paní Müllerová,
kterým se poutní mše v Sopotnici - podle jejich slov - velmi líbila.
S nacvičeným programem pak ještě hudebníci během následujících
týdnů zavítali do Žamberka, Písečné a Vamberka.
Další možnost uslyšet místní chrámový sbor a orchestr bude o posvícení
- 16. října od 10.00, kde by měla zaznít Missa brevis („krátká mše“) od Jiřího
Pavlici z roku 1997.
jv

„Zvací jízda“
V neděli 5. června proběhla zvací jízda místní dechové hudby, která
touto formou zvala občany na svůj koncert k dvousetletému výročí trvání
dechové hudby v obci. Z dolního konce vyjel valník obsazený muzikanty,
kteří na vybraných místech vyhrávali. Valník tažený koňmi kočíroval
p. Bedřich Vyčítal. Muzikanti projeli celou obcí a jejich hudební pozvánka
byla občany přijímána příznivě. Vždyť podobná akce už v obci dlouho
neproběhla.

Slavnostní koncert dechové hudby
V sobotu 11. června 2005 nadešel konečně den, na který se naši
muzikanti dlouho pečlivě připravovali. Odpoledne od 16,00 hod. se v letním
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areálu U Šafářů sešlo přes dvě stě milovníků dechovky, aby vyslechli
připravený program a spolu s našimi hudebníky oslavili významné jubileum.
Pořadatelé připravili zvláštní vstupenky, návštěvníci k nim obdrželi spisek
„Sopotnická dechovka 1805 – 2005“ , na stolech je čekaly koláče, připraveno
bylo také občerstvení všeho druhu. Některé návštěvníky koncertu přivezl
autobus z Českých Libchav, jiné svážel po obci.
Dvouhodinový program moderoval p. Luděk Vinzens z Českých
Libchav. Uváděl jednotlivé skladby, řekl něco zajímavého o autorech a
připomenul dlouhou historii dechové hudby v Sopotnici. Dechovka, řízená
kapelníkem Lubošem Langrem, hrála známé skladby od Vejvody, Poncara,
Bláhy, Kubeše, Vacka a dalších autorů. Byly to vesměs skladby známé, takže
mnozí posluchači si zazpívali spolu se zpěváky dechovky. Těmi byli pánové
Jan Kašpar, Jan Hradecký, Luděk Vinzens, František Šantrůček z Chocně a pí
Dana Frejvaldová z Vamberka. Všichni návštěvníci koncertu byli příjemně
překvapeni, jak to našim muzikantům pěkně zní. Sopotničtí muzikanti se
vytáhli. Bylo znát, že zkoušeli opravdu poctivě.
Velkým, ale příjemným překvapením bylo, když na parket
napochodovaly mažoretky Berušky z Chocně, které pod vedením pí Aleny
Balcarové vystoupily za doprovodu naší dechovky osmkrát, pokaždé v jiných
kostýmech. Bylo opravdu na co se dívat! Však je také obecenstvo odměnilo
vždy vřelým potleskem. Vedoucí mažoretek pochválila výkon naší dechovky.
Prý tak pěkně už dlouho jejím děvčatům žádná dechovka nezahrála.
V průběhu koncertu vystoupil s blahopřáním starosta p. Ladislav
Martinec, kmenoví muzikanti sopotnické dechovky obdrželi pamětní listy a
kapelník Luboš Langr a nejstarší člen dechovky p. Josef Javůrek navíc
zvláštní ocenění. Když vlastní program koncertu skončil, nastala přestávka a
po ní se na parketu objevily dámy z Lady clubu ze Záchlumí a zatančily
kankán na známou melodii z operety Orfeus v podsvětí. Tu však nehrála
naše dechovka, ale zazněla z magnetofonového pásku. Opět se ozval bouřlivý
potlesk a zaznělo volání opakovat. Pak opět nastoupili na pódium muzikanti a
ještě asi půl hodiny vyhrávali k poslechu i k tanci.
Koncert skončil po 20. hodině. Lze říci, že byl velmi úspěšný. Vyšlo
počasí, které před koncertem ještě v sobotu dopoledne hrozilo deštěm.
Pořadatelé mohou být spokojeni. Jen snad trochu mrzí malá účast
sopotnických občanů, ale to je stará nelichotivá sopotnická tradice – malý
zájem o vše, co se v obci děje. Odhaduje se, že polovinu z oné dvoustovky
přítomných tvořili přespolní. Škoda. Možná ti, kteří zaváhali, chtějí přijít za
dalších dvě stě let. Výmluvy, že o koncertu nevěděli, jsou směšné.
O týden později, v neděli 19. června 2005, si sopotnická dechovka
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zahrála ještě jednou. Bylo to v Českých Libchavách u Habřinky, kde se
slavilo druhé výročí svěcení obecního praporu. Naši muzikanti přednesli
program, který měli připravený pro koncert v Sopotnici. A opět s nimi
vystoupily mažoretky Berušky z Chocně.
Po naší dechovce nastoupila na pódium profesionální dechovka
Moravěnka z Brna. Zde však bylo publikum početnější. Prý na 400 platících
diváků, mezi nimi mnozí ze Sopotnice. Ani v Českých Libchavách
sopotnická dechovka nezklamala a zahrála výborně, což pochvalně publikum
kvitovalo potleskem i slovním vyjádřením.

