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Vážené dámy, vážení pánové,
tato část zpravodaje byla vždy vyhrazena pro slovo starosty obce. V této době, kdy
zpravodaj vzniká, ale obec řídí místostarosta, a proto je zde mimořádně příspěvek
Zastupitelstva obce.
Zpravodaj se předává do tisku 1. – 2. každého měsíce, z neznámého důvodu však Ing.
Vondráček starosta tento měsíc zpravodaj již nezpracoval a do tisku nezadal.
Chceme Vás seznámit s posledním jednáním zastupitelstva a předejít tak nejasnostem
a dohadům. Termín zastupitelstva, který byl předem určen na září, byl Ing. Vondráčkem
starostou zrušen s tím, že není co projednávat. Na nátlak zastupitelů, že je nutné řešit
především byty v dokončeném objektu bylo nakonec zastupitelstvo s více než týdenním
zpožděním ing. Vondráčkem svoláno.
Dne 4. 10. t. r. se tedy sešlo zastupitelstvo obce na svém zasedání, které bylo řádně
svoláno a byl vyhlášen program, který byl na začátku jednání rozšířen ze stran zastupitelů a
následně i starosty.
Hned úvodem ing. Vondráček přečet své prohlášení, kde touží po lásce a míru, avšak
ve svém prohlášení postupně obvinil ze lži některé zastupitele, radu obce i kontrolní výbor.
Zde jsme se také dozvěděli, že i poslední zasedání rady obce bylo kontroverzní a Ing.
Vondráček starosta se jej nezúčastnil.
Své prohlášení zakončil, citujeme:
„Chci po vás ale také absolutní důvěru. Skoro si troufám říct bezmeznou důvěru. Ne planá
humánní slova o důvěře. Důvěru dokázanou činy. ... Po uplynulých 11 měsících pokročila
doba. Již skončil čas pro planou diskusi. Nadešel čas činů. Podmínky, které jsem dostával na
minulých zasedáních dnes na vědomí neberu. Dnes dávám podmínky já. Chcete-li, abych i
nadále pracoval pro obec a starostoval – vyslovte mi nyní důvěru.“
I přes námitku, že není hlasování v programu, vyzval starosta jednotlivé členy
zastupitelstva, aby mu každý vyslovil důvěru (12 ne, 2 ano). Po tomto hlasování se rozhodl
odstoupit z funkce a chtěl odejít i z veřejného zasedání. Jednání v cca 20 hodin opustil s tím,
že si jde vyklidit osobní věci a do ukončení zasedání do 22 hodin se již nevrátil.
Zastupitelstvo obce zdůrazňuje, že dle nálezů Ústavního soudu České republiky
starosta obce nemohl a nemůže sám vytvářet vůli obce, ale pouze mohl a může tuto vůli
navenek sdělovat a projevovat.
Odstoupení ing. Vondráčka je tedy jeho jednostranným rozhodnutím a na nejbližším
jednání zastupitelstva musí být zvolen nový starosta, aby Obec Sopotnice měla funkční radu
obce. Ing. Vondráčkovi po uplynulých 11 měsících bude v souladu se zákonem o obcích
poskytována odměna ještě po dobu 3 měsíců ode dne vzdání se funkce, a to v celkové výši
107 568,-- Kč.
15.10.2007
Zastupitelstvo obce Sopotnice
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Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice dne 4.10.2007 v 19.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Jednání zahájil starosta obce Ing. Josef Vondráček a přednesl návrh programu zasedání:
1) Obecní bytovka
2) Rozpočtové změny
3) Různé
Dr. Kubová navrhla rozšíření programu o zprávu kontrolního výboru, Pí Langrová Monika
navrhla doplnění o prodloužení provozní doby ve školce, Ing. Janota, MBA navrhl doplnění
programu o bod odvolání starosty a webové stránky obce, Ing. Vondráček navrhl doplnění o
prohlášení starosty.
Program byl jednomyslně schválen.
Jako zapisovatelka byla navržena pí Kubová, která byla schválena
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Ivana Vítková a Iveta Vondráčková.
Hlasování 13:0:2
1. Prohlášení starosty
Starosta Ing. Vondráček přednesl zastupitelstvu své prohlášení, které je uvedeno v příloze
k tomuto zápisu. Po jeho přednesení požadoval hlasování o důvěře starostovi. Pí Kubová
připomíná, že v programu nebyl takový bod schválen, proto starosta požaduje, aby se
jednotliví členové zastupitelstva vyjádřili, zda mu důvěřují či nikoli. Josef Hynek a Iveta
Vondráčková vyjádřili důvěru, zbylých dvanáct členů zastupitelstva nedůvěru. Starosta poté
prohlašuje, že za takových podmínek nemůže dále vykonávat svou funkci a vzdává se funkce
starosty a členství v kulturní komisi obce Sopotnice. Zároveň prohlašuje, že se nevzdává
mandátu člena zastupitelstva.
Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí prohlášení Ing. Josefa Vondráčka, že se
vzdává funkce starosty a členství v kulturní komisi obce Sopotnice.
Ing. Vondráček vyzval místostarostu p. Antuška, aby se ujal řízení jednání. P. Antušek se
dotazuje Ing. Vondráčka, na základě jakého oprávnění podepsal smlouvu o dílo se Stavitelství
Vamberk s.r.o. v doložené znění, ačkoli rada schválila smlouvu se změnou, konkrétně
smluvní pokutou ve výši 320.000,00 Kč v případě, že dílo nebude provedeno v termínu. Ing.
Vondráček odpovídá, že p. Sloupenský, jako jednatel firmy, s touto změnou nesouhlasil, proto
byly podepsány smlouvy v původním znění. P. Antušek dále vznesl dotaz, proč členové rady
obdrželi návrh této smlouvy až 20.9.2007, tedy den před tím, než měla firma započít práci –
odpověď, protože ji neposlal. Na nejbližším zasedání rady by tuto změnu projednal. Pí
Kubová vysvětluje Ing. Vondráčkovi, že v tom případě jsou smlouvy neplatné, protože
starosta může učinit úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva nebo rady, až po jejich
schválení, jinak jsou neplatné. P.Antušek upozorňuje Ing. Vondráčka, že v případě,že obec
bude muset vrátit dotaci z důvodu, že stavba nebyla včas dokončena, bude po něm obec
požadovat náhradu škody. Občané se hlasitě vyjadřují ke smlouvě (ačkoli nebyla nikde
zveřejněna)– ve smlouvě je uvedeno, že v případě nesplnění termínu firma uhradí smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Pí Nováková vysvětluje občanům,
že se jedná o nepoměr, neboť firma když se zpozdí i jen o pár dnů, obec musí vrátit dotaci
v plné výši, zatímco firma zaplatí smluvní pokutu jen v minimální částce. Otázka bytů –
nejsou dosud zpracovány pasparty bytů. Jeden byt je vytopený – Ing. Vondráček sděluje, že
informoval o této skutečnosti VASPO, ale dál nic nečinil. Ing. Vondráčkovi je vytýkáno, že
nelze obsadit byty, neboť žádosti neobsahují všechny potřebné doklady, zda žadatelé jsou
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příjmově vymezenými osobami. Ing. Vondráček sděluje, že příjmy stačí doložit až k nájemní
smlouvě. Obec však přijala Pravidla pro přidělování těchto bytů, kde je jasně řečeno, že
součástí žádosti je doložení příjmů. Ing. Janota se ptá Ing. Vondráčka, jak to je s vyúčtováním
dotace, neboť bytovka je zkolaudována, zda nám neběží lhůta k vyúčtování. Ing. Vondráček
sděluje, že lhůta je až do 30.6.2008. Pí Kubová se ptá, jestli je to skutečně pravda, protože
