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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Se začínajícím podzimem cítíme, že se rok chýlí ke konci a letos končí i
působení současného zastupitelstva. Celé období se scházeli členové rady 1x
za čtrnáct dní a zastupitelstvo min. 1x za 2 měsíce. Práce v zastupitelstvu je
především práce týmu, který má zájem o věci týkající se našeho nejbližšího
okolí, naší obce, kde bydlíme, kam se vracíme ke svých rodinám a kde
chceme spokojeně žít, dojít si s přáteli na pivo, na fotbálek, projít si Pochod
přes 3 hrady apod.
Předkládám Vám tedy malý výčet toho, co se nám podařilo.
Volební období jsme hned na počátku s novou ředitelkou MŠ pí.
Diblíkovou zahájili opravou koupelen a podzemního spojovacího tunelu mezi
školní jídelnou a mateřskou školou. Mnohem náročnější však byla
rekonstrukce kuchyně a jídelny, kde si nároky hygieny a stáří zařízení
vyžádaly opravy ve výši 360 tis. Kč.
Ředitelka základní školy pí. Vašková z prostředků školy prováděla
opravy omítky, výměnu venkovního schodiště, obec se podílela na
plynofikaci školní kotelny za 350 tis. Kč a v letošním roce byla dokončena
oprava elektroinstalace v 1. patře budovy ZŠ v částce 237 tis. Kč.
Po uvolnění bytu na poště zastupitelstvo rozhodlo o doplnění tohoto bytu
sociálním zařízením (174 tis. Kč), do té doby měl byt k dispozici pouze WC
v přízemí budovy. Z prostředků obce byl za 480 tis. Kč zakoupen bytový
dům, ve kterém se v současné době připravují 3 byty 1+1 a 3 byty 3+1.
Rekonstrukci domu bychom nezvládli bez dotací. Termín podání žádosti byl
pouze do 31. 1. 2005. Pokud bychom dotaci nedostali přidělenu, museli
bychom čekat další rok. Díky intervencím pí. Radoslavy Novákové nám byla
dotace přidělena z MMR ve výši 2,7 mil. Kč. Ostatní náklady hradíme
z rozpočtu obce a v bance jsem předjednal úvěr s úrokovou sazbou 3,2 %.
V současné době nemáme proinvestovanou ani státní dotaci a termín
kolaudace – prosinec 2007 je reálný. V loňském roce jsme díky dotaci
z krajského úřadu opravili vozovku v nákladu 253 tis. Kč, letos jsme za
stejnou částku pouze opravili škody, které způsobila extrémní zima.
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Z plánovaných drobnějších investic má naše obec 2 nové zastávky – Na
Křibu a 1 ve středu obce - v celkovém nákladu 70 tis. Kč. Do konce října
ještě stihneme výměnu krytiny na kolně nad farou, která je v dezolátním
stavu a do kolny zatéká. Do drobných oprav pak mohu ještě započítat opravu
věže u kostela ve výši 35 000, - Kč, opravu pomníku se lvem, prořezání lip
před poštou, opravy mostků, chodníků a zábradlí, zřízení laviček na
zastávkách autobusů a na hřbitově.
Sopotnice má i sportovní stánku.
Základní a mateřská škola se zúčastnily natáčení České televize
v obnoveném lyžařském areálu na Humparku. SK Humparek, pod vedením p.
Bohumíra Koska, má pronajatý lyžařský vlek, který obec zakoupila za 160
tis. Kč a díky brigádám členů SK a sponzorům si můžete opět po mnoha
letech užít v Sopotnici zimních sportů. V současné době se snažíme pomoci
FO příspěvky 60 tis. v loňském a 80 tis. Kč v letošním roce na dostavbu
fotbalových kabin. Touto částkou kompenzujeme FO údržbu hřiště, které
využívá škola, družina a veřejnost.
V oblasti kultury se konají koncertní mše v našem kostele sv. Zikmunda,
které se staly součástí lidových i církevních svátků a jejich přípravě se věnuje
Ing. Josef Vondráček. Podporujeme činnost vokálně - instrumentální skupiny
GEMMA. Částkou 15 000,- Kč jsme v loňském roce podpořili oslavy 200 let
trvání dechové hudby, která pod vedením kapelníka Lubomíra Langra každé
pondělí zkouší v zasedací místnosti OÚ a její vystoupení najdete i
v programu velkých akcí okolních měst jako je např. „Týden v pohybu“
v Ústí nad Orlicí. Ostatním spolkům, jež působí v naší obci – SDH, ČČK,
Klubu žen, KRPŠ a Mysliveckému sdružení, přispíváme pevnou částkou na
akce, které v obci pořádají.
Mimořádnou činnost v obci vyvíjí Osvětová beseda, ve složení Miloslav
Coufal, Josef Hradecký, Jan Kašpar a specialisté pro daná témata:
TJ, Družstvo krajkářek.
Díky Osvětové besedě byla na Obecní úřad přenesena opona a následně
rekonstruována částkou 45 tis. Kč. Dnes je tato opona jedinečnou ozdobou
všech slavnostních akcí, které se v zasedací místnosti pořádají.
Mám to štěstí, že za mého působení každý rok Osvětová beseda
připravila publikaci a uspořádala stejnojmennou výstavu:
2003 – Sopotnice v hudbě – kapely, kapelníci a osobnosti hud. života
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2004 – Sopotnice ve sportu – TJ jednoty, oddíly a odbory
2005 – Sopotnická dechovka – historie, koncerty
2006 – Sopotnice v krajkách – historie, krajkářky a módní přehlídka
V letošním roce se uskutečnil již 34. ročník Pochodu přes 3 hrady, na
jehož organizaci se od počátku podílí pan Miloš Coufal.