Letní koncert Gemmy
V pořadí čtvrtý koncert cyklu rok hudby v Sopotnici se uskutečnil 3.
července od 17 hodin v místním kostele. Připravila ho skupina Gemma, která
tradičně kvalitními hudebními výkony zpříjemnila nedělní odpoledne více
než padesátce posluchačů.
Zazněly skladby od Mozarta a Palestriny, ale program byl tvořen
převážně písněmi od skupiny Abba.
Příští vystoupení Gemmy v Sopotnici je plánováno v době vánoční, a to
30. prosince.

Rok hudby pokračuje
Po začátku nového školního roku - 11. září 2005, proběhne další
koncert, opět v místním chrámu, kde od 16 hod. vystoupí vokální okteto
Generace.
I o této akci najdete informace na plakátech .
mc

Z činnosti SDH
7. 1. se konala výroční valná hromada SDH Sopotnice v pohostinství
Formanka za účasti 40 členů a 12 hostů z okolních sborů. Byla zhodnocena
činnost za rok 2004. Někteří naši členové byli odměněni medailemi a
pamětními listy ke 140. výročí založení prvního dobrovolného sboru v
Čechách, a to ve Velvarech.
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20. 1. se konal hasičský bál, též v pohostinství Formanka. Účast občanů
byla spíše slabá, zúčastnilo se asi 110 tanečníků a tanečnic. Příští ples se
bude konat 21. 1. 2006.
7. 2. opustil po krátké těžké nemoci naše řady náš dlouholetý preventista,
velitel a v posledních letech starosta sboru bratr Josef Skuček. Čest jeho
památce!
14. 5. proběhla jako každý rok okrsková soutěž v požárním sportu, kde
se naše družstvo umístilo na 5. místě a družstvo mladých hasičů na místě 1.
Ve čtvrtek 30. 6. se uskutečnila členská schůze SDH. Na této schůzi
proběhla volba nového starosty sboru. Starostou byl jednomyslně zvolen
bratr Ladislav Felcman. Zároveň proběhla volba nového pokladníka, kterým
byl zvolen Pavel Jedlinský. Novým strojníkem byl za bratra Jedlinského
zvolen bratr Jan Hájek ml. Všem nově zvoleným přeji mnoho úspěchů a
zdaru ve vedení sboru. Děkuji bratru Františku Martincovi za jeho
dlouholetou a dobře vykonávanou práci ve funkci pokladníka.
Jubilea našich členů: duben 2005 - Jiří Malátek (50)
František Prachař (50)
červen 2005 - Zdena Hledíková (80)
Naše mládež
Koncem května se družstvo mladých hasičů zúčastnilo závěrečného kola
hry plamen 2004 - 2005, kde si polepšilo z 38. místa na místo 32.
14. 5. se družstvo zúčastnilo okresové soutěže, kde se umístilo na 1.
místě před Libchavami.
25. 6. se družstvo zúčastnilo her a soutěží v Prorubkách u Rychnova, kde
poprvé cvičili s dvacetimetrovými hadicemi a zvládli útok za 48 vteřin.
27. 6. družstvo provedlo dvě ukázky při konání sportovního dne školy.
První ukázka byl klasický požární útok na terče a druhá ukázka zásah na
hořící papírovou školu. Obě ukázky se vydařily.
Plánované akce
6. 8. ve 13.00 se konají již tradiční Hry bez katastru. V letošním roce s
tou změnou, že pořádající Česká Rybná je uskuteční na domácím hřišti.
20. 8. se naše soutěžní družstvo a družstvo mladých hasičů zúčastní
Memoriálu Miloše Felcmana, též v České Rybné.
jh
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Přehlídka dravců
28. 6. se na místním hřišti uskutečnila přehlídka dravců brněnské
společnosti Zayferus spojená s předvedením jejich letových schopností a
loveckého umění. Viděli jsme kriticky ohrožené dravce, jak volně létají a loví
kořist. Ukázky byly doprovázeny poutavým profesionálním výkladem.
Někteří z diváků měli možnost zavolat si dravce na ruku.
Tato ukázka se uskutečnila díky Mysliveckému sdružení v Sopotnici a za
finanční podpory sponzorů: Stavební práce Petr Martinec, Ota Stárek a
Autodílna Beta (Vladimír Hynek).
dh

