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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dne 16.10.2007 jsem byl zastupitelstvem obce zvolen neuvolněným
starostou obce. Vzhledem k povinnostem v mém dosavadním zaměstnání jsem
byl nucen zhostit se úkolů a povinností starosty ve svém volném čase po
zaměstnání. Vím, že to není pro naši obec stav ideální. V zaměstnání však mohu
již k 9.11.2007 předat svoji práci, a proto se od tohoto data budu obci věnovat
plně.
Z akcí, které nyní probíhají Vás mohu informovat o pokračujících pracích
na stavebních parcelách „V Průhonu“, kde bylo nutné urychleně vyřešit
kanalizace parcel. Přestože v původním projektu bylo počítáno s trativody,
podařilo se mi dodatečně zajistit projekt a realizaci této kanalizace tak, aby
průběh prací nebyl narušen. Doufám tedy, že i zbytek akce doběhne v pořádku a
10.11.2007 bude dokončen asfaltový potah na komunikaci mezi parcelami a
bude tudíž možné tyto pozemky nabídnout k prodeji na výstavbu rodinných
domků. Tímto oslovuji i případné zájemce, aby se ozvali.
Dále se podařilo ve spolupráci s mediační a probační službou v Ústí nad
Orlicí vyčistit některé úseky koryta potoka. Jmenovitě před bytovkou č.p. 239,
kde byly pozůstatky po opravě opěrné zdi a naplaveniny, a dále byl započat úsek
u Vosikových. Veškeré práce proběhly v rámci výkonu trestu formou obecněprospěšných prací pod mým dozorem.
Pokročila také jednání o projektu „Cyklostezka“. Tvorba projektové
dokumentace byla sdružením obcí Orlicko-Třebovsko zadána firmě KVARTA,
která jej zhotoví do konce března 2008. Do této doby se budeme podílet na její
tvorbě a zároveň budeme pokračovat v započatých jednáních s ostatními
dotčenými obcemi o možném přerozdělení financování celé akce tak, aby bylo
možné stezku i přes napjatý rozpočet obce v dalších letech financovat.
Další závažné sdělení se týká tvorby územního plánu obce Sopotnice, do
jehož návrhu je možné nahlédnout na obecním úřadě. Žádám Vás tímto, abyste
se přišli seznámit s plánovaným využitím území obce Sopotnice, které je
v tomto územním plánu zpracováno a popř. navrhli další možné změny a
doplnění. Po schválení územního plánu nebude na vznesené požadavky brán
zřetel a bude možné provést změnu územního plánu pouze za úplatu.
Vzhledem k blížícímu se zimnímu období probíhají jednání o zajištění
prohrnování místních komunikací. Mimo obecního traktoru jsou předběžně
sjednány další dva traktory na výpomoc při kalamitních situacích. Doufám, že
tato opatření budou dostačující a cesty se nám podaří udržet sjízdné.
Jan Antušek
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Obec Sopotnice
________________________________________________________________
POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 8.11.2007 v 18,00
hodin v zasedací místnosti OÚ Sopotnice.
Program:
1. Změna neuvolněného starosty obce na uvolněného starostu obce
2. Cyklostezka
3. Územní plán
4. Bytový dům čp. 239
5. Zasíťování parcel v Průhoně (kanalizace)
6. Rozpočtové změny
7. Doplnění členů kulturní komise
8. Webové stránky obce Sopotnice
9. Různé
Zasedání je dle § 93 zákona č. 128/2000 Sb. veřejné a pro členy obecního
zastupitelstva dle
§ 83 odst. 1. zákona č. 12/2000 Sb., povinné.

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice dne 16.10.2007 v 18.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Před zahájením jednání vystoupila Iveta Vondráčková, členka zastupitelstva
obce Sopotnice s tím, že se vzdává mandátu, neboť nesouhlasí s chováním a
jednáním členů zastupitelstva.
Byla upozorněna, že vzdání se musí být provedeno písemně.
Poté zahájil místostarosta Jan Antušek jednání zastupitelstva a přednesl návrh
programu zasedání:
1) Volba starosty
2) Odměna starosty
3) Volba místostarosty a jeho odměna¨
4) Rozpočtové změny, úvěr
5) Dotace pro rok 2008
6) Bytový dům čp. 239
7) Měření rychlosti v Sopotnici
8) Zasíťování Průhonu (smlouva s fi. Stavitelství Vamberk)
9) Tiskové prohlášení
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10)
Různé
Program byl jednomyslně schválen.
Jako zapisovatelka byla navržena pí Kubová, která byla schválena
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi: Lukáš Malina a Petr Vyčítal.
Hlasování 10:0:2
1. Volba starosty
Dne 4.10.2007 se dosavadní starosta Ing. Vondráček vzdal funkce a výkonem
funkce starosty byl pověřen místostarosta Jan Antušek. Pí Kubová navrhuje, aby
byl Jan Antušek zvolen starostou a dotazuje se ho, zda je ochoten tuto funkci
přijmout. P.Antušek prohlašuje, že ano, avšak má zájem být starostou
neuvolněným, a to po dobu do 12.11.2007.
Vzhledem k tomu, že žádný protinávrh nebyl přednesen, bylo přistoupeno
k hlasování aklamací.
Usnesení: Zastupitelstvo obce volí neuvolněným starostou obce Sopotnice p.
Jana Antuška.
Hlasování: 11:1:0

