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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhl nám další rok, pro někoho dobrý, pro někoho zlý. Prostě takový je
život, kterým musíme kráčet dál. Bilancovat, co se nám podařilo a o tom, co
se nepodařilo, přemýšlet. Tak je tomu i u nás všech.
Tak například zimní údržba komunikací. Když není prohrnuto brzy ráno
(a to není možné být všude ve stejný čas) jsou někteří občané nespokojeni,
když prohrnuto je, vznáší se kritika, že je vozovka kluzká. Těžko odhadnout
situaci s posypem při proměnlivém počasí. Sype se drtí, která není
nejlacinější, proto se na jaře snažíme drť z vozovek uklízet a uschovat pro
další zimní období.
Dále bych se chtěl zmínit o odpadech, že i přes mírné navýšení poplatků
za odvoz a uložení od firmy Ekola České Libchavy zůstávají poplatky za
odpady stejné jako v roce 2005, t.j. 400,- Kč za osobu. Rozdíl hradí obec ze
svého rozpočtu. Poplatky za odpady jsou splatné do konce měsíce února.
Pokud nebudou poplatky v tomto termínu zaplaceny, nebude dlužníkům
firma odpady odvážet.
Jistě jste si všimli změny v jízdních řádech

a navýšení počtu

autobusových spojů. Těmito spoji se můžeme dostat až do Automobilky
Škoda Kvasiny , ve které se zřizuje provoz na tři směny a tím i pracovní
místa pro nezaměstnané. Jízdní řády přikládáme.
Je mnoho věcí, o kterých bychom mohli na těchto stránkách psát, ale
mnohdy je lepší osobní kontakt a proto uvítám každého z Vás, který svým
dobře míněným názorem nebo radou se chce podílet na zvelebování obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám do roku 2006 popřál hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Ladislav Martinec
Starosta obce
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Z naší školy
Kulturní a sportovní akce 1. stupně
za první pololetí školního roku 2005 – 2006
Říjen
6. října – na místním hřišti proběhla ukázka chovu a výcviku dravých ptáků.
Děti si zde mohly prohlédnout dravce, kteří žijí u nás, ale i takové, kteří se
v naší republice nevyskytují. Celé představení bylo doplněno vynikajícím
komentářem odborných pracovníků.
11. října – v Ústí nad Orlicí se konala dopravní soutěž žáků 1. stupně, která
se skládala z písemného testu z pravidel silničního provozu, zdravovědy a
také z jízdy na kole, při níž bylo úkolem překonávat různé překážky. Naši
školu reprezentovali Damián Volcov, Jára Brožek, Jennifer Vítková a
Maruška Diblíková. V silné konkurenci obsadili naši žáci celkově 16. místo.
21. října – 3. a 5. ročník navštívil místní knihovnu. Cílem této návštěvy bylo
ukázat dětem, jak se mohou stát členy klubu čtenářů, jak si půjčovat knihy a
také je seznámit s celkovou organizací a řádem sopotnické knihovny.
31. října – v kostele svatého Zikmunda v Sopotnici proběhl varhanní
koncert. Žáci vyslechli skladby J. S. Bacha a poté je paní kostelnice provedla
celým kostelem, kde si mohli vše prohlédnout.
Listopad
30. listopadu – 3. a 5. ročník byl sáňkovat na Homolce. Dětem se tato
akce velice líbila a braly ji jako zpestření hodin tělesné výchovy.
Prosinec
12. prosince – celý první stupeň navštívil Roškotovo divadlo v Ústí nad
Orlicí. Žáci shlédli v rámci vyučování představení s názvem „Čertův švagr“.

Sběr starého papíru
Ano, je to již tradice. Každým rokem žáci soutěží ve sběru papíru a
každým rokem se zdá, že se papíru sejde více a více. Dne 7. prosince byli,
mimo jiných soutěží, vyhlášeni i nejpilnější sběrači. Mimochodem, celkem se
podařilo nasbírat 7152 kg starého papíru!
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1.
2.
3.

Petr Martinec
Danisa Trejtnarová
Michal Beneš

4. třída
1. třída
7. třída

1165 kg
315 kg
242 kg

Volby do školské rady
Volby do školské rady byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 13.10.2005.
Volby zástupců pedagogických pracovníků školy proběhly dne
10.11.2005. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi (ve složení
Mgr. Alena Kulhavá, David Shakhar, Marcela Blažková), která dohlížela na
průběh voleb. Voleb se zúčastnilo 11 pedagogických pracovníků školy a ze
dvou kandidátů (Mgr. František Zeman a Mgr. Eva Raková) byla 8 hlasy z 11
zvolena Mgr. Eva Raková.
Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly dne 15.11.2005. Na
správný průběh voleb dohlížela tříčlenná volební komise ve složení Mgr.
František Zeman, Mgr. Eva Raková, pan Radek Prachař. Dostavilo se 75
rodičů, kteří vybírali svého zástupce ze 3 kandidátů (ing. Ludmila Faltusová,
ing. Luděk Maixner, paní Iva Vítková). Paní Iva Vítková byla zvolena 45
hlasy ze 70 platných hlasovacích lístků.
Za zřizovatele se členem školské rady stala JUDr. Jitka Kubová.

Dějepisná olympiáda
Koncem listopadu se 12 žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo dějepisné
olympiády, jejíž téma jasně vyjadřoval název „Od pěstního klínu po první
Nobelovu cenu“. Téma bylo zajímavé, ale také náročné po odborné stránce.
Nejlépe se s nástrahami testu vypořádaly žákyně 9. třídy Martina Kalousková
a Ivona Dušková, které získaly shodně 55 bodů a postupují do okresního
kola.
O nesmírné vyrovnanosti soutěžících vypovídá fakt, že další čtyři
olympionici získali o pouhý jeden bod méně. Jmenovitě se jednalo o Báru
Martincovou a Josefa Ledra z 9. třídy a Jiřího Martince a Denisu Faltusovou
z 8. třídy.
Všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci a postupujícím do
okresního kola přeji hodně úspěchů.
Mgr. František Zeman

Tradiční výroba adventních věnců
Jako každoročně se žáci 8. a 9. třídy pustili do zhotovování dekoračních
věnečků. Devítka obstarala veškeré přípravné práce, osmáci úhledně obalili
korpusy rozličným chvojím. Nejvytrvalejší pětice dívek vkusně věnečky
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nazdobila. Vzniklo celkem 20 adventních věnců, po kterých se ve dnech
30.11. – 2.12. „jen zaprášilo“. To jsme sice chtěli, ale zároveň nám bylo líto,
že ta voňavá vánoční předzvěst nezdobila školní chodbu déle.
Bára a Míša Martincovy, 9.třída

Exkurze do Prahy
V předvánočním čase (13.12.) připravili třídní učitelé (Mgr. František
Zeman a David Shakhar) pro žáky 7. a 8. ročníku exkurzi do Prahy. Exkurze
měla bohatý program. Naší první zastávkou bylo Václavské náměstí, kde se
žáci od p. uč. Zemana dozvěděli mnoho zajímavostí o soše sv. Václava a
Národním muzeu. Poté jsme se přesunuli metrem na naši první hlavní
zastávku, do paláce Flora. V paláci Flora se nachází kino Oskar Imax, které
je vybaveno moderní 3d technologií. Jedná se o jediné kino tohoto typu
v České republice. Shlédli jsme dokumentární film „Tajemné hlubiny“. U
žáků se setkal s velmi kladným přijetím.
Po skončení filmu jsme se opět přesunuli na Václavské náměstí a
příjemnou procházkou přes Příkopy a Celetnou ulici (kde pan učitel Zeman
opět poutavě povyprávěl o Prašné bráně) jsme dorazili na Staroměstské
náměstí, místo tradičních vánočních trhů. Měli jsme štěstí, na náměstí jsme
dorazili právě v okamžiku, kdy měl odbíjet opravený orloj.
Žáci samozřejmě chtěli nasát atmosféru předvánoční Prahy a nakoupit
upomínkové předměty (i vánoční dárky). Proto následoval rozchod, během
kterého si vše dosyta prohlédli a nakoupili si. Kolem druhé hodiny odpolední
jsme se znovu sešli a následovala poslední fáze exkurze, prohlídka
Židovského města s výkladem p. uč. Shakhara. Žáci se dozvěděli několik
zajímavostí z historie židovského osídlení Prahy a prohlédli si
nejvýznamnější židovské památky, v čele se Starým židovským hřbitovem a
Staronovou synagogou.
Poté již nic nebránilo v cestě zpět do Ústí nad Orlicí, kam jsme dorazili
kolem šesté hodiny večerní a zakončili tak velice poučnou a příjemnou
exkurzi do našeho hlavního města.

Adopce na dálku
Žákům 7. třídy není lhostejná bída zemí třetího světa, a proto se rozhodli
podpořit nejchudší sběrem neodlepených použitých poštovních známek. Za
300 takových známek lze pořídit oběd pro deset dětí ve školce, za 400
známek lze zaplatit školné pro chudé dítě na 1 měsíc a za 100 000 známek je
možno zaplatit novostavbu malé dětské školky v Tanzánii. Vybrané známky
-5-

zasílá průběžně p. uč. Zeman benediktinským misionářům.
Někteří žáci se rovněž zapojili do celoročního projektu „Adopce na
dálku“, v němž přispívají měsíční částkou 30 Kč na studium a stravu jednoho
dítěte v Ugandě.

Poděkování
Vážení přátelé, dovolte, abychom vyjádřili naše díky následujícím
osobám:
Děkujeme panu Maixnerovi za výkopové práce pro odvod dešťové
vody.
Děkujeme paní Vítkové za usušené květiny
Děkujeme občanům, kteří odevzdali svůj papírový sběr základní
škole.