Z tohoto přehledu je vidět, že obec žije pestrým životem, i když se nám
to na první pohled nemusí zdát.
V tomto volebním období se mi podařilo doplatit úvěry minulého
zastupitelstva, a přestože probíhá výstavba bytů, je obec bez úvěrů a
solventní.
Ve své práci každý z nás musí mít dobré spolupracovníky, kterým chci
poděkovat a Vám všem přeji zdraví, pohodu, krásný podzim a ještě
úspěšnější volební období.
Ladislav Martinec
starosta obce

Z naší školy
Akce I. stupně
Sprinterský dvojboj
Při hodinách tělesné výchovy děti průběžně závodily ve sprintu na 30, 40
a 50 m.
V první kategorii (1. - 3. třída) zvítězil Martin Kovář, druhý se umístil
Jan Hledík a třetí Josef Martinec. Dívky: 1. Kristýna Kopsová, 2. Vendula
Vaňková, 3. Renata Hájková.
Druhá kategorie (4. - 5. třída): Chlapci: 1. Daniel Kovář, 2. Petr Miko, 3.
Pavel Jariš. Dívky: 1. Eliška Vítková, 2. Marie Diblíková, 3. Marie Biliová.
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Akce II. stupně
Atletický čtyřboj v Libchavách
Dne 27. 9. 2006 se atletický výběr naší školy zúčastnil prvního ročníku
„Libchavského atletického čtyřboje mladšího a staršího žactva“. Náš tým ve
složení: Martina Kočová, Štěpánka Svobodová, Damián Volcov, Stanislav
Beneš (6. tř.), Martina Kalousková, Michal Kopecký (7. tř.), Barbora
Martínková, Tereza Kyselová, Michal Beneš (8. tř.), Denisa Faltusová, Pavel
Krčmář a Jiří Martinec (9. tř.) obsadil po příkladném výkonu pěkné třetí
místo. Všem reprezentantům děkuji.
Mgr. F. Zeman
Sprinterský trojboj
29. září 2006 se konal sprinterský trojboj na trati 40, 50 a 60 m.
6. a 7. ročník chlapci: 1. Michal Kopecký, 2. Stanislav Beneš, 3. Jaroslav
Brožek.
6. a 7. ročník dívky: 1. Martina Kočová, 3. Štěpánka Svobodová. 3. Marika
Chubyrko.
8. a 9. ročník chlapci: 1. Jiří Martinec, 2. Jan Papáček, 3. Jakub Hynek
8. a 9. ročník dívky: 1. Tereza Kyselová, 2. Barbora Martínková, 3. Aneta
Panušová

Poděkování
Vedení školy, pedagogický sbor i žáci srdečně děkují všem občanům
Sopotnice, České Rybné, Českých Libchav a Hejnic, kteří zakoupením
žákovských výrobků – zhotovených v měsíci září – přispěli na financování
AREÁLU ODPOČINKU, KLIDU A POZNÁNÍ.
Ve dnech 22.-24.9.2006 obcházely dvojice dětí jednotlivé domácnosti
a nabízely výsledky práce svých šikovných rukou. Celkem získaly 6993
Kč. Protože jde o finančně velmi náročný projekt, jsou i nadále případné
příspěvky a sponzorské dary vítány. Nový areál v prostranství nad farou
bude již brzy sloužit dětem i široké veřejnosti.
Děkujeme
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Z naší mateřské školy
Školní rok 2006/2007 opět otevíráme jako dvoutřídní mateřská škola
k docházce je zapsáno 40 dětí, které byly rozděleny do dvou tříd (18
holčiček, 22 chlapců, z toho 13 dětí připravujících se na vstup do 1. třídy pro
příští školní rok).
Třídu berušek má na starost p. učitelka Markéta Motlová z Ústí nad
Orlicí, třídu sluníček Mgr. Nicol Brožová také z Ústí nad Orlicí. Provozní
zaměstnanci: školnice p. Marie Diblíková, vedoucí ŠJ p. Martincová Marie,
hlavní kuchařka p. Lásková Marie, kuchařky: p. Martincová Věra, p.
Peterková Lenka, p. Bostanová Zuzana, p. Janečková Ludmila.
I pro letošní školní rok je pro děti z mateřské školy připravená pestrá
nabídka kulturních a sportovních akcí. Dovolte mi Vás pozvat na první, která
se uskuteční v sobotu 7. 10. 2006 - druhý ročník Drakiády, místo konání:
chata Humparek, začátek akce: 13,30 hod. Soutěžit se bude v kategoriích: o
největšího, nejmenšího, nejhezčího draka vlastní výroby, nejvýše létajícího,
nejoriginálnějšího draka. Podmínkou pro účast v soutěži je vlastnictví draka a
dlouhého provazu. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého počasí se
akce nekoná.
Také při organizování druhé akce musíme doufat v příznivé podzimní
počasí. Dne 26.10. 2006 pořádáme Cestu světlušek a broučků – pojďte s námi
na dobrodružnou cestu s Vašimi malými světluškami a broučky. Cesta začne
v 16,00 hod. v budově mateřské školy – výrobou lucerniček a lampiónů, poté
procházka s lucerničkami a lampióny podvečerem dle vytyčené trasy, plnění
zábavných úkolů s odměnou.