2. Odměna starosty
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným členům
zastupitelstva. Protože byl zvolen starosta neuvolněný, je nutné mu stanovit výši
odměny. P.Antušek zdůrazňuje, že se platu vzdá ve prospěch příspěvkových
organizací obce. Je upozorněn, že na odměnu má nárok a její převod
příspěvkovým organizacím bude řešen po jejím vyplacení.
Dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů má nárok neuvolněný starosta na
základní odměnu v maximální částce 8.360,00 Kč + příplatek dle počtu
obyvatel, maximálně 10.750,00 Kč. Je navržena odměna starostovi ve výši
8.360,00 Kč.
Usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměny neuvolněnému starostovi
v částce 8.360,00 Kč.
Hlasování: 11:0:0 (1 nehlasoval)

3. Volba místostarosty a odměna
Dr. Kubová uvádí, že je nutné zvolit nového místostarostu, aby byla funkční
rada obce. Dotazuje se proto p. Antuška, koho navrhuje jako nového
místostarostu. Starosta Antušek navrhuje Ladislava Martince. Protože nebyly
protinávrhy, bylo přistoupeno k hlasování aklamací.
Usnesení: zastupitelstvo volí neuvolněným místostarostou obce, a to p.
Ladislava Martince. Hlasování 10:1:1
Dále bylo přistoupeno k stanovení odměny místostarosty, kdy byla navržena
odměna ve výši 6.540,00 Kč.
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Usnesení: Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměny neuvolněnému
místostarostovi v částce 6.540,00 Kč.
Hlasování: 11:0:0 (1 nehlasoval)
4. Rozpočtové změny
Návrh rozpočtových změn přednesl p. Lžičař a pí Langrová. Tyto změny jsou
uvedeny v příloze k tomuto zápisu.
Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny dle přílohy
Hlasování 12:0:0
5. Dotace pro r. 2008
Ing. Vondráček podal informaci o tom, že požádal prostřednictvím Regionu
Orlicko-Třebovsko o dotaci na komunikace – tato žádost však nebyla prozatím
dohledána.
Byla podána žádost o dostaci ve výši 600 tis. Kč na úpravu plácků
Je nutné sledovat, jaké dotační tituly budou pro příští rok vypsány tak, aby bylo
možné podat příslušné žádosti.
6. Bytový dům čp. 249
Starosta Antušek podal zprávu o tom, že v bytovce jsou v provozu 4 vysoušeče.
Firma Vaspo s.r.o. se zavázala k odstranění nedodělků. V domě je osazen
plynoměr, ve čtvrtek bude zprovozněna kotelna. P.Antušek vyhlásil II. Kolo
podání žádostí o byty – byly vylepeny plakáty v Rychnově nad Kněžnou a Ústí
nad Orlicí. V Mladé frontě Dnes bude uveřejněn inzerát. Přihlášky je možné
podávat do 26.10.2007 – ty zpracuje kontrolní výbor a doporučí radě kandidáty.
Zastupitelé budou mít možnost k jednotlivým zájemcům se vyjádřit před tím,
než rada schválí nájemce.
7. Měření rychlosti v Sopotnici
Bylo by možné v obci instalovat ukazatele rychlosti – jedná se o investici 50-80
tis. Kč. Ukazatele by nejen informovaly projíždějící řidiče o rychlosti, kterou
jednou, ale jsou schopny načítat počty průjezdů aut apod. Zastupitelstvo bere
tuto informaci na vědomí.
8. Zasíťování Průhonu
Přišel p. Panuš. Byla podepsána třístranná smlouva s plynárnami. Vyskytl se
problém s kanalizací v Průhoně, původně se počítalo se vsakováním (není
možné), bude nutné vybudovat kanalizaci. Tyto práce však nebyly
rozpočtovány. Po konzultaci s firmou Stavitelství Vamberk s.r.o., které provádí
zasíťování, by vybudování kanalizace nemělo přesáhnout částku 240 tis. Kč. Pí
Kubová upozorňuje na skutečnost, že původní smlouvy, které uzavřel Ing.
Vondráček v odlišném znění, než jak je schválila rada obce, jsou neplatné, a je
proto nutné smlouvy o dílo opětovně schválit a nově uzavřít. Proto navrhuje, aby
byly schváleny smlouvy o dílo na infrastrukturu pro 4 RD na parcele 1480/10
Sopotnice + plynovod, kde bude doplněno vybudování kanalizace v max. částce
240 000,00 Kč bez DPH
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou mezi obcí
Sopotnice a firmou Stavitelství Vamberk s.r.o., a to „Infrastruktura pro 4 RD na
parcele č. 1480/10 Sopotnice – plynovod“ za cenu 155.458/30 Kč vč. DPH,
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„Infrastruktura pro 4 RD na parcele č. 1480/10 Sopotnice“ za cenu 930.302,70
Kč vč. DPH, s rozšířením na výstavbu kanalizace pro 4RD za cenu max.
240.000,00 Kč bez DPH, a pověřuje starostu podpisem smluv.
Hlasování: 13:0:0
9. Tiskové prohlášení
Starosta obce p. Antušek přednesl „Prohlášení zastupitelstva obce Sopotnice
