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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jsme tu opět s novým obecním zpravodajem, plným informací o akcích,
které se udály nebo se uskuteční. Jistě jste si mnozí z Vás všimli, že se nám
podařilo opravit komunikaci u hřiště. Na tuto opravu jsme dostali dotaci
z Pardubického kraje v částce 120.000,- Kč. Celkové náklady činily
370.000,-Kč. Rozdíl musela obec zaplatit ze svého rozpočtu. Pokud získáme
v příštím roce opět nějaké dotace, chtěli bychom v opravách komunikací
pokračovat.
Byla dokončena plynofikace kotelny v ZŠ v částce 350.000,- Kč. Také
byla zrekonstruována školní jídelna a kuchyně. Obědy pro cizí strávníky se
vydávají v nových prostorách mimo jídelnu.
K 1. říjnu byla předána budova čp. 239, která je určena k rekonstrukci,
firmě VASPO Vamberk. Na tuto rekonstrukci jsme dostali dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj v částce 2.700.000,- Kč. Kolaudace stavby by
měla být v roce 2007.
Na horním konci obce byla znovu oplocena požární nádrž, v okolí této
nádrže byly vyřezány keře a stromy, jejichž padající listí a větve tento
požární zdroj zanášelo.
Dále bych chtěl připomenout občanům, kteří ještě nedoplatili poplatky za
odpady pro rok 2005 (je jich cca 45) aby tak učinili v co nejkratší době. Totéž
se týká i poplatků ze psů a z hrobů.
Omlouváme se občanům za nefungující vodovod ke hřbitovu. Závada je
způsobena prasklým potrubím a na odstranění se pracuje. Nyní čekáme na
vytýčení telefonních sítí, které se na těchto parcelách vyskytují. Po vytyčení
bude položena nová vodovodní přípojka.
Dále se pracuje na závadě veřejného osvětlení k sídlišti U dubu, kde byl
již podruhé přerušen kabel v zemi.
Obecní úřad děkuje rodičům, kteří nelitují volného času a podílejí se
bezplatně na úpravě zeleně, údržbě zařízení a nátěru altánu u mateřské školy.

Ladislav Martinec
-2-

Z naší školy
Prázdniny uběhly a máme tu opět nový školní rok 2005 – 2006.
První stupeň je opět organizován jako trojtřídka, má 42 žáků. Druhý stupeň
má 55 žáků. Dojíždějící žáci tvoří 21 %.
I v učitelském sboru nastaly některé změny:
Mgr.Alena Kulhavá - I. třída: 1.a 2. ročník (12 žáků)
p. uč. Petra Hubálková – II.třída: 3. a 5. ročník (14 žáků)
p. uč. Helena Korábová – III. třída : 4. ročník (16 žáků)
Bc. Zuzana Šafářová – třídní učitelka 6. ročník (8 žáků)
Mgr. František Zeman – třídní učitel 7. ročníku (18 žáků)
p. uč. David Shakhar – třídní učitel 8. ročníku (13 žáků)
Ing. Jarmila Bačová – třídní učitelka 9. ročníku (16 žáků)
Mgr. Eva Raková – výchovná poradkyně
p. Radek Prachař - ped.asistent
p. Marcela Blažková - vychovatelka ŠD
V průběhu prázdnin došlo k velké změně v naší kotelně, neboť se škola
dočkala plynového topení. Za úklid, likvidaci starého kotle a přípravy kotelny
na plynofikaci patří poděkování panu Janu Kašparovi. Plynofikaci provedla
firma „ Ladislav Kapucián - Topenářství a montáž plynu.“
Na našem školním pozemku bylo rušno i o prázdninách. Za dobrou péči
o svěřený úsek získali pochvalu celkem 44 žáci.
Těsně před začátkem nového školního roku se navíc 20 žáků účastnilo
úklidu v okolí školy. Je to hezký příklad ekologie v praktickém životě. Všem
patří pochvala a poděkování.
Dne 14. září se uskutečnil sprinterský dvojboj
1. – 3. ročník- běh na 30m a 40m:
chlapci – 1. Lukáš Sivak
dívky – 1. Marie Biliová
2. Michal Miko
2. Hana Peterková
3. Josef Martinec
3. Kristýna Kopsová
4. - 5. ročník – běh na 40m a 50m:
chlapci – 1. místo Jaroslav Brožek
2. místo Stanislav Beneš
3. místo Damián Volcov
Pavel Jariš