Zveme Vás na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ SOPOTNICE
který se koná dne 18.1.2006 od 7,30 hod.
- možnost prohlédnout si celou naši ZŠ (nová kotelna, učebny, dílny, cvičná
kuchyňka, dílna, kabinety, školní družina)
od 14,30 hod. se uskuteční
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY
Rodiče i ostatní veřejnost srdečně zvou žáci, učitelé a ředitelka školy
Mgr. Věra Vašková
Srdečně Vás zveme na tradiční
Ples KPDŠ
který se koná dne 25. února 2006
Všem rodičům a příznivcům naší školy přejeme hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce 2006
Mgr. Věra Vašková, ředitelka školy
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Z naší mateřské školy
Rok s rokem se sešel, a nový rok 2006 zaklepal dveře a pomalu vešel.
Nastal čas, kdy rekapitulujeme, co tento minulý rok přinesl, co vzal, co se
nám povedlo více a co méně. Dáváme si předsevzetí, která se nám možná
podaří i splnit, alespoň z části, abychom se nad nimi za rok zase zamysleli.
Divadlo – Čarodějnice a ženichové - 20. 9. 2005 jsme jako ostatní mateřské
školy vyjeli do Ústí nad Orlicí, abychom se zúčastnili divadelního
představení Čarodějnice a ženichové. V této hře byly hlavními postavami tři
čarodějnice – dvě sestry a matka, která jim stále vybírala vhodné ženichy.
Nakonec své protějšky získaly z řad malých diváků. To se dětem velmi líbilo,
neboť se na okamžik některé z nich staly „malými herci“.
Andrea Matoušková
Dravci v Sopotnici
Ve čtvrtek 6. 10. 2005 se na hřišti konala ukázka dravců. Dopoledne
začalo povídáním o tom, jak se dravci jmenují (a že jich tam nebylo málo),
kde žijí a čím se živí? Posléze následovaly praktické ukázky, kde děti viděly
např.: lov na lišku, zajíce, nechyběly i přelety dravců přes celé hřiště,
pohlazení sovy a přilétnutí dravce na ruku.
Toto prima dopoledne uteklo jako voda. Myslím si, že ukázka dravců byla
pro děti poutavá a poučná.
Markéta Motlová
17.10. 2005 – Kurz draků
Na jednu z hlavních podzimních akcí připravila naše mateřská škola kurz
výroby draků na připravovanou „Drakiádu“. Tohoto odpoledne se zúčastnili
rodiče žáků mateřské školy, kde pod vedením instruktora p. Jeníka vyráběli
se svými dětmi draky. Rodiče měli možnost poznat i jiné techniky výroby
draka. Naučili se například liščí smyčky, správný postup navázání a upevnění
draka aj. Po celou dobu měli rodiče možnost využít pomoci instruktora.
Nadšení i elán rozhodně nechyběl jak rodičům tak dětem, i když se celá akce
protáhla až do pozdního odpoledne. Poté si děti odnesly „své“ vyrobené
draky domů. Výrobky měly děti možnost předvést na Drakiádě v neděli
30.10.2005.
Andrea Matoušková
I.Drakiáda na Humparku
„Vyletěl si papírový drak, vyletěl až do oblak……“těmito slovy by se
dalo začít s hodnocením první drakiády na Humparku. V neděli odpoledne
30. listopadu 2005 se jich na kopci prohánělo spoustu, ať už drak jménem
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Mrak, Fousek, Mračoun, Smíšek, Sluníčko, Fuňák, Soptík, Chechtal, Eliška,
či Honza, a mnohé další. Celkem 26 soutěžních draků.
Při vstupu na drakiádu děti obdržely „drakyčumku“ v podobě sladké
trubičky a pamětní diplom. Nechybělo nic k tomu, aby se všichni s chutí
rozeběhli na kopec a mohli začít soutěžit v šesti kategoriích:
o nejdéle létajícího draka, o nejoriginálnějšího draka, o nejmenšího draka, o
největšího draka, o nejhezčího draka vlastní výroby,o nejvýše létajícího
draka.
Bylo velmi těžké vybrat ty Nej…, ale přesto se porota dohodla. Po
vyhlášení všech kategorií si nakonec všechny děti odnesly nejenom náruč
dobrot a odměn, ale i mnoho zážitků. Pak už nezbývalo nic jiného než-li se
ohřát v chatě a dobít energii po náročném odpoledni.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se na tomto pestrém odpoledni
podíleli. Myslím, že i za děti mohu říci, že už teď se těšíme na II. ročník
Sopotnické drakiády.
Markéta Motlová
Cesta světlušek a broučků
Ve čtvrtek 17.11.2005 na státní svátek, jsme uskutečnili dobrodružnou
cestu pro děti a jejich rodiče. Velkolepé plány a přípravy nám zhatil první
sníh ze kterého však děti měly velkou radost. I přes nevlídné již zimní počasí
jsme byly velmi potěšeny účastí 16 osob doprovodu, ale hlavně 18 „našimi
světluškami a broučky“, kteří se sešli v prostorách MŠ a s chutí se společně
s rodiči pustili do výroby dýňové lucerničky, kterou si z akce odnesli do
svých domovů. Poté jsme vzhledem k počasí zvolili kratší variantu – cesta
školní zahradou okolo budovy, kde na berušky i broučky čekaly zábavné
úkoly s odměnou. Velmi nás potěšila chuť a elán všech zúčastněných rodičů,
kteří se také zapojili do plnění jednotlivých úkolů a pomoci při hledání
kouzelného pokladu na závěr akce. Školní zahrada se díky osvětlení
z lampionů a svítilen stala kouzelnou zahrádkou z pohádky, kterou při celé
naši akci klidně zakrývala sněhovou peřinou paní Zima. Ale myslím, že to
zúčastněným vůbec nevadilo. Doufáme, že si všichni dospělci se svými
broučky a světluškami z celé akce odnášeli pěkné zážitky na strávený
podvečer.
V pátek 2. 12. 2005 nás do mateřské školy přišel navštívit Mikuláš se
svým doprovodem, kterým nezapomněl dětem nadělit něco sladkého za
vydařenou besídku.
Dne 12. 12. 2005 jsme shlédli divadelní představení Čertův švagr od
B.Němcové, které nám připravilo Pohádkové divadlo J.Jurištové.
V týdnu od 13. 12. do 16.12.2005 jsme se již chystali na vánoční slavnost
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s rodiči u stromečku a celou mateřskou školou vonělo vánoční cukroví i
perníčky, které si děti samy vyráběly.
Pondělí 19.12. 2005 jsem se sešli s rodiči a prarodiči, abychom společně
prožili v předvánočním shonu několik příjemných chvil. Naše vánoční
slavnost byla plná tajemství, kouzel a hlavně vzpomínek, jak kdysi dávno
slavili Vánoce naše babičky a dědečkové. Co dělali o Štědrém večeru, čemu
věřili, jak se bavili? Během slavnosti jsme si předvedly, jaké štědrovečerní
zvyky i pověry děti znají, ukázali jsme si „hrníčková kouzla“, děti zazpívaly
několik tradičních vánočních koled a písní. Na závěr jsme s rodiči vyráběli
vánoční svícínek a zdobili jsme perníčky, které si spolu s malým dáreček děti
odnášely domů.
Zápis do MŠ pro školní rok 2006/2007 bude 23.3.2006 od 15,00 hod.
Odpoledne s rodiči:10.1.,31.1,21.2.,28.2.,7.3.,21.3.od 14,30-16 hod.v MŠ.
Poděkování za finanční a věcné sponzorské dary:
p. Ladislav Horáček, p. Luděk Zeman, p. Petr Martinec, pí. Kateřina
Martincová, pí.Radoslava Nováková, pí. Hana Vašátková, pí. Dita Hájková.
DĚKUJEME!

Školní jídelna
Školní stravování vychází desítky let ze základního požadavku připravit
dětem zdravý oběd.
Profesně zdatný personál vaří zkušeně, levně a hlavně ve svém 35 %
podílu z denní dávky musí nacházet denně správnou volbou zajistit pro
stravování energeticky i nutričně vhodný pokrm. Nelze opomenout, že ve
školní jídelně dítě získává svou stravovací zkušenost mimo domov. Poměrně
ustálenou nabídku doma připravovaných pokrmů si rozšíří o nové
kombinace i nová jídla. Zjistí, že omáčky se dají jíst jinak než s knedlíkem a
zeleninový salát může být pokaždé jiný.
Zdá se to být ideální? Personál školní jídelny připravuje denně čerstvé
jídlo v čistém prostředí, a proč se tedy objevují stížnosti a nespokojenost?
Jaký je pohled strávníka?
Na základě uvedeného jsme v měsíci prosinci připravili dobrovolný
anonymní dotazník, který nám měl ukázat názor strávníka. Bylo rozdáno 90
ks dotazníků, z nichž se nám 64 dotazníků vrátilo vyplněných – za které
velmi děkujeme, 10 strávníků se vyjádřilo ve smyslu, že anketu nepovažují
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za důležitou (nic zásadního proti školnímu stravování nenamítají). Druhou
neopomenutelnou kategorii byli cizí strávníci, kteří musí tvořit zvláštní
skupinu, neboť se jedná o doplňkovou činnost školy – pro ně byl vytvořen
samostatný dotazník.

počet strávníků

Výsledky (hodnoceno z 64 vrácených dotazníků):
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strávník uvedl, že navštěvuje

1. Platba stravného využívá:
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c)neuvádí: 18

2. Dítě dostává kapesné na nákup potravin v samoobsluze:
a) pravidelně: 7 b) nepravidelně: 35
b) nikdy: 10
d) neuvádí: 12
3. Jsme dostatečně informováni ze strany ŠJ:
18
11

10

8

8

4

3
6
ne
ne
uv
m
á
ád
př
í
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om
ín
ky

5

4

3

1
2

1

1

ne
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ov
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počet strávníků

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

bodov é hodnoce ní
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4

4. Jak hodnotíte čistotu, výzdobu, úklid….?

bodové hodnocení

5. Platba stravného nám:
a) vyhovuje: 58 b) nevyhovuje: 0
6

c)neuvádí: 6

4

5

6. Přístup zaměstnanců ŠJ:

3

29

11

9
2
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4
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počet strávníků

35
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20
15
10
5
0

bodové hodnoce ní

7. Měli by zaměstnanci ŠJ dohlížet na stravování konkrétně Vašeho
dítěte? (v případě, že odmítá např. polévky – každý den)
ANO: 13
NE: 43
Neuvádí: 8
8. Je Vaše dítě schopno určit si porci (množství) jídla samo?
ANO:
59
NE: 0
Neuvádí: 5
9. Souhlasíte s úplným odmítnutím stravy u Vašeho dítěte?
ANO:
14
NE: 43
Neuvádí: 7
10. Souhlasíte s částečným pravidelným odmítnutím stravy u Vašeho
dítěte?
ANO:
35
NE: 20
Neuvádí: 9
11. Souhlasíte s vlastní volbou dítěte ohledně stravy?
ANO:
42
NE: 14
Neuvádí: 8
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•

•

Nejvíc oblíbený oběd:
1. řízek 2. svíčková 3. knedlo-vepřo-zelo
Nejméně oblíbený oběd: 1.luštěniny 2. houby 3.dušená zelenina

ZÁVĚR:
Z výše uvedeného zjištění lze konstatovat:
• chuť vyjádřit se ke školnímu stravování mělo 71% strávníků ZŠ
• cizí strávníci – vznesli pouze jednu stížnost: řízek s brambor.kaší či
salátem – 3x do týdne! Na tomto oblíbeném jídle se shodli tedy nejen
děti,ale i dospělý.
• platbu v hotovosti preferuje většina strávníků. Je zde však i druhá
nabídka bezhotovostní platba. Někteří dotazování touží platit každé 1.
pondělí v měsíci, jiní – ke 12. dni v měsíci, další – prodloužení doby
výběru na 16,30 hod. (2 strávníci), a našli se i tací, kterým by
vyhovovalo neplatit obědy vůbecJ. Vzhledem však k přesně daným
termínům uzávěrek naší organizace Vám nemůžeme vyjít vstříc, tedy
platby vyžadovat budeme i nadále dle zaběhnutých pravidel. Pokud to
nevyhovuje Vám osobně, přejděte k placení bezhotovostním převodem.
Vyúčtování těchto plateb bude probíhat 2 do roka, řádně a včas!
• informovanost ze strany ŠJ – je na dobré úrovni, avšak víme o jistých
rezervách, které jsou vždy a skoro všude – budeme se snažit zlepšit
(jídelní lístek vyvěsíme také do ZŠ). Jinak funguje tel.465584190, kde
se můžete dotazovat na cokoliv související s provozem ŠJ + vznášet
dotazy i připomínky. Máte také možnost nahlédnout do prostorů ŠJ
(např. při placení, apod.). Bohužel i vstup cizích osob do prostorů ŠJ je
dle platných hygienických předpisů částečně omezen.
• na dotaz: Proč jsou ve ŠJ podávány ty neoblíbené či ony oblíbené
pokrmy? Bohužel školní jídelna není postavena na hitparádě chutí. Má
svá přesná a jasná pravidla - počínaje vyhláškou o školním stravování,
určenými finančními limity na nákup potravin, výživovými normami
pro školní stravování,tzv. spotřebním košem, a konče přesně danými
postupy zpracování, uchování pokrmů, stanovení rizikových faktorů u
pokrmů – kritické body. Musí se zabývat novými technologiemi +
sladění provozu dle platných předpisů,vyhlášek a nařízení či doporučení
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týkající se školního stravování – vše k nahlédnutí ve ŠJ (pro Vaši
informovanost).
• pestrost jídelníčku je dána na základě hygienických prověrek školních
jídelen Okresní hygienickou stanicí.
Například: přílohy řazené v měsíci - brambory 8 x, rýže 4 x, knedlík
houskový 2 x, těstoviny 4 x, luštěniny 3 x;
Maso řazené v měsíci- drůbež 2 x, porcované hovězí 2 x, porcované
vepřové 1-2 x, dělené 3-4 x, ryby 2x a další přesně a podrobně určená
pestrost jídelníčku.
Co se týče velikostí porcí - uvádíme výživové normy pro školní
stravování (průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na
strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno“ –
v syrovém stavu. Např. u přípravy porce masa dochází až 45% poklesu
váhy.
mléko mléčné zelenina ovoce
věková skupina
3-6 let (přesnídávka,
oběd, svačina)