ještě na minulém zasedání tvrdil zastupitelům, že neví, do kdy se má vyúčtování dát, protože
nemá rozhodnutí o přidělení dotace. Ing. Vondráček odpovídá, že volal na ministerstvo, kde
mu byla dána tato informace.Občané také vytýkají členům zastupitelstva, že nemají zájem
vybudovat cyklostezku po Sopotnici, když by se při této akci daly opravit místní komunikace
a navíc by obec mohla obdržet na vybudování úvěr ve výši 3,5 mil. Kč. Ing. Janota opětovně
zdůrazňuje, že obec neodmítá vybudování cyklostezky, pouze nemá finanční prostředky, aby
se na budování podílela, což potvrdili i ostatní členové zastupitelstva. Finanční výbor již
jednou v ekonomické výhledu propočítával možnosti obce na budování cyklostezky, ale v r.
2012 by neměla obec finanční prostředky a splácení úvěrů, protože obec začne v příštím roce
splácet již poskytnutý investiční úvěr. Občané stále tvrdí, že zastupitelstvo nechce schválit
budování cyklostezky z důvodu, že tuto akci navrhl Ing. Vondráček. Vystupuje též starosta
obce Dolní Libchavy s tím, aby Sopotnice zvážila alespoň úhradu částky 115.000,00 Kč na
zpracování dokumentace, přičemž (dle jeho slov) by bylo možné tuto částku uhradit ve dvou
splátkách. Ing. Vondráček zdůrazňuje, že myšlenku jiného poměru plateb s dalšími dotčenými
obcemi projednával. Ukončena diskuse.
Ing. Vondráček se omlouvá z dalšího jednání, ale chce vyklidit kancelář a odchází.
Vzhledem k tomu, že starosta se k 4.10.2007 vzdal funkce, je nutné pověřit člena
zastupitelstva výkonem pravomoci starosty do doby zvolení nového starosty obce Sopotnice.
Je navržen místostarosta.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Jana Antuška, místostarostu obce Sopotnice, výkonem
pravomoci starosty do doby zvolení nového starosty obce Sopotnice.
Hlasování: 14:0:0
2. Změna provozní doby v Mateřské škole Stonožka
Pí Langrová navrhuje prodloužení provozní doby ve školce o ¼ hodiny denně ze stávajících
6.30 až 6.15 hodin. Tato změna je navržena na žádost rodičů (týká se cca 5 rodin), kteří
nemohou ráno stihnout dojet včas do zaměstnání. Protože platy pro učitelky MŠ dle jejich
úvazku jsou již krajským úřadem stanoveny, je nutné rozdíl dorovnat z rozpočtu obce.
Příspěvek na provoz školky by byl cca 1.700,00 Kč/měsíc. Paní ředitelka s touto změnou
souhlasí za předpokladu, že obec dorovná mzdový rozdíl pro mzdy učitelů z důvodu zvýšení
úvazku. Zastupitelstvo musí nejen schválit změnu provozní doby, ale zároveň rozpočtovou
změnu. Ta je navržena - viz rozpočtové změny.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro školní rok 2007-2008 prodloužení provozní doby
v Mateřské škole STONOŽKA Sopotnice o ¼ hodiny denně ze stávajících 6.30 na 6.15
hodin, a to počínaje říjnem 2007, obec se zároveň zavazuje uhradit mzdový rozdíl pro mzdy
učitelů z důvodu zvýšení úvazku.
Hlasování: 14:0:0 (1 nehlasoval)
3. Rozpočtové změny
Návrh rozpočtových změn přednesl p. Lžičař – předseda finančního výboru. Tyto změny jsou
uvedeny v příloze k tomuto zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny dle přílohy
Hlasování 14:0:0 (1 nehlasoval)
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4. Obecní bytovka
Místostarosta p. Antušek podává zprávu o jednání s firmou VASPO – obec obdrží fakturu za
inflační doložku – obec může tuto fakturu uhradit ještě v letošním roce (cca 75 tis. Kč) nebo
až příští rok, ale tato částka by se zvýšila. S největší pravděpodobností obec bude hradit za
vícepráce částku kolem 3 tis. Kč, místostarosta bude mít ještě se zástupcem VASPa jednání.
Po obdržení konečné faktury bude možné spočítat nájem bytů. Dosud není zpracován pasport
bytů. Místostarosta teprve nyní obdržel revizi plynu, takže obec může osadit plynoměr a až
nyní lze připojit plyn. P.Martinec připomíná, že na domě má být umístěna na viditelném místě
tabule „Vybudováno za pomoci Ministerstva pro místní rozvoj“. Členové zastupitelstva se
shodují, že je nutné vypsat druhé kolo, dát inzeráty do novin, aby byla možnost pronájmu
těchto bytů co nejvíce propagována. Zastupitelé se dohodli, že bude vypsáno 2. kolo
nejpozději do 12.10. t.r. s termínem uzávěrky přihlášek do 26.10.2007. Zároveň pověřuje
místostarostu a pí Malinovou zpracováním pasportů bytů.
Návrh usnesení: ZO pověřuje místostarostu vyhlášením II. kola výběrového řízení žádostí o
byt pro příjmově vymezené osoby do 12.10.2007, kdy uzávěrka přihlášek je dnem
26.10.2007.
Zastupitelstvo zároveň pověřuje místostarostu a pí Malinovou zpracováním
pasportů bytů
pro příjmově vymezené osoby.
Hlasování: 14:0:0 (1 nehlasoval)
5. Zpráva kontrolního výboru
Pí Kubová předání zprávu kontrolního výboru č. 5, která se týká hodnocení žádostí o byty pro
příjmově vymezené osoby, kontroly smluv o poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Sopotnice,
kontroly pojistných smluv s Generali pojišťovnou, a.s. Zpráva je uvedena v příloze tohoto
zápisu.
Návrh usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
6. Webové stránky obce
P.Panuš podává zprávu o webových stránkách. Současné stránky jsou špatně přístupné, jsou
vytvořeny nové stránky sopotnice.com. Obci bylo nabídnuto proškolení neomezeného poštu
osob - školení se zúčastnil pouze Ing. Vondráček. Doškolení je možné a bylo by provedeno
bezplatně. P.Panuš zabezpečí proškolení občanů v náhradním termínu.
7. Různé
7.1. Vzhledem k tomu, že smlouva o dílo se Stavitelstvím Vamberk je neplatná,
projedná místostarosta s p. Vyčítalem podmínky uzavření nové smlouvy.
7.2. Dotaz – tunel v MŠ – tunel opravuje Sbor dobrovolných hasičů, nad tunelem se
uvažuje vybudování střechy. Uvnitř je sanační omítka, která je pouze obílená.
7.3. Práce na hřbitově – při kopání na hřbitově byly vykopány kosterní pozůstatky –
otázka, zda při jejich likvidaci bylo postupováno v souladu se zákonem.
Místostarosta odpovídá, že nemá potřebné informace, ty že je schopen zřejmě podat
Ing. Vondráček. Občané dodávají, že práce na hřbitově dělala farnost, že obec a
tedy Ing. Vondráček nemá s těmito pracemi nic společného.
7.4. Pí Martincová má připomínku, že v obci se rozmáhají krádeže a vandalismus, zda
by se nemohlo svítit celou noc. Finanční výbor propočítá, jaké dopady by mělo
celonoční svícení v obci na rozpočet. Pí Kubová vysvětluje občanům, že i když je
známo, kdo s největší pravděpodobností ničí obecní majetek, potrestání takových
občanů je možné pouze v případě, kdy jim je tato činnost prokázána.
7.5. Měření rychlosti – p. Malina podává informaci o jednání s Městskou policií Ústí
nad Orlicí, která měla zájem na základě veřejnoprávní smlouvy provádět některé
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7.6.