dívky – 1. Marie Diblíková
2. Jennifer Vítková
3. Nicoleta Volcov
-3-

Dne 15. září se uskutečnil sprinterský trojboj - běh na 40m,50m a 60m :
6. a 7. ročník
chlapci – 1. Pavel Krejčí
dívky – 1. Barbora Martinková
2. Tomáš Blažek
2. Tereza Kiselová
3. Jan Krčmář
3. Jitka Plíhalová
8. a 9. ročník
chlapci – 1. Jiří Martinec
2. Vladan Stárek
3. Vojtěch Kovář

dívky – 1. Barbora Martincová
2. Aneta Panušová
3. Denisa Faltusová

Exkurze na dělostřeleckou tvrz Bouda
Přes nepřízeň počasí se druhý stupeň dne 27.10.2005 vydal na zajímavou
výpravu do vojenské minulosti Československé republiky. Po namáhavém
pěším přesunu ze Suchého Vrchu ke vstupnímu objektu dělostřelecké tvrz
Bouda žáky čekala poutavým výkladem proložená prohlídka podzemních
prostor tvrzi. Snad nejvíce všechny zaujala technická data pevnosti,
především tloušťka stropního železobetonu. Hodina vyhrazená prohlídce
utekla jako voda. Počasí se také umoudřilo a cesta zpět na Suchý Vrch se
proměnila na příjemnou přírodovědnou procházku lesem. A tak jediným
záporem úterní exkurze byl fakt, že rozhledna na Suchém Vrchu byla
uzavřena a nemohli jsme se tak porozhlédnout po kraji. Na druhou stranu
dohlednost vzhledem k počasí byla nevalná. Rozhodně se však jednalo o
zajímavou a hodnotnou výpravu i vzhledem k tomu, že autobus byl zaplacen
z peněz, které škola získala sběrem papíru, a tak jediným výdajem žáků (a
rodičů) bylo pouze třicetikorunové vstupné.
Od 17. září 2005 vyhlašujeme podzimní kolo sběru starého papíru.
Předpokládané datum ukončení je konec října 2005. Vyzýváme všechny
občany – odevzdejte svůj papírový odpad na školní dvorek. I v letošním
roce začal sběr pomerančové kůry. Za Vaši případnou pomoc děkujeme.
Chtěla bych všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům naší školy
popřát hodně úspěchů a radosti v novém školním roce.
Mgr. Věra Vašková

-4-

Z naší mateřské školy
Prázdniny jsou již definitivně pryč, a nastal nám školní rok 2005/2006,
který jsme zahájili ve čtvrtek 1. září 2005 po rozsáhlé rekonstrukci školní
jídelny. V měsíci červenci a srpnu probíhaly ve školní jídelně rozsáhlé
úpravy nejen stavební, ale také v rozvodech vody, odpadů a elektro. Poté
následovalo velké stěhování, malování prostor, a s tím související úklid i
příprava na nový školní rok. Z těchto důvodů mi dovolte na úvod poděkovat
všem zaměstnancům mateřské školy za jejich 100% nasazení při práci, tak
aby bylo vše dokončeno v termínu.
Situace mateřské školy: pro školní rok 2005/2006 se rozbíháme jako
dvoutřídní mateřská škola k docházce je zapsáno 39 dětí, které byly
rozděleny do dvou tříd (17 holčiček, 22 chlapců).
Třídu Berušek má na starosti – sl. učitelka Markéta Motlová z Ústí nad
Orlicí, a třídu Sluníček – sl. učitelka Andrea Matoušková z Ústí nad Orlicí.
Provozní zaměstnanci - školnice, uklizečka p. Diblíková Marie, vedoucí ŠJ p.
Martincová Marie, ved. kuchyně p. Lásková Marie, kuchařky: p. Martincová
Věra, p. Kolářová Olga, p. Peterková Lenka, které se nám starají o čistotu a
útulno.
Loňský školní rok (2004/2005) jsme navštívili s dětmi mnoho
divadelních představení, pořádali jsme několik „výletů za poznáním“, školní
výlet s rodiči, děti absolvovaly již tradiční plavecký kurz a další akce. I pro
letošní rok se budeme snažit oživit dětem prožitky z mateřské školy o něco
již tradičního: divadla, jarní výlet – vynášení Morany apod., ale i
netradičního: drakiáda, cesta světlušek.
Mé druhé velké „děkuji“ patří rodičům:
manželé - Pechancovi, Lédrovi, Kopsovi, Javorski, Dytrtovi, Bostanovi,
Plchovi, Martincovi (J+E), Lehký, Hejlkovi, paní – Benešová, Kobolková,
Hercogová, Hledíková, Martincová K., Pinkavová, Martincová (Pod Horou),
Remešová, Janečková, Jedlinská, Jedličková, Kopsová, Dvořáková, Jarešová,
pan – Malina, Kulhavý, Fric, kteří si udělali čas a přišli nám moci
s rekonstrukcí altánu a průlezek na školní zahradě. Díky nim byly ušetřeny
finanční prostředky, které nyní budou využity na nákup pružinových
houpadel pro děti. DĚKUJEME!
Pro všechny děti (zapsané i nezapsané v MŠ) a jejich rodiče pozvánka na
tradiční - Odpoledne s rodiči“ (školní rok 2005/2006)
• Termíny: 20. 9., 27. 9., 4. 10.,18. 10., 8. 11.,29. 11., 6. 12.,13. 12.
2005
• Místo:
Mateřská škola v Sopotnici
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• 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.
Nabídka školní jídelny: na stravování pro širokou veřejnost: Plná cena
oběda je 34,- Kč. Při odběru obědů lze využívat možnosti slevy ,formou
příspěvku, poskytované (současným nebo bývalým) zaměstnavatelem.
V případě, že Vám Váš bývalý zaměstnavatel neposkytuje příspěvek na oběd
lze využít nabídku Obecního úřadu v Sopotnici, který přispívá 5,- Kč svým
spoluobčanům (cena obědu je tedy 29,- Kč). Úhradu stravného lze provést
hotově vždy poslední dva dny v měsíci na měsíc následující u vedoucí ŠJ
nebo bezhotovostním převodem. Bližší informace podává p. Martincová na
tel.:465 58 41 90. Zároveň lze využít i možnosti každodenního rozvozu
obědů přímo domů, který zajišťuje obecní úřad.
Na závěr mi dovolte popřát nám všem do nového školního roku hodně
spokojených a šťastných dětí.
Za kolektiv mateřské školy zpracovala
Michaela Diblíková, řed. MŠ