Z turistiky
Pochod Přes tři hrady
Letos se šel již 33. ročník pochodu Přes tři hrady a současně se jel 21.
ročník cyklojízdy Přes tři hrady na kole. Bylo to v sobotu 7. května 2005.
Navíc bylo našemu odboru svěřeno uspořádání 12. ročníku Srazu cykloturistů
České republiky, jako významná akce KČT s celostátním významem.
Pořadatelé z místního odboru KČT se na akci pečlivě připravili, očekávalo se
přes tři tisíce účastníků. Nepříznivé počasí před akcí však účast velmi
poznamenalo. Naštěstí se počasí v sobotu ukázalo z té lepší stránky, ale i tak
byla účast poloviční oproti očekávání.
V páteční podvečer dne 6. května 2005 se uskutečnilo v Potštejně
slavnostní zahájení Srazu cykloturistů za početné účasti hostů z ústředí KČT
a veřejné správy, ale za velmi malé přítomnosti samotných cykloturistů. Těm
zabránilo do Potštejna přijet velmi chladné a deštivé počasí. Zahájení bylo
situováno do Potštejna proto, jelikož tam měli účastníci zajištěno ubytování,
když v Sopotnici žádné ubytovací kapacity nejsou.
V sobotu 7. května 2005 se turisté scházeli a sjížděli na start akce velmi
váhavě. Zřejmě se ještě doma rozmýšleli zda do Sopotnice vyrazit, či zůstat
doma. Nakonec se jich dostavil přece jen slušný počet.
Na pěších trasách pochodovalo 1 290 turistů,
z toho na 16 km 1 165, na 30 km 110 a na 50 km 15.
Na cyklotrasy vyjelo celkem 356 cyklistů,
z toho: 32 km – 132, 50 km – 79, 100 km – 10, 150 km – 5
a horská kola – 130
Celková účast – 1 646 evidovaných turistů.
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V cíli čekaly na úspěšné absolventy vybraných tras nové, tentokrát
dřevěné medaile, diplomy a další upomínky. Od 13,00 hod. vyhrávala na
hřišti vynikající profesionální hudební skupina NIGHT AND DAY BAND
z Brna. Většina účastníků poseděla, přišli i domácí, kteří se pochodu
nezúčastnili. Nikomu se domů nechtělo. K výborné pohodě vyhrávala
skupina až do 18,00 hod. O občerstvení se postaral spolehlivě fotbalový
oddíl. Nechyběly ani stánky jako na pouti, jak už bývá v posledních letech
zvykem.
Po 33. ročníku pochodu už přesáhla absolutní účast 70 000. Přesně je to
70 218 turistů, což činí průměrnou účast na jeden ročník 2 128. To je slušné,
co myslíte ?
Příští - 34. ročník pochodu a 22. ročník cyklojízdy se koná v sobotu
6. května 2006. Nezapomeňte si poznamenat!