Na obě naše podzimní akce zveme všechny děti a jejich maminky,
tatínky, prarodiče, ale také ty kteří si nezapomněli hrát a rádi se vrací do
vzpomínek z dětství.
Mezi již tradiční pozvánky patří: Odpoledne s rodiči pro všechny děti
(zapsané i nezapsané v MŠ) a jejich rodiče, které se koná v prostorách
mateřské školy v termíny: 10. 10., 31. 10., 14. 11., 21. 11., 7. 12., 12. 12.
2006 od 14,30 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
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hotově vždy poslední dva dny v měsíci na měsíc následující u vedoucí ŠJ
nebo bezhotovostním převodem. Bližší informace podává p. Martincová na
tel.: 465 584 190, 739 755 742. Zároveň lze využít i možnosti každodenního
rozvozu obědů přímo domů, který zajišťuje obecní úřad.
Za kolektiv mateřské školy zpracovala
Michaela Diblíková, řed. MŠ

Vzácné životní jubileum
V pátek 1. září 2006 odpoledne navštívili zástupci obecního ú řadu v čele
se starostou, zástupkyně krajkářek a pánové z místní osvětové besedy paní
Růženu Šaldovou, nejstarší občanku Sopotnice a nejstarší žijící
krajkářku v obci, aby ji blahopřáli ke krásným 95. narozeninám, kterých se
nedávno dožila, a předali jí květiny a dary.
Paní Šaldová, navzdory tomu, že počátkem roku prodělala nepříjemné
onemocnění a pobyla si tři měsíce v LDN v Žamberku, takže se nemohla
zúčastnit výstavy Sopotnice v krajkách, je stále dobré mysli, ráda
zavzpomíná na své mládí a celý svůj plodný život. Doma jí to svědčí, je
šťastná, že se o ni stará sousedka i příbuzní.
Přejeme paní Šaldové do dalších let hodně zdraví, svěžesti, dobré mysli a
obětavé přátele kolem, kteří se o ni postarají.
mc

16. Festival amatérských filmů
Na tradiční termín uprostřed prázdnin připravoval p. Josef Hradecký
festival své tvorby. Jako v posledních letech, měl se konat na zahradě u
Hradeckých. Po tropických vedrech minulých dní se sice ochladilo, ale také
začalo pršet. V pátek 4. srpna 2006 pršelo již od rána a velká naděje na
zlepšení nebyla pravděpodobná. Uvažovalo se o odvolání akce. Našlo se však
šťastné náhradní řešení. Pan Vladimír Hynek nabídl k projekci prostory své
dílny BETA.
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A tak se mohl po festivalech „Na mostku“ a „Na zahradě“ uskutečnit
festival „V autodílně“. Stačilo jen přejít Sopotnický potok, trochu dílnu
vyklidit, nanosit židle a lavice, připravit projekční aparaturu a plátno a čekat,
kolik návštěvníků v tom vytrvalém dešti na festival zavítá.
Již před stanoveným začátkem ve 21,00 hod. přicházeli první diváci.
Když pan Hradecký vítal přítomné a zahajoval promítání, bylo v dílně
přítomno na 60 zvědavých sopotnických sousedů, příznivců z Českých
Libchav, chatařů a chalupářů. Pak začala téměř tříhodinová projekce
videosnímků, většinou z posledních let. Jako už tradičně, zahajoval snímek
„Povodeň století“, který dal vlastně podnět k založení tohoto festivalu.
Následoval sestřih záběrů „Starostové obce Sopotnice od roku 1990“, v němž
je ukázána volba starostů a jejich nástupní proslovy. Velmi zajímavý a pro
většinu přítomných překvapivý byl snímek „Orličan Sopotnice sedm let po
odstěhování letecké výroby“. První záběry ukazují ještě čilý pracovní ruch
v provozovně v roce 1999 a pak následují záběry týchž prostor, již
k nepoznání zdevastovaných, po sedmi letech. Snímek „Humparek 2005přijela Česká televize“ podrobně přiblížil jeden zimní den, když přijela
natáčet krátký šot ČT do místního lyžařského areálu. Natočilo se toho tenkrát
mnoho, ale ve vysílání ČT se objevil jen nepatrný zlomek.
Po krátké přestávce, v níž bylo divákům nabídnuto malé občerstvení,
následovalo promítání dalších čtyř filmů. Velmi zajímavý a poučný snímek
Její veličenstvo královna“, natočil p. Hradecký s místním včelařem p. Janem
Hledíkem. Ve snímku „Dekret o praporu a znaku obce Sopotnice“ vidělo
přítomné publikum, jak náš starosta p. Martinec a radní pí Nováková
přebírají v poslanecké sněmovně příslušný dokument. Následoval snímek
„Pan ministr Radko Martinek v Sopotnici“ a posledním filmem byla groteska
z pochodu Přes tři hrady „Bylo to fajn“.
Když promítání skončilo, bylo 23,45 hod. Spokojení diváci odměnili
autora snímků a organizátora festivalu p. Hradeckého upřímným potleskem a
většina z nich se vydala deštivou nocí do svých domovů. Někteří však ještě
zůstali a při hovoru a zpěvu setrvali dlouho přes půlnoc.
mc
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Svěcení obecních symbolů
Na čtvrtek 28. září připadá výročí zavraždění knížete Václava z rodu
Přemyslovců. Svatý Václav se stal patronem českých zemí a jeho svátek je
jedním z nejmladších státních svátků v našem kalendáři.