k situaci v obci po odstoupení starosty“. Toto prohlášení je uvedeno v příloze
k zápisu. Ing. Vondráček sděluje, že se k tomuto prohlášení nebude vyjadřovat.
10. Různé
10.1. Ing.Janota upozorňuje, že je nařízena exekuce na dům Turtákových, kdy
exekuci provádí Exekutorský úřad Přerov. Starosta se spojí s tímto
úřadem, v jakém stadiu je exekuce, resp. kdy se předpokládá prodej
předmětné nemovitosti.
10.2. Finanční výbor podává zprávu, že se začíná zpracovávat rozpočet obce
na rok 2008. Je nutné připravit formulář pro příspěvky spolkům a
sdružením obce. Formulář připraví Dr. Kubová
10.3. Starosta podává zprávu o tom, že je zpracován návrh územního plánu
obce Sopotnice. Sděluje, že vybudování přeložky v Sopotnici přichází
v úvahu za 20-30 let. Je však nutné mít schválený územní plán i
s přeložkou. Bude možné navrhnout změnu územního plánu
Pardubického kraje tak, aby přeložka byla řešena jiným směrem –
požádat o revizi stávající přeložky. Dne 29.10.2007 proběhne na
Městském úřadu Ústí nad Orlicí jednání kolem územního plánu
Sopotnice. Následně bude postupováno dle platného stavebního zákona.
10.4. Nemovitosti „Pelinkovi“ – proběhlo zde hasičské cvičení. Demolici
provádí Sbor dobrovolných hasičů, až se rozeberou krovy, dům se
rozvalí, suť by bylo dobré použít na spravení cest, eternit bude uložen
na skládku. Dřevo není možné použít, protože jeho kvalita je špatná..
Studii má Ing. Kokula zpracovanou, po jejím předložení se budou moci
zastupitelé ke studii vyjádřit.
10.5. Prohrnování sněhu – starosta p. Antušek podal zprávu o jednání,
týkající se prohrnování sněhu při nastávající zimě. Je sjednána externí
výpomoc Martina Syrového (cena 400,00 Kč/hod.) Dle sdělení p.
Kalouska z Obživy a.s., nám společnost pomůže při prohrnování sněhu
na horním konci. Zbytek bude provádět obec svými prostředky.
10.6. Světla k autodílně BETA – veřejné osvětlení zde nesvítí – p. Hynek
odpovídá, že dne 27.10.2007 bude v obci plošina, ze které se opraví
veřejné osvětlení v této části.
10.7. p. Coufal sděluje, že v neděli ve 12 hodin bude vysílat Český rozhlas
Radiožurnál Pardubice pořad o posvícení v Sopotnici – pořad bude trvat
asi 45 minut.
10.8. Na dotaz, kdy vyjde Sopotnický zpravodaj – poslední článek bude zítra
a zpravodaj půjde do tisku.
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10.9. p. Diblík přednesl prohlášení k zastupitelům, kde kritizuje práci členů
zastupitelstva, kteří házeli bývalému starostovi Ing. Vondráčkovi klacky
pod nohy, zastupitelstvo netvoří tvůrčí kolektiv, tajně se scházeli,
zastupitelé nejsou hrdinové, ale aby nebyly generálové bez vojska. Pí
Kubová ho po přečtení vyzvala, že pokud jí toto prohlášení dá, bude
uvedeno v příloze k tomuto zápisu. P. Lžičař se zeptal p. Diblíka, na
kolika jednáním zastupitelstva byl přítomen – odpověď na jednom. P.
Hledík říká, že na jednání zastupitelstva sice nechodil, ale za necelý rok
se obec začala skutečně měnit, že mezilidské vztahy jsou složité.
Zastupitelstvo se bude muset hodně snažit. Pí Prachařová má dotaz,
proč nepokračují práce na kostele – p. Antušek odpovídá, že je to věc
farnosti. Dle sdělení paní Prachařové všechny obce v okolí mají
opravený kostel, kromě Sopotnice. P. Antušek připomíná, že obec se
účastnila 10 % na poskytnuté dotaci na opravu kostela. Dle Ing.
Vondráčka bylo žádáno z rozpočtu obce 55 tis. Kč, ale schváleno pouze
20 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace na opravu činila 200 tis.Kč,
obec přispěla slíbenými 10 %, tj. 20 tis. Kč. Dotaz z publika, proč chce
zastupitelstvo vyhazovat peníze na měření rychlosti, kterou stejně nikdo
dodržovat nebude, a proč tyto peníze nedá na kostel, který je památkou.
Opět vyvstává problém cyklostezky – p. Malina vyzývá Ing.
Vondráčka, aby potvrdil, že zastupitelstvo nesouhlasilo s financováním
cyklostezky tak, jak bylo navrženo, ale že byl pověřen vyjednat jiné
podmínky. Diskuse je ukončena tím, že na dnešním jednání se
cyklostezka projednávat nebude. Ing. Janota navrhuje, aby na další
zastupitelstvo byl pozván p. Hofmeister. Občané obce jsou upozorněni,
že na obecním úřadě jsou k dispozici materiály k cyklostezce a každý,
kdo má zájem, do nich může nahlédnout.
10.10.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.10 hodin.