činnosti dle zákona o obecní policii. Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí však
s takovou smlouvou nesouhlasí.
Zastupitelstvo projednává další termín jednání zastupitelstva – bude se konat dne
16.10.2007 v 19.00 hodin.

Zapsala: Kubová

Ověřovatelé:

Ivana Vítková …………………….………………
Iveta Vondráčková …………………………………

Tak nám prý odvolali starostu
A věděli to všude, v obchodě, na zastávce, v MŠ a v ZŠ, u mlíka, ba i u popelnic. Zlý
na něho prý byli. Dokonce o tom psali i v novinách, v těch malých v sobotu a v těch velkých
až v úterý, rádio bylo nejpomalejší, to se k tomu dostalo až ve čtvrtek. Ale sami to moc
nechápali. Nejdřív v těch malých novinách psali, že odstoupil, ale on nakonce říkal, že ho
odvolání mrzí (asi v tom sám nemá jasno) a že pracoval na tý hřbitovní zdi. V těch velkých
novinách zase psali, že odsoupil a kopal vodu na hřbitov, ale tajně, neřekl jim to ve vsi, asi je
chtěl překvapit. Rádio chtělo být objektivní, říkali tam, že nedostal důvěru, a to skoro od
každého, jen 2 mu ji dali, a ještě od konkurence. To se tedy dějí věci, tady se nedá na nic
spolehnout. Snad aspoň ten hřbitov souhlasí, aby to nebylo před masnou, ta je teď
kadeřnictví, ale to už taky vlastně není.
A taky ho kontrolovali, ale on nic, nedbal na ně. Že chyby dělal, no a co. Má
zastupitele a radu, tak ať to jdou po něm opravit. Z 18 smluv jich bylo 15 špatně a dodneška je
opravená 1, tu totiž zrušil.
A to si představte, že faru chtěl koupit, 10 let by to spláceli a peníze by dostal kostel.
A za to by jim dal školní družinu s půdou a se stodolou, záchody si už rozdělili, 2 pošta, 2
farnost.
A teď ta cyklostezka, prý je teď hit, moc by jsme ji potřebovali, EU by to zaplatila, už
tu snad byli s těma dotacema. Nejdřív by si vzala obec půjčku, takových 3 – 5 milionů,
postavili by to, za 1,5 roku by jim ta Unie něco uznala nebo něco neuznala a zbytek by jsme
spláceli sami. A taky je tam nějaká údržba, tak 30 – 300 tisíc ročně. Nevadí, nebudem svítit
celý rok, sníh se prohrnoval beztak špatně, tak se nebude prohrnovat vůbec. Jen nevím, jestli
by ta cyklostezka byla pod nebo nad obchvatem, mají jít stejnou cestou, ale což, to ať si
vyřeší kůň, má větší hlavu.
A to si ještě představte, že chtěli, aby uznal chybu a dal peníze ze svýho platu škole a
školce, každýmu 12 tisíc, ale i když říkal, že peníze u něho nejsou na 1. místě, nic jim nedal,
sám má málo.
Radši jim s tím praštil, budou mu radit.