Rok hudby 2005 pokračuje
Letní koncert Gemmy
Dalšími koncerty pokračoval projekt připravený na počest dvousetletého
trvání dechové hudby v Sopotnici.
Hned na počátku července to byl Letní koncert Gemmy, v září
následoval koncert vokálního okteta Generace a chrámový sbor a orchestr
přednesl od Jiřího Pavlici Missu Brevis.
Vraťme se však ke koncertu místní vokálně instrumentální skupiny
Gemma. Ta v neděli 3. července vystoupila v místním chrámu se svým
Letním koncertem. Více než šedesát přítomných posluchačů vyslechlo
hodinový program. Ten byl sestaven jednak ze skladeb klasických autorů,
jednak zazněly písně skupiny Boney "M" a skupiny ABBA. Z bohatého
programu uvedeme pouze některé skladby. Palestrina - Santificeátus,
Vejvanovský - Sonáta, Bruckner - Ave Maria, Gounod - Ave Verum, Mozart
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- část mše C dur Agnus Dei, Černá Madona - polská poutní píseň. Od
skupiny Boney "M" zazněla píseň Loďka života. Z celé řady skladeb skupiny
ABBA, k nimž si pořizuje české texty Gemma , jmenujme alespoň písně
Hledám ráj, Svítání, Tanec, Můj život - moje láska, Zůstaň, Anděl lásky,
Přátelství a další.
Kromě vystoupení v Sopotnici, absolvovala Gemma řadu úspěšných
vystoupení v širokém regionu. Bylo tomu tak v Ústí nad Orlicí, v Budislavi, v
Třešňovci, na Homoli, v Horní Rovni a v Holicích. Většina vystoupení se
koná v místních chrámech za velkého zájmu posluchačů.

Koncert vokálního okteta Generace
V neděli 11. září 2005 proběhl další koncert Roku hudby v Sopotnici. V
místním chrámu vystoupilo od 16,00 hod. dívčí okteto GENERACE z Ústí
nad Orlicí. Na 70 návštěvníků koncertu pozorně vyslechlo výborný,
kultivovaný přednes lidových písní, spirituálů, gospelů a folkových i
muzikálových písní pod vedením sbormistryně Dany Špindlerové a za
doprovodu instrumentální skupiny (housle, kytara, basa). Průvodním slovem
provázel p. Luděk Vinzens.

