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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět informoval o dění v obci.
V minulém zpravodaji jsem Vás seznámil s průběhem prací na
stavebních parcelách „V Průhonu“. V současné době jsou
práce dokončeny včetně asfaltového povrchu a terénních
úprav. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nám na jarní
měsíce zbyly pouze drobné kosmetické úpravy, které
představují zarovnání povrchu parcel a louky pana Diblíka
uvláčením a opětovným zatravněním. Na tyto úpravy nám
byla poskytnuta panem Sloupenským ze Stavitelství Vamberk
sleva ve výši 40 000 Kč. V současné chvíli proběhlo
geodetické zaměření stavby a již je ve fázi zpracování
geometrický plán na asfaltovou komunikaci a věcné břemeno
na kanalizaci. Pomalu se nám tedy blíží kolaudace a já se budu
snažit, zajistit ji v co nejkratší době.
Ze stavebních projektů bych ještě velmi rád zmínil záměr
zadání projektu kanalizace obce. Vzhledem k tomu, že obce
do 2000 obyvatel mají výjimku na vypouštění odpadních vod
do roku 2010 je třeba tuto věc co možná nejrychleji začít řešit,
protože jenom na hotové projekty je možné žádat a následně
i obdržet dotaci. Na zpracování projektu kanalizace nám byla
již poskytnuta dotace od Pardubického kraje ve výši 140 000
Kč. Nyní bude následovat zadání projektu kanalizace a
výběrové řízení na dodání tohoto projektu. O dalším vývoji
Vás samozřejmě budu informovat.
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Další pokrok je také patrný v projektu „Cyklostezka Ústí
nad Orlicí - Potštejn“. Dne 7.12.2007 je pro mne hlavním
programem dne jednání s projektantem z firmy KVARTA,
se kterým budeme projednávat již konkrétní průběh trasy
cyklostezky po našem katastrálním území včetně typů povrchů
a jejího technického zázemí. Toto hledání optimální trasy
cyklostezky nebude určitě jednoduchou záležitostí a budeme
muset řešit bezpochyby mnoho kompromisů. Věřím však, že
nakonec s majiteli pozemků dospějeme ke vzájemnému
konsensu a cyklostezce se tím dostane konkrétní podoby.
V minulém zpravodaji jsem Vás seznámil s možností
nahlédnout do návrhu územního plánu obce Sopotnice. Mnozí
z Vás této možnosti už využili a já bych chtěl touto cestou
poděkovat za Váš zájem. Pochopitelně pro další zájemce o
nahlédnutí do tohoto návrhu územního plánu a seznámení se s
plánovaným využitím území obce Sopotnice si čas velice rád
najdu.
Teď bych Vám rád podal informace o velmi nepopulární věci
a tou je zvýšení ceny za svoz a uložení odpadu na skládce
v Ekole v Českých Libchavách. Doposud občan s trvalým
bydlištěm platil dle platné vyhlášky 450,-Kč za osobu a rok. A
rekreační objekt 450,-Kč za rok. Od ledna příštího roku
budeme nuceni schválit novou vyhlášku o odpadech a vybírat
500,-Kč v případě občana s trvalým bydlištěm v obci. Za
rekreační objekt bude platba 500,-Kč. Dovolte mi ještě malou
rekapitulaci dosavadních nákladů na odvoz a uložení odpadu
za rok 2007.
Platby za odvoz 641 000
Odměna za třídění 26 000= 615 000 Kč, poplatek á 450 Kč,
940 osob
33 chat