Nezaujatej Sopotničák
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Z naší školy
Že nám to ale letí! Září pryč a byť říjen, je tu listopad. A mráz. Nicméně: naše škola,
tedy především naši žáci, mají za sebou krizový měsíc přechodu z režimu prázdnin do režimu
„práce“. Zahájili jsme, myslím, úspěšně.
Hned první školní den (3/9) jsme iniciovali schůzku rodičů s učiteli, resp. se mnou
jako ředitelem, abychom všem, kteří měli zájem, vysvětlili, k jakým změnám – a hlavně proč
došlo. Mluvil jsem o novém školním vzdělávacím programu, podle kterého učíme v prvním a
šestém ročníku, mluvil jsem o novém školním řádu, o žádostech, které si rodiče musí podávat.
Chci všechny, kteří čtou tyto řádky, ubezpečit, že nejde o výmysl nás, kantorů, ale o nutnost,
která vyplývá ze zákona (ŠVP, školní řád), resp. o nutnou ochranu školy (to se týká žádostí).
Rodiče jsme také informovali o tom, že k nám nastoupila nová paní učitelka, která učí
matematiku a fyziku, paní učitelka Olga Holá. A také jsme se trochu chlubili, to když jsme
rekapitulovali, co všechno se ve škole přes prázdniny změnilo (nová elektroinstalace
v přízemí a na půdě, nová výmalba chodby a tříd, nová tabule v první třídě, nové PVC ve
třídách, obroušené parkety v tělocvičně, …).
Školní rok nám tedy začal. Do školy chodí k 30/9 celkem 91 dětí, což je o 1 žáčka
méně než v roce loňském. Máme opět sedm tříd, druhý a třetí ročník, resp. čtvrtý a pátý
ročník máme ve spoji.
A co se u nás ve škole za ty téměř dva měsíce všechno událo?
V polově září se byl 7. a 8. ročník podívat v Rychnově na výstavě malíře Vojtěcha
Sedláčka, zahájili jsem sběr starého papíru a pomerančové kůry, 20/9 proběhla celodenní akce
zaměřená na ochranu člověka za mimořádných událostí, proběhly již dvě výtvarné dílny (na
které srdečně zveme i veřejnost!), naši žáci se zúčastnili již klasických atletických závodů
v Libchavách (o tom píše kolaga Zeman na jiném místě tohoto Zpravodaje), sami jsme
zorganisovali sprinterský dvojboj (I. stupeň), resp. trojboj (II. stupeň) pro žáky naší školy.
Od října zahájily činnost kroužky, kterých nabízíme, alespoň podle mě, relativně dost:
naši žáci mohou chodit do kroužku modelářského, rybářského, mohou chodit hrát stolní tenis
(to je, mimochodem, také novinka: na naší škole začal fungovat Školní sportovní klub),
navštěvovat mohou náboženství. Otevřeli jsem také vědecko-technický kroužek, počítačový
kroužek a zobcovou flétnu.
Od půlky října na naší škole funguje také Hudební škola Bravo, která učí hře na
dechové nástroje, kytaru a klávesy. S vedením této Hudební školy jsem se dohodnul, že pokud
by byl ze strany našich žáků, resp. veřejnosti zájem, nebyl by problém vyučovat i housle.
Pokud byste tedy zájem měli, ozvěte se nám do školy. Zjistíme, kolik by případných zájemců
bylo a zajistíme vše ostatní.
V říjnu se také konala Valná hromada Klubu přátel dětí a školy, na které bylo
odhlasováno, že příspěvek rodičů na jedno dítě bude pro tento školní rok 20,- Kč/měsíc, tedy
200,- Kč/rok, což, jak jistě uznáte, je částka symbolická. Jen tak pro zajímavost: V loňském
školním roce KPDŠ z tohoto příspěvku (a z další činnosti školy) přispěl našim žákům na
dopravu, kulturní a sportovní akce, LVVZ, na čtvrtky, atd. částkou 23.211,- Kč!
9/10 se konaly také první třídní schůzky v tomto školním roce – byly spíše
informativní, na prospěch je zatím přece jenom ještě příliš brzo.
Zatím posledními akcemi, kterých se naši žáci zúčastnili, bylo divadelní představení
O Růžence, na které jely děti z prvního stupně do Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, a
vlastivědná exkurse do hvězdárny v Hradci Králové, které se účastnili žáci 7., 8. a 9. ročníku.