Zápis z jednání rady obce (dále jen RO) č. 22 ze dne 18.10.2007
Jednání rady obce Sopotnice se konalo dne 18.10.2007 v 19.00 hodin na
Obecním úřadě v Sopotnici.
Přítomní členové: Panuš Martin, Antušek Jan, Malina Lukáš, Martinec Ladislav
Omluven: Vyčítal Petr
1. RO se seznámila s nabídkami na provedení stavebního dozoru pro investiční
akci „Infrastruktura pro 4 RD v Sopotnice na p.p.č. 1480/10“ a
„Infrastruktura pro 4 RD v Sopotnice na p.p.č. 1480/10 - plynovod“.
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2. RO se seznámila se žádostí TJ Sopotnice o příspěvek z rozpočtu obce na
pokračování výstavby víceúčelového hygienického zázemí hřiště TJ.
3. RO se seznámila se žádostí ZŠ Sopotnice na konání fotbalového turnaje žáků
„O pohár starosty obce Sopotnice 2008“. Žádost byla zaevidována a bude
zohledněna v rozpočtu na rok 2008.
4. RO se seznámila se žádostí „Občanského sdružení rodičů a přátel dětí
s handicapem ORION“ se sídlem v Rychnově nad Kněžnou. Žádost byla
zaevidována a bude zohledněna v rozpočtu na rok 2008.
5. RO se seznámila s žádostí Ing.Radka Vašátka ze dne 15.10.2007 o opravu
přístupové cesty.
6. RO se seznámila s žádostí p.Jiřího Dvořáka ze dne 3.10.2007.

7. RO prostudovala „Směrnici o oběhu účetních dokladů“ a doporučuje změnit
čl. VIII „Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách“,
odst.2 nynějšího znění na „Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen
předložit účtárně do druhého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce,
vyúčtování pracovní cesty, doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou
část zálohy do pokladny.“
Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 23 ze dne 27.10.2007
Usnesení R70/07
RO schvaluje žádost ZŠ Sopotnice o příspěvek z rozpočtu obce 5.000,- Kč
na modelářský kroužek.
Hlasování: 5:0:0

Usnesení R71/07
RO schvaluje žádost p. Martina Pánika o příspěvek z rozpočtu obce
15.000,-Kč na nákup dresů pro mladé fotbalisty.
Hlasování: 5:0:0
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OZNÁMENÍ
Zájemci o finanční příspěvek z rozpočtu příjmů a výdajů obce Sopotnice na
podporu spolkového života a volnočasových aktivit již mohou podávat žádosti
na rok 2008 a to do termínu 30.11.2007. Žádost bude k dispozici na
www.sopotnice.cz a na obecním úřadě.
Žadateli o příspěvek mohou být nestátní neziskové organizace – především
občanská sdružení a výjimečně i jiné právnické a fyzické osoby působící
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin,
kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví v obci Sopotnici nebo zabezpečující
tyto aktivity pro občany Sopotnice.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 6. října jsme, opět po 4 měsících, měli tu čest přivítat další nové
občánky naší obce. V zasedací místnosti Obecního úřadu v Sopotnici
místostarosta obce slavnostně přivítal Adrienu Liv Jedličkovou, Pavlínu
Trejtnarovou a Terezu Přívratskou. Součástí slavnostního odpoledne byl
malý kulturní program, ve kterém vystoupily děti z MŠ pod vedením p. ředitelky
Diblíkové a p. učitelky Motlové. Hudební doprovod zajistila hrou na housle
Míša Lžičařová se svojí učitelkou Zdeňkou Felgrovou. Jako již tradičně zachytil
tyto slavnostní okamžiky p. Hradecký se svojí kamerou a p. Barvínek
s fotoaparátem. Po slavnostním podpisu rodičů do pamětní knihy obce obdrželi
děti pamětní list a dárkový balíček. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně
strávené odpoledne a věříme, že zase brzy budeme moci přivítat další nové
občánky. Tuto malou slavnost pro naše nejmenší a jejich rodiče zorganizovala
Kulturní a sociální komise.