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34 chalup= 1007 poplatníků x 450 Kč , tj. celkem poplatek
453 150,-Kč
615 000 – 453 150 = 162 000 Kč doplatí letos obec na odpady
162 000 : 1007 poplatníků = 160 Kč doplatek na 1 poplatníka.
Reálný poplatek za odpady za rok 2007 by činil 610 Kč/osoba
(rekreační objekt).
Částečný vliv na zvýšení ceny má také navýšení stávající ceny
o 2,5 % za svoz odpadu a 3 % za uložení odpadu pro rok 2008
ze strany Ekoly v Českých Libchavách. Můj názor je takový,
že než financovat ukládaní odpadu, tak bych raději zhodnotil
finance v projektech, na které se dají žádat dotace a které by
mohli vést ke zkvalitnění života a prostředí v obci.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že
Vánoční svátky a Nový rok jsou již za dveřmi chtěl bych
Vám nejen jménem Obecního úřadu v Sopotnici, ale i jménem
svým, popřát příjemné prožití Vánoc a do nového roku Vám
přeji hodně štěstí a zdraví. Přeji Vám, aby Vám vše vycházelo
tak, jak si budete přát.
S přáním krásného dne
Jan Antušek
Jan Antušek
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice konaného dne 8.11.2007.
Číslo jednací: 07/ZAST/15
1. Úvod, přivítání
2. Procedurální záležitosti
Usnesení č. 103/07
ZO schvaluje jako zapisovatelku pí Kubovou a jako ověřovatele
zápisu Ladislava Martince a Josefa Hynka
Hlasování: 9:0:0
Usnesení č. 104/07
ZO schvaluje program jednání.
Hlasování: 9:0:0
3. Změna funkce starosty
Usnesení č. 105/07
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu funkce starosty, a to tak, že
starosta bude tuto funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný člen
zastupitelstva.
4. Cyklostezka
Usnesení č. 106/07
Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor, aby do rozpočtu obce
Sopotnice na rok 2008 byla začleněna částka 115.000,00 Kč na úhradu
projektu cyklostezky.
Hlasování: 11:0:0
5. Příspěvek TJ Sopotnice
Usnesení č. 107/07
Zastupitelstvo obce ruší usnesení rady obce z 18.10.2007 č. R68/07
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek TJ Sopotnice ve výši
25.000,00 Kč na dostavbu hygienického zázemí.
Hlasování: 10:0:1
6. Rozpočtové změny
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Usnesení č. 108/07
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny dle přílohy
Hlasování 11:0:0
Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 25 ze dne 15.11.
2007
• RO schvaluje přidělení bytu č.1 paní Kameníkové Kristě a pověřuje
starostu uzavřením nájemních smluv.
Hlasování: 5:0:0
• RO zamítá příspěvek MŠ na čertovský rej ve výši 1500 ,- Kč
z důvodu vyčerpání finančních prostředků v par.č. 3421, pol.č.
5222 v rozpočtu obce.
Hlasování: 5:0:0
• RO schvaluje použití znaku Obce Sopotnice na dresech mladých
fotbalistů.
Hlasování: 5:0:0
• RO schvaluje vyhlásit výběrové řízení na dodání PD kanalizace
obce a pověřuje starostu jeho realizací.
Hlasování: 5:0:0
Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 26 ze dne 22.11.
2007
• RO schvaluje domovní řád pro č.p. 239 v předloženém znění bez
výhrad.
Hlasování: 4:0:0
• RO schvaluje řediteli ZŠ Sopotnice osobní ohodnocení ve výši
1000,- Kč. od 1.12.2007.
Hlasování: 4:0:0