7-10 let (oběd)
11-14 let (oběd)
15-18 let (oběd)

bram luště
maso ryby tekuté výrobky celkem celkem bory niny
55
64
70
75

10
10
10
10

300
55
70
100

31
19
17
9

110
85
90
100

110
65
80
90

90
140
160
170

10
10
10
10

Pokud máte zájem lze se dále, hlouběji a přesně informovat u vedoucí
ŠJ na vše, co Vás bude zajímat ohledně stravování Vašich dětí. Také do anket
lze nahlédnout!
ŠJ respektuje individuální stravovací návyky, i z ankety je jasně dáno
najevo, za jakých podmínek chcete stravovat své dítě (např. souhlas s vlastní
volbou určení porce). I my se snažíme přihlédnout k Vašim požadavkům a
požadavkům Vašich dětí, ale zázraky dělat opravdu neumíme. To co lze
zlepšit o to se jistě pokusíme! Děkujeme všem zúčastněním za jejich vlastní
pohled na naše školní stravování.
Dovolte mi, abych Vám na prahu roku 2006 popřála vše dobré, pevné
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a úspěchy v zaměstnání.
Za kolektiv mateřské školy zpracovala Michaela Diblíková,řed.školy
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Zdařilá videoprojekce
Na čtvrtek 10. listopadu 2005 připravila místní OB promítání filmových
záznamů ze života obce. Projekce starších i novějších snímků se konala
v zasedací místnosti obecního úřadu. Pořadatelé neočekávali příliš velký
zájem, ale skutečnost očekávání předčila. Zasedací místnost se zcela zaplnila,
přišlo více než sedmdesát diváků, takže musely být přineseny další židle.
Autor snímků Josef Hradecký připravil následující program v celkové délce
120 minut.
1. Výstavba mateřské školy v letech 1976 – 1977
2. Sopotnické vteřiny – 1984
3. Kronika hasičského sboru Sopotnice
4. Oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasičů v roce 1993
5. Koncert sopotnické dechovky k dvousetletému výročí – 2005
Uvedené snímky byly promítány na velké plátno, což bylo mnohem lepší
pro sledování , než projekce na obrazovce televizoru. Diváci byli spokojeni
jak s projekcí, tak s výběrem snímků.
mc

Na besedě s důchodci bylo veselo
Místní skupina Českého červeného kříže pozvala na sobotu 26. listopadu
2005 více než 140 důchodců na tradiční Besedu s důchodci, ale dostavilo se
jich pouze 50. Pravda, mnohým z toho dlouhého seznamu již zdravotní stav
nedovolí účast na takové akci, ale stejně nás mohlo být více. Ti, kteří přišli,
nebo je obětavě přivezl autem pan Jan Papáček, rozhodně nelitovali.
Pořadatelky tohoto již 37. setkání důchodců připravily bohatý program.
Besedu zahájila předsedkyně místní skupiny ČČK pí Dana Barvínková
přivítáním přítomných důchodců i hostů. Na pódiu již byla připravena zdejší
vokálně instrumentální skupina Gemma, která v půlhodinovém vystoupení
přednesla část svého bohatého repertoáru. Závěrečnou písní pozvala na svůj
Vánoční koncert. V krátké přestávce se na pódiu usazovala místní
„jubilantka“ – sopotnická dechovka, ale dříve než spustila, vyběhly na parket
dámy z Lady clubu Záchlumí, aby v rozverném rytmu zatančily kankán.
Pobavené publikum je odměnilo potleskem již v průběhu tance i po jeho
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skončení. Poté vystoupil s krátkým pozdravem starosta pan Ladislav
Martinec a po něm si vyžádal slovo pan Miloslav Coufal z místní osvětové
besedy. Stručně zhodnotil průběh letošního Roku hudby v Sopotnici a
požádal přítomné seniory o spolupráci při další akci, kterou OB připravuje.
Bude to výstava o krajkářství v naší obci , o níž píšeme na jiném místě tohoto
čísla SZ.
Bylo krátce po 15. hodině, když se ke slovu dostala dechovka. Sálem U
Šafářů zazněly polky, valčíky občas i něco pomalejšího. Jedna skladba
střídala druhou, žádné velké přestávky. Zpěvem doprovázeli Jan Kašpar a
Eva Martincová. Po kratším váhání se na parketu přece jen objevily tančící
páry. A ti, kteří tanci zrovna neholdovali, si s dechovkou aspoň s chutí
zazpívali většinou dobře známé písně.
V průběhu zdařilého odpoledne přítomní obdrželi občerstvení i malé
dárečky, připravené žáky místní školy. Samozřejmě bylo dost času na
popovídání se sousedy. Vždyť mnozí se spolu nevidí jak je rok dlouhý,
protože naše vesnice, protáhlá na 4 km, jim k tomu mnoho příležitostí
nedává. Před 18. hodinou se pomalu začal sál vyprazdňovat. To pan Papáček
začal účastníky besedy rozvážet domů. Venku už byla dávno tma a opět
sněžilo. Dechovka dohrála a 37. Beseda s důchodci skončila. Jak jinak, byla
opět zdařilá, za což patří poděkování obětavým organizátorkám místní
skupiny ČČK. Srdečný dík !
mc

Sopotnická dechovka hraje v Ústí nad Orlicí
V rámci již tradičních Ústeckých Vánoc vystoupila na ústeckém
Mírovém náměstí dne 30. listopadu 2005 i sopotnická dechovka. Od 16,00
hod. vyhrávala za řízení svého kapelníka Luboše Langra známé polky a
valčíky ze svého repertoáru. Zpěvem doprovázeli Eva Martincová a Jan
Kašpar, moderoval Luděk Vinzens. Zpola naplněné ústecké náměstí, vánočně
vyzdobené a nasvícené, odměnilo každou skladbu potleskem. Přítomno bylo i
mnoho sopotnických občanů, kteří s hrdostí naslouchali své kapele, která se
v bývalém okresním městě výtečně prezentovala.
mc
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Rok hudby v Sopotnici 2005 je minulostí
Skončil kalendářní rok 2005 a s ním i projekt připravený místní
osvětovou besedou na počest dvousetletého trvání dechové hudby v naší
obci, nazvaný Rok hudby v Sopotnici 2005.
Přes veškeré obavy o úspěch takové rozsáhlé akce se ukázalo, že projekt
byl úspěšný, že našel příznivou odezvu u občanů a že svým způsobem přispěl
k oživení činnosti sopotnické dechovky. Pořadatelům se podařilo získat
dostatečnou podporu u místních i okolních podnikatelů i obecních úřadů a
také zájem občanů. Sopotnice tak v plném rozsahu potvrdila svou hudební
tradici, na kterou může být právem hrdá.
V kalendáři akcí projektu Rok hudby v Sopotnici se oproti původně
plánovaným osmi koncertům nakonec objevilo koncertů deset. Dosud se
všech hudebních produkcí zúčastnilo 1 080 posluchačů. Největší účast byla
na koncertech sopotnické dechovky v Českých Libchavách (400) a
v Sopotnici (200).
Poděkování patří vystupujícím souborům, což vedle sopotnické
dechovky jsou chrámový sbor a orchestr, vokálně instrumentální skupina
Gemma, Ústecké kvarteto a vokální okteto Generace. Svůj dík směřují
pořadatelé i všem, kdož finančně podpořili celý projekt. Vedle obecních
úřadů Sopotnice a České Libchavy je to řada podniků nejen místních ale i
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Úspěch Roku hudby v Sopotnici je
povzbuzením pro pořadatele z osvětové besedy k jejich další činnosti.
mc

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
Chrámový sbor a orchestr za řízení Josefa Vondráčka opět připravil
oblíbenou skladbu českého autora. Zazněla dne 26. prosince 2005 o druhém
svátku vánočním, na Štěpána. Na sváteční mši do chrámu sv. Zikmunda
přišlo na dvě stě nejen věřících, ale i dalších zájemců.
Všichni pozorně sledovali mši a zaposlouchali se do libých tónů líbezné
Rybovy mše. Stálí návštěvníci chrámových koncertů se velmi pochvalně
vyjadřovali o letošním provedení „Rybovky“ a ocenili výkon zpěváků i
hudebníků.
mc
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Vánoční koncert Gemmy
Tradiční Vánoční koncert Gemmy ukončil důstojným způsobem Rok
hudby v Sopotnici 2005. Konal se v pátek 30. prosince 2005 od 17,00 hod.
v chrámu sv. Zikmunda v Sopotnici.
Více než sedmdesát návštěvníků si ve vánočně vyzdobeném kostele
pozorně vyslechlo skladby a písně s tematikou narození Krista Pána a
samozřejmě krásné české koledy. Ve více než hodinovém pořadu zazněly
písně stále populárních skupin ABBA a Boney M, ale také Serenáda od
Vejvanovského či Pastoreala in E a Srdce plesá od J.J. Ryby nebo Credo od
J.I.Linka. Nejvíce však asi potěšil srdce posluchačů blok českých vánočních
koled v krásné úpravě a dokonalém přednesu. Koledy přece neodlučitelně
k Vánocům patří a naše české koledy zvláště. Alespoň na chvíli se posluchači
přenesli do vánočního času svého dětství a mládí. Koledy s jistotou vždy
podtrhnou vánoční atmosféru a přivolají milé vzpomínky.
Potěšila i nabídka CD s názvem Výběr z vánočních koncertů – Gemma.
Nosič obsahuje 24 skladeb a písní s doprovodným slovem, které zazněly na
tradičních vánočních koncertech , s nimiž Gemma již několik let vystupuje
nejen v Sopotnici, ale i v širším regionu.

Osvětová beseda Sopotnice připravuje ...
S přípravou programu na rok 2006 bylo započato již v říjnu 2005. Hlavní
akcí by se měla stát výstava zachycující historii i současnost krajkářství
v Sopotnici. Tradice výroby krajek je v naší obci stará jako krajkářství ve
vambereckém regionu samo. Soudíme, že by bylo záhodno tuto tradici
zdokumentovat a zachovat pro budoucnost. Pamětníci odcházejí,
z domácností mizí věci, které s paličkováním souvisejí. Přesto jsme
napočítali na čtyřicen žen a dívek, které dovednost paličkování ovládají
v naší obci dosud. Všechny jsme oslovili a požádali je o spolupráci. Obdobně
jsme požádali i rodiny, o nichž víme, že se u nich v minulosti některá z žen
zhotovováním krajek zabývala, aby i ony poskytly pomoc naší snaze. Dnes se
obracíme na všechny občany s prosbou o obdobnou pomoc. Budeme vděčni
za každou, byť drobnou, informaci, za nějaký krajkový výrobek, fotografii,
pomůcku pro paličkování a pod.
Nedávno jsme navázali spolupráci s Muzeem krajky ve Vamberku a
- 17 -

s krajkářskou školou tamtéž. Obě instituce přislíbily všestrannou pomoc.
Přesto se však domníváme, že těžiště naší snahy musí spočívat v místních
zdrojích, proto očekáváme širokou podporu spoluobčanů. Při příležitosti
výstavy, které jsme dali prozatímní název Sopotnice v krajkách a jejíž
vernisáž by se měla uskutečnit v polovině března 2006, hodláme vydat
skromný spisek, obdobně jako tomu bylo při některých předchozích
výstavách. O převzetí záštity nad výstavou jsme požádali zastupitelstvo obce,
které naší žádosti vyhovělo a přislíbilo podporu.
Pokud se, vážení občané, rozhodnete podpořit naši snahu, obraťte se
laskavě na paní Růženu Záluskou, paní Marii Skučkovou, či na členy
osvětové besedy Josefa Hradeckého a Miloslava Coufala.
Kromě zmíněné výstavy připravuje osvětová beseda na rok 2006
komorní koncert a několik promítání filmových snímků či video záznamů ze
života obce. O konání těchto akcí budete informování obvyklým způsobem.
mc