Při této příležitosti proběhlo v Sopotnici svěcení nově získaných
obecních symbolů – znaku a praporu obce. Jistě jste si všimli, že mu zhruba
před rokem předcházela možnost prohlédnout si na obecní vývěsce vystavené
návrhy, jak by tyto symboly měly vypadat a také články ve zpravodaji.
Konečná podoba vzešla z dílny ústecké firmy Velebný a FAM, tak aby
vyhovovala heraldickým pravidlům a mohla být schválena Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu České republiky.
Oslavy samotné byly ohlášeny pozvánkou na níž je znak vyobrazen a
programem, obojí bylo dodáno do jednotlivých domácností.
Na Obecním úřadě zástupci obce v čele s panem starostou přivítali
pozvané hosty za účasti místní dechové hudby a nastoupeného Sboru
dobrovolných hasičů ve slavnostních uniformách. Z jeho řad pocházeli
praporečníci a nosiči znaku, i doprovázející čestná jednotka.
První zastávku průvod absolvoval u pomníku padlým spoluobčanům ve
středu obce. Symbolický lev se po letech znovu dočkal kladení věnce, které
skončilo s tradicí někdejších prvomájových a braneckých průvodů. Čestnou
stráž u pomníku opět zastávali místní hasiči.
Od čtrnácti hodin se v kostele sv. Zikmunda konala slavnostní
bohoslužba, jejíž součástí byl světící obřad. Samozřejmě bylo při této
příležitosti vzpomenuto i letošního výročí, které si farní úřad letos 14. dubna
připomněl, totiž 650 let od první písemné zmínky vztahující se k existenci
Sopotnice, resp. farního úřadu v ní. Mši sloužil P. Jiří Mára, který také oba
symboly posvětil. Při vstupu do kostela došlo k napínavým okamžikům.
Ozdobná žerď praporu se ukázala jako nebezpečná zbraň pro kůr a zejména
lustr v kostele. Oba střety se obešly bez následků, ale určitě přispěly
ozvláštnění atmosféry a přihlížející si měli o čem vyprávět.
Po světícím obřadu byly k praporu přivěšeny stuhy, senátorkou paní
Ludmilou Műllerovou za Parlament České republiky, zástupcem kraje panem
Miroslavem Brýdlem za Pardubický kraj a ing. Karlem Novákem – kmotrem
praporu. Následně byly symboly předány oficiálně obci, konkrétně jejímu
přestaviteli panu Ladislavu Martincovi, ve funkci starosty.
Mše byla uzavřena tradičním Svatováclavským chorálem a hymnou
České republiky.
Sbor dobrovolných hasičů se postaral i o řízení dopravy ve středu obce,
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aby mohl průvod s oběma symboly, v nesenými v čele, doprovázený hudbou
a mažoretkami projít vesnicí po Horním Konci až do hostince U Šafářů, kde
v letním areálu proběhla světská část oslav.
Vystoupila místní dechovka pod vedením kapelníka Lubomíra Langra.
Znovu jsme měli možnost vidět spolupráci Sopotnické dechovky a
choceňských mažoretek Berušek, které dodaly průvodu půvab a oslavám
rytmus a švih.
Čestné jednotky Sboru dobrovolných hasičů postoupily oba symboly do
rukou čestných hostů, kteří se pak se ujali oficiálního předání obci. Při této
příležitosti zazněly projevy starosty obce, předávajících a kmotra praporu.
Vlivem ruchu ve venkovním areálu však závěrečná část projevů nebyla
bohužel dobře slyšitelná.
Dalším programem odpoledne bylo udělení Pamětních listů pozvaným
hostům a některým osobnostem z řad obecních činitelů či občanů, které mají
připomínat tento den.
Nejen účastníci oslav si měli možnost koupit almanach OBEC
SOPOTNICE, vydaný jako stručné shrnutí historie a současnosti obce,
doplněný dobovými i novějšími fotografiemi.
Prapor a znak obce budou vystaveny na Obecním úřadě, kde se připojí
např. k divadelní oponě místních ochotníků, která je tu uložena po svém
restaurování.
Na almanachu i v projevech řečníků byla vyjmenována další výročí roku
2006, kterých se oslavy týkaly také, ačkoli to nebylo na první pohled tolik
zřetelné. Je tím míněno výročí 360 let od první písemné zmínky dokládající
existenci školy v Sopotnici a 60 let trvání měšťanské školy. Ve slavnostním
odpoledni proto mělo své místo vystoupení dětí z mateřské a základní školy.
Malé děti předvedli roztomilý taneček doprovázený říkankou. Hosty pobavil
zejména moderátor akce, pan Luděk Vinzens z Libchav, který obětavě
absolvoval taneček také, aby mikrofonem zprostředkoval všem tiché hlásky
dětí. Žáci základní školy předvedli široký rejstřík svých dovedností, od
tanečního vystoupení, přes zpěv a vynikající recitaci. K hostům promluvila i
ředitelka školy, paní Věra Vašková, která připomněla ožehavé otázky
související s tím, aby tato příležitost nebyla poslední k oslavě některých
výročí.
Oslav se zúčastnili starostové okolních obcí a příbuzní, známí nebo
rodáci. Vydařilo se jak počasí, tak nálada zúčastněných.