INFORMACE
Výměna občanských průkazů
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2007
skončí platnost OP bez strojově čitelných údajů vydaných
do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na OP
s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou OP
občanů narozených před 1.1. 1936.
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Výměna průkazů je bezplatná, k vydání nového OP je třeba 1
průkazové foto ne starší jednoho roku, vyplněná žádost a
původní OP.
Kalendář „Sopotnice 2008“
Zájemci o vydaný nástěnný kalendář „SOPOTNICE 2008“ si jej
mohou ještě zakoupit na obecním úřadě za 100,- Kč. Kalendář
obsahuje 13 černobílých historických pohledů na naši obec z první
poloviny minulého století.
Využijte předvánočního období a udělejte kalendářem radost sobě,
či někomu blízkému,
a stavte se na obecním úřadě. Zbytek kalendářů tam čeká právě na vás.
KNIHOVNA BUDE V PROSINCI OTEVŘENA NAPOSLEDY V
NEDĚLI 16. 12. 2007. PO NOVÉM ROCE ZAČÍNÁ OPĚT
PŮJČOVAT VE STŘEDU 9. 1. 2008.
VŠEM ČTENÁŘŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘEJEME KRÁSNÉ
VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ CELÝ PŘÍŠTÍ ROK 2008.

Z naší školy……….
Prosincové zprávičky jsou již předzvěstí Vánoc, konce roku – a také
prázdnin, které nás čekají. Dětmi nejoblíbenější měsíc roku je
nezadržitelně tady – a s ním i všechen ten předvánoční shon,
shánění dárečků, velké předvánoční úklidy, … Tak se na chvilku
zastavte – a přečtěte si, co nového ve škole ;-)
V minulém čísle Zpravodaje jsem si povzdechl, že jsem trochu
zklamaný malým zájmem o naše kroužky pro veřejnost, resp.
hudební kroužky. Měsíc jejich fungování je za námi – a takhle to
s nimi vypadá:
Hudební škola na naší škole funguje každé úterý odpoledne – a
momentálně ji navštěvuje celkem 10 studentů (z čehož jsou ovšem 3
naši kantoři ;-), stále tedy platí, že, máte-li zájem, se ještě můžete
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přihlásit. Vyučujeme hru na kytaru a klávesy a zpěv. V nabídce jsou
ještě dechové nástroje a klavír.
Počítačový kurs pro začátečníky probíhá každé pondělí od 15.00 do
16.30 a momentálně ho navštěvuje 8 lidí. Náplní tohoto kurzu je
seznamování se s počítačem, práce se složkami a soubory, textové
editory a tabulkové kalkulátory. Do naplnění kurzu zbývají ještě dvě
místa – máte-li zájem.
Kurs angličtiny pro začátečníky pořádáme každé úterý od 15.00 do
16.30 a navštěvuje ho celkem 11 lidí. Tento kurs je naplněn,
přihlášky již neposílejte.Na příští rok uvažujeme o rozšíření nabídky
těchto kursů, uvidíme, jak dopadne letošní běh.
Hezky nám běží také kroužky pro naše žáky. Jen rybářský kroužek
jsme nerozběhli, přes veškerou snahu se nám nepodařilo zajistit
vedoucího ani v Českém rybářském svazu Ústí nad Orlicí, ani
v Potštejně. Tento kroužek jsme tedy museli zrušit.
Jinak ale všechny avizované kroužky běží, přibyl k nim navíc
kroužek taneční.
Nevím, k jakému datu tento Zpravodaj vyjde, ale dnes – 29/11, když
svůj příspěvek píšu, veřejnost asi nejvíce zajímá, zda škola, na
kterou chodí jejich děti, bude 4/12 stávkovat…
ZŠ v Sopotnici tuto stávku podporuje, i my jsme přesvědčeni, že do
školství, chceme-li, aby obstálo v moderní Evropě, „teče“ peněz
málo. Myslíme si ale, že způsob, jaký volí odborový svaz, není
nejvhodnější. Naše škola bude v úterý fungovat normálně. Svou
podporu, resp. svůj požadavek na zvýšení rozpočtu našeho resortu
vyjádříme pouze formálně tím, že na okna vylepíme plakát,
podporující tuto aktivitu.
To, co zaměstnává v poslední době nejvíce mne jako ředitele, je
rozpočet školy a grantové a dotační programy na rok 2008.
Zatím jsme podali několik žádostí o grant na Pardubickém kraji,
vhodné granty hledáme také na našem ministerstvu. Z peněz
získaných z grantů budeme realisovat náš plán „otevřené školy“ tak,
jak jsem o ní psal již v předešlých vydáních Zpravodaje.
V těchto dnech také odevzdávám návrh rozpočtu naší školy na příští
kalendářní rok. Krom běžného provozu jsem do něho musel
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zahrnout i zvýšení cen energií – a také nutnou investiční akci –
opravy sociálního zařízení školy.
Na pondělí 3/12 2007 se na naši školu ohlásili inspektoři České
školní inspekce, kteří přijedou zkontrolovat naši školní dokumentaci
– především potom náš Školní vzdělávací plán. Pobýt by u nás měli