V roce 2005 se narodili
5.1. Štěpán Kovář
10.5. Michal Neubauer
23.8. Veronika Pecháčková
3.10. Kristýna Dušková
20.11. Barbora Vítková

Rozloučili jsme se
27.1. František Cabalka č.p. 297
7.2. Josef Skuček č.p. 94
26.2. Václav Rychtařík č.p. 39
21.5. Marie Rösslerová č.p. 244
23.9. Jan Beneš č.p. 29
25.9. Jozef Sidlák č.p. 303
1.10. Miloš Vondráček č.p. 206
2.11. Antonín Svoboda č.p. 177
2.12. Milada Vondráčková č.p. 206
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Svá životní výročí letos oslaví
Růžena Šaldová (95)
Marie Antušková (94)
Anna Hájková (91)
Marie Martincová (90)
Ludmila Matějková (90)
Anežka Hanyková (89)
Marta Martincová (87)
František Rypka (87)
Marie Kulhavá (85)
Barbora Vanšurová (85)
Albína Diblíková (84)
Jiřina Divišková (83)
František Malý (83)
Martienc František (83)
Josef Rambousek (82)
Zdenka Hledíková (81)
Hana Jůvová (81)

František Martinec (80)
Božena Kubová (80)
Anna Lorencová (80)
Anna Martincová (80)
Miloslava Diblíková (75)
Marie Lédrová (75)
Josef Samek (75)
Stanislav Jeníček (75)
Božena Frydrychová (75)
Marie Martincová (75)
Stanislav Vašátko (75)
Božena Barvínková (75)
Radoslav Svobodová (75)
Jaroslav Zima (75)
Irena Martincová (75)
Emilie Hynková (75)
Miroslava Hrdinová (75)
Milada Martincová (75)

Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Ze sportu
Závěr fotbalového podzimu
Závěr podzimního kola fotbalového přeboru II. třídy přinesl našemu
mužstvu zisk 7 bodů, když ve čtyřech zápasech dvakrát zvítězili, jednou hráli
nerozhodně a v posledním utkání odešli poraženi. Poslední dvě utkání, obě na
domácí půdě, se hrála jako předehrávka jarního kola.
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23. 10.
30. 10.
6. 11.
13. 11.

Albrechtice – Sopotnice
Sopotnice – Kerhartice
Sopotnice – Němčice
Sopotnice – Sloupnice

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

Čelo tabulky po podzimním kole (včetně dvou předehraných utkání)
1. Lanškroun B
9 4 2 29:14 31
2. Verměřovice
10 1 4 25:24 31
3. Sopotnice
8 4 3 34:25 28
4. Mistrovice
7 3 5 28:22 24
5. Jablonné
6 5 4 27:21 23
Sopotnice tedy ztrácí na oba vedoucí celky pouhé tři body. Škoda
zbytečné porážky v posledním utkání se Sloupnicí.
Na čele domácích střelců podzimu jsou Mašanský se 12 brankami a
Špaček s 8 brankami.
Do jarních zápasů fotbalového přeboru II. třídy přejeme našim borcům
dobrou přípravu a hodně úspěchů.

O slovo se hlásí bezkontaktní hokej
Zima ještě pořádně nezačala a už se hraje hokej. Bezkontaktní hokejisté
se v září 2005 přihlásili do místní TJ a tak vznikl oddíl TYGŘI TJ
SOPOTNICE. Pod tímto názvem rozehráli VII. ročník turnaje COMPUTER
SHOP CUP v bezkontaktním hokeji a zde jsou jejich první výsledky :
19. 11. Tygři TJ Sopotnice – White Bears HC Kostelecká Lhota
26. 11. Tygři TJ Sopotnice – Buldoci Velká Skrovnice
3. 12. Tygři TJ Sopotnice – HC Hornets Záměl
10. 12. Kačeři Kerhartice – Tygři TJ Sopotnice
17. 12. Tygři TJ Sopotnice – Loko Česká Třebová
23. 12. TJ Libchavy – Tygři TJ Sopotnice
Pořadí mužstev v základní skupině
1. Loko Č. Třebová
6 5 0 1 54:20 10
2. TJ Sokol Libchavy
6 4 1 1 32:16 9
3. HC Homets Záměl
6 2 3 1 22:20 7
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3:3
7:3
4:4
5:3
2:5
3:4

4.
5.
6.
7.

Tygři TJ Sopotnice
Kačeři Kerhartice
Buldoci V. Skrovnice
White Bears

6222
6123
6114
6114

23:23 6
23:42 4
27:43 3
18:35 3

Data u jednotlivých zápasů jsou data zveřejnění výsledků v Orlických
novinách.

Z turistiky ...
Poslední akcí odboru KČT TJ Sopotnice bylo 10. Mikulášské toulání –
Memoriál Slávy Lžíčaře. Akce se uskutečnila ve dnech 3. a 4. 12. 2005 za
docela příznivých sněhových podmínek a zúčastnili se jí 32 turisté. Sraz
účastníků byl na nádraží v Letohradě a trasa prvního dne směřovala přes
Šedivec, Nekoř, Pastviny a Klášterec na Orlickou chatu v blízkosti Zemské
brány, kde byl zajištěn nocleh. Druhého dne putovali účastníci přes České
Petrovice a Adam do Mladkova , odkud odjeli vlakem do svých domovů.
Pro rok 2006 připravil odbor KČT TJ Sopotnice tento kalendář akcí :
1. 1. 23. Novoroční výšlap
7. 1. Do Králík za betlémem ( po osmé )
6. 5. 34. roč. DP Přes tři hrady a
22. roč. CJ Přes tři hrady na kole
20. 5. 4. CJ Líčenské kolečko
29. 9.-1.10. 28. roč. DEP Povodím Orlice
2.-3.12. 11. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře

Humparek
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už možná bude sněhu dostatek a
Humparek plný sportujících lyžařů. V polovině prosince však tomu tak není.
Meteorologové nám sice slibovali bílé Vánoce, ale pak se opravili a nyní
prorokují Vánoce na blátě. Nic nového, v posledních letech jsme si už zvykli.
A tak nezbývá než čekat, tak jako čekají členové místního SK Humparek. Ti
nezaháleli ani v létě, ani na podzim a intenzivně připravovali areál na
Humparku na lyžařskou sezónu. Pracovalo se tam téměř každý víkend a
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lyžaři odpracovali při přípravě na sezónu celkem 2 667 brigádnických hodin.
A na čem se pracovalo?
- byl položen nový el. přívodní kabel k chatě
- tažné lano vleku bylo vyměněno
- prováděla se pravidelná údržba vleku
- některé úpravy doznal sjezdový svah
Řada prací byla provedena na chatě:
- ve sklepě došlo k výměně oken
- celý sklep byl nahozen a vymalován a proveden nový el. rozvod
- bylo opraveno ozvučení areálu a na střechu umístěny nové reproduktory
- probíhá instalace nového ústředního topení
- maringotka, umístěná u horní stanice vleku, byla patřičně upravena, aby
lépe sloužila svému účelu
- pro pohodlnější posezení u chaty bylo zhotoveno několik venkovních
lavic
Zdá se tedy, že naši lyžaři jsou opravdu dobře připraveni, jen aby jim sv.
Petr co nejdříve poslal pořádný příděl sněhu a dopřál patřičně dlouhou zimu.
To samé jistě přejeme sportující mládeži i dospělým a hlavně pracovitým
členům SK Humparek i my, třebaže jsme splašeným prkýnkům již odrostli.
Zima si opět s námi zažertovala, ale na to už jsme zvykli. Vánoce na
blátě nás nepřekvapují. Lyžování na Humparku začalo oficielně 27. prosince
2005 a je otázkou, zda to bude začátek první i poslední, či zda se bude
zahajovat po nějaké oblevě znovu.
mc

Z naší historie
Sopotnická výročí 2006
V roce 2006 uplyne...
650 let
285 let
105 let
90 let

první písemné zmínky o vsi Sopotnice (1356)
první obecní pečetě (1721)
od smrti dp. P. Václava Veigla, děkana a faráře v Sopotnici (1901)
od zrekvírování dvou kostelních zvonů pro potřeby I. svět. války
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80 let
65 let
60 let
60 let
60 let

(1916)
od prvního pohřbu žehem v Sopotnici (1926)
od posledního koncertu sopotnické hudby před II. svět. válkou
(Kmochův koncert 1941)
od vybudování železného mostu přes Divokou Orlici na silnici
směr Potštejn (1946)
od zřízení samostatné pošty v Sopotnici (1946)
od zřízení měšťanské školy v Sopotnici (1946)

Poznámky k výročím 2006
Snad první písemná zmínka o Sopotnici se nachází v soupisu děkanátů,
který pořídil arcibiskup Arnošt z Pardubic (asi 1356). Mezi kostely děkanátu
Kosteleckého se uvádí též kostel v Sopotnici, vlastně jeho fara.
První zachovaná obecní pečeť pochází z roku 1721 a je na ní zobrazeno
šindelářské náčiní. Tento motiv je i na pečetidlech z let 1850 a 1883. To
svědčí o tom, že obec se vyznačovala výrobou šindelů. V dobách
Josefinských se také obec po německu jmenovala Schindeldorf.
P. Václav Veigl působil v Sopotnici jako farář v letech 1892 – 1901. Byl
přispívajícím členem spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici a v roce
1895 vysvětil prapor vojenských vysloužilců. Zemřel 9. července 1901 a je
pochován na sopotnickém hřbitově.
Podle zápisu v obecní kronice (v roce 1923) pochází naše zvonice ze 16.
století. Visel na ní zvon „ Zikmund „ s nápisem „ Tento zvon jest ulit ke cti a
chvále Boží léta Páně 1573.“ Druhý, menší zvon, daroval na zvonici roku
1922 bývalý zdejší mlynář Josef Vašátko, který se odstěhoval do Sirače
v Chorvatsku. Dne 7. prosince 1916 zrekvírovány byly ze zvonice k účelům
válečným zvon Poledník (225 kg) z roku 1800 a Mariánský (132 kg) z roku
1765. Vedle nich zrekvírovány ještě z malé vížky na kostele Umíráček (18
kg) z roku 1787 a Sanktusník (10 kg) z roku 1898.
První pohřeb žehem v obci byl vypraven p. řídícímu učiteli Oldřichu
Müllerovi. Pohřeb se konal 20. června 1926. Zesnulý byl bez vyznání. Po
rozloučení před školou šel pohřební průvod až na hranice obce a potom auto
s rakví odjelo do Pardubic. Pan řídící Müller působil v obci 37 let. Byl
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jednatelem Ochotnicko - čtenářské besedy, obecním písařem a prvním
kronikářem, když obecní kroniku zakládal v roce 1923.
Dne 16. března 1941 pořádalo Sdružení místních hudebníků v sále u
Grundů koncert ze skladeb Františka Kmocha. Hudební těleso čítalo 34 členy
a doprovázelo sbor mladých mužů v počtu 26. Jako host vystoupila paní
Marie Krátká ze Záchlumí a profesor dr. Vl. Helfert, ředitel Zemského muzea
v Brně. Koncert dirigoval řídící učitel v.v. František Frydrych. Byl to
poslední veřejný koncert sopotnické hudby za války.
Pošta v Sopotnici byla zřízena v roce 1946. Dne 29. dubna 1946, v deset
hodin dopoledne prohlédli si úředníci poštovního ředitelství v Pardubicích
dům č. 120. Po prohlídce byl sepsán protokol, ve kterém byla uznána
v Sopotnici potřeba pošty a vytýčeny požadavky poštovní správy. Obec
opatří potřebný nábytek, zařídí bezpečnostní opatření, upraví zadní místnost
(kde je pekařská pec), opatří dvoje kamna, zřídí dřevník, opatří otop pro
kancelář a vykáže na půdě místo pro potřebu pošty. Protokol byl podepsán
zástupci MNV a úředníky poštovního ředitelství.
Zřízení měšťanské školy v Sopotnici věnujeme v některém příštím čísle
SZ samostatný článek.
Podle obecní kroniky - mc.