Missa Brevis Jiřího Pavlici
Rok hudby v Sopotnici poté pokračoval o posvícení, v neděli 16. října od
10 hodin v chrámu sv. Zikmunda. Místní chrámový sbor a orchestr zde
přednesl Missu Brevis od Jiřího Pavlici. Ač se to možná na první pohled
nezdálo, na posvícenské mši bylo přítomno více než 150 lidí - přespolních i
místních.
Rok hudby bude dále pokračovat o Vánocích. V pondělí 26. 12. 2005,
tedy na Štěpána, zazní v místním kostele tradiční Česká mše vánoční Jana
Jakuba Ryby. V závěru letošního roku a jako poslední akce celého projektu
Rok hudby v Sopotnici 2005, vystoupí v kostele skupina Gemma se svým
Vánočním koncertem. Ten se uskuteční 30. 12. 2005.
Sledujte pozvánky a plakáty na jednotlivé koncerty a přijďte si je
vyslechnout. Jistě si tak zpestříte a obohatíte sváteční pohodové dny.
mc
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Z činnosti SDH
Dne 6.8. se dvě pětičlenná družstva zúčastnila tradičních Her bez
katastru, které se letos konaly v České Rybné. Družstvo soutěžící z SDH se
letos již podruhé umístilo na prvním místě a přivezlo opět do Sopotnice
putovní pohár. Družstvo soutěžící za obec se umístilo na druhém místě.
Všem, kteří reprezentovali náš sbor a obec, děkujeme.
Dne 20.8. jsme se zúčastnili v České Rybné memoriálu Miloše
Felcmana, kde jsme se umístili na 16 místě.
Dne 24.9. se naše soutěžní družstvo zúčastnilo oslav 120 výročí založení
SDH v Českých Libchavách, kde se konala netradiční soutěž v požárním
útoku. Naše družstvo se umístilo na čtvrtém místě ze sedmi soutěžících
družstev.

Z kroužku mladých hasičů
Dne 1.10. se naše družstvo zúčastnilo závodu požárnické všestrannosti
v Černovíru. Za velmi pěkného počasí a ve velmi členitém terénu se naše
družstvo umístilo na třicátémsedmém místě.
Dne 8.10. naši mladí hasiči zahájili nový ročník hry Plamen 2005/2006
závodem požární všestrannosti v Újezdu u Chocně, kde naši mladí skončili
na třicátém místě.
Dne 1.10.2005 opustil naše řady jednatel našeho sboru pan Miloš
Vondráček. Čest jeho památce.
Za SDH Sopotnice Velitel Josef Hynek

15. Festival amatérských filmů
V pátek 29. července 2005 proběhl na zahradě u Hradeckých již
patnáctý, jubilejní festival amatérských filmů z produkce Josefa Hradeckého.
Festival překonal dva rekordy. Ten první v účasti diváků, když jich přišlo na
90, takže si ztěží všichni mohli sednout, ten druhý byl rekord teplotní, když
se promítalo za nejteplejší noci a teploměr ukazoval +37 stupňů. Promítání
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začalo krátce po 21. hod. a skončilo před půlnocí. Všechny promítané filmy
byly přetočeny na video a promítány novým zařízením, které instaloval p.
Luděk Vinzens. Obraz na plátně byl tak dokonalejší, což všichni přijali s
povděkem. Doposud se filmy promítaly klasickým způsobem, totiž z
filmového pásku, promítacím přístrojem na filmové plátno.
Jako tradičně se začínalo filmem Povodeň století, letos na počest 25.
výročí sopotnické vody století (25 let).
Z filmů, které následovaly jmenujme alespoň některé nejzajímavější:
Včelařův rok (včelař Jan Hledík), Řezbář (řezbář Josef Mach z Krušlova na
Šumavě), Dožínky v Sopotnici 1947, Sopotnická dechovka (poslední snímky
z oslav 200 let sopotnické dechovky) a další.
Ještě dlouho po skončeném promítání poseděli mnozí účastníci této
velmi zdařilé akce u Hradeckých na zahradě při ohníčku, poslouchali hudbu a
také si zazpívali. Hráli jim k tomu místní muzikanti, většinou ve stylu
country. Poslední vytrvalci se rozcházeli domů kolem třetí hodiny ranní.
mc