celkem 4 dny – do čtvrtka. Během návštěvy si chtějí projít ŠVP,
chtějí zkontrolovat jeho návaznost na celostátní Rámcový
vzdělávací plán, projdou si, jak náš ŠVP plníme atp. Vedle toho ale
provedou také inspekci ostatní školní dokumentace – školního řádu,
školní matriky, knihy úrazů, BOZP, …
A teď tedy něco o tom, co se všechno za poslední měsíc událo.
Vedle toho, že naše škola je zapojena do Sítě škol zaměřených na
environmentální výchovu, jsme nově vstoupili do Sítě venkovských
komunitních škol. Od toho očekáváme, že získáme nějaké další
finance na naše „mimoškolní“ aktivity, resp. že se nám podaří tyto
„mimoškolní“, volnočasové – chcete-li, aktivity dál rozvíjet. S tímto
souvisí i celá koncepce dalšího směřování naší školy.
Chceme vybudovat školu, která bude přirozeným, otevřeným
vzdělávacím – ale i společenským centrem obce. Komunitní školu.
Ale o tom už jsem dříve také něco napsal.
Nyní dostávají naše vize konkrétní rysy. Z obecní stodoly, která
stojí nad farou, bychom chtěli udělat „venkovní“ třídu, kam bychom
přenesli činnost našich kroužků (a to jak těch pro žáky, tak i těch
pro veřejnost), kde by byla dopoledne výuka – a odpoledne, mimo
kroužky, „školní klub“. Tím, že by to byl prostor otevřený (a to jak
v tomto slova smyslu, tak i v tom přeneseném – že by byl otevřený
pro každého, kdo by chtěl přijít), a tím, že bychom chtěli dále
rozvíjet náš „pavilon“, vytvoříme prostor pro „volnočasové“ vyžití
nejenom našich dětí, ale i široké veřejnosti.
Naše plány jdou ale ještě dál. Tento „školní areál“ bychom chtěli
dále rozšiřovat – a to tak, že bychom rádi získali budovy fary, kam
chceme přenést činnost družiny. Budova by se musela samozřejmě
stavebně lehce přizpůsobit. Chtěl bych, aby mohly děti přímo
z družiny (francouzskými dveřmi) vyběhnout přímo do výše
popsaného „volnočasového“ prostoru, chtěl bych, aby žáčci prvního
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stupně, se kterým se na faře počítá, nemuseli být jen zavření ve
třídě, ale mohli by ven, na „školní pozemek“, do přírody.
Ale všechny tyto vize jsou o penězích. Bohužel.
A teď už skutečně k tomu, co se na naší škole událo v listopadu:
Naši žáci se zúčastnili okresního finále ve stolním tenise (o tom píše
kolega Zeman na jiném místě tohoto vydání), proběhla pedagogická
rada, veřejná sbírka Kůň terapeut, 9. ročník navštívil Úřad práce,
výběr žáků byl v pardubickém divadle Exil na hře Únos, proběhlo
celodenní testování deváťáků (abychom zjistili, jak jsou připraveni
na přijímací zkoušky na střední školy), zúčastnili jsme se zápasu
v sálové kopané, proběhly třídní schůzky, resp. den otevřených
dveří – a také dvě výtvarné dílny (mimochodem – na další
výtvarnou dílnu vás zveme v prosinci ;-)
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem občanům
Sopotnice, kteří v průběhu kalendářního roku jakýmkoli způsobem
pomohli naší ZŠ, a abych Vám za všechny zaměstnance ZŠ popřál
krásné, klidné a šťastné Vánoce a do nového roku jen to nejlepší.
(jjk)
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Sportovní výsledky ze školy
Dne 7. 11. 2007 se vypravili stolní tenisté naší školy do Ústí nad
Orlicí, kde bojovali v okresním finále. Jako jediná škola ze všech
zúčastněných jsme obsadili všechny kategorie a výsledkově jsme se
určitě neztratili. Starší žáci (T. Blažek, M. Beneš, L. Pinkava, V.
Peterka) obsadili 7. místo, starší žákyně (T. Kiselová, J. Plíhalová,
L. Makaloušová) 4. místo, mladší žáci (S. Beneš, P. Sklenář, M.
Martinek, D. Kovář) také 4. místo. Nejlepšího výsledku dosáhly
mladší žákyně, neboť se utkaly ve finále o postup do krajského kola,
bohužel prohrály, přesto vybojovaly krásné 2. místo. Všem
reprezentantům patří velký dík.
Dne 21. 11. 2007 se zúčastnil fotbalový výběr naší školy
okrskového kola v halové kopané v Chocni. Po excelentním
kolektivním výkonu jsme zvítězili nad ZŠ Choceňského Choceň 4:0 a
s favoritem skupiny ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto jsme prohráli
nejtěsnějším rozdílem 1:2. Celkově jsme obsadili 2. místo. Naši školu
kvalitně reprezentovali – v brance M. Pinkava (8. r.), v poli T. Blažek,
M. Beneš, J. Krčmář, T. Kiselová (všichni 9. r.), M. Kopecký, V.
Peterka (8. r.), S. Beneš (7. r.) a D. Kovář (6. r.). Poděkování patří
všem – zvláště opoře týmu Michalu Benešovi, brankáři Martinu
Pinkavovi a dvougólovým střelcům Tomáši Blažkovi a Danielu
Kováři.
František Zeman