Mgr. Hana Prachařová
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Slavnost svěcení znaku a praporu
Nastal čtvrtek 28. září 2006, svátek sv. Václava. Slavnostní požehnání
znaku a praporu obce Sopotnice v kostele sv. Zikmunda. Co tomu ale
předcházelo?
Dne 25. května 2006 převzal starosta obce pan Ladislav Martinec
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Lubomíra Zaorálka dekret o
udělení znaku a praporu obci Sopotnice. Návrh znaku a praporu zpracoval
pan Zdeněk Velebný, firma Velebný a FAM z Ústí nad Orlicí. Po získání
dekretu nastalo v obecní radě určité uvolnění a radost nad završením této
etapy. Nastalo léto, dovolené a prázdniny. V červenci si členové
zastupitelstva uvědomili, že se blíží konec volebního období, a že by bylo
dobré dokončit započatou práci, nechat vyrobit znak a prapor a slavnostně jej
představit občanům. Pro byl ještě jeden vážný důvod. Letos v dubnu bylo
výročí 650 let nejstarší písemné zmínky o Sopotnici a k tomuto výročí nebyla
naplánována v minulosti žádná oslava. Nejprve se hledal vhodný termín. Jako
nejlepší a jediný se hodil státní svátek 28. září. Září bývá klidný měsíc a dá se
počítat i s pěkným počasím. Rozhodující bylo to, zda firma Velebný stihne
ušít znak a prapor v tak krátkém termínu. Pan Velebný na jednání slíbil, že
termín dodrží.
Nastala horečná příprava. Vznikl realizační tým, který se postupně
zapojoval do jednotlivých přípravných akcí. Starosta pan Martinec s paní
Lukešovou měli na starosti celkovou organizaci a finanční zajištění. Jednání
s panem Velebným a přípravu slavnostního ceremoniálu si vzali na starost
Radoslava a Karel Novákovi. Paní Nováková pozvala čestné hosty, zejména
senátorku paní Ludmilu Müllerovou, poslankyni paní Ladislavu Zelenkovou
a poslance pana Miloslava Souška. Pan starosta pozval krajského hejtmana.
Za něho nakonec přijel krajský radní, pan Miroslav Brýdl. Rovněž pozval
okolní starosty a další hosty. Byla domluvena slavnostní mše s panem
farářem Ing. Márou. Hudební část mše si vzala na starost vokálněinstrumentální skupina GEMMA pod vedením kapelníka pana Josefa
Martince a začali intenzívně nacvičovat. Rovněž sopotnická dechovka pod
vedením kapelníka pana Lubomíra Langra se chystala na své vystoupení.
Bylo nutné také vybrat praporečníky a nacvičit slavnostní akt v kostele i ve
venkovním areálu. Praporečníky znaku se stali sopotničtí myslivci Jiří Lukeš
a Jan Hájek. Praporečníkem praporu se stal Jiří Komprs společně s čestnou
jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Sopotnice pod velením pana Josefa
Hynka. Pan Miloslav Coufal připravil v rekordně krátké době almanach a pan
Josef Hradecký nafilmoval jednotlivé fáze výroby znaku a praporu a potom i
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vlastní oslavy. Na odpolední veselici v areálu horní hospody se také dobře
připravil hostinský pan Petr Vítek s kolektivem, který připravil chutná
grilovaná masa a jiné speciality. O sladké pohoštění se postaraly naše ženy,
které upekly dobré koláče. Dny běžely jako o závod. Den před oslavou byl
přivezen hotový znak a prapor, stuhy, vlaječky, almanachy a pamětní listy.
Nastal vytoužený den. Ráno trochu zahrozil déšť, ale potom se ukázalo
slunce a byl nádherný teplý podzimní den, jaký přináší babí léto. Setkání
hostů a organizátorů bylo na Obecním úřadě od 13.30 hodin. Po krátkém
uvítání vyšel průvod v čele se znakem a praporem za doprovodu Sopotnické
dechovky k pomníku padlým. U pomníku položil starosta obce věnec a
průvod pokračoval až před práh kostela. Po slavnostních fanfárách vešel do
slavnostně vyzdobeného kostela starosta obce, následován praporečníky se
znakem, za ním praporečníky s praporem a nakonec čestnou jednotkou. Pan
starosta přívítal všechny přítomné a požádal pana faráře o požehnání znaku a
praporu obce Sopotnice. Během svatováclavské mše pan farář znak i prapor
požehnal a vyzval k připnutí stuh na prapor. Stuhu Parlamentu České
republiky připnula senátorka paní Ludmila Müllerová. Stuhu věnovanou
hejtmanem Pardubického kraje Romanem Línkem připnul krajský radní pan
Miroslav Brýdl. Třetí stuhu pověsil kmotr praporu Ing. Karel Novák. Mše
byla ukončena svatováclavským chorálem a státní hymnou. Z kostela
odcházel průvod opět v čele se znakem, za ním prapor a čestná jednotka,
hosté a ostatní účastníci. Dopravu při průvodu řídili místní hasiči.
Na prostranství před kostelem již čekala dechovka a skupina mažoretek.
Za zvuků dechovky se průvod vydal do horní hospody. Slavnost pokračovala
ve venkovním areálu hospody. Průběh slavnosti moderoval pan Luděk
Vincenz z Českých Libchav. Starosta v krátkém projevu uvítal všechny
přítomné a pohovořil o významu této slavnosti. Na pokyn velitele
praporečníci napochodovali bokem k tribuně. Potom předali praporečníci
znak do rukou senátorky a krajského radního. Ti předali znak starostovi obce.