7

Mám tu ještě jednu novinku, spíš pro pobavení, která se týká mě: Začal jsem studovat.
;-) Skutečně. Upřímně – myslel jsem si, že mě to už nepotká, ale nakonec ano. Ze zákona totiž
vyplývá, že ředitel musí do dvou let od jmenování do funkce absolvovat Funkční školení pro
ředitele. A tak jsem tedy začal na toto školení jezdit. Obnáší to dva celodenní semináře do
měsíce (a to až do května a ještě k tomu s tím, že musím mít 80% účast!), napsání závěrečné
práce – a její obhajoba před komisí, stáž a závěrečnou zkoušku. Užívám si… ;-) Je ale pravda,
že náplní jsou důležité věci: základy práva, řízení, organisace školy, systém českého školství,
…
Na závěr tu mám pro vás všechny ještě jednu nabídku: Deklarovali jsme, že budeme
chtít dělat akce pro veřejnost, že chceme školu otevřít. A zde je první vlaštovka: Vám, široké
veřejnosti, nabízíme dva kursy: počítačový a kurs angličtiny. V tomto okamžiku
sondujeme, jaký by byl zájem. Pokud byste měli zájem, resp. pokud potřebujete nějaké
další informace, zavolejte nám do školy, vše vám vysvětlíme. V této chvíli zvažujeme, že
kurs angličtiny (pro začátečníky) by byl jednou (dvakrát?) týdně ráno před vyučováním.
Počítačový kurs odpoledne – a mohl by být jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Dejte
nám vědět, zda máte zájem, zda by vám vyhovovaly časy (případně uveďte, jak by vám to
vyhovovalo nejlépe). My to vše zpracujeme a pokusíme se vymyslet, jak uspokojit maximum
z vás. Upozorňujeme ale, že kursy nebudou zdarma! Počítačový bude stát 150,-/rok,
angličtina 600,-/rok (a účastníci kursu si musí zajistit učebnice). Pokud by byl zájem, máme
možnost domluvit i kurs angličtiny pro pokročilé, tu bychom ale nezajišťovali my, ale
jazyková škola z Ústí – a tedy i školné by bylo diametrálně odlišné… Nicméně prostor, máteli zájem, rádi poskytneme a vše organisačně zajistíme.
Ze školy vám přejeme krásný podzim, dny plné sluníčka a žádné podzimní chmury či
deprese.
(jjk)

Školní sportovní klub
Dne 8. 10. 2007 byl zaregistrován Školní sportovní klub při ZŠ Sopotnice. ŠSK
organizuje kroužek stolního tenisu a zatím čítá 12 členů. Kdo by chtěl rozšířit naše řady
z široké veřejnosti jako příznivec, je samozřejmě vítán. Členský poplatek na školní rok činí
symbolickou jednu korunu.

V pátek 21. 9. 2007 se účastnil atletický výběr naší školy
atletických závodů v Libchavách. Závodilo se ve čtyřech disciplínách
– sprint na 60 m, hod míčkem / vrh koulí, skok daleký, běh (600 –
1000 m – dle kategorie). Naši školu reprezentovali – mladší žáci – D.
Kovář, P. Jariš, S. Beneš, mladší žákyně – Š. Svobodová, M. Kočová,
E. Vítková., starší žáci – M. Kopecký, M. Beneš, J. Krčmář, starší
žákyně – B. Martinková, T. Kiselová, J. Plíhalová. Po statečných a
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bojovných výkonech jsme skončili na 3. místě. Všem reprezentantům
naší školy patří opravdu velký dík za předvedené sportovní výkony.

Dne 25. září se konal tradiční Sprinterský trojboj. Žáci II. stupně se
utkali ve sprinterských tratích na 40, 50 a 60 metrů.
Výsledky:
– mladší žákyně – 1. M. Kočová, 2. Š. Svobodová, 3. E. Vítková
– mladší žáci – 1. A. Vepřek, 2. J. Brožek, 3. D. Suchomel
– starší žákyně –1.B.Martinková, 2.T.Kiselová, 3. L. Makaloušová
– starší žáci – 1. T. Blažek, 2. J. Krčmář, 3. O. Sivak
Hudební škola BRAVO v Sopotnici
pro školní rok 2007/2008 nabízí dětem výuku těchto hudebních oborů:
- klávesové nástroje, klavír
- klasická a doprovodná kytara
- zobcová flétna, trubka, pozoun a další dechové nástroje
- klasický a moderní zpěv
Vlastislav Novák, tel. 777 550 443, 603 969 449
František Zeman, ředitel ZŠ