Sběr starého papíru
15. ledna bylo ukončeno podzimní kolo sběru starého papíru –
1. místo Petr Martinec - 6.ročník - 694kg
2. místo David Martinec - 1.ročník - 685kg
3. místo Daniel Javorski - 1.ročník - 601kg
Děkujeme všem občanům, kteří se na sběru starého papíru podíleli.
J.Bačová
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Martin přijel na bílém koni (jak to už dlouhá léta neznáme), což
přineslo radost dětem, ale starosti jejich rodičům...
Motoristé mění letní gumy za zimní a nám, maminkám, sníh
připomíná, že za pár týdnů zde máme vánoce...
A s nimi spoustu příprav, pečení, vaření, nakupování dárků, domácí
úklid...
Přejeme Vám, abyste si našli čas i na příjemné předvánoční chvilky,
chvilky relaxace, pobytí se svými dětmi a nenechali se vtáhnout do
kolotoče předvánoční nákupní horečky, která již začala ...
Ať se vám předvánoční přípravy vydaří!
Co nás čeká…….
1. prosinec 2007
11. 12. 2007
divadlo
14. prosinec 2007
17. prosinec 2007
4. ledna 2008

Čertovský rej
Dobrodružství Hastrmana – Roškotovo
Divadlo Julie Jurištové Praha
Vánoční besídka s rodiči
Vánoční nadílka
Koleda Tří králů

Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny: 6. 12., 13. 12., 20.12. 2007 dále pak 10.1., 31.1.2008
Místo:
Mateřská škola v Sopotnici
Od:
14,30 hod.
Do: 16,00 hod.
Michaela Diblíková
Co jsme prožili…….
JEŽCI VE ŠKOLCE
V pondělí 5. listopadu k nám do školky přijela paní Malátková ze
Záchranné stanice z České Třebové. Některé děti si ji pamatují, když
nám přivezla ukázat sovy nebo žabky, ale tentokrát to byli dva ježci.
Jednoho velkého a to druhé bylo ještě mládě. Děti udělaly kruh, to aby
12