Ličenské kolečko potřetí
Již třetí ročník cykloakce Ličenské kolečko pořádal náš odbor ve
spolupráci s TJ Sokol Lično a obecním úřadem v Ličně čtrnáct dní po našem
pochodu, v sobotu 21. května 2005. Zúčastnil se zatím rekordní počet
cykloturistů - 180. Akce proběhla za velmi krásného počasí. Cyklisté si mohli
vybrat trasy na 30, 50, 100 km a trasu pro horská kola na 30 km. Zdá se, že
cykloturistika se v tomto regionu uchytí a najde četné vyznavače.

Odbor KČT připravuje
Ve dnech 13. až 25. července 2005 uskuteční odbor KČT TJ Sopotnice
zájezd s náplní vysokohorské turistiky, letos do Norska. Účastníci
autokarového zájezdu navštíví norské hory, vodopády a fjordy. Vedoucím
zájezdu je předseda odboru Petr Lžičař st. Zájezd je už plně obsazen.
27. ročník dálkového etapového pochodu Povodím Orlice se chystá na
dny 30. září až 2. října 2005. Start bude mít v Častolovicích a cíl poslední
etapy v Letohradě. Oba noclehy jsou zajištěny v Potštejně. Účastníci se
mohou vydat na pěší trasy, nebo si vyjet na kolách. Páteční trasa měří asi 20
km, v sobotu si mohou turisté vybrat trasu delší /42 km/, nebo kratší /28 km/.
Závěrečná nedělní trasa měří 23 km. Cyklotrasy si určí cyklisté sami.
Přihlášky přijímá a informace podá Miloslav Coufal.
mc
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Informace z Humparku
Lyžaři SK Humparek se sešli na své valné hromadě dne 9. dubna 2005.
Předmětem jednání bylo hodnocení uplynulé sezóny a spřádání plánů pro
příští období, to nejbližší i to vzdálenější.
SK Humparek má ke dni konání valné hromady 80 členů. Ti v sezóně
2004 – 2005 odpracovali při přípravě na zimu a při provozu vleku celkem
1185 brigádnických hodin.
Lyžařský vlek na Humparku byl v letošní sezóně v provozu 44 dní,
ačkoliv se začínalo teprve 22. ledna 2005.
Sezóna byla ukončena až 16. března. Vlekem se přepravilo na vrchol
kopce neuvěřitelných 31 815 sportovců a lyžařů s permanentkou. Provoz
vleku probíhal bez vážnějších závad, díky dobré letní přípravě a také
zásluhou obětavé práce obsluhy vleku. Na Humparku uspořádali lyžaři
několik vydařených akcí, o nichž jsme přinesli informace v minulém
čísle SZ.
Volbou potvrdila valná hromada ve funkcích ve výboru dosavadní
funkcionáře. A tak předsedou zůstává Bohumír Kosek, hospodářem Ladislav
Kuběnka, tajemníkem Bc. Hana Martinková, pokladníkem Jan Buben,
správcem vleku Jiří Martinec a členy výboru Petr Skuček a Eva Martincová.
V usnesení z valné hromady si členové stanovili naléhavé úkoly pro nejbližší
období, stanovili pracovní povinnost pro členy klubu i výši členských
příspěvků.
Poslední akcí na Humparku byl 30. dubna 2005 Rej čarodějnic. Tradičně
dobře připravená akce už si našla své pravidelné účastníky. Přidá-li se k tomu
ještě pěkné počasí, jako tomu bylo letos, je úspěch zaručen. V podvečer vyšel
průvod čarodějnic od obecního úřadu. Nebylo jich mnoho a je škoda, že
horním koncem průvod prošel bez nějaké hudby. Stačila by harmonika a už
by se šlo veseleji. Na Humparku se přidaly další kolegyně čarodějnice. Než
začal vlastní rej mladých i starších divoženek, probíhaly různé soutěže pro
děti, opékaly se vepřové kýty, o reprodukovanou hudbu se postarali Standa
Vašátko a Milan Morávek. Hranice byla zapálena až po 20. hodině a za tmy
ještě proběhla bojová hra pro děti. Někteří dospělí se zdrželi na Humparku
téměř do svítání. Akce se vydařila.
V současné době už se zase na Humparku o víkendech pracuje, probíhá
již příprava na příští lyžařskou sezónu.
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Skončila fotbalová sezóna
V neděli 19. června 2005 skončil další ročník okresní fotbalové soutěže
II. třídy, v němž startuje také naše mužstvo. Nevedlo si špatně. Ještě
v polovině května, kdy byli naši fotbalisté na 3. místě pouhé tři body za
vedoucím celkem, si mohli dělat ambice na postup do I. B třídy. V závěru
však přišla série pěti zbytečných porážek. Sopotnice si udržela sice pěkné 4.
místo, ale ztratila naději na postup. Možná, že je to dobře, nováčci to
nemívají ve vyšších soutěžích snadné. Podívejme se, jak si naši vedli na jaře.
3.4.
10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
8.5.
15.5.
22.5.
30.5.
5.6.
12.6.
19.6.