Dita Hájková

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Sopotnice
Během roku jsme zorganizovali několik brigád na pomoc obci. Jako první
to byla oprava potočního tarasu u Tichých a vybetonování chodníku naproti
Konzumu. Další brigády proběhly za pomoci myslivců na tarase u opravované
obecní bytovky u Benešových.
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Na pochodu „Přes tři hrady“ jsme otevřeli nad Brnou stánek
s občerstvením a v neděli jsme pokračovali před obecním úřadem při pouti a
koncertu Sopotnické dechovky.
Dne 19. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Dolních
Libchavách, kde si také zasoutěžili naši mladí hasiči.
Dne 4. července jsme provedli námětové cvičení u horní požární nádrže u
Popových, kde jsme čerpali vodu do potoka, aby se naředila uniklá močůvka
z hnojiště ZD.
Dne 4. srpna se naše dvě družstva zúčastnila tradičních „Her bez katastru“
v Českých Libchavách, kde družstvo ve složení Hájek Jan, Hájková Dita, Lžíčař
Petr, Bušák Antonín a Prachař Ladislav již po čtvrté zvítězilo a opět přivezlo do
Sopotnice Putovní pohár. Družstvo Pavla Komprse - ve složení: Syrový Jan,
Syrový Martin, Vondráčková Lenka a Prachařová Hanka, se umístilo na 8.
místě. Všem děkuji za výbornou reprezentaci našeho sboru a obce Sopotnice.
Dne 11. srpna jsme opět startovali na druhém ročníku memoriálu Ludvíka
Kuraka v Dolních Libchavách.
Dne 18. srpna naše dvě družstva již tradičně soutěžila v České Rybné na
memoriálu Miloše Felcmana. Družstvo Jakuba Hynka se umístilo na 6. místě a
družstvo Pavla Komprse na 9. místě z 15-ti zúčastněných.
Po dlouhé době a usilovném pátrání po slušném a za dostupnou cenu
schopném hasičském autě se nám podařilo sehnat vozidlo CAS 25 Škoda 706
RTHP. Za přispění obce, dotace Pardubického kraje, příspěvku sponzora a
peněz z brigád se nám podařilo toto auto koupit a vybavit novými přilbami,
svítilnami a koupit do zbrojnice kompresor.
Jistě jste si někteří všimli, že se bourá Peliňkova chalupa. Zde jsme
odkryli střešní krytinu, za přispění Lyžařského oddílu se zlikvidovaly krovy na
chalupě a stodole, ze stodoly se odvezlo seno a stodola se zbourala, zbývá
stodolu dorozebrat a zbourat obytnou část za pomoci mechanizace.
Dne 12.října proběhla na Peliňkově chalupě prověřovací cvičení celého
okrsku. Prověřili jsme si časy výjezdu a příjezdu od vyhlášení poplachu na místo
požáru. Všechny jednotky se sjely na místo v lepších časech s rezervou, než
stanoví poplachový řád.
Za Sbor dobrovolných hasičů Sopotnice
velitel SDH Hynek Josef
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Z činnosti kroužku mladých hasičů
Dne 29.9.2007 byli naši mladí hasiči na „Závodech požární všestrannosti“
v Černovíru, který byl velmi pěkně zorganizován. Tento závod byl pro naše
družstva tréninkem před podzimním kolem hry „PLAMEN 2007-2008“. Závodu
se zúčastnilo deset dětí, dva vedoucí a jeden instruktor. Náš kolektiv mladých
hasičů se umístil na 23. místě z 33. zúčastněných družstev.
Každý týden jsme se pečlivě připravovali na tyto soutěže ZPV v Dolní
Čermné, které jsou pro nás velmi důležité. Trénovali jsme vždy to, co dětem
dělalo problémy. Zaměřily jsme se na uzly, zdravovědu, střelbu ze vzduchovky,
požární prostředky, požární ochranu a topografii. Jsem velmi rád, že o hasiče
projevují takový zájem. Musím je pochválit, že se opravdu snaží porozumět
hasičským tématům!
Dne 13.10.2007 jela naše dvě družstva v počtu 10 mladých hasičů na ZPV
do Dolní Černé. Děti si zaběhly tří kilometrovou trasu lesem se šesti zastávkami.
Na tuto soutěž s nimi jeli dva vedoucí a dva instruktoři. Nakonec se umístila na
22. místě z 33. zúčastněných týmů.
Od 16.10.2007 se připravujeme na jarní kolo hry „PLAMEN“, které se
bude konat v květnu roku 2008. Trénujeme štafetu dvojic, štafetu CTIF, útok
CTIF, štafetu 4x60m a přebor jednotlivce. Hned po zimě plánujeme
každotýdenní trénink požárního útoku, na který se děti velmi těší.
Zájemce do kroužku mladých hasičů uvítáme, těšíme se na vaši
spolupráci!!!
Informace na telefonu: Hynek Jakub
602 465 912
Vondráček Vojtěch
602 851 633
Členy kroužku mladých hasičů jsou:
Bostan Albert
Hejlek Josef
Chubyrko Marie
Janisch Pavel
Jariš Pavel
Ledr Lukáš
Kočová Martina
Martinec Petr
Plch Roman
Sklenář Pavel
Svatoš Tomáš
Svobodová Štěpánka
Vepřek Aleš
Volcov Damián
Vedoucí mladých hasičů:
Diblík Martin
Hynek Josef
Hynek Radek
Instruktoři mladých hasičů:
Hynek Jakub
Vondráček Vojtěch
Za kroužek mladých hasičů, instruktor Hynek Jakub
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Místní skupina
Českého červeného kříže
v Sopotnici
Vás srdečně zve na tradiční

Která se koná v sále hostince „ FORMANKA“
v Sopotnici
v sobotu 1. prosince 2007 ve 14,00 hodin

Vstupné 30,- Kč
Doprava zajištěna, zastávky budou upřesněny na
pozvánkách a na vývěskách.
Přijďte určitě, těšíme se na Vás.

12

Z naší školy……….
Další zprávičky z naší školičky přichází nedlouho po těch předešlých –
proto budou stručnější.
Hudební škola Bravo měla zápisy do hudebních kroužků. Zájem zatím
nevelký – přihlásilo se pouze 8 žáčků. Nabídka ale platí stále, pokud byste ještě
měli zájem své dítě do „hudebky“ přihlásit, stále máte možnost.
V minulém čísle jsme také informovali o nabídce kursů pro veřejnost.
Tyto začnou fungovat od 5/11 2007. Počítačový kurs bude v pondělí, angličtina
potom v úterý – oba kursy od 15.00. Ani zde se naše očekávání nenaplnilo, na
počítačový kroužek se přihlásilo 5 lidí, na angličtinu 6. I zde jsou dveře stále
otevřené.
Od října máme také nový web, do prosince bychom ho chtěli naplnit a
spustit. Adresa je: www.zs-sopotnice.cz. Zde byste měli krom oficiálních věcí ze
školy (školní řád, výroční zpráva, ICT plán školy, minimální preventivní
program, žádosti, …) nalézt také informace ze života školy včetně fotografií –
ale také stránky jednotlivých tříd – které budou vytvářet žáci prakticky sami ;-)
V závěru října jsme potom řešili problém, který se u nás na škole objevil –
kouření. Rodiče našich žáků dostali domů dopis, ve kterém jsme je o všem
podrobně informovali – a požádali jsme je, aby se k problému vyjádřili. Věc se
má tak, že v současné době nejsme schopni z mnoha důvodů (pracovněprávních, ekonomických, prostorových, hygienických, …) zajistit pedagogický
dozor nad žáky během polední pauzy. Mimochodem – žádná škola (krom
speciálních) v Pardubickém kraji dozor během oběda nezajišťuje, v tom nejsme
výjimka! V době uzávěrky tohoto vydání ještě nevím, jak se rodiče vyjádřili,
věřím ale, že vše dopadne dobře.
Na konci října na škole proběhl požární poplach! Cvičný, samozřejmě.
Měřili jsme, za jak dlouho jsme schopni celou školu evakuovat – a výsledek
nebyl špatný. Celou akci si v tomto školním roce ještě zopakujeme, tentokrát
bychom ale chtěli přizvat i dobrovolné hasiče, aby to byla skutečně modelová
situace.
Krom toho byli v říjnu žáci prvního stupně na vlastivědné exkursi
v Muzeu řemesel v Letohradě.
Na listopad jsme pro vás, pro širokou veřejnost, připravili dvě výtvarné
dílny: první proběhne 15. listopadu (přihlášky na číslo 731 822 574 ale prosím
do 9/11), kdy budeme připravovat svítící dekorační lampu, druhá potom 29/11,
kdy se budou dělat adventní věnce.
A na závěr ještě jedno upozornění: Sběr starého papíru bude probíhat jen
do 15/11 2007!
Hezký listopad přeje ZŠ Sopotnice.
(jjk)
Pozn.redakce: Omlouváme se za chybu v minulém čísle. František Zeman je učitel na
základní škole a tímto se omlouváme panu řediteli Kopeckému.
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Z 1. stupně ZŠ………
V pondělí 15. října zajel první stupeň na divadelní představení O
šípkové Růžence do Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí. Představení bylo
netradičně pojaté a plné veselých písniček.
Poslední den před podzimními prázdninami navštívily děti Muzeum
řemesel v Letohradě. V třípatrové expozici se seznámily s řemesly,
dobovými předměty a náčiním, které k nim patří. Na průvodkyně si zahrály
paní učitelky, dokonce si za svůj výklad vysloužily pochvalu od zaměstnanců
muzea.
Děti prošly například proces zpracování oblí, než z něho je umleta mouka,
z níž potom vznikají další potravinářské výrobky, např. chléb, perník nebo
cukrovinky. Viděly i řeznictví, četnickou stanici, hasičské vybavení,
zpracování lnu a výrobu tkanin, dobové fotoaparáty, holičství nebo třeba
stylovou světnici či hostinec s orchestrionem.
Největší pozornosti se těšil pohyblivý mechanismus s figurkami řemeslníků a
na zpáteční cestě vlakem samozřejmě jízda litickým tunelem.
Halloweenské učení znamenalo možnost vyzkoušet si atypické možnosti
ve výuce. Na splnění úkolů dohlíželi duchové a dýňoví panáčci, atmosféru
dokreslovala stylová výzdoba a někdy i stylový kostým vyučujícího.
Z výtvarné výchovy si pak odnesli ozdoby i domů.
Hana Prachařová

Novinky ze školky…………
Nastal zimní čas a za okny se nám pomalu ochlazuje, vyprostíme z šatníku
teplejší oblečení, čím dál častěji roztápíme kamna…
Jsme velmi rádi, že i přes nepřízeň počasí pokračují dokončovací práce na
spojovém tunelu mezi budovami. Díky úsilí rodičů z mateřské školy a díky
sponzorskému daru Ing. Josefa Coufala z firmy Gaset Ústí nad Orlicí (střešní
vazníky) se nám daří udržet finanční náklady na tuto havárii v co nejnižší
poloze, neboť již nyní náklady vyšplhali na 100 000,- Kč (vnější i vnitřní
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ošetření podzemní chodby). A my tak můžeme říct, že i náš tunel dostane nový
kabát, který nahradí ten již několikáté záplatovaný.
VŠEM KTEŘÍ NÁS JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM PODPOŘILI - DĚKUJEME!

V měsíci říjnu jsme zajistili a zároveň i zahájili logopedickou péči ve
spolupráci s paní Johnovou, která k nám do mateřské školy bude dojíždět na
pravidelné konzultace rodičů s dětmi. Tyto soustavné schůzky vedoucí
k nápravě řeči mohou využít nejenom děti z mateřské školy. V případě Vašeho
zájmu o tuto bezplatnou péči volejte přímo do mateřské školy, kde získáte bližší
informace.
Co nás čeká…….
5. listopadu nás navštíví paní Malátková ze Záchranné stanice pro drobná
zvířata z České Třebové s živými ježky. Tento měsíc s dětmi oslavíme Den sv.
Martina, který jak tajně s dětmi doufáme přijede na bílém koni. Dne 21.
listopadu děti navštíví Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí, kde shlédnou
divadelní představení: Bosorky a zpívající havran v podání Divadla Malé hry
Brno. Koncem tohoto měsíce nás čeká Mikulášská nadílka s rodiči.
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny: 8. 11., 15. 11., 22. 11., 6. 12., 13. 12., 20.12. 2007
Místo:
Mateřská škola v Sopotnici
Od:
14,30 hod.
Do: 16,00 hod.
Michaela Diblíková
Co jsme prožili…….
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 12. října nás ve školce navštívilo maňáskové divadélko. Na
představení jsme pozvali i Mateřskou školku z Potštejna. Když se všechny děti
usadily mohly začít pohádky a byly dokonce tři - Zlatá rybka, Hrnečku vař, O
Smolíčkovi.
Představení se dětem moc líbilo. Mohly dokonce nakouknout do zákulisí
divadla a vyzkoušet nebo pohladit si maňásky.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
15. října jsme s dětmi shlédly divadelní představení „O Růžence“ v podání
Divadla Andělské hory z Karlových Varů. Tentokrát jsme se vypravili do
Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí.
Děj pohádky provázel rozverný kašpárek, který nakonec pohádku rozmotal a
vše dopadlo dobře-svatbou princezny Růženky a prince Šípka.
SOLNIČKA ANEB SOLNÁ JESKYNĚ V LIBCHAVÁCH
Od 16. října s dětmi pravidelně každý týden navštěvujeme Solnou jeskyni
v Libchavách. Děti mají v solné jeskyni možnost využití hraček různého druhu,
odpočinku v křeslech a pobyt vždy zpříjemní relaxační hudba.
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Tuto novu netradiční aktivitu jsme se rozhodli zařadit do činnosti školky
z důvodu využití čistého ionizovaného ovzduší těchto jeskyní, které zlepšuje
celkovou kondici organismu a napomáhá při léčení následujících onemocnění:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

záněty hrdla, hrtanu, nosu a chronického nachlazení, zápaly plic a
průdušek
astma
alergie různého druhu
choroby srdce - poinfarktové stavy, nedostatečný krevní oběh, vysoký
krevní tlak
nedostatečná činnost štítné žlázy
dermatologické choroby, např. lupenka, vyrážka, ekzémy
zvyšuje činnost vegetativního nervového systému
stavy přepracovanosti, stavy únavy, deprese, sklerózy
zvýšení odolnosti proti stresu a neurózy
zrychlení metabolismu buněk
působí na uklidnění dýchacích cest kuřáků

První příznaky léčení chorob se projeví po3-5ti pobytech v inhalační solné
jeskyni. Pět 45-ti minutových relaxačních sezení v atmosféře jeskyně se vyrovná
týdennímu pobytu u moře, v době po bouřce, kdy je ovzduší v přímořské oblasti
nasycené velkým množstvím jódu.
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK
ANEB LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD SVĚTLUŠEK
V pátek 26. října se všechny broučci a berušky slétli v podvečer na
hřišti v Sopotnici, probíhalo zde uspávání světlušek. Na startu všechny děti
obdržely malý dáreček, a ty děti, které měly vlastnoručně vyrobený lampiónek
dostaly odměnu navíc. Některé lampióny byly opravdu originální a nádherné –
rodiče s dětmi si dali záležet. A tak když všichni rozsvítili své lucerničky mohla
zažít dobrodružná cesta podvečerní krajinou. Cesta byla označená červenými
svíčky a tak nemohl nikdo zabloudit. A aby uspávání nebylo pro broučci
jednoduché byly pro ně připravené úkoly – zazpívat ukolébavku pro broučka,
poslech známé pohádky od pana Karafiáta „Broučci“ a mnoho dalších úkolů.
Nechyběl ani pohádkový kouzelný strom plný bonbónů. Na konci cesty byl pro
děti připravený poklad a malé občerstvení. I když nám na cestě hodně foukalo,
děti šly s nadšením a s úsměvem.
Myslím si, že všechny berušky, broučci a světlušky už klidně spí a jsou
připraveni na dlouhou zimu, díky dětem, které je uspaly.
Markéta Motlová
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Přijelo k nám POSVÍCENÍ Českého rozhlasu Pardubice
Když jsme připravovali Odhalení smírčího kříže, poslali jsme pozvánku také
do Českého rozhlasu Pardubice. Ozval se redaktor Filip Novotný s omluvou a
současně sdělil, že přijede do Sopotnice nahrávat pořad POSVÍCENÍ. Tento
pořad se vysílá již více než rok každou sobotu a neděli v poledne, v pondělí pak
vyjde ve zkrácené formě v Orlickém deníku. Obdrželi jsme jakousi osnovu,
čeho by se nahrávání mělo týkat. Sešli jsme se, dali hlavy dohromady, abychom
při vlastním nahrávání nebyli zaskočeni.
Nahrávání se uskutečnilo v úterý 16. října 2007. Přítomni byli vedle redaktora
Novotného Josef Diblík, Luboš Langr, ing. Vondráček, Láďa Felcman a
Miloslav Coufal. Podle přání redaktora se natáčelo v terénu. Tak jsme
s mikrofonem zavítali k požární nádrži, do hasičské zbrojnice, do kostela, do
školy, na Humparek, na hřiště a samozřejmě se nahrávalo v zasedací místnosti
obecního úřadu. Odpoledne si ještě redaktor Novotný počkal na paní Terezii
Martincovou, aby nahrál příspěvek o skupině Gemma. Kromě pořízených
nahrávek si odvážel také CD s nahrávkami naší dechovky a další CD
s nahrávkami Gemmy. Z nich pak něco zaznělo při vysílání v rozhlase.
V neděli 21. října 2007 od 12,00 hod. byl hodinový pořad POSVÍCENÍ ze
Sopotnice odvysílán na frekvenci 98,6 Českého rozhlasu Pardubice. Bohužel,
mnozí občané ho neslyšeli, ačkoli vysílání bylo oznámeno plakáty a obecním
rozhlasem. Opakování zaznělo ještě v úterý 23. 10. od 18,00 hod. V pondělí 22
10. vyšel v Orlickém deníku článek s názvem „Na sopotnické, nejenom rodeové
vlně“. Následující neděli 28. října 2007, v pravé poledne, pokračovalo vysílání
pod názvem „Posvícenský nášup“. V něm, vedle povídání o Liticích a Záchlumí,
se objevila ještě část toho, co se z materiálu natočeného v Sopotnici do vysílání
nevešlo.Bylo to pěkné povídání o našich hasičích a také o činnosti Osvětové
besedy Sopotnice, o praporu Spolku vojenských vysloužilců a o divadelní
oponě. V pondělí
29. 10. opět vyšel článek v Orlickém deníku, tentokrát s názvem „Posvícenský
nášup ze Záchlumí, Bohousové, Litic a ze Sopotnice.
Tak se pořad o Sopotnici, o její historii i současném společenském a kulturním
životě dostal prostřednictvím rozhlasových vln a tisku k tisícům posluchačů, či
čtenářů, jistě nejen v Kraji Pardubice. Snad trochu přispěl ke zviditelnění naší
obce i z jiného pohledu, než pouze pochodem Přes tři hrady.
mc
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem členů Mysliveckého sdružení Sopotnice
pozdravil a srdečně Vás pozval na POSLEDNÍ LEČ, která se bude konat
24.11.2007 v pohostinství Formanka. K poslechu a tanci bude hrát skupina
Fantasy Music. O pohoštění se postará Jaroslav Matoušek se svým týmem, jehož
připravené pochutiny budou vydávány již od 11 hodin. Také zde bude
připravena bohatá tomboly, kde samozřejmě nebude chybět zvěřina- zajíci,
divoké kachny, bažanti a první cena jako tradičně bude sele prasete divokého.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál hodně zdraví , štěstí , rodinné
pohody a na setkání s Vámi se těší členové mysliveckého sdružení.

předseda MS, Jiří Komprs

Za paní Růženou Šaldovou
Dne 11. října 2007 skonala ve věku 96 let paní Růžena Šaldová. Byla nejen
nejstarší občankou Sopotnice, ale také nejstarší žijící krajkářkou v naší obci.
Narodila se v roce 1911 a po celý život se věnovala paličkování, dokud jí to
slábnoucí zrak dovolil. Její hezké povídání o životě a krajkářství v Sopotnici
zachytil v roce 2003 kamerou Josef Hradecký a nachází se také ve spisku
Sopotnice v krajkách, který vydala OB v roce 2006 ke stejnojmenné výstavě.
Se zesnulou se sopotnická veřejnost rozloučila ve čtvrtek 18. října 2007
ve zdejším kostele sv. Zikmunda a k věčnému spánku byla uložena na místním
hřbitově.
mc
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Nástěnný kalendář „SOPOTNICE 2008“
Naše obec vydala pro rok 2008 nástěnný kalendář „SOPOTNICE 2008“.
Obsahuje 13 černobílých fotografií, vybraných z archivů. Jsou na nich některé
zajímavé pohledy na naši obec v první polovině minulého století.
Kalendář byl vydán nákladem 250 kusů a je k dostání na obecním úřadě
za 100,- Kč.
Bude jistě vhodným dárkem pro vaše příbuzné a známé i stálou připomínkou
proměňující se podoby naší obce.
mc

Ze sportu
Fotbalový podzim těsně před koncem
V uplynulém měsíci odehráli naši fotbalisté čtyři mistrovská utkání a několik
týdnů se drželi na čele tabulky.
7. 10. 2007 Sopotnice - Lanškroun B
4:3 (2:1)
14. 10. 2007
21. 10. 2007
27. 10. 2007

Tatenice - Sopotnice
Sopotnice – Mistrovice
Brandýs n.O. – Sopotnice

3:3 (2:1)
3:0 (0:0)
2:1 (0:1)

Před posledním zápasem podzimní části soutěže, který se odehraje v neděli 4.
11. 2007 na hřišti v Sopotnici a v němž budou domácí hostit 9. mužstvo tabulky
Červenou Vodu, drží naše mužstvo 2. místo v tabulce se shodným počtem 26
bodů jako zatím vedoucí Brandýs, ale horším poměrem branek. Pronásledují je
Mistrovice, které na oba vedoucí celky ztrácejí pouhý jeden bod. Při nejhorším
předpokladu by naše mužstvo mohlo přezimovat na 3. místě tabulky, ale
doufejme, že postavení bude přece jen lepší.
Pokud podzimní počasí dovolí, bude sehrána ještě letos předehrávka jarního
kola. Sopotnice by zajížděla 11. 11. 2007 ke svému poslednímu soupeři, do
Červené Vody.
mc
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Vydařené Setkání milovníků VHT
Za krásného počasí uspořádal odbor KČT TJ Sopotnice ve dnech 12. a 13.
října 2007 již
17. ročník akce Setkání milovníků vysokohorské turistiky. V penzionu Orlice
v Záměli se v pátek sešlo 45 turistů při besedě a promítání snímků z akcí
s vysokohorskou tematikou. V sobotu pak vyrazili účastníci v počtu 13 na
vycházku do okolí Záměle a Potštejna.
Poslední akcí roku bude 12. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře.
Odbor KČT TJ Sopotnice uspořádá Toulání ve dnech 1. a 2. prosince 2007 a SZ
přinese informaci v nejbližším čísle.

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Dita
Hájková, Jakub Hynek, Josef Hynek, Dana Barvínková, Jiří Komprs
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.
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