Vodní rodeo na sopotnické požární nádrži
Již delší dobu provozuje ústecký Klub českých turistů „Horal“ na
protipožární nádrži v Sopotnici unikátní umělou vlnu, která slouží
milovníkům vodního rodea.
V sobotu a neděli 3. a 4. září 2005 se zde uskutečnil finálový závod
CNAWR Rodeo Tour za účasti 47 závodníků, mužů i žen. Závodníci na
svých plavidlech předváděli figury při jízdě ve vodním válci, vytvářeném
dvěma lodními motory. Závodu se zúčastnila kompletní česká rodeová
špička, přijeli i závodníci ze Slovenska a Polska. V sobotu proběhla
kvalifikace a semifinále, v neděli pak finále. Pořadatelé připravili bohaté
občerstvení, reprodukovanou i živou hudbu, jako doprovodný program. Při
konečném hodnocení akce uspěli velmi dobře i závodníci z Libchav a Ústí
nad Orlicí.
Podle informací je umělá vlna na sopotnické vodní nádrži, zvaná
"SOPÁČ", světovým unikátem . Ti kteří v sobotu či v neděli k nádrži zavítali,
nelitovali. Hodnocení jednotlivých závodníků sice jako laici asi nerozuměli,
ale rozhodně za podívanou to stálo. Takže pokud jste něco takového neviděli,
jděte se příště podívat.
Nebudete litovat !
mc
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Loučení s prázdninami
Loučení s prázdninami letos připravilo Myslivecké sdružení a Český
červený kříž v Sopotnici. Konalo se v sobotu 27. 8. 2005 od 16,00 hod. na
myslivecké chatě. Pořadatelé připravili soutěže pro děti, táborák, peklo se
maso na grilu a podával zvěřinový guláš. K tanci i poslechu vyhrávala
hudba.
Za pěkného počasí panovala u chaty příjemná pohoda.
mc

Do Krkonoš s "CK tour Dušek"
Na sobotu 17. 9. 2005 připravil p. Josef Dušek turistický výlet do
Krkonoš. Přihlásilo se 43 zájemců, tedy plný autobus. Zájemci se rekrutovali
nejen ze Sopotnice, ale mnozí byli z různých míst od Žamberka až po
Kostelec nad Orlicí . Vyjíždělo se brzy ráno za drobného deště. Krkonošská
túra však proběhla za pěkného počasí, i když výhledy nebyly právě ideální.
Trasa začínala ve Strážném a vedla přes Lahrovy boudy, Přední a Zadní
Renerovky k „Bufetu Na rozcestí“. Ten však byl ještě zavřený, takže s
občerstvením se musilo počkat. Cesta pokračovala přes Liščí horu, přes
boudy Lyžařskou, Pražskou, Kolínskou až na Černou boudu na Černé hoře.
Pak už zbýval jen sestup do Jánských Lázní. Ten účastníci absolvovali za
drobného deště cestou pod lanovou dráhou. V Jánských Lázních na ně čekal
autobus a cesta domů. Výlet se vydařil, účastníci byli určitě spokojeni.
mc

Z fotbalu
Nový soutěžní ročník okresního fotbalového přeboru II. třídy odstartoval
14. 8. 2005. V podzimním kole sehrají naši fotbalisté 15 zápasů a do
uzávěrky tohoto čísla SZ jsou již za polovinou. Zbývají sehrát 4 utkání, když
podzimní kolo skončí 13. 11. 2005. Dosavadní bilance je více než
potěšitelná. Mužstvo s několika novými posilami zkvalitnilo hru a je to znát
na výsledcích. V šesti utkáních vítězství a plný zisk bodů, třikrát nerozhodně,
dvě porážky.
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Dosažené výsledky : 14.8. Sloupnice - Sopotnice
1:1
21. 8. Sopotnice - Tatenice
3:2
28. 8. Sruby - Sopotnice
0:1
4. 9. Sopotnice - Červ. Voda
2:0
11. 9. Verměřovice - Sopotnice 4:3
18. 9. Sopotnice - Luková
3:3
25. 9. Jablonné - Sopotnice
2:5
28. 9. Němčice - Sopotnice
1:2
2. 10. Sopotnice - Těchonín
4:2
9. 10. Mistrovice - Sopotnice
3:1
16. 10. Sopotnice - Lanškroun B 3:3
Zbývá sehrát

23. 10.
30. 10.
6. 11.
13. 11.

Albrechtice - Sopotnice
Sopotnice - Kerhartice
Sopotnice - Němčice
Sopotnice - Sloupnice

Z uvedeného rozpisu zbývajících utkání vyplývá, že naše mužstvo
sehraje poslední tři utkání na domácí půdě, což by mělo být nesporně
výhodou. Přejeme našim fotbalistům hodně úspěchů, dobrou střeleckou
mušku a také hojnou návštěvu na domácích zápasech.
Průběžná tabulka po prvních osmi odehraných kolech:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verměřovice
Lanškroun B
SOPOTNICE
Jablonné
Luková
Kerhartice
Mistrovice