Tatenice – Sopotnice
Sopotnice Zálší
Sopotnice – Čes. Třebová B
Luková – Sopotnice
Sopotnice – Mistrovice
Těchonín – Sopotnice
Sopotnice – Němčice
Lanškroun B – Sopotnice
Sopotnice – Sruby
Červená Voda – Sopotnice
Sopotnice – Jablonné
Verměřovice – Sopotnice

3:3
3:1
5:3
0:2
2:0
2:2
2:1
2:1
0:1
3:2
0:2
5:2

Závěrečná tabulka
1.
2.
3.
4.
5.

Čes. Třebová B
Jablonné n.O.
Lanškroun B
Sopotnice
Verměřovice

17
15
14
11
10

4
4
6
6
8

5
7
6
9
8

59:35
44:26
55:33
51:40
34:30

55
49
48
39
38

a dalších 9 mužstev
(bez záruky)
Ačkoli oddíl dosud nevydal oficiální tabulku střelců v mistrovských
utkáních, zdá se, že nejlepším střelcem se stal Libor Diblík, který nastřílel
v průběhu podzimní i jarní části soutěže 13 branek. Za ním se umístil s 10
brankami R. Špaček.
Vůbec potěšitelná není informace v Orlických novinách, že Sopotnice
obdržela nejvíce žlutých karet – celkem 64!! Jak ON uvádějí, Sopotnice by
jistě karetní mariáš vyhrála.
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Průměrná návštěvnost na domácích utkáních je podle tiskových zpráv
101 divák. Celkem na jaře shlédlo domácí mistrovská utkání 610 diváků.
Nový ročník fotbalových soutěží v okrese začne dne 14. srpna 2005. To
už také opět můžeme zajít na mistrovská utkání našeho mužstva. Záleží na
rozlosování, které přineseme v příštím čísle SZ.
Na vaši návštěvu na fotbale se těší jak hráči tak funkcionáři fotbalového
oddílu TJ Sopotnice!
mc

Sopotnice a lední hokej
Víte, že v Sopotnici se letos hrál lední hokej? Tedy v Sopotnici p římo ne,
ale hrálo ho mužstvo ze Sopotnice. Nevěříte? Přečtěte si co o tom zasvěceně
napsal Josef Diblík, odborník přes všechny sporty.
Dalším ze sportů, který se zapíše do análů sopotnické tělovýchovy a
který se u nás kdy provozoval, je lední hokej. Pozorní čtenáři budou zcela
jistě překvapeni, proč v době začínajících prázdnin a dovolených píši o
zimním sportu. Vysvětlení je prosté. Nedostal jsem včas podklady, abych
mohl o hokeji napsat článek již do minulého čísla SZ. Samozřejmě se
omlouvám a slibuji, že v příštím roce budete číst informace o tomto sportu již
v zimním období.
Začalo to tak, že se dohodli sopotničtí hráči, kteří v minulosti působili
v oddílu ledního hokeje v Potštejně, pozvali hráče ze Záměle, každý z nich
složil 1 000,- Kč, sehnali sponzora, který jim zakoupil hráčská trika a
přihlásili se do turnaje. Ostatní výstroj, potřebnou pro hraní hokeje, měl
každý svou vlastní.
Byl to VI. ročník turnaje COMPUTER SHOP CUP v bezkontaktním
minihokeji 2004 – 2005.
Tento velmi dobře organizovaný turnaj má svá podrobná pravidla, na
která zde není prostor, proto uvedu jen ta nejpodstatnější:
- nehraje se na postavení mimo hru
- hrají čtyři hráči + brankář
- hraje se bezkontaktně
- pokud hráč fauluje, obdrží zkrácený trest – 1 nebo 3 minuty
- hrací čas je 3 x 10 minut čistého času
- 20 -