neutekli (ježci) J a povídali jsme si o tom, jak ježci přezimují, co
mají rádi, kolik bodlinek na sobě mají, kde ježci bydlí a čím se krmí
ježčí mláďátka. Dozvěděli jsme se spoustu nových věci o ježcích. A
protože vždy máme pro zvířátka do Záchranné stanice symbolickou
„korunku“, tak nám paní Malátková předala poděkování, které nás i
děti velice potěšilo.
MARTÍNSKÉ POSVÍCENÍ VE ŠKOLCE
„…na sv. Martina bývá bílá peřina…“ Tak tento rok si sv. Martin
s bílou nadílkou opravdu pospíšil. I my ve školce jsme nezaháleli a
vyráběli jsme s dětmi pláště, meče a koníka pro sv. Martina. Nakonec
jsme si upekli Martinské rohlíky s tvarohovou náplní.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Na divadelní představení jsme se vydali 21. listopadu do Roškotova
divadla v Ústí nad Orlicí.Tentokrát na představení „Bosorky a
zpívající havran“ v provedení divadla Malé hry z Brna.
Jedna z hlavních rolí bosorky, byla ztvárněna Barborou Seidlovou,
kterou jistě znáte z pohádky Lotrando a Zubejda, kde hrála princeznu
Zubejdu.
Pohádka byla o čarodějnici, která měla dva syny Košťálka a Nosálka.
Ty se spolu stále prali a hádali se. Matka je proto zaklela a čert si je
vzal k sobě do služby. Čarodějnice toho nakonec litovala. Pomocí
zpívajícího havrana a kouzelné knihy se dozvěděli, že bratři
vysvobodí bosé bosorky. Bosorky pomocí kouzel a dětí v hledišti
nakonec bratři vysvobodili. Pohádka byla moc hezká. Malou roli
zahráli v pohádce také naše děti i moje maličkost J. Na závěr
divadelního představení děti mohly jít pokynout rukou hlavním
hrdinům, o což byl velký zájem.
Markéta Motlová

A je to tady ….. ZIMA
Lyžařský vlek Sportovního klubu Humparek Sopotnice je
připraven na zimu. Jeho každoroční údržba nebyla zadarmo.
Dobrovolná práce členů klubu a získané finanční prostředky dovolily
opětné investice do lepšího zabezpečení a technického vybavení
lyžařského vleku a jeho zázemí.
13

SK Humparek musel, na základě nových předpisů získat od
Drážního úřadu „ Průkaz způsobilosti k provozu lyžařského vleku“.
To obnášelo nemalé papírování a jako vždy i finanční prostředky,
které stát, místo aby jimi činnost dobrovolných sdružení podporoval,
inkasuje ve svůj prospěch. V prvním prosincovém víkendu byli
Drážním úřadem proškoleni naši vlekaři. Za SK se školení zúčastnili
čtyři zástupci a všichni úspěšně složili příslušné zkoušky.
POZOR, pro návštěvníky Humparku chystáme překvapení pod
stromeček. Přijďte a uvidíte. Chystáme další akce pro širokou
veřejnost. Zveme všechny na Humparek. Snad se nám vše podaří
uskutečnit tak, jak plánujeme.
Sportovní klub Humparek je na zimu dobře připraven.Jen ten
sníh, aby letos byl.
Bohumír Kosek, předseda SK Humparek

ZE SPORTU
Fotbalisté přezimují na čele tabulky
Podzimní část okresního přeboru II. třídy skončila o týden dříve než
rozpis utkání předpokládal. Předehrávané zápasy byly pro velmi
nepříznivý stav hřišť zrušeny. Proto ani naše mužstvo nezajíždělo do
Červené Vody a ukončilo tak podzimní část soutěže posledním
utkáním právě se zmiňovaným soupeřem na domácí půdě.
4. 11. 2007 Sopotnice – Červená Voda
2:1 ( 0:1)
Jelikož Brandýs klopýtl v posledním utkání v Dobrouči (5:0 !!) ,
posunula se Sopotnice šťastným vítězstvím nad Červenou Vodou na 1.
místo a přezimuje na čele tabulky.
Tabulka po podzimu : 1. Sopotnice
2. Mistrovice
3. Brandýs n.O.
4. Verměřovice
5. D.Dobrouč
6. Jablonné
7. Lanškroun B
8. Tatenice
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9
9
8
7
6
6
5
4

