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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
Prosinec, a s ním i advent, jsme zahájili příjemným setkáním při
rozsvícení našeho vánočního stromu. A čím začneme nový rok?
Určitě dobrými předsevzetími. A jedno takové společné předsevzetí
bych rád navrhnul: Budeme třídit odpad. Hned Vám řeknu proč. Jak se
dočtete o kousek dál, v roce 2007 zaplatíme za svoz odpadu již 450 korun.
Ptáte se proč? Ptáte se správně!
V tomto poplatku je zahrnut svoz komunálního, tříděného a
nebezpečného odpadu, kde nejvýznamnější položku tvoří odpad komunální.
Jenom za něj obec zaplatila v roce 2006 celkem cca. 490.000,- Kč (v roce
2005 to bylo 474.000,- Kč). Trvale hlášených je zde 935 obyvatel. Každý
z nás tedy loni vyprodukoval komunálního odpadu v průměru za 524 Kč. Při
započítání nákladů na sběr nebezpečného a tříděného odpadu se vyšplháme
k částce kolem 580,- Kč na 1 obyvatele. A zde máte asi na jazyku otázku
další: „Kdo nám to furt zdražuje?“ Bohužel. Zdražujeme si to sami. Náklady
na odvoz komunálního odpadu se sčítají ze dvou položek. Za vysypání
popelnic a odvoz ročně zaplatíme pevnou částku 156.600,-. Ale uložení
každé tuny odpadu stojí dalších 1231,70 Kč. A zatímco v roce 2000 se
v Sopotnici sesbíralo 141 tun odpadu, v roce 2003 to bylo 215 tun a v roce
2006 již 269 tun. Pokud bychom v tomto trendu pokračovali, můžeme už
dnes říci, že v roce 2008 budeme platit 500,- Kč. Je na nás, abychom tomu
předešli. Jak? Důsledným tříděním odpadu. Ukážeme si malý příklad:
Ø 1 PET láhev váží 50 g. Při čtyřech týdně je to ročně 10,4 kg. Vhození
do popelnice tedy stojí 10,4 x 1,2317 = 12,80 Kč.
Ø 1 skleněná láhev od vína váží 60 dkg. Při dvou měsíčně je to ročně 14,4
kg. Vhození do popelnice tedy stojí 14,4 x 1,2317 = 17,70 Kč.
Ø 1 výtisk novin váží průměrně 12 dkg. Ročně to dělá 37,5 kg. Vhození
do popelnice tedy stojí 37,5 x 1,2317 = 46,- Kč.
Ø 1 koš trávy nebo listí váží cca. 8 kg. Vhození do popelnice tedy stojí
kolem deseti korun.
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Co kam patří:
Do popelnice na plasty patří: PET lahve (sešlápnuté), kelímky od
jogurtů, obaly od šamponů, sáčky, fólie a ostatní plasty z domácnosti.
Do popelnice na sklo patří: lahve od nápojů a skleněné nádoby, tabulové
sklo a ostatní skleněné výrobky, nepatří sem zrcadla, skla z automobilů,
porcelán ani keramika.
Starý papír noste ve svázaných balíčkách od března do května a od září
do listopadu na školní dvůr. Z jeho prodeje naše škola získává finanční
prostředky.
Sběr kovového odpadu zajišťuje každé jaro některý