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.
Redakce
Chyba tisku vyhrazena.
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Vychází nepravidelně. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí. Reg. č. 4/95. Vydáno 3.1.2006
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
uběhl nám další rok, pro někoho dobrý, pro někoho zlý. Prostě takový je
život, kterým musíme kráčet dál. Bilancovat, co se nám podařilo a o tom, co
se nepodařilo, přemýšlet. Tak je tomu i u nás všech.
Tak například zimní údržba komunikací. Když není prohrnuto brzy ráno
(a to není možné být všude ve stejný čas) jsou někteří občané nespokojeni,
když prohrnuto je, vznáší se kritika, že je vozovka kluzká. Těžko odhadnout
situaci s posypem při proměnlivém počasí. Sype se drtí, která není
nejlacinější, proto se na jaře snažíme drť z vozovek uklízet a uschovat pro
další zimní období.
Dále bych se chtěl zmínit o odpadech, že i přes mírné navýšení poplatků
za odvoz a uložení od firmy Ekola České Libchavy zůstávají poplatky za
odpady stejné jako v roce 2005, t.j. 400,- Kč za osobu. Rozdíl hradí obec ze
svého rozpočtu. Poplatky za odpady jsou splatné do konce měsíce února.
Pokud nebudou poplatky v tomto termínu zaplaceny, nebude dlužníkům
firma odpady odvážet.
Jistě jste si všimli změny v jízdních řádech

a navýšení počtu

autobusových spojů. Těmito spoji se můžeme dostat až do Automobilky
Škoda Kvasiny , ve které se zřizuje provoz na tři směny a tím i pracovní
místa pro nezaměstnané. Jízdní řády přikládáme.
Je mnoho věcí, o kterých bychom mohli na těchto stránkách psát, ale
mnohdy je lepší osobní kontakt a proto uvítám každého z Vás, který svým
dobře míněným názorem nebo radou se chce podílet na zvelebování obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám do roku 2006 popřál hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Ladislav Martinec
Starosta obce
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Z naší školy
Kulturní a sportovní akce 1. stupně
za první pololetí školního roku 2005 – 2006
Říjen
6. října – na místním hřišti proběhla ukázka chovu a výcviku dravých ptáků.
Děti si zde mohly prohlédnout dravce, kteří žijí u nás, ale i takové, kteří se
v naší republice nevyskytují. Celé představení bylo doplněno vynikajícím
komentářem odborných pracovníků.
11. října – v Ústí nad Orlicí se konala dopravní soutěž žáků 1. stupně, která
se skládala z písemného testu z pravidel silničního provozu, zdravovědy a
také z jízdy na kole, při níž bylo úkolem překonávat různé překážky. Naši
školu reprezentovali Damián Volcov, Jára Brožek, Jennifer Vítková a
Maruška Diblíková. V silné konkurenci obsadili naši žáci celkově 16. místo.
21. října – 3. a 5. ročník navštívil místní knihovnu. Cílem této návštěvy bylo
ukázat dětem, jak se mohou stát členy klubu čtenářů, jak si půjčovat knihy a
také je seznámit s celkovou organizací a řádem sopotnické knihovny.
31. října – v kostele svatého Zikmunda v Sopotnici proběhl varhanní
koncert. Žáci vyslechli skladby J. S. Bacha a poté je paní kostelnice provedla
celým kostelem, kde si mohli vše prohlédnout.
Listopad
30. listopadu – 3. a 5. ročník byl sáňkovat na Homolce. Dětem se tato
akce velice líbila a braly ji jako zpestření hodin tělesné výchovy.
Prosinec
12. prosince – celý první stupeň navštívil Roškotovo divadlo v Ústí nad
Orlicí. Žáci shlédli v rámci vyučování představení s názvem „Čertův švagr“.

Sběr starého papíru
Ano, je to již tradice. Každým rokem žáci soutěží ve sběru papíru a
každým rokem se zdá, že se papíru sejde více a více. Dne 7. prosince byli,
mimo jiných soutěží, vyhlášeni i nejpilnější sběrači. Mimochodem, celkem se
podařilo nasbírat 7152 kg starého papíru!
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1.
2.
3.

Petr Martinec
Danisa Trejtnarová
Michal Beneš

4. třída
1. třída
7. třída

1165 kg
315 kg
242 kg

Volby do školské rady
Volby do školské rady byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 13.10.2005.
Volby zástupců pedagogických pracovníků školy proběhly dne
10.11.2005. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi (ve složení
Mgr. Alena Kulhavá, David Shakhar, Marcela Blažková), která dohlížela na
průběh voleb. Voleb se zúčastnilo 11 pedagogických pracovníků školy a ze
dvou kandidátů (Mgr. František Zeman a Mgr. Eva Raková) byla 8 hlasy z 11
zvolena Mgr. Eva Raková.
Volby zástupců zákonných zástupců žáků proběhly dne 15.11.2005. Na
správný průběh voleb dohlížela tříčlenná volební komise ve složení Mgr.
František Zeman, Mgr. Eva Raková, pan Radek Prachař. Dostavilo se 75
rodičů, kteří vybírali svého zástupce ze 3 kandidátů (ing. Ludmila Faltusová,
ing. Luděk Maixner, paní Iva Vítková). Paní Iva Vítková byla zvolena 45
hlasy ze 70 platných hlasovacích lístků.
Za zřizovatele se členem školské rady stala JUDr. Jitka Kubová.

Dějepisná olympiáda
Koncem listopadu se 12 žáků 8. a 9. třídy zúčastnilo dějepisné
olympiády, jejíž téma jasně vyjadřoval název „Od pěstního klínu po první
Nobelovu cenu“. Téma bylo zajímavé, ale také náročné po odborné stránce.
Nejlépe se s nástrahami testu vypořádaly žákyně 9. třídy Martina Kalousková
a Ivona Dušková, které získaly shodně 55 bodů a postupují do okresního
kola.
O nesmírné vyrovnanosti soutěžících vypovídá fakt, že další čtyři
olympionici získali o pouhý jeden bod méně. Jmenovitě se jednalo o Báru
Martincovou a Josefa Ledra z 9. třídy a Jiřího Martince a Denisu Faltusovou
z 8. třídy.
Všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci a postupujícím do
okresního kola přeji hodně úspěchů.
Mgr. František Zeman

Tradiční výroba adventních věnců
Jako každoročně se žáci 8. a 9. třídy pustili do zhotovování dekoračních
věnečků. Devítka obstarala veškeré přípravné práce, osmáci úhledně obalili
korpusy rozličným chvojím. Nejvytrvalejší pětice dívek vkusně věnečky
-4-

nazdobila. Vzniklo celkem 20 adventních věnců, po kterých se ve dnech
30.11. – 2.12. „jen zaprášilo“. To jsme sice chtěli, ale zároveň nám bylo líto,
že ta voňavá vánoční předzvěst nezdobila školní chodbu déle.
Bára a Míša Martincovy, 9.třída

Exkurze do Prahy
V předvánočním čase (13.12.) připravili třídní učitelé (Mgr. František
Zeman a David Shakhar) pro žáky 7. a 8. ročníku exkurzi do Prahy. Exkurze
měla bohatý program. Naší první zastávkou bylo Václavské náměstí, kde se
žáci od p. uč. Zemana dozvěděli mnoho zajímavostí o soše sv. Václava a
Národním muzeu. Poté jsme se přesunuli metrem na naši první hlavní
zastávku, do paláce Flora. V paláci Flora se nachází kino Oskar Imax, které
je vybaveno moderní 3d technologií. Jedná se o jediné kino tohoto typu
v České republice. Shlédli jsme dokumentární film „Tajemné hlubiny“. U
žáků se setkal s velmi kladným přijetím.
Po skončení filmu jsme se opět přesunuli na Václavské náměstí a
příjemnou procházkou přes Příkopy a Celetnou ulici (kde pan učitel Zeman
opět poutavě povyprávěl o Prašné bráně) jsme dorazili na Staroměstské
náměstí, místo tradičních vánočních trhů. Měli jsme štěstí, na náměstí jsme
dorazili právě v okamžiku, kdy měl odbíjet opravený orloj.
Žáci samozřejmě chtěli nasát atmosféru předvánoční Prahy a nakoupit
upomínkové předměty (i vánoční dárky). Proto následoval rozchod, během
kterého si vše dosyta prohlédli a nakoupili si. Kolem druhé hodiny odpolední
jsme se znovu sešli a následovala poslední fáze exkurze, prohlídka
Židovského města s výkladem p. uč. Shakhara. Žáci se dozvěděli několik
zajímavostí z historie židovského osídlení Prahy a prohlédli si
nejvýznamnější židovské památky, v čele se Starým židovským hřbitovem a
Staronovou synagogou.
Poté již nic nebránilo v cestě zpět do Ústí nad Orlicí, kam jsme dorazili
kolem šesté hodiny večerní a zakončili tak velice poučnou a příjemnou
exkurzi do našeho hlavního města.

Adopce na dálku
Žákům 7. třídy není lhostejná bída zemí třetího světa, a proto se rozhodli
podpořit nejchudší sběrem neodlepených použitých poštovních známek. Za
300 takových známek lze pořídit oběd pro deset dětí ve školce, za 400
známek lze zaplatit školné pro chudé dítě na 1 měsíc a za 100 000 známek je
možno zaplatit novostavbu malé dětské školky v Tanzánii. Vybrané známky
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zasílá průběžně p. uč. Zeman benediktinským misionářům.
Někteří žáci se rovněž zapojili do celoročního projektu „Adopce na
dálku“, v němž přispívají měsíční částkou 30 Kč na studium a stravu jednoho
dítěte v Ugandě.

Poděkování
Vážení přátelé, dovolte, abychom vyjádřili naše díky následujícím
osobám:
Děkujeme panu Maixnerovi za výkopové práce pro odvod dešťové
vody.
Děkujeme paní Vítkové za usušené květiny
Děkujeme občanům, kteří odevzdali svůj papírový sběr základní
škole.