Stejný akt se opakoval s praporem, který starostovi předali poslanci a
následovali projevy hostů. Hlavní projev přednesl Karel Novák, který
vysvětlil význam jednotlivých symbolů a barev na obecním znaku. Dále
pohovořil o výročí 650 let od nejstarší písemné zmínky o Sopotnici. Pak
následovalo vystoupení dětí Mateřské školy po vedením ředitelky paní
Diblíkové, potom žáků Základní školy v Sopotnici pod vedením ředitelky
paní Vaškové. Své vystoupení za zvuků dechovky předvedly též mažoretky.
Po skončení oficiální části hrála dechovka k tanci i poslechu. Slavnost ve
venkovním areálu skončila v 19.00 hodin. Ti, co ještě nebyli dost unaveni,
pokračovali večerním tancem na sále. Na odpolední slavnost se přišlo podívat
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asi 350 občanů. Slavnost svěcení znaku a praporu se vydařila. Organizátoři,
aktéři i pořadatelé vše zvládli na výbornou a to vše vlastními silami. Kdo
nepřišel, promeškal jedinečnou příležitost, která se již nebude nikdy
opakovat.
Karel Novák

Překlad textu z minulého zpravodaje
14. dubna 1356 v Praze
Jan z Potštejna prodává majetky náležející k hradu Potštejn císaři a
králi Karlovi.
Já, Jan z Potštejna, oznamuji, že jsem ze svobodné vůle poslechl radu
bratrů a svých přátel a prodal jsem pánu Karlovi, císaři římskému a králi
českému, své níže sepsané statky, tedy Potštejn, Velešov, Kostelec,
Doudleby, Synkov, Lhotku řečenou Žabokrky, všechno, co mám nebo co
jsem měl v Hoděčíně, Stradyni i s poplužními dvory a statkem, Lhotu
Malou, Koryta, Rybnou Suchou, Hlásku, Záměly a polovinu vsi Brná a vsi
Sopotnice, dále cokoliv mám nebo jsem měl ve vsi Dobřínov, také
Kostelecký les, jehož hranice sahají od Kostelce dál až k řece Zdobnici, a
také lesy Zakopanice a Vápný se svými mezníky, mezemi a hranicemi, se
všemi svými výnosy. Dále zejména práva, která mi připadla po smrti urozené
paní Elišky, mé matky, na její majetky a na to, co se těchto majetků týká.
Toto všechno jsem prodal nejjasnějšímu pánu Karlovi, císaři římskému a
králi českému, mému laskavému pánovi, pro něj a jeho potomky a nástupce,
krále české, či přesně vzato kupci zastupujícímu korunu tohoto království, za
3400 kop pražských grošů v užívaných a obíhajících mincích. Z nich můj pán
mně a mým bratrům a našim potomkům bude povinen a slíbil dát a zaplatit
v Praze 1700 kop na nejbližší svátek sv. Václava a 1700 kop na
bezprostředně následující svátek sv. Jiřího a tyto peníze nám bez podvodu
shromáždí v Boskovicích, Žampachu nebo Častolovicích podle toho, kde
jsme si vybrali.
Podle níže sepsané podmínky, že jestli mě a mým bratrům nebo našim
dědicům nebudou výše uvedené peníze v jednotlivých slíbených termínech
na slíbeném místě zaplaceny a výše uvedeným způsobem shromážděny,
tehdy ať urozený muž pán Michael, bratr pana Jana, olomouckého biskupa, je
povinen a musí nám jeden ze dvou hradů, totiž Leichtemburg nebo
Furstenberg, bez jakékoliv námitky připsat, cokoliv od výše uvedeného
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našeho pána dostane přikázáno tak, jak nám nahlas přislíbil, k držení,
vlastnění a užívání pro mě, mé bratry a dědice s obvyklými a náležitými
poplatky a výnosy, které k tomu patří, a s právem užívání, které nesmí být
omezeno. A to na tak dlouho, dokud nám řečené peníze nebudou výše
uvedeným naším pánem, jeho dědici nebo nástupci, králi českými, zaplaceny.
Řečený náš pán císař také rozhodl, že já a moji dědicové nemůžeme řečené
peníze ztratit žádnými našimi přestupky nebo proviněními, ba dokonce že
nám musí být všemi způsoby dány a zaplaceny pod podmínkami uvedenými
výše.
Já, výše řečený Jan z Potštejna, tedy prohlašuji, že na svědectví v této
věci jsem přikázal, aby byly přivěšeny pečeti moje a urozeného pána Čeňka
z Potštejna.
Dáno v Praze léta Páně 1356 na nejbližší čtvrtek před Květnou nedělí.
Prameny:
a/ Roudnická lobkowiczká knihovna, Roudnický kopiář, signatura VI Fb5,
str. 416 – 417, SOA Litoměřce, pobočka Žitenice.
b/ Edice: Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae, díl
VI., část I., str.
166 – 167. Vydal B. Mendl v Praze 1928.
Poznámky:
Ves Žabokrky se dnes jmenuje Kostelecká Lhotka a leží u Tutlek.
Ves Dobřínov již zanikla, ležela na jihozápad od Lipovky.
Ves Stradyně již zanikla, ležela v místech parku kosteleckého zámku směrem
k Častolovicím.
Tento článek je překladem textu uvedeného v minulém čísle zpravodaje.