Novinky ze školky:
Situace mateřské školy: pro školní rok 2007/2008 se rozbíháme jako
dvoutřídní mateřská škola k docházce je zapsáno 38 dětí, které byly rozděleny
do jednotlivých tříd podle věku (20 holčiček, 18 chlapců). Letošní školní rok se
bude 7 dětí připravovat na vstup do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2008/2009.
Po mateřské dovolené se nám vrátila p. učitelka Milena Plocková z Kostelce
nad Orlicí, která vede mladší oddělení – třídu Berušek.Třídu Sluníček má na
starost p. učitelka Markéta Motlová z Ústí nad Orlicí. Provozní zaměstnanci:
školnice p. Marie Diblíková, vedoucí ŠJ p. Martincová Marie, hlavní kuchařka
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p.Peterková Lenka, kuchařky: p. Martincová Věra, p. Bostanová Zuzana, p.
Janečková Ludmila a p. Špačková Jolana
Ani letošní prázdniny nebyly oproti předešlým rokům výjimkou, a tak ani
v době uzavření školky prostory neutichly, ba naopak. Podařilo se
zrekonstruovat problémový spojovací tunel mezi budovami školky a školní
jídelny, který již neodpovídal hygienickým požadavkům (prosakování spodních
vod). Tento spojový tunel mezi budovami slouží pro dovoz jídel, a zároveň je
únikovou cestou z budovy. I když se tuto akci pro náročnost nepodařilo ukončit
před zahájením nového školního roku, již v tuto chvíli k dokončení chybí pouhý
malý krůček (zbudování stříšky, terénní úpravy). Velký dík patří Dobrovolnému
sboru hasičů v Sopotnici za jejich brigádní hodiny, p. Maixnerovi a p.Martincovi
Petrovi za zapůjčení materiálu, a také rodičům, kteří se zúčastnili brigád ve
dnech 11. a 13. října 2007 – p.Dvořák, p.Lédr, p.Bušák, p.Morávek,p.Janeček,
p.Jedlička, p.Mádl,p.Dytrt, p.Jariš, p.Lehký, p.Waltr, p.Langr, p. Kopsa, p. Motl,
p.Kos, pí.Trejtnarová, DĚKUJEME!
V měsíci červenci a srpnu pak byly vymalovány provozní prostory budov. Na
školní zahradě došlo ke zrušení již zchátralého nevyužitého pískoviště, byly
namontovány bočnice ke svahové skluzavce (bezpečnost dětí).
Dne 18.9.2007 se uskutečnila schůzka s rodiči, kde byli rodiče seznámeni
podrobně s provozem školky, zároveň zde byl prostor pro řešení některých
dotazů a připomínek.
Již tradičně první pozvánka patří rodičům, možná i prarodičům dětí
zapsaných i nezapsaných k docházce do mateřské školky na „Odpoledne
s rodiči“ v termíny: 18.10., 25.10., 8.11., 15.11., 22.11., 6.12., 13.12., 20.12.
2007,
které se konají v prostorách mateřské školy od 14,30 do 16,00 hod.
V současné době stále probíhá doplňování a aktualizace internetových
stránek školky, kde naleznete všechny potřebné informace, a zároveň zde
naleznete fotogalerii školky:
http://www.emartinka.cz/skolka/

Druhá pozvánka:
CESTA SVĚTLUŠEK A BROUČKŮ
Vážení rodiče, prarodiče zveme Vás na dobrodružnou cestu s vašimi
světluškami a broučky v pátek – 26. 10. 2007 od 18,00 hod. Sraz na
místním hřišti.
Program:
o
Procházka s lucerničkami a lampióny podvečerem podle vyznačené
trasy
o
Pro broučky a světlušky jsou nachystány zábavné úkoly s odměnou
S sebou:
o
Lampión nebo nějakou svítilnu (za vlastní výrobek odměna navíc)
10

o
o

Vhodnou teplou obuv a teplé oblečení
Startovné:
děti 30,- Kč (každá světluška či brouček obdrží malý dáreček)
dospělí 15,- Kč
Plánovaný návrat nejdéle do 19,00 hod.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

Co nás čeká…….
V měsíci říjnu proběhne tradiční Cesta světlušek a broučků, přijedou nás
navštívit ze Záchranné stanice v České Třebové ježci, děti shlédnou maňáskové
divadélko:O zlaté rybce, Hrnečku vař, O Smolíčkovi a O Růžence
Michaela Diblíková
Co jsme prožili…….
Dne 25. září jsme se v hojném počtu vydali do Roškotova divadla v Ústí nad
Orlicí. Tentokrát jsme využili linkový autobus, který nás dovezl do Ústí.
V divadle pro nás byla připravená pohádka „O zázračném pramínku“
z Divadelní Agentury Gordia Praha. Autorka, Božena Šimková, je známá
především tvorbou pro děti. Kdo by neznal krásné „Krkonošské pohádky“?
Pohádka je o mladém vodníkovi Jonášovi, kterého otec vodník Vodomil posílá
do světa. Jonáš se ale vydá špatnou cestou po Jizeře. Dostane se k mlýnu, kde
žije mlynářka Terezka a její dcera Márinka. Jonáš se do Márinky zamiluje, ale
mlynářka dá svoji dceru tomu, kdo splní úkol – přinést do studny pramen. A
protože je Jonáš vodník jak se patří, vše dopadne jako v pohádce dobře. Jonáš si
nakonec vezme za ženu mlynářovic dceru Márinku.
Dětem se pohádka moc líbila, o tom svědčí i velký potlesk na konci představení.
Děj byl doplněn krásnými písničkami a kulisami.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
6. října proběhlo Vítání občánků na Obecním úřadě v Sopotnici. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat rodičům, kteří přivedli své děti na recitaci básničky,
pro nejmenší občánky – Nikolku Kopsovou, Jarouška Martince a Elišku
Martincovou.
III. ROČNÍK SOPOTNICKÉ DRAKIÁDY
V sobotu 6. října odpoledne se uskutečnila na Humparku očekávaná Drakiáda.
Po zápisu draků mohlo začít soutěžení ve všech vyhlášených kategorií. Letos se
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na svahu sešlo okolo třiceti dráčků a draků, proto bylo velmi těžké vyhodnocení.
Poté, co všechny draci vyzkoušeli ovzduší na Humparku, jsme se přemístili do
chaty. Proběhlo zde velké focení účastníků drakiády a především vyhodnocení
v kategoriích o největšího, nejmenšího, nejoriginálnějšího, nejhezčího draka
vlastní výroby a o nejdéle létajícího draka. Pak následovalo občerstvení a
diskotéka, kde se děti dostatečně vyřádily. Děti měly k dispozici omalovánky,
pastelky a vystřihovánky. I když nás letos vítr nepřál, potěšily se z odpoledne
děti a věřím, že i rodiče. Děti si odnesly pamětní listy, výherní ceny a také
spoustu zážitků. Tak za rok na IV. ročníku NASHLEDANOU!!
Markéta Motlová