7 0 1
6 1 1
5 2 1
4 2 2
4 2 2
4 0 4
3 2 3

13:10
12:3
20:13
15:11
20:18
18:14
16:10

21
19
17
14
14
12
11
mc
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SK Humparek (Až se zima zeptá . . .)
Sotva skončila letošní zdařilá lyžařská sezóna na Humparku, začali
členové lyžařského klubu s přípravou sezóny nové. Nechtějí nic nechat na
poslední chvíli, i když by se mohlo zdát, že do další zimy je dost času.
Vedle běžné údržby chaty a vleku se lyžaři zaměřili na některé práce,
které se neprovádějí každý rok. Na chatě byl proveden venkovní nátěr a sklep
byl nahozen. V současné době byl proveden výkop pro nový kabel pro přívod
elektrického proudu. Kabel bude v nejbližší době položen. Tažné lano vleku
letos dosloužilo a bezpodmínečně je nutná jeho výměna. Nové lano je již
objednáno, ale bude to představovat značný zásah do rozpočtu klubu.
Novinkou bude postavení větší maringotky na konečné stanici vleku. Ta,
vedle přístřešku pro obsluhu vleku, bude poskytovat občerstvení
projíždějícím běžkařům.
Nedávno psali v některých novinách, že když roste v srpnu hodně hub,
bude prý zima bohatá na sníh. To by naši lyžaři jistě potřebovali a my jim to
upřímně přejeme.
mc

Z turistiky
Klub českých turistů TJ Sopotnice organizoval další zájezd s náplní
vysokohorské turistiky do zahraničních hor. Stejně jako v roce 1993 a v roce
1996, zájezd směřoval do Norska a byl to již třicátý zahraniční zájezd.
Zúčastnilo se ho 38 milovníků vysokých hor. Byl to dvanáctidenní zájezd.
Vyjíždělo se 13. a návrat byl 25. července 2005. Přeprava do Norska a zpět
byla zajištěna autobusem firmy Alpin Tour Týniště nad Orlicí a najelo se
4700 km. Všechny noclehy byly v kempech. Počasí našim turistům celkem
přálo, jen občas se objevily přeháňky, které však nijak plánované túry
nenarušily a program zájezdu mohl být splněn.
27. ročník DEP Povodím Orlice se konal ve dnech 30. 9. až 2. 10.
2005. Ačkoli bylo letos docela pěkné počasí, účast byla nejslabší v celé
historii této akce. Prezentovalo se pouze 15 účastníků. Na vině je snad
pozdější vydání propozic či souběh vícero akcí ve stejném termínu. V pátek
se startovalo v Častolovicích a trasa dlouhá 17 km vedla přes Kostelec nad
Orlicí, Suchou Rybnou a Vrbici do Potštejna, kde v sokolovně byly zajištěny
dva noclehy. V sobotu zamířili turisté z Potštejna do Litic, přes Chlum,
Rybnou nad Zdobnicí, Slatinu nad Zdobnicí, Julinčino údolí, do Rokytnice v
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Orlických horách. Tam končila kratší trasa, dlouhá 28 km a její účastníci se
vraceli zpět do Potštejna vlakem. Ti zdatnější pokračovali dále přes Kunvald
do Žamberka. Po absolvování trasy dlouhé 42 km se turisté mohli odjet za
Žamberka vlakem. Poslední den naplánovali pořadatelé trasu dlouhou 18 km
z Potštejna do Letohradu. Šlo se přes Sopotnici, přes Šivra, České Libchavy a
Žampach až do cíle na nádraží v Letohradě. Hrstka účastníků snad nelitovala
a odjížděla domů spokojena.
14. a 15. 10. 2005 se v Potštejně uskutečnilo 15. setkání milovníků
VHT, a to za účasti 35 turistů.
Pozvánka: KČT TJ Sopotnice pořádá v příštím období (do vydání
příštího čísla SZ) :
3. a 4. 12. 2005: 10. Mikulášské toulání - Memoriál Slávy Lžíčaře
(nocleh na Orlické chatě)
1. 1. 2006: 23. Novoroční výšlap (start v 9,00 hod. od kostela)
mc