Turnaj se hraje dlouhodobě, začal v listopadu 2004 a končil v únoru
2005. Hracími dny byly pátek, sobota a neděle. Všechna utkání se odehrála
na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí.
V loňském ročníku startovalo 30 mužstev, která byla rozdělena do tří
skupin po deseti účastnících. Ve skupinách se hrálo systémem každý
s každým a podle umístění v tabulce se mužstva kvalifikovala do finálových
skupin. Mužstva na 1. - 3. místě postoupila do I. ligy, mužstva na 4. – 6.
místě do II. ligy a zbývající mužstva vytvořila III. ligu.
Sopotnice skončila v základní skupině na 5. místě a dostala se tak do II.
ligy. V základní skupině zaznamenala 4 vítězství, 1 remízu a 4 porážky. Při
skóre 37:33 získala 9 bodů.
Ve II. lize naše mužstvo 4x vyhrálo, 2x hrálo nerozhodně a 2x odešlo
poraženo. Získalo 10 bodů při skóre 38:27 a obsadilo celkové 12. místo ze
třiceti účastníků turnaje.
Jistě je to výsledek velmi dobrý, vzhledem k tomu, že mužstvo hrálo
tento turnaj prvně, hráči si teprve v průběhu turnaje musili zvykat na
bezkontaktní hru. Že je to nadmíru obtížné, svědčí poslední místo v soutěži
slušnosti, které Sopotnice obsadila se 157 trestnými minutami.
Na druhé straně může být radost z nejlepšího střelce ve II. lize. Stal se
jím Jan Sršeň se ziskem 20 bodů za 13 vstřelených branek a 7 asistencí.
Sopotničtí hokejisté odehráli turnaj pod názvem TYGŘI SOPOTNICE
a na jejich soupisce byli tito hráči: Jiří Dytrt, Josef Honzík, Vladimír Hynek,
Martin Vítek, Josef Švec, Radek Švec, Jiří Martinec, Radek Martinec, Hyrš,
Peňáz, Jaromír Láska, Novotný, Jan Sršeň, Jiří Sršeň, Marcel Sršeň.
Všichni hráči děkují i touto cestou vedoucímu stavební firmy Petru
Martincovi za výraznou materiální i finanční podporu a také věrným
sopotnickým a zámělským fandům za velkou účast a povzbuzování
v průběhu celého turnaje. Při premiérovém vystoupení na turnaji mužstvo
získalo cenné zkušenosti, které bude chtít zúročit v příštím ročníku turnaje.
Jistě se podaří další zviditelnění sopotnického sportu.
jd
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Z naší historie
Konec II. světové války v Sopotnici - 2. část
2. 3. 1945: Do obce přijíždějí němečtí dělostřelci, ale bez děl. Okupují školu
a je jich celkem 120. Důstojníci a poddůstojníci jsou ubytováni po
domech.
8. 3. Na silnici se kopou základy pro protitankové zábrany, sváží se dříví a
kamení.
5. 4. Z obce odjíždějí němečtí vojáci a ve škole se opět začíná učit .
20. 4. Ve škole se ještě musí slavit Hitlerovy narozeniny. Žáci poslouchají
rozhlas.
1. 5. Ráno v 6 hodin vyhrávají místní hudebníci / je první máj / a končí
písní „Čechy krásné, Čechy mé...“ Lidé rozumějí, blíží se konec války
a mír.
2. 5. Šíří se panika, že německé peníze přestanou platit, ale pošta je přijímá.
3. 5. Vesnicí procházejí ozbrojení němečtí vojáci a projíždí autokolona
Červeného kříže.
5. 5. Železničář Jehlička vypráví, že ve 4 hodiny ráno je obnovena
Československá republika. Lidé vyvěšují československé prapory.
Před polednem se scházejí na obecním úřadě členové národního
výboru a přejímají správu obce. Od Potštejna přichází 17 ozbrojených
německých vojáků. U kostela je staví obecní obrana a velitel Valíček
se táže, kam postupují. Dostává se mu odpovědi, že mají cvičení.
Potom se Němci obracejí zpět k Potštejnu. V noci stojí naše ozbrojené
hlídky u železničního mostu, u továrny a na obou koncích obce.
8. 5. U továrny naše ozbrojená hlídka staví německé auto s osmičlennou
posádkou a dělem ráže 20 mm. Hlídka dělo zabavuje a Němce
propouští.
9. 5. Před kostelem staví hasiči a mládež slavobránu s českým i ruským
nápisem a zdobí ji československou a ruskou vlajkou. S ruským
nápisem (azbukou) pomohla jedna Ruska, která žila u Martinců Pod
horou. Po 13. hodině přijíždějí dvě auta obsazená ruskými vojáky a
důstojníky. Před hasičskou zbrojnicí hraje sopotnická dechovka. Po
krátkém přivítání pokračují Rusové dále na Potštejn. I nadále projíždí
obcí mnoho transportů. Vždy jsou vítáni. Celá ves je u školy. Lidé
provolávají slávu ruské armádě, hudba hraje. Vojáky i důstojníky si
lidé odvádějí domů a hostí je. V řeznictví u Jiskrů před školou se
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11. 5.
13. 5 .
14. 5.
21. 5.