Slavnostní odhalení smírčího kříže
Dlouho připravovaná akce navrácení smírčího kříže do Sopotnice začala již
v sobotu 22. září 2007. Toho dne dopoledne instalovala firma Truhlářství Jiří
Diblík za přítomnosti členů Osvětové besedy v zasedací místnosti obecního
úřadu skříňku pro trvalé umístění restaurovaného historického praporu Spolku
vojenských vysloužilců z roku 1895. Ten byl poprvé představen sopotnické
veřejnosti na besedě, konané v rámci Slavnostního odhalení smírčího kříže.
Odpoledne pak přivezl opravený smírčí kříž kameník Petr Honzátko
z Kohoutova do Sopotnice a za pomoci členů místního Sboru dobrovolných
hasičů ho usadil na připravené místo pod hřbitovní zdí. Smírčí kříž se tedy po
dlouhých dvaceti letech vrátil tam, odkud pochází, tedy do Sopotnice. Umístění
kříže bylo zvoleno podle přání jeho objevitelů, profesora Vladimíra Preclíka a
docenta Václava Šplíchala. Podle názoru všech zainteresovaných bude mít kříž
důstojné umístění nedaleko původního místa nálezu. Po skončení prací byl kříž
zahalen a týden čekal na své první představení občanům.
Akt Slavnostního odhalení smírčího kříže se uskutečnil na den sv. Václava,
v pátek 28. září 2007 a měl dvě části. V 17,00 hod. se pod hřbitovem shromáždil
početný dav občanů a mnoho hostů. Starosta ing. Josef Vondráček přivítal
přítomné, chrámový sbor zapěl píseň Anděl lásky, profesor Preclík kříž odhalil a
p. farář Oldřich Kučera ze Žamberka ho vysvětil. Chrámový sbor zazpíval píseň
Hvězda a na výzvu pana starosty se účastníci odebrali na obecní úřad, kde se
odbývala druhá část akce. K delším projevům nebyl u hlavní silnice prostor. I
přesto byl krátký program často rušen projíždějícími motorovými vozidly.
V zasedací místnosti obecního úřadu se za účasti téměř sedmdesáti přítomných
konala beseda s profesorem Preclíkem. Besedu zahájil pan Miloslav Coufal
přivítáním přítomných a představením vzácných hostů, totiž akademického
sochaře, malíře a spisovatele profesora Vladimíra Preclíka a jeho přítele,
historika docenta Václava Šplíchala. Oni dva totiž kříž za přispění místního

12

občana pana Syrového objevili, zachránili a nyní po dvaceti letech z iniciativy
obce kříž navracejí tam, kam patří. Poté přečetl student Jan Papáček z knihy
Vladimíra Preclíka Smírčí kameny povídku Co je psáno, to je dáno, která
pojednává právě o nalezení sopotnického smírčího kříže. Návštěvníci besedy
pozorně naslouchali a potleskem odměnili pěkný přednes.
Následovala velmi zajímavá beseda na téma smírčí kříže, kterou vedl docent
Šplíchal. Profesor Preclík povyprávěl zajímavě nejen o smírčích křížích, o jejich
historii, o tom jak je hledal a nalézal v české a moravské krajině, ale také o své
práci sochařské a spisovatelské. Došlo i na dotazy přítomných. Beseda měla
velmi pěkný, neformální průběh, spokojeni byli jak vzácní hosté, tak přítomné
publikum. Když bylo téma besedy vyčerpáno, podepisoval prof. Preclík své
knihy, které mu mnozí přítomní předkládali. Zapsal se také do Pamětní knihy
obce Sopotnice. Pak oběma hostům předali pořadatelé upomínkové dary na
Slavnostní odhalení smírčího kříže – paličkovanou krajku, zobrazující
sopotnický kostel.
Mnozí přítomní ještě využili přítomnosti hostí a po formálním ukončení
besedy si s nimi alespoň krátce pohovořili. Pořadatelé připravili v jedné části
zasedací místnosti výstavku knih Vladimíra Preclíka a kopie jeho ilustrací ke
knize Smírčí kameny. Rovněž vystavený veteránský prapor se těšil zájmu
přítomných. Besedě byli přítomni manželé Velební z Ústí nad Orlicí, majitelé
firmy, která prapor restaurovala. Celé akce se zúčastnil redaktor Orlického
deníku pan Jaroslav Hubený, redaktor Mladé fronty Dnes pan Martin Filip a
redaktor a vydavatel měsíčníku Ústecké ozvěny pan Milan Richter. V průběhu
besedy bylo podáváno malé občerstvení, o které postarala místní děvčata pod
vedením paní Ivety Vondráčkové. V závěru besedy starosta ing. Vondráček
představil rovněž právě vydaný kalendář obce Sopotnice na rok 2008. Ten
obsahuje třináct černobílých historických snímků z různých míst vesnice a jejího
nejbližšího okolí. Mnozí z přítomných si kalendář hned zakoupili.
Krátce po dvacáté hodině beseda skončila. Všichni, kteří se zúčastnili obou
částí „odhalení“, odcházeli spokojeni a nešetřili chválou na zdařilou akci. Vyšlo
i počasí, takže vážné obavy z možného deště, které pořadatele tolik trápily, se
ukázaly být zbytečnými. Svou spokojenost vyjádřili i hosté nejvzácnější, pánové

Preclík a Šplíchal. Prý tak nějak si celou záležitost navrácení smírčího kříže do
Sopotnice představovali, když se o tom bavili. Hodlali totiž sami Sopotnici
oslovit a navrhnout vrácení kříže. Obec (a její Osvětová beseda) je příjemně
předešla, když se o smírčí kříž koncem roku 2006 začala zajímat. Dobrá věc se
podařila. Smírčí kříž stojí opět v obci na důstojném místě. Ať ještě dlouhé roky
připomíná nejen dávnou minulost, ale i péči současníků o zachování všeho, co
s historií obce souvisí.
mc