Zveme Vás na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ SOPOTNICE
který se koná dne 18.1.2006 od 7,30 hod.
- možnost prohlédnout si celou naši ZŠ (nová kotelna, učebny, dílny, cvičná
kuchyňka, dílna, kabinety, školní družina)
od 14,30 hod. se uskuteční
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY
Rodiče i ostatní veřejnost srdečně zvou žáci, učitelé a ředitelka školy
Mgr. Věra Vašková
Srdečně Vás zveme na tradiční
Ples KPDŠ
který se koná dne 25. února 2006
Všem rodičům a příznivcům naší školy přejeme hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce 2006
Mgr. Věra Vašková, ředitelka školy
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Z naší mateřské školy
Rok s rokem se sešel, a nový rok 2006 zaklepal dveře a pomalu vešel.
Nastal čas, kdy rekapitulujeme, co tento minulý rok přinesl, co vzal, co se
nám povedlo více a co méně. Dáváme si předsevzetí, která se nám možná
podaří i splnit, alespoň z části, abychom se nad nimi za rok zase zamysleli.
Divadlo – Čarodějnice a ženichové - 20. 9. 2005 jsme jako ostatní mateřské
školy vyjeli do Ústí nad Orlicí, abychom se zúčastnili divadelního
představení Čarodějnice a ženichové. V této hře byly hlavními postavami tři
čarodějnice – dvě sestry a matka, která jim stále vybírala vhodné ženichy.
Nakonec své protějšky získaly z řad malých diváků. To se dětem velmi líbilo,
neboť se na okamžik některé z nich staly „malými herci“.
Andrea Matoušková
Dravci v Sopotnici
Ve čtvrtek 6. 10. 2005 se na hřišti konala ukázka dravců. Dopoledne
začalo povídáním o tom, jak se dravci jmenují (a že jich tam nebylo málo),
kde žijí a čím se živí? Posléze následovaly praktické ukázky, kde děti viděly
např.: lov na lišku, zajíce, nechyběly i přelety dravců přes celé hřiště,
pohlazení sovy a přilétnutí dravce na ruku.
Toto prima dopoledne uteklo jako voda. Myslím si, že ukázka dravců byla
pro děti poutavá a poučná.
Markéta Motlová
17.10. 2005 – Kurz draků
Na jednu z hlavních podzimních akcí připravila naše mateřská škola kurz
výroby draků na připravovanou „Drakiádu“. Tohoto odpoledne se zúčastnili
rodiče žáků mateřské školy, kde pod vedením instruktora p. Jeníka vyráběli
se svými dětmi draky. Rodiče měli možnost poznat i jiné techniky výroby
draka. Naučili se například liščí smyčky, správný postup navázání a upevnění
draka aj. Po celou dobu měli rodiče možnost využít pomoci instruktora.
Nadšení i elán rozhodně nechyběl jak rodičům tak dětem, i když se celá akce
protáhla až do pozdního odpoledne. Poté si děti odnesly „své“ vyrobené
draky domů. Výrobky měly děti možnost předvést na Drakiádě v neděli
30.10.2005.
Andrea Matoušková
I.Drakiáda na Humparku
„Vyletěl si papírový drak, vyletěl až do oblak……“těmito slovy by se
dalo začít s hodnocením první drakiády na Humparku. V neděli odpoledne
30. listopadu 2005 se jich na kopci prohánělo spoustu, ať už drak jménem
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Mrak, Fousek, Mračoun, Smíšek, Sluníčko, Fuňák, Soptík, Chechtal, Eliška,
či Honza, a mnohé další. Celkem 26 soutěžních draků.
Při vstupu na drakiádu děti obdržely „drakyčumku“ v podobě sladké
trubičky a pamětní diplom. Nechybělo nic k tomu, aby se všichni s chutí
rozeběhli na kopec a mohli začít soutěžit v šesti kategoriích:
o nejdéle létajícího draka, o nejoriginálnějšího draka, o nejmenšího draka, o
největšího draka, o nejhezčího draka vlastní výroby,o nejvýše létajícího
draka.
Bylo velmi těžké vybrat ty Nej…, ale přesto se porota dohodla. Po
vyhlášení všech kategorií si nakonec všechny děti odnesly nejenom náruč
dobrot a odměn, ale i mnoho zážitků. Pak už nezbývalo nic jiného než-li se
ohřát v chatě a dobít energii po náročném odpoledni.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, co se na tomto pestrém odpoledni
podíleli. Myslím, že i za děti mohu říci, že už teď se těšíme na II. ročník
Sopotnické drakiády.
Markéta Motlová
Cesta světlušek a broučků
Ve čtvrtek 17.11.2005 na státní svátek, jsme uskutečnili dobrodružnou
cestu pro děti a jejich rodiče. Velkolepé plány a přípravy nám zhatil první
sníh ze kterého však děti měly velkou radost. I přes nevlídné již zimní počasí
jsme byly velmi potěšeny účastí 16 osob doprovodu, ale hlavně 18 „našimi
světluškami a broučky“, kteří se sešli v prostorách MŠ a s chutí se společně
s rodiči pustili do výroby dýňové lucerničky, kterou si z akce odnesli do
svých domovů. Poté jsme vzhledem k počasí zvolili kratší variantu – cesta
školní zahradou okolo budovy, kde na berušky i broučky čekaly zábavné
úkoly s odměnou. Velmi nás potěšila chuť a elán všech zúčastněných rodičů,
kteří se také zapojili do plnění jednotlivých úkolů a pomoci při hledání
kouzelného pokladu na závěr akce. Školní zahrada se díky osvětlení
z lampionů a svítilen stala kouzelnou zahrádkou z pohádky, kterou při celé
naši akci klidně zakrývala sněhovou peřinou paní Zima. Ale myslím, že to
zúčastněným vůbec nevadilo. Doufáme, že si všichni dospělci se svými
broučky a světluškami z celé akce odnášeli pěkné zážitky na strávený
podvečer.
V pátek 2. 12. 2005 nás do mateřské školy přišel navštívit Mikuláš se
svým doprovodem, kterým nezapomněl dětem nadělit něco sladkého za
vydařenou besídku.
Dne 12. 12. 2005 jsme shlédli divadelní představení Čertův švagr od
B.Němcové, které nám připravilo Pohádkové divadlo J.Jurištové.
V týdnu od 13. 12. do 16.12.2005 jsme se již chystali na vánoční slavnost
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s rodiči u stromečku a celou mateřskou školou vonělo vánoční cukroví i
perníčky, které si děti samy vyráběly.
Pondělí 19.12. 2005 jsem se sešli s rodiči a prarodiči, abychom společně
prožili v předvánočním shonu několik příjemných chvil. Naše vánoční
slavnost byla plná tajemství, kouzel a hlavně vzpomínek, jak kdysi dávno
slavili Vánoce naše babičky a dědečkové. Co dělali o Štědrém večeru, čemu
věřili, jak se bavili? Během slavnosti jsme si předvedly, jaké štědrovečerní
zvyky i pověry děti znají, ukázali jsme si „hrníčková kouzla“, děti zazpívaly
několik tradičních vánočních koled a písní. Na závěr jsme s rodiči vyráběli
vánoční svícínek a zdobili jsme perníčky, které si spolu s malým dáreček děti
odnášely domů.
Zápis do MŠ pro školní rok 2006/2007 bude 23.3.2006 od 15,00 hod.
Odpoledne s rodiči:10.1.,31.1,21.2.,28.2.,7.3.,21.3.od 14,30-16 hod.v MŠ.
Poděkování za finanční a věcné sponzorské dary:
p. Ladislav Horáček, p. Luděk Zeman, p. Petr Martinec, pí. Kateřina
Martincová, pí.Radoslava Nováková, pí. Hana Vašátková, pí. Dita Hájková.
DĚKUJEME!

Školní jídelna
Školní stravování vychází desítky let ze základního požadavku připravit
dětem zdravý oběd.
Profesně zdatný personál vaří zkušeně, levně a hlavně ve svém 35 %
podílu z denní dávky musí nacházet denně správnou volbou zajistit pro
stravování energeticky i nutričně vhodný pokrm. Nelze opomenout, že ve
školní jídelně dítě získává svou stravovací zkušenost mimo domov. Poměrně
ustálenou nabídku doma připravovaných pokrmů si rozšíří o nové
kombinace i nová jídla. Zjistí, že omáčky se dají jíst jinak než s knedlíkem a
zeleninový salát může být pokaždé jiný.
Zdá se to být ideální? Personál školní jídelny připravuje denně čerstvé
jídlo v čistém prostředí, a proč se tedy objevují stížnosti a nespokojenost?
Jaký je pohled strávníka?
Na základě uvedeného jsme v měsíci prosinci připravili dobrovolný
anonymní dotazník, který nám měl ukázat názor strávníka. Bylo rozdáno 90
ks dotazníků, z nichž se nám 64 dotazníků vrátilo vyplněných – za které
velmi děkujeme, 10 strávníků se vyjádřilo ve smyslu, že anketu nepovažují
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za důležitou (nic zásadního proti školnímu stravování nenamítají). Druhou
neopomenutelnou kategorii byli cizí strávníci, kteří musí tvořit zvláštní
skupinu, neboť se jedná o doplňkovou činnost školy – pro ně byl vytvořen
samostatný dotazník.

počet strávníků

Výsledky (hodnoceno z 64 vrácených dotazníků):
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1. Platba stravného využívá:
a) bezhotovostním převodem: 2

b) v hotovosti: 44

c)neuvádí: 18

2. Dítě dostává kapesné na nákup potravin v samoobsluze:
a) pravidelně: 7 b) nepravidelně: 35
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4. Jak hodnotíte čistotu, výzdobu, úklid….?

bodové hodnocení

5. Platba stravného nám:
a) vyhovuje: 58 b) nevyhovuje: 0
6

c)neuvádí: 6
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7. Měli by zaměstnanci ŠJ dohlížet na stravování konkrétně Vašeho
dítěte? (v případě, že odmítá např. polévky – každý den)
ANO: 13
NE: 43
Neuvádí: 8
8. Je Vaše dítě schopno určit si porci (množství) jídla samo?
ANO:
59
NE: 0
Neuvádí: 5
9. Souhlasíte s úplným odmítnutím stravy u Vašeho dítěte?
ANO:
14
NE: 43
Neuvádí: 7
10. Souhlasíte s částečným pravidelným odmítnutím stravy u Vašeho
dítěte?
ANO:
35
NE: 20
Neuvádí: 9
11. Souhlasíte s vlastní volbou dítěte ohledně stravy?
ANO:
42
NE: 14
Neuvádí: 8

- 11 -

•

•

Nejvíc oblíbený oběd:
1. řízek 2. svíčková 3. knedlo-vepřo-zelo
Nejméně oblíbený oběd: 1.luštěniny 2. houby 3.dušená zelenina

ZÁVĚR:
Z výše uvedeného zjištění lze konstatovat:
• chuť vyjádřit se ke školnímu stravování mělo 71% strávníků ZŠ
• cizí strávníci – vznesli pouze jednu stížnost: řízek s brambor.kaší či
salátem – 3x do týdne! Na tomto oblíbeném jídle se shodli tedy nejen
děti,ale i dospělý.
• platbu v hotovosti preferuje většina strávníků. Je zde však i druhá
nabídka bezhotovostní platba. Někteří dotazování touží platit každé 1.
pondělí v měsíci, jiní – ke 12. dni v měsíci, další – prodloužení doby
výběru na 16,30 hod. (2 strávníci), a našli se i tací, kterým by
vyhovovalo neplatit obědy vůbecJ. Vzhledem však k přesně daným
termínům uzávěrek naší organizace Vám nemůžeme vyjít vstříc, tedy
platby vyžadovat budeme i nadále dle zaběhnutých pravidel. Pokud to
nevyhovuje Vám osobně, přejděte k placení bezhotovostním převodem.
Vyúčtování těchto plateb bude probíhat 2 do roka, řádně a včas!
• informovanost ze strany ŠJ – je na dobré úrovni, avšak víme o jistých
rezervách, které jsou vždy a skoro všude – budeme se snažit zlepšit
(jídelní lístek vyvěsíme také do ZŠ). Jinak funguje tel.465584190, kde
se můžete dotazovat na cokoliv související s provozem ŠJ + vznášet
dotazy i připomínky. Máte také možnost nahlédnout do prostorů ŠJ
(např. při placení, apod.). Bohužel i vstup cizích osob do prostorů ŠJ je
dle platných hygienických předpisů částečně omezen.
• na dotaz: Proč jsou ve ŠJ podávány ty neoblíbené či ony oblíbené
pokrmy? Bohužel školní jídelna není postavena na hitparádě chutí. Má
svá přesná a jasná pravidla - počínaje vyhláškou o školním stravování,
určenými finančními limity na nákup potravin, výživovými normami
pro školní stravování,tzv. spotřebním košem, a konče přesně danými
postupy zpracování, uchování pokrmů, stanovení rizikových faktorů u
pokrmů – kritické body. Musí se zabývat novými technologiemi +
sladění provozu dle platných předpisů,vyhlášek a nařízení či doporučení
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týkající se školního stravování – vše k nahlédnutí ve ŠJ (pro Vaši
informovanost).
• pestrost jídelníčku je dána na základě hygienických prověrek školních
jídelen Okresní hygienickou stanicí.
Například: přílohy řazené v měsíci - brambory 8 x, rýže 4 x, knedlík
houskový 2 x, těstoviny 4 x, luštěniny 3 x;
Maso řazené v měsíci- drůbež 2 x, porcované hovězí 2 x, porcované
vepřové 1-2 x, dělené 3-4 x, ryby 2x a další přesně a podrobně určená
pestrost jídelníčku.
Co se týče velikostí porcí - uvádíme výživové normy pro školní
stravování (průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na
strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno“ –
v syrovém stavu. Např. u přípravy porce masa dochází až 45% poklesu
váhy.
mléko mléčné zelenina ovoce
věková skupina
3-6 let (přesnídávka,
oběd, svačina)