Z naší historie
Popisná čísla v Sopotnici
V pátek 30. 9. 2005 proběhla v zasedací místnosti Obecního úřadu
„Beseda o historii Sopotnice“ s doc. PhDr. Františkem Musilem CsC. z Ústí
nad Orlicí.
Docent Musil působí v současnosti na Ústavu historických věd
Univerzity Hradec Králové a je odborníkem na dějiny do roku 1648
(ukončení třicetileté války).
Pamětníci si vzpomenou na besedu s podobným tématem uspořádanou u
příležitosti vydání sborníčku Dějiny obce Sopotnice roku 1978.
Jak je jeho zvykem, byl pan Musil veselý, vstřícný a nabitý informacemi,
které dokáže posluchačům prezentovat nejen zajímavě, ale i srozumitelně i
pro laiky. V závěru hodinové besedy byl ponechán prostor pro dotazy
posluchačů, kterých se sešlo něco přes dvacet.
Jeden z nejzajímavějších dotazů se týkal zasvěcení (patronace)
sopotnického kostela sv. Zikmundovi.
A protože shodou okolností zůstal ne zcela uspokojivě vysvětlen
problém popisných čísel, respektive jejich změny, nabízíme několik
informací k tomuto tématu. Jsou čerpány z archivu Obecního úřadu a jejich
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autorem je kronikář Sopotnice pan Václav Diblík. Stav je uveden k roku
1992.
Poprvé byla zavedena popisná čísla jednotlivých domů za vlády císaře
Josefa II. roku 1771 v rámci jeho správních reforem. Do té doby se hojně
užívaly nejrůznější přídomky (které se v Sopotnici vyskytují ve velké míře
dosud). Toto číslování přetrvalo do roku 1810 a příliš se neujalo.
Nové číslování z roku 1810 je platné dosud a je zavedeno podle
následujícího postupu:
• Začíná se od Potštejna (z Dolního Konce) po pravé straně silnice.
Tehdy zde byli majiteli č.p. 1 a 2 Josef a Karel Prachařovi. Patrně od
konce třicetileté války po opuštění usedlosti majitelem se zde říká ‚Na
Pustině‘.
• Od kostela je číslováno vpravo i vlevo podél potoka až po samotu
‚Šivra‘.
• Z Horního Konce od Průhona a Pasek se čísla vrací po levé straně
potoka až k někdejšímu Křenovu mlýnu (Orličan).
• V roce 1810 měla obec 181 popisných čísel; roku 1840 194 (seznam
na OÚ); v r. 1888 již 236 s 1491 obyvateli; roku 1923 250 domů,
z nichž polovina byla dřevěná a v nich žilo 1443 obyvatel.
• Chaty a chalupy byly označeny evidenčním trojmístným číslem
začínajícím 5, chalupy neobydlené trvale a vzniklé z původních
usedlostí či domů byly přečíslovány (např. z č.p. 2 Král – Linek –
Král vzniklo číslo 550).
• Čísla od 303 do 311 byla přidělena nové zástavbě “U Dubu“, 314 –
319 šestibytovkám, 325 – 342 jsou „Ve Čtvrti“. Výjimku tvoří č.p.
vsunuté pro některé novostavby mimo tento prostor po celé obci - 320
– 324.
hp