10. 6.

připravuje pro ruské vojsko večeře. Večer se v hostinci u Grundů
tančí. Rusové se zpočátku zdráhají, že neznají naše tance, ale později
se přidávají, zvláště když naši hoši berou k tanci ruské vojínky.
Po celý den projíždějí obcí ruští vojáci. Lidé nepracují, točí se kolem
Rusů.
V kostele se konají děkovné bohoslužby, kterých se zúčastní členové
národních výborů ze Sopotnice a České Rybné. Kostel je plný.
Ještě projíždějí ruské transporty a s nimi odjíždějí někteří místní mladí
muži až do Prahy. Lidé se začínají chápat práce.
V továrně se koná schůze dělnictva. Nově ustavená závodní rada žádá
ředitele závodu Oldřicha Mikulu aby odstoupil. Prozatímním
správcem jmenuje Vincence Bednáře, místního občana. Hotové zboží
se z továrny odváží na třinácti vozech na nádraží do Ústí nad Orlicí
jako ruská válečná kořist.
V hostinci u Grundů se konají volby do místního národního výboru.
Přítomno je asi 200 voličů ve věku 18 až 60 let. Tzv. revoluční výbor,
který se jmenoval sám, si dává odhlasovat důvěru. Tím padají
kandidátky navržené stranami komunistickou, sociálně demokratickou
a lidovou. Hlasuje se o každém členu zvláště, zvednutím ruky. Proti
kandidátům nebylo námitek, jen proti dosavadnímu starostovi obce
Josefu Prachařovi, že není dobrým Čechem, že spolupracoval s Němci
apod. Starosta lehce všechny námitky proti své osobě vyvrátil a byl
zvolen. Zvoleno bylo všech devět navržených členů nového MNV.
Následovaly doplňovací volby a v nich bylo zvoleno osm členů: 2
komunisté, 2 sociální demokraté a 3 lidovci. Schůzi byly přítomny
pouze dvě ženy.

Tak skončila v Sopotnici válka a začal mírový život.
K příležitosti 60 let od skončení II. světové války z obecní kroniky vybral
Miloslav Coufal
Do tohoto čísla SZ napsali: Ladislav Martinec, učitelé ZŠ Sopotnice, Michaela Diblíková,
Miloslav Coufal, Josef Vondráček, Dita Hájková, Josef Hynek, Dana Malinová a Josef Diblík
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme 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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