7-10 let (oběd)
11-14 let (oběd)
15-18 let (oběd)

bram luště
maso ryby tekuté výrobky celkem celkem bory niny
55
64
70
75

10
10
10
10

300
55
70
100

31
19
17
9

110
85
90
100

110
65
80
90

90
140
160
170

10
10
10
10

Pokud máte zájem lze se dále, hlouběji a přesně informovat u vedoucí
ŠJ na vše, co Vás bude zajímat ohledně stravování Vašich dětí. Také do anket
lze nahlédnout!
ŠJ respektuje individuální stravovací návyky, i z ankety je jasně dáno
najevo, za jakých podmínek chcete stravovat své dítě (např. souhlas s vlastní
volbou určení porce). I my se snažíme přihlédnout k Vašim požadavkům a
požadavkům Vašich dětí, ale zázraky dělat opravdu neumíme. To co lze
zlepšit o to se jistě pokusíme! Děkujeme všem zúčastněním za jejich vlastní
pohled na naše školní stravování.
Dovolte mi, abych Vám na prahu roku 2006 popřála vše dobré, pevné
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a úspěchy v zaměstnání.
Za kolektiv mateřské školy zpracovala Michaela Diblíková,řed.školy
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Zdařilá videoprojekce
Na čtvrtek 10. listopadu 2005 připravila místní OB promítání filmových
záznamů ze života obce. Projekce starších i novějších snímků se konala
v zasedací místnosti obecního úřadu. Pořadatelé neočekávali příliš velký
zájem, ale skutečnost očekávání předčila. Zasedací místnost se zcela zaplnila,
přišlo více než sedmdesát diváků, takže musely být přineseny další židle.
Autor snímků Josef Hradecký připravil následující program v celkové délce
120 minut.
1. Výstavba mateřské školy v letech 1976 – 1977
2. Sopotnické vteřiny – 1984
3. Kronika hasičského sboru Sopotnice
4. Oslavy 100 let Sboru dobrovolných hasičů v roce 1993
5. Koncert sopotnické dechovky k dvousetletému výročí – 2005
Uvedené snímky byly promítány na velké plátno, což bylo mnohem lepší
pro sledování , než projekce na obrazovce televizoru. Diváci byli spokojeni
jak s projekcí, tak s výběrem snímků.
mc

Na besedě s důchodci bylo veselo
Místní skupina Českého červeného kříže pozvala na sobotu 26. listopadu
2005 více než 140 důchodců na tradiční Besedu s důchodci, ale dostavilo se
jich pouze 50. Pravda, mnohým z toho dlouhého seznamu již zdravotní stav
nedovolí účast na takové akci, ale stejně nás mohlo být více. Ti, kteří přišli,
nebo je obětavě přivezl autem pan Jan Papáček, rozhodně nelitovali.
Pořadatelky tohoto již 37. setkání důchodců připravily bohatý program.
Besedu zahájila předsedkyně místní skupiny ČČK pí Dana Barvínková
přivítáním přítomných důchodců i hostů. Na pódiu již byla připravena zdejší
vokálně instrumentální skupina Gemma, která v půlhodinovém vystoupení
přednesla část svého bohatého repertoáru. Závěrečnou písní pozvala na svůj
Vánoční koncert. V krátké přestávce se na pódiu usazovala místní
„jubilantka“ – sopotnická dechovka, ale dříve než spustila, vyběhly na parket
dámy z Lady clubu Záchlumí, aby v rozverném rytmu zatančily kankán.
Pobavené publikum je odměnilo potleskem již v průběhu tance i po jeho
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skončení. Poté vystoupil s krátkým pozdravem starosta pan Ladislav
Martinec a po něm si vyžádal slovo pan Miloslav Coufal z místní osvětové
besedy. Stručně zhodnotil průběh letošního Roku hudby v Sopotnici a
požádal přítomné seniory o spolupráci při další akci, kterou OB připravuje.
Bude to výstava o krajkářství v naší obci , o níž píšeme na jiném místě tohoto
čísla SZ.
Bylo krátce po 15. hodině, když se ke slovu dostala dechovka. Sálem U
Šafářů zazněly polky, valčíky občas i něco pomalejšího. Jedna skladba
střídala druhou, žádné velké přestávky. Zpěvem doprovázeli Jan Kašpar a
Eva Martincová. Po kratším váhání se na parketu přece jen objevily tančící
páry. A ti, kteří tanci zrovna neholdovali, si s dechovkou aspoň s chutí
zazpívali většinou dobře známé písně.
V průběhu zdařilého odpoledne přítomní obdrželi občerstvení i malé
dárečky, připravené žáky místní školy. Samozřejmě bylo dost času na
popovídání se sousedy. Vždyť mnozí se spolu nevidí jak je rok dlouhý,
protože naše vesnice, protáhlá na 4 km, jim k tomu mnoho příležitostí
nedává. Před 18. hodinou se pomalu začal sál vyprazdňovat. To pan Papáček
začal účastníky besedy rozvážet domů. Venku už byla dávno tma a opět
sněžilo. Dechovka dohrála a 37. Beseda s důchodci skončila. Jak jinak, byla
opět zdařilá, za což patří poděkování obětavým organizátorkám místní
skupiny ČČK. Srdečný dík !
mc

Sopotnická dechovka hraje v Ústí nad Orlicí
V rámci již tradičních Ústeckých Vánoc vystoupila na ústeckém
Mírovém náměstí dne 30. listopadu 2005 i sopotnická dechovka. Od 16,00
hod. vyhrávala za řízení svého kapelníka Luboše Langra známé polky a
valčíky ze svého repertoáru. Zpěvem doprovázeli Eva Martincová a Jan
Kašpar, moderoval Luděk Vinzens. Zpola naplněné ústecké náměstí, vánočně
vyzdobené a nasvícené, odměnilo každou skladbu potleskem. Přítomno bylo i
mnoho sopotnických občanů, kteří s hrdostí naslouchali své kapele, která se
v bývalém okresním městě výtečně prezentovala.
mc
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Rok hudby v Sopotnici 2005 je minulostí
Skončil kalendářní rok 2005 a s ním i projekt připravený místní
osvětovou besedou na počest dvousetletého trvání dechové hudby v naší
obci, nazvaný Rok hudby v Sopotnici 2005.
Přes veškeré obavy o úspěch takové rozsáhlé akce se ukázalo, že projekt
byl úspěšný, že našel příznivou odezvu u občanů a že svým způsobem přispěl
k oživení činnosti sopotnické dechovky. Pořadatelům se podařilo získat
dostatečnou podporu u místních i okolních podnikatelů i obecních úřadů a
také zájem občanů. Sopotnice tak v plném rozsahu potvrdila svou hudební
tradici, na kterou může být právem hrdá.
V kalendáři akcí projektu Rok hudby v Sopotnici se oproti původně
plánovaným osmi koncertům nakonec objevilo koncertů deset. Dosud se
všech hudebních produkcí zúčastnilo 1 080 posluchačů. Největší účast byla
na koncertech sopotnické dechovky v Českých Libchavách (400) a
v Sopotnici (200).
Poděkování patří vystupujícím souborům, což vedle sopotnické
dechovky jsou chrámový sbor a orchestr, vokálně instrumentální skupina
Gemma, Ústecké kvarteto a vokální okteto Generace. Svůj dík směřují
pořadatelé i všem, kdož finančně podpořili celý projekt. Vedle obecních
úřadů Sopotnice a České Libchavy je to řada podniků nejen místních ale i
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Úspěch Roku hudby v Sopotnici je
povzbuzením pro pořadatele z osvětové besedy k jejich další činnosti.
mc

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
Chrámový sbor a orchestr za řízení Josefa Vondráčka opět připravil
oblíbenou skladbu českého autora. Zazněla dne 26. prosince 2005 o druhém
svátku vánočním, na Štěpána. Na sváteční mši do chrámu sv. Zikmunda
přišlo na dvě stě nejen věřících, ale i dalších zájemců.
Všichni pozorně sledovali mši a zaposlouchali se do libých tónů líbezné
Rybovy mše. Stálí návštěvníci chrámových koncertů se velmi pochvalně
vyjadřovali o letošním provedení „Rybovky“ a ocenili výkon zpěváků i
hudebníků.
mc
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Vánoční koncert Gemmy
Tradiční Vánoční koncert Gemmy ukončil důstojným způsobem Rok
hudby v Sopotnici 2005. Konal se v pátek 30. prosince 2005 od 17,00 hod.
v chrámu sv. Zikmunda v Sopotnici.
Více než sedmdesát návštěvníků si ve vánočně vyzdobeném kostele
pozorně vyslechlo skladby a písně s tematikou narození Krista Pána a
samozřejmě krásné české koledy. Ve více než hodinovém pořadu zazněly
písně stále populárních skupin ABBA a Boney M, ale také Serenáda od
Vejvanovského či Pastoreala in E a Srdce plesá od J.J. Ryby nebo Credo od
J.I.Linka. Nejvíce však asi potěšil srdce posluchačů blok českých vánočních
koled v krásné úpravě a dokonalém přednesu. Koledy přece neodlučitelně
k Vánocům patří a naše české koledy zvláště. Alespoň na chvíli se posluchači
přenesli do vánočního času svého dětství a mládí. Koledy s jistotou vždy
podtrhnou vánoční atmosféru a přivolají milé vzpomínky.
Potěšila i nabídka CD s názvem Výběr z vánočních koncertů – Gemma.
Nosič obsahuje 24 skladeb a písní s doprovodným slovem, které zazněly na
tradičních vánočních koncertech , s nimiž Gemma již několik let vystupuje
nejen v Sopotnici, ale i v širším regionu.

Osvětová beseda Sopotnice připravuje ...
S přípravou programu na rok 2006 bylo započato již v říjnu 2005. Hlavní
akcí by se měla stát výstava zachycující historii i současnost krajkářství
v Sopotnici. Tradice výroby krajek je v naší obci stará jako krajkářství ve
vambereckém regionu samo. Soudíme, že by bylo záhodno tuto tradici
zdokumentovat a zachovat pro budoucnost. Pamětníci odcházejí,
z domácností mizí věci, které s paličkováním souvisejí. Přesto jsme
napočítali na čtyřicen žen a dívek, které dovednost paličkování ovládají
v naší obci dosud. Všechny jsme oslovili a požádali je o spolupráci. Obdobně
jsme požádali i rodiny, o nichž víme, že se u nich v minulosti některá z žen
zhotovováním krajek zabývala, aby i ony poskytly pomoc naší snaze. Dnes se
obracíme na všechny občany s prosbou o obdobnou pomoc. Budeme vděčni
za každou, byť drobnou, informaci, za nějaký krajkový výrobek, fotografii,
pomůcku pro paličkování a pod.
Nedávno jsme navázali spolupráci s Muzeem krajky ve Vamberku a
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s krajkářskou školou tamtéž. Obě instituce přislíbily všestrannou pomoc.
Přesto se však domníváme, že těžiště naší snahy musí spočívat v místních
zdrojích, proto očekáváme širokou podporu spoluobčanů. Při příležitosti
výstavy, které jsme dali prozatímní název Sopotnice v krajkách a jejíž
vernisáž by se měla uskutečnit v polovině března 2006, hodláme vydat
skromný spisek, obdobně jako tomu bylo při některých předchozích
výstavách. O převzetí záštity nad výstavou jsme požádali zastupitelstvo obce,
které naší žádosti vyhovělo a přislíbilo podporu.
Pokud se, vážení občané, rozhodnete podpořit naši snahu, obraťte se
laskavě na paní Růženu Záluskou, paní Marii Skučkovou, či na členy
osvětové besedy Josefa Hradeckého a Miloslava Coufala.
Kromě zmíněné výstavy připravuje osvětová beseda na rok 2006
komorní koncert a několik promítání filmových snímků či video záznamů ze
života obce. O konání těchto akcí budete informování obvyklým způsobem.
mc

V roce 2005 se narodili
5.1. Štěpán Kovář
10.5. Michal Neubauer
23.8. Veronika Pecháčková
3.10. Kristýna Dušková
20.11. Barbora Vítková

Rozloučili jsme se
27.1. František Cabalka č.p. 297
7.2. Josef Skuček č.p. 94
26.2. Václav Rychtařík č.p. 39
21.5. Marie Rösslerová č.p. 244
23.9. Jan Beneš č.p. 29
25.9. Jozef Sidlák č.p. 303
1.10. Miloš Vondráček č.p. 206
2.11. Antonín Svoboda č.p. 177
2.12. Milada Vondráčková č.p. 206
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Svá životní výročí letos oslaví
Růžena Šaldová (95)
Marie Antušková (94)
Anna Hájková (91)
Marie Martincová (90)
Ludmila Matějková (90)
Anežka Hanyková (89)
Marta Martincová (87)
František Rypka (87)
Marie Kulhavá (85)
Barbora Vanšurová (85)
Albína Diblíková (84)
Jiřina Divišková (83)
František Malý (83)
Martienc František (83)
Josef Rambousek (82)
Zdenka Hledíková (81)
Hana Jůvová (81)

František Martinec (80)
Božena Kubová (80)
Anna Lorencová (80)
Anna Martincová (80)
Miloslava Diblíková (75)
Marie Lédrová (75)
Josef Samek (75)
Stanislav Jeníček (75)
Božena Frydrychová (75)
Marie Martincová (75)
Stanislav Vašátko (75)
Božena Barvínková (75)
Radoslav Svobodová (75)
Jaroslav Zima (75)
Irena Martincová (75)
Emilie Hynková (75)
Miroslava Hrdinová (75)
Milada Martincová (75)

Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti.