První národní pouť v Sopotnici
Neuplynul ještě rok od skončení války a v Sopotnici začali uvažovat o
oslavě prvního výročí osvobození. Koncem března 1946 se zástupci místních
spolků spolu se členy místní osvětové rady usnesli uspořádat dne
5. května oslavu osvobozovacího boje. Bylo naplánováno, že v sobotu
večer před 5. květnem se bude konat lampionový průvod k památníku odboje
a v neděli 5. května bude uspořádána Národní pouť. V 6. hod. ráno bude
budíček, dopoledne koncert a odpoledne lidová veselice.
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Dne 4. května zapálili místní Junáci za dozoru hasičského sboru na
cvičišti vzpomínkový oheň , v rámci celostátních vzpomínkových oslav na
den bojů za národní osvobození.
Příštího dne, 5. května, pořádala místní osvětová rada vzpomínkovou
tryznu na paměť bojů na pražských barikádách. V 8 hod. ráno byla v kostele
sloužena smuteční mše za všechny padlé a umučené ve II. světové válce.
Přítomni byli všichni členové místního národního výboru. Odpoledne v 16
hod. začala u památníku odboje koncertovat místní hudba. U památníku byly
položeny četné věnce se stuhami a hořely řecké ohně. Již ráno vztyčili
členové hasičského sboru u památníku padlých československé vlajky a
spustili je do půl žerdě. Po celý den drželi u památníku čestnou stráž střídavě
hasiči, členové Dělnické tělocvičné jednoty a Junáci .
V 5 hodin odpoledne promluvil k velkému zástupu lidu ředitel
kosteleckého gymnázia J. Lanta. Žáci lidové školy hospodářské přednesli
báseň "Česká vlajka" a žákyně téže školy připevnily na žerď vlajky tři stuhy
v národních barvách. Dvanáct dívek recitovalo báseň "5. květen 1945" a
učitelka Marta Martincová báseň Petra Bezruče "Věřím". Státními hymnami
byla tryzna ukončena a všichni odcházeli dojati domů.
Dne 9. května 1946 byly od půl deváté v místním kostele slouženy
slavné bohoslužby. V 10 hod. dopoledne začala v zasedací síni národního
výboru slavnostní schůze členů místní kampeličky, členů družstva pro rozvod
elektrické energie, členů melioračního družstva i členů místního Svazu
zemědělců. Odpoledne ve dvě hodiny vyšel od Lorencova hostince velký
průvod s hudbou k památníku odboje. Z korporací byli zastoupeni hasiči s
vlajkou, Junáci a DTJ s praporem. K účastníkům promluvili učitel Bohumír
Martinec a učitelka Ludmila Ulvrová. Slavnost byla ukončena naší státní
hymnou a hymnou ruskou.
Již po čtrnáct dní hlásily veliké plakáty doma i v širokém okolí, že v
Sopotnici se v neděli 12. května 1946 koná " První národní pouť. " Podnět
ku konání pouti dal Josef Hradecký, obchodník.
Ráno po 6. hodině táhla vesnicí hudba a říznými pochody vlévala
veselou náladu do srdcí mladých i starých. Časně ráno přijeli do obce také
kramáři. Neměli mnoho zboží na prodej, jen samé drobné věci. Jediný cukrář
přivezl zmrzlinu a trubičky. Mládež pak lákala střelnice. Tři rány byly za 5
korun. Děti i dospělí jezdili na kolotoči. Děti za 2 koruny a velcí za 5 korun.
Členové Československé mládeže již dopoledne prodávali vstupenky na
odpolední Národní pouť., jednu za 5 korun.
Odpoledne ve 2 hodiny se seřadil průvod u továrny. Všechny malé dívky
i mnoho větších dívek bylo v národních krojích. Podobně několik dospělých
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chlapců mělo kroje bývalé selské jízdy. Ti pak na zahradě u Blohonů (dnes je
tam Konzum) s dívkami v krojích tančili Českou besedu. Do průvodu byl
zařazen alegorický vůz, tažený dvěma kravami. Na voze stála klec pro
prasata. Došlo ke kruté seči. Na Králově zahradě u č.p. 10 se ozvala střelba z
pušek. Všichni očekávali co se bude dít. Brzy se na silnici objevili čeští
bojovníci, kteří vlekli svázané německé důstojníky a vojáky, ovšem
přestrojené, nikoli skutečné Němce. Přivlekli je k alegorickému vozu a
posadili do prasečí klece. Mohutný průvod se pohnul na místo pouti, na
Blohonovu zahradu.
Zde předseda MNV Karel Jeníček zahájil pouť uvítáním přítomných.
Rozlehlá zahrada sotva pojala tolik obecenstva. Byly na ní také dvě novinky.
Jednak taneční parket a jednak obecní kolotoč. Kolotoč byl zhotoven Josefem
Šubrtem z č.p. 125 z hřídelů letadla a podstavce protiletadlového děla. Byly
to válečné trofeje, dosud uložené v místní továrně. Kolotoč byl poháněn
elektrickým motorem, v jehož tempu statečně kolotočem otáčel dřevěný
Hitler, mistrně vyřezaný místním rodákem Josefem Diblíkem z č.p. 280,
studujícím vyšší textilní školy v Brně.
Že na pouti nechyběly koláče, párky i hojnost piva, snadno si každý
domyslí. Ženy prodávaly párky s chlebem a hořčicí po 8 Kčs, dva domácí
koláče stály 5 Kčs. Pro zábavu bylo na pouti i kolo štěstí a různé výhry na
losy. Na parketu si zatančili nejdříve nejmenší žáčkové a po nich tančila
mládež Českou besedu.
Za krásného počasí vydrželi všichni domácí i hosté na zahradě pokud
hudba hrála. Ta se potom rozdělila do místních hostinců, aby pokračovala v
poutním vyhrávání. Celkový příjem z první národní pouti činil 40 000,- Kčs.
Tolik o první Národní pouti v Sopotnici uvádí obecní kronika. Bohužel,
pouť byla první, ale také poslední. Žádné další zprávy o zamýšlené tradici
neexistují. Počáteční poválečné nadšení zřejmě pominulo, přišly jiné starosti.
Škoda.
Z obecní kroniky vybral mc
Do tohoto čísla SZ napsali: Ladislav Martinec, učitelé ZŠ Sopotnice, Michaela Diblíková,
Miloslav Coufal, Hana Prachařová, Josef Vondráček a Josef Hynek.
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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