Tisková oprava: Po uzávěrce podkladů pro almanach přispěli ještě další
sponzoři – Obživa a. s. a Jiří Diblík.

Foto opony – výzva
V roce 2003 byla restaurována a následně umístěna v zasedací místnosti
obecního úřadu divadelní opona Ochotnicko-čtenářské besedy z roku 1927.
Jelikož někteří občané projevili zájem vlastnit snímek této opony a není
možno vydat ji na pohlednici, rozhodli jsme se o jednorázovou akci –
pořízení fotografie opony. Půjde o omezený počet snímků, takže je nutno
předem znát jak počet zájemců, tak počet snímků.
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Vyzýváme tedy všechny, kteří mají o snímek opony zájem, aby se
přihlásili. Barevný snímek bude mít rozměr 13 x 18 cm a jeden kus bude
v ceně do 15,- Kč.
Přihlásit se můžete do 30. října 2006. Uveďte jméno, případně číslo
popisné a počet kusů.
Přihlášky přijímají : Stanislav Barvínek, tel. 465 584 281
Obecní úřad , tel. 465 584 128
Miloslav Coufal, tel. 465 584 204
OB

Svatba století …
V sobotu 2. září 2006 v chrámu sv. Zikmunda v Sopotnici vstoupili ve
stav manželský snoubenci slečna Petra Hubálková a pan Josef Vondráček.
Nevěsta je učitelkou zdejší základní školy…
Ženich je učitelem základní školy Komenského ulici v Ústí nad Orlicí,
je členem zdejší obecní rady
je vedoucím a dirigentem chrámového sboru a orchestru,
hraje v místní dechové hudbě,
jako člen zdejší osvětové besedy organizuje kulturní život v obci,
podstatnou měrou se podílí na vydávání Sopotnického zpravodaje.
Zatímco před kostelem vyhrávala Sopotnická dechovka, scházeli se
svatební hosté, kteří se dostavili v hojném počtu. Autobus přivezl příbuzné
podle jízdního řádu. Někteří byli vybavení transparenty jako: „Poškolu mám
v rozvrhu – na Habřince“, „Prosím napsat poznámku“, či „ Na poškolu jdeme
dnes dobrovolně“. Malí svatebčané i někteří odrostlejší byli vybaveni
školními brašnami. Při obřadu zazpívali a zahráli svému dirigentovi členové
chrámového sboru a orchestru. V neposlední řadě bylo obřadu přítomno i
plno místních občanů. Snoubence sezdal P. ing. Jiří Mára.
Celé odpoledne provázelo tuto událost krásné slunce. Když obřad
skončil, následovaly před kostelem četné gratulace novomanželům od
příbuzných a dalších svatbě přítomných.
Popřejme šťastným novomanželům do společného života hodně štěstí,
lásky a plno jasu ze svatebního sluníčka. Ať je provází na cestě celým žitím !
mc
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Hudební pozvánka
Místní chrámový sbor a orchestr nacvičuje pro letošní podzim hned dvě
nové skladby. První z nich - Slavnostní mše od Roberta Führera zazní
v místním kostele při posvícenské mši, a to v neděli 15. října od 9.30 hodin.
Druhou skladbu - Requiem, (rovněž od Roberta Führera - v příštím roce
si připomeneme dvousté výročí jeho narození) máte možnost slyšet při
vzpomínkové mši za naše zemřelé. Ta se uskuteční v neděli 29. října od 15
hodin v našem kostele.
Příznivci komorní hudby se mohou těšit na Komorní koncert, který se
připravuje na pátek 17. listopadu 2006 v Zasedací místnosti obecního úřadu.
Vystoupí smyčcové kvarteto a klavírní trio.
A pokud se již ptáte, zda se bude v Sopotnici zase jako každoročně hrát
Rybova Česká mše vánoční, můžeme Vás potěšit, neboť se plánuje tradičně
na Štěpána (26. 12.) v dopoledních hodinách.
Další bližší údaje budou včas uveřejněny na plakátech.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
JV

Ze sportu
Z turistiky
Zahraniční hory – Gran Paradiso a Dolomity. Jedenatřicátý zájezd do
hor v zahraničí, letos do oblasti národního parku Gran Paradiso a Dolomit,
uspořádal odbor KČT TJ Sopotnice ve dnech 14. až 23. července 2006.
Třiatřicet účastníků zájezdu si mohlo vybírat trasy snadnější či náročnější.
Někteří vystoupili až do výšky 3 100 m. Absolvovali např. výstup na
Marmoládu, vyjeli lanovkou až pod ledovec, prošli dva okruhy na Lago di
Garda, vykoupali se i na pláži. Počasí zájezdu celkem přálo a tradiční
vysokohorská akce proběhla v pohodě a bez závad.
28. roč. DEP Povodím Orlice připravili místní turisté na dny 29. září až
1. října 2006. Na rozdíl od všech předchozích ročníků, ten letošní zavede
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účastníky výše do Orlických hor. Start akce sice začíná v Žamberku, ale
ubytování je zajištěno pro obě noci v Rokytnici v Orlických horách a trasy
směřují do vrcholových partií, na Komáří vrch, ke Kunštátské kapli, na
Velkou Deštnou, do Říček i jinam. I cykloturisté si budou moci vybrat
z bohaté nabídky tras.
16. Setkání milovníků VHT (vysokohorské turistiky) je připraveno na
dny 13. a 14. října 2006, opět do Potštejna.
11. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře, tradiční poslední
akce odboru, se uskuteční ve dnech 2. a 3. prosince 2006.
mc

Fotbalový podzim
Fotbalový podzim pro naše mužstvo sice zatím probíhá uspokojivě, ale
má jednu vadu. Okresní fotbalový svaz neuznal naše hřiště za způsobilé
s ohledem na skutečnost, že nejsou dosud dobudovány šatny na hřišti. A tak
Sopotnice musí odehrát všechna podzimní utkání venku, na hřištích soupeřů.
Rozlosování
2. kolo 12. 8.
3.
19. 8.
4.
27. 8.
5.
3. 9.
6.
10. 9.
7.
16. 9.
8.
23. 9.
1.
28. 9.
9.
30. 9.
10.
7.10.
11.
14.10.
12.
21.10.
13.
28.10.
14.
4.11.
15.
11.11.

a dosavadní výsledky :
Mistrovice – Sopotnice
0:0
Rybník – Sopotnice
1:0 (0:0)
Němčice – Sopotnice
0:4 (0:1)
Luková Sopotnice
1:3 (1:0)
Jablonné – Sopotnice
1:2 (0:0)
Sopotnice – Brandýs n.O.
0:3 (0:2)
Lanškroun B – Sopotnice
Sopotnice – Červená Voda
Sopotnice – Tatenice
Kerhartice – Sopotnice
Sopotnice – Sruby
Sopotnice – Albrechtice
Sloupnice – Sopotnice
Červená Voda – Sopotnice ( předehrávka )
Sopotnice – Mistrovice ( předehrávka )
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Po dosud odehraných šesti zápasech je Sopotnice na 5. místě tabulky se 3
vítězstvími, jednou remízou a dvěma porážkami, se ziskem 10 bodů. Na
vedoucí mužstvo Sloupnici ztrácí 6 bodů.
mc

SK Humparek
Léto pomalu končí, přejde podzim a pro lyžaře snad zima na sebe
nenechá dlouho čekat. Přejme jim to, vždyť téměř celé léto pracovali na
přípravě nové lyžařské sezóny. Ostatně jako každoročně. Provádí se běžná
údržba vleku i chaty. Na vleku bylo nutno opravit, případně vyměnit, některé
části horní stanice, pracovalo se na zajištění dostatečného množství pitné
vody při provozu lyžařského areálu. Práce však stále ještě pokračují.
Loučení s prázdninami, tak byla nazvána akce, kterou lyžaři uspořádali
dne 26. srpna 2006 na Humparku pro děti, ale nejen pro ně. Od 16 hod.
v sousedství chaty soutěžily děti. Tahaly na provázku naplněné PET lahve,
házely polenem na cíl, mozkové závity potrápily při vědomostní soutěži,
zkoušely chůzi v dřevácích, kroužky házely na lahve apod. Za své úspěšné
výkony dostávaly šmoulí peníze, které pak směňovaly za ceny ve šmoulím
krámku. Nechyběla ani soutěž v kreslení a společný taneček před chatou.
Drobný děštík zahnal na chvíli všechny do chaty, kam už se dostavila kapela
Vánek z Bohousové a začala ladit své hudební nástroje. O občerstvení se
postarali obětaví pořadatelé. Když se setmělo, přicházeli další dospělí a
zakrátko se rozproudila srdečná zábava. Noc už měla na kahánku, stejně jako
prázdniny, když se poslední vytrvalci rozcházeli.
mc
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Z naší historie
Z obecní kroniky - Bouře
Ve druhém svazku Pamětní knihy obce Sopotnice je zaznamenána
(patrně panem Františkem Frydrychem, druhým kronikářem zdejší obce)
bouře doprovázená neobvyklými úkazy. Neobvykle a velice vtipně je celá
událost i popsána. Následující text je doslovnou citací z obecní kroniky (II.
díl, str. 422).
„O dětském dni 27. června /1954, pozn./ rozpoutala se silná bouře
doprovázená silným lijavcem. Silné blesky křížily oblohu a na více místech
udeřil hrom. (Boží posel.)
Svezl se na pole Jana Cabalky č. 27., udeřil do antény u Vyčítalů v č. 76,
u Valachů na Hranicích, u Králů na skale v č. 10. Tam si trochu zažertoval.
Roztrhl anténu, vnikl zdí do kuchyně, kde polechtal přítomného syna
Jaroslava Krále a jeho příbuznou paní Skřivanovou, která s ním seděla u okna
na pohovce. Zabloudil na prsty její levé ruky, ozdobil je na povrchu tmavou
páskou, zadíval se na její vlasy, jemně je sežehl a od ucha k oku jí načrtl
tmavou pásku. Bratranci Královi jen maličko počernil obličej a právě tak
počernil i stěny kuchyně.
Tři bouře od 27. června do 20. července snesly se nade vsí. Třikrát se
rozvodnil potok jako na jaře.“
Že měl tento kronikář smysl pro humor svědčí i kratičká poznámka
z téhož roku. V době po měnové reformě, kdy stále vázne zásobování a
v kronice se po několik let dočítáme o tom, jak „hospodyně s penězi v ruce
jezdily pilně po okolních městech, aby zboží získaly“, se v Sopotnici konalo
posvícení. „Posvícení nemělo zvláštních událostí. Vše bylo jaksi všední i ta
fronta v sobotu před posvícením před Masnou.“

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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