Ze sportu
Závěr fotbalového podzimu
Závěr podzimního kola fotbalového přeboru II. třídy přinesl našemu
mužstvu zisk 7 bodů, když ve čtyřech zápasech dvakrát zvítězili, jednou hráli
nerozhodně a v posledním utkání odešli poraženi. Poslední dvě utkání, obě na
domácí půdě, se hrála jako předehrávka jarního kola.
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23. 10.
30. 10.
6. 11.
13. 11.

Albrechtice – Sopotnice
Sopotnice – Kerhartice
Sopotnice – Němčice
Sopotnice – Sloupnice

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

Čelo tabulky po podzimním kole (včetně dvou předehraných utkání)
1. Lanškroun B
9 4 2 29:14 31
2. Verměřovice
10 1 4 25:24 31
3. Sopotnice
8 4 3 34:25 28
4. Mistrovice
7 3 5 28:22 24
5. Jablonné
6 5 4 27:21 23
Sopotnice tedy ztrácí na oba vedoucí celky pouhé tři body. Škoda
zbytečné porážky v posledním utkání se Sloupnicí.
Na čele domácích střelců podzimu jsou Mašanský se 12 brankami a
Špaček s 8 brankami.
Do jarních zápasů fotbalového přeboru II. třídy přejeme našim borcům
dobrou přípravu a hodně úspěchů.

O slovo se hlásí bezkontaktní hokej
Zima ještě pořádně nezačala a už se hraje hokej. Bezkontaktní hokejisté
se v září 2005 přihlásili do místní TJ a tak vznikl oddíl TYGŘI TJ
SOPOTNICE. Pod tímto názvem rozehráli VII. ročník turnaje COMPUTER
SHOP CUP v bezkontaktním hokeji a zde jsou jejich první výsledky :
19. 11. Tygři TJ Sopotnice – White Bears HC Kostelecká Lhota
26. 11. Tygři TJ Sopotnice – Buldoci Velká Skrovnice
3. 12. Tygři TJ Sopotnice – HC Hornets Záměl
10. 12. Kačeři Kerhartice – Tygři TJ Sopotnice
17. 12. Tygři TJ Sopotnice – Loko Česká Třebová
23. 12. TJ Libchavy – Tygři TJ Sopotnice
Pořadí mužstev v základní skupině
1. Loko Č. Třebová
6 5 0 1 54:20 10
2. TJ Sokol Libchavy
6 4 1 1 32:16 9
3. HC Homets Záměl
6 2 3 1 22:20 7
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3:3
7:3
4:4
5:3
2:5
3:4

4.
5.
6.
7.

Tygři TJ Sopotnice
Kačeři Kerhartice
Buldoci V. Skrovnice
White Bears

6222
6123
6114
6114

23:23 6
23:42 4
27:43 3
18:35 3

Data u jednotlivých zápasů jsou data zveřejnění výsledků v Orlických
novinách.

Z turistiky ...
Poslední akcí odboru KČT TJ Sopotnice bylo 10. Mikulášské toulání –
Memoriál Slávy Lžíčaře. Akce se uskutečnila ve dnech 3. a 4. 12. 2005 za
docela příznivých sněhových podmínek a zúčastnili se jí 32 turisté. Sraz
účastníků byl na nádraží v Letohradě a trasa prvního dne směřovala přes
Šedivec, Nekoř, Pastviny a Klášterec na Orlickou chatu v blízkosti Zemské
brány, kde byl zajištěn nocleh. Druhého dne putovali účastníci přes České
Petrovice a Adam do Mladkova , odkud odjeli vlakem do svých domovů.
Pro rok 2006 připravil odbor KČT TJ Sopotnice tento kalendář akcí :
1. 1. 23. Novoroční výšlap
7. 1. Do Králík za betlémem ( po osmé )
6. 5. 34. roč. DP Přes tři hrady a
22. roč. CJ Přes tři hrady na kole
20. 5. 4. CJ Líčenské kolečko
29. 9.-1.10. 28. roč. DEP Povodím Orlice
2.-3.12. 11. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře

Humparek
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už možná bude sněhu dostatek a
Humparek plný sportujících lyžařů. V polovině prosince však tomu tak není.
Meteorologové nám sice slibovali bílé Vánoce, ale pak se opravili a nyní
prorokují Vánoce na blátě. Nic nového, v posledních letech jsme si už zvykli.
A tak nezbývá než čekat, tak jako čekají členové místního SK Humparek. Ti
nezaháleli ani v létě, ani na podzim a intenzivně připravovali areál na
Humparku na lyžařskou sezónu. Pracovalo se tam téměř každý víkend a
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lyžaři odpracovali při přípravě na sezónu celkem 2 667 brigádnických hodin.
A na čem se pracovalo?
- byl položen nový el. přívodní kabel k chatě
- tažné lano vleku bylo vyměněno
- prováděla se pravidelná údržba vleku
- některé úpravy doznal sjezdový svah
Řada prací byla provedena na chatě:
- ve sklepě došlo k výměně oken
- celý sklep byl nahozen a vymalován a proveden nový el. rozvod
- bylo opraveno ozvučení areálu a na střechu umístěny nové reproduktory
- probíhá instalace nového ústředního topení
- maringotka, umístěná u horní stanice vleku, byla patřičně upravena, aby
lépe sloužila svému účelu
- pro pohodlnější posezení u chaty bylo zhotoveno několik venkovních
lavic
Zdá se tedy, že naši lyžaři jsou opravdu dobře připraveni, jen aby jim sv.
Petr co nejdříve poslal pořádný příděl sněhu a dopřál patřičně dlouhou zimu.
To samé jistě přejeme sportující mládeži i dospělým a hlavně pracovitým
členům SK Humparek i my, třebaže jsme splašeným prkýnkům již odrostli.
Zima si opět s námi zažertovala, ale na to už jsme zvykli. Vánoce na
blátě nás nepřekvapují. Lyžování na Humparku začalo oficielně 27. prosince
2005 a je otázkou, zda to bude začátek první i poslední, či zda se bude
zahajovat po nějaké oblevě znovu.
mc

Z naší historie
Sopotnická výročí 2006
V roce 2006 uplyne...
650 let
285 let
105 let
90 let

první písemné zmínky o vsi Sopotnice (1356)
první obecní pečetě (1721)
od smrti dp. P. Václava Veigla, děkana a faráře v Sopotnici (1901)
od zrekvírování dvou kostelních zvonů pro potřeby I. svět. války
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80 let
65 let
60 let
60 let
60 let

(1916)
od prvního pohřbu žehem v Sopotnici (1926)
od posledního koncertu sopotnické hudby před II. svět. válkou
(Kmochův koncert 1941)
od vybudování železného mostu přes Divokou Orlici na silnici
směr Potštejn (1946)
od zřízení samostatné pošty v Sopotnici (1946)
od zřízení měšťanské školy v Sopotnici (1946)

Poznámky k výročím 2006
Snad první písemná zmínka o Sopotnici se nachází v soupisu děkanátů,
který pořídil arcibiskup Arnošt z Pardubic (asi 1356). Mezi kostely děkanátu
Kosteleckého se uvádí též kostel v Sopotnici, vlastně jeho fara.
První zachovaná obecní pečeť pochází z roku 1721 a je na ní zobrazeno
šindelářské náčiní. Tento motiv je i na pečetidlech z let 1850 a 1883. To
svědčí o tom, že obec se vyznačovala výrobou šindelů. V dobách
Josefinských se také obec po německu jmenovala Schindeldorf.
P. Václav Veigl působil v Sopotnici jako farář v letech 1892 – 1901. Byl
přispívajícím členem spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici a v roce
1895 vysvětil prapor vojenských vysloužilců. Zemřel 9. července 1901 a je
pochován na sopotnickém hřbitově.
Podle zápisu v obecní kronice (v roce 1923) pochází naše zvonice ze 16.
století. Visel na ní zvon „ Zikmund „ s nápisem „ Tento zvon jest ulit ke cti a
chvále Boží léta Páně 1573.“ Druhý, menší zvon, daroval na zvonici roku
1922 bývalý zdejší mlynář Josef Vašátko, který se odstěhoval do Sirače
v Chorvatsku. Dne 7. prosince 1916 zrekvírovány byly ze zvonice k účelům
válečným zvon Poledník (225 kg) z roku 1800 a Mariánský (132 kg) z roku
1765. Vedle nich zrekvírovány ještě z malé vížky na kostele Umíráček (18
kg) z roku 1787 a Sanktusník (10 kg) z roku 1898.
První pohřeb žehem v obci byl vypraven p. řídícímu učiteli Oldřichu
Müllerovi. Pohřeb se konal 20. června 1926. Zesnulý byl bez vyznání. Po
rozloučení před školou šel pohřební průvod až na hranice obce a potom auto
s rakví odjelo do Pardubic. Pan řídící Müller působil v obci 37 let. Byl
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jednatelem Ochotnicko - čtenářské besedy, obecním písařem a prvním
kronikářem, když obecní kroniku zakládal v roce 1923.
Dne 16. března 1941 pořádalo Sdružení místních hudebníků v sále u
Grundů koncert ze skladeb Františka Kmocha. Hudební těleso čítalo 34 členy
a doprovázelo sbor mladých mužů v počtu 26. Jako host vystoupila paní
Marie Krátká ze Záchlumí a profesor dr. Vl. Helfert, ředitel Zemského muzea
v Brně. Koncert dirigoval řídící učitel v.v. František Frydrych. Byl to
poslední veřejný koncert sopotnické hudby za války.
Pošta v Sopotnici byla zřízena v roce 1946. Dne 29. dubna 1946, v deset
hodin dopoledne prohlédli si úředníci poštovního ředitelství v Pardubicích
dům č. 120. Po prohlídce byl sepsán protokol, ve kterém byla uznána
v Sopotnici potřeba pošty a vytýčeny požadavky poštovní správy. Obec
opatří potřebný nábytek, zařídí bezpečnostní opatření, upraví zadní místnost
(kde je pekařská pec), opatří dvoje kamna, zřídí dřevník, opatří otop pro
kancelář a vykáže na půdě místo pro potřebu pošty. Protokol byl podepsán
zástupci MNV a úředníky poštovního ředitelství.
Zřízení měšťanské školy v Sopotnici věnujeme v některém příštím čísle
SZ samostatný článek.
Podle obecní kroniky - mc.

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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