13

Poděkování organizátorům navrácení kříže
Slavnostní navrácení smírčího kříže se vydařilo po všech stránkách. Tomu ale
od loňského roku předcházela usilovná práce členů Osvětové besedy, zejména
pánů Josefa Hradeckého, Miloslava Coufala a Lubomíra Langra. Za tuto starost
o zachování historické památky jim touto cestou děkuji a věřím, že to tak cítí i
ostatní občané. Neměli bychom ale zapomenout na někoho, kdo k tomu dal
podnět.
Při nalezení kříže před dvaceti lety byla též přítomna paní Marie Jiroušková,
neboť byla právě u svého děda, pana Josefa Syrového, na návštěvě. Ten si
později dělal starosti o osud kříže a svoji vnučku požádal, aby dohlédla na jeho
navrácení. Paní Jiroušková se pokusila několikrát pomocí svých známých Mistra
Preclíka kontaktovat v jeho ateliéru. Ten ale pro velké zaneprázdnění navrácení
kříže odkládal na pozdější dobu. Čas ale plynul, tak se paní Jiroušková obrátila
v loňském roce o pomoc na pana Josefa Hradeckého. Během jednoho roku se
konečně slavil šťastný konec. Děkuji touto cestou i paní Marii Jirouškové, že
dostála svému slibu a nedopustila, aby kříž upadl v zapomnění.
Karel Novák

Ze sportu
Sopotničtí fotbalisté v čele tabulky !
Po odehrání osmi zápasů okresního fotbalového přeboru II. třídy jsou naši
fotbalisté v čele tabulky. Dosud vedoucí Brandýs nad Orl. zaváhal
v Mistrovicích a ztrácí na Sopotnici 2 body.
Další odehrané zápasy. : 2. 9. 2007
Sopotnice – Albrechtice
1:3 (3:0)
16. 9. 2007
Sruby - Sopotnice
2:3 (1:2)
23. 9. 2007
Sopotnice – Rybník
5:1 (1:0)
30. 9. 2007
Verměřovice – Sopotnice 1:2 (0:0)
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Čelo tabulky : 1. Sopotnice
2. Brandýs
3. Mistrovice

611
521
512

18:10 19
27:7
17
18:17 16

Mužstva na 4. až 6. místě – Tatenice, Dolní Dobrouč, Červená Voda - ztrácejí na
vedoucí tým
6 bodů.
Zbývá sehrát 6 zápasů : 7. 10. 2007 Sopotnice - Lanškroun B
14. 10. 2007 Tatenice – Sopotnice
21. 10. 2007 Sopotnice – Mistrovice
28. 10. 2007 Brandýs – Sopotnice
4. 11. 2007 Sopotnice – Červená Voda
11. 11. 2007 Červená Voda - Sopotnice
Do zbývajících zápasů přejeme našim fotbalistům dobré výkony na hřišti a
sportovní štěstí.
mc

29. roč. DEP Povodím Orlice
Předposlední ročník kdysi oblíbeného dálkového etapového pochodu se konal ve dnech 28. až
30. září 2007. Příštího roku se půjde poslední, třicátý ročník. Pořadatelé z odboru KČT TJ
Sopotnice se rozhodli pořádání této akce ukončit po třiceti letech. Důvodem je trvale malý
zájem turistů. Příčinu nutno hledat v tom, že tento druh turistické aktivity se přežívá a stále
stejný okruh zájemců chodí vlastně po stejných místech. Trasy se sice každoročně obměňují,
ale nepomohlo ani to, když byla akce přeložena v posledních letech z podhůří výše do
Orlických hor. Zanedbatelné nejsou ani stále vyšší náklady na zajištění podobné akce.
Letošního ročníku se zúčastnil 21 turista, z čehož bylo 10 členů našeho odboru. Startovalo
se v pátek v Žamberku a dva noclehy byly zajištěny na ubytovně v Rokytnici v Orlických
horách. V pátek nebylo sice počasí nejideálnější, občas zapršelo, ale sobota a neděle již byly
pro turistiku ideální. Účastníci akce se rozjížděli domů spokojeni a nechtějí věřit, že příště už
to bude naposledy. Za rok se tedy uvidí.

mc

V Krkonoších s CK tour Dušek
Turistický pěší výlet do Krkonoš se uskutečnil v sobotu 22. září 2007.
Autobus přivezl 44 účastníků výletu ze Sopotnice i okolí na Benecko, odkud
začínala nenáročná pěší trasa. Šlo se za nádherného počasí přes Harrachovu
15

skálu. Zdálo se, že cesta probíhá příliš rychle. Výletníci si užili krásných
výhledů do kraje i na hory. Cestou dokonce ochutnali u jedné z četných
horských chat grilované prase. Nikdo z turistů nelitoval, všichni byli nadmíru
spokojeni. I jeden cykloturista, který celý výlet absolvoval na kole.
jd

Svatba na Humparku
Na Humparku, na jeho svahu i na chatě, se už odehrálo ledacos, ale svatba tam byla
poprvé. Je zvláštní, že to dříve nikoho nenapadlo. Ale 25. srpna 2007 na Humparku
první svatba byla. No, ona tam nebyla vlastně svatba, pouze večerní posezení. Své
ANO si řekli snoubenci Zbyněk Závodní z Týniště nad Orlicí a Markéta Honzíková
z Vamberka již dopoledne v Pardubicích, společný oběd svatebčanů s novomanželi se
konal v restauraci v Česticích a večerní posezení na chatě SK Humparek v Sopotnici.
Proč si vybrali svatebčané zrovna chatu na Humparku ? Jezdí tam v zimě lyžovat.
Prostředí se jim vždy líbí, s obsluhou jsou spokojeni. Vše zosnoval pravděpodobně
otec nevěsty. Počasí bylo toho dne opravdu letní, lyžaři se snažili vše perfektně
zabezpečit a dobrá pohoda byla výsledkem.
cm

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Zastupitelé obce,
J.Dušek, K. Novák, Nezaujatej Sopotničák
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme zároveň,
že uzávěrky jsou vždy poslední den v měsíci. 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.
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