2 2
1 3
2 3
3 3
5 2
3 4
3 5
4 5

31:18 29
35:23 28
37:18 26
34:14 24
30:18 23
28:19 21
27:21 18
31:17 16

9. Albrechtice
10. Č. Voda
11. Sruby
12. Kerhartice
13. Rybník
14. Luková

4 2 7
4 1 8
4 0 9
2 5 6
2 4 7
3 1 9

18:35
16:29
17:31
15:27
26:36
19:58

14
13
12
11
10
10

Podzimním králem okresní II. třídy je tedy mužstvo Sopotnice.
Vzhledem k podávaným výkonům je to „kralování“ zasloužené. Na
první místo Sopotnici staví 9 vítězství, 2 remízy a 2 porážky. Porážky
padají na vrub domácímu utkání s Albrechticemi (1:3) a nešťastné
prohře v Brandýse (2:1). Nerozhodně skončila utkání s Dobroučí
doma (0:0) a v Tatenicích (3:3). V tabulce slušnosti po podzimu se
Sopotnice nachází na 7. místě, když hráči viděli 30 žlutých karet a 1
kartu červenou.
Tabulka podzimních střelců : 6 - Kubas, 5 - Mašanský, 4 - Matyáš,
Yavorski, Stárek,
3 -Novák, 2 - Vrégr, 1 - Jiří Martinec, T. Vávra, jednu vlastní branku
si vstřelil soupeř (Brandýs).
Našim fotbalistům blahopřejeme a stejný úspěch jim přejeme i v jarní
části soutěže.
mc
Naši hokejisté zahájili vítězně
9. ročník bezkontaktního minihokejového turnaje Computer Shop
Cupu odstatroval na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí 1. a 2. kolem.
Do turnaje se přihlásilo 27 celků, které byly rozlosovány do tří
základních skupin. Naši hokejisté Tygři TJ Sopotnice jsou ve
skupině B spolu se soupeři Armat Řetová, HC Florida Ústí, Pašáci
Jehnědí, Rieter Hnátnice, Ants Knapovec, Buldoci Skrovnice, HC
Smile Ústí, Turováci Podlesí.
Naše mužstvo sehrálo zatím jediný zápas, a to vítězně.
Buldoci Velká Skrovnice – Tygři TJ Sopotnice 6 : 9
Za Sopotnici skórovali : Radek Martinec 3, Marcel Paštika 2, Jiří
Dytrt, Vlad. Hynek, Josef Švec, Radek Švec.
Do dalších zápasů přejeme našim hokejistům hodně štěstí a
vstřelených branek. O jejich výkonech přineseme informaci v příštích
číslech SZ.
mc
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Dočkají se letos lyžaři sněhu ?
Po loňské katastrofální zimě bez sněhu, očekávají lyžaři netrpělivě
jak se ukáže ta letošní. Neočekávaně přivezl první sníh na svém bílém
koni již svatý Martin ( letos mu to vyšlo ), ale sníh dlouho nevydržel.
Přesto uspořádali členové SK Humparek v pátek 23. listopadu 2007
svou valnou hromadu. Na lyžařské chatě se sešlo přes 40 členů klubu
z celkového počtu 79 registrovaných.
V pořadu jednání se bilancovala loňská sezóna, která všechny velmi
zklamala. Jde nejen o to, že si milovníci oblíbeného zimního sportu
nezalyžovali na Humparku, ale i o nulový finanční efekt sezóny.
V průběhu uplynulého roku musil výbor řešit mnoho organizačních
věcí a zdlouhavých majetkoprávních problémů. Nejvíce potěšitelnou
informací bylo sdělení, že klub si konečně pořídil vytouženou rolbu na
úpravu svahu. Ta je sice dosud v opravě, ale je reálná naděje, že již
letos bude sloužit lyžařům.
Jednání lyžařů byli přítomni starostové Jan Antušek ze Sopotnice a
František Šalda z Českých Libchav. Oba přislíbili lyžařům pomoc
svých obcí, samozřejmě podle možností rozpočtů.
Na závěr bylo přijato usnesení a zvolen výkonný výbor klubu,
v jehož čele i nadále stojí předseda Míra Kosek.
Po úspěšném jednání valné hromady už zbývá pouze čekat na
pořádný příděl sněhu, který jistě zaplní svah Humparku početným
davem lyžařů. Přejeme to všem lyžařům a těm humpareckým zvláště.
mc
Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Bohumír
Kosek, J.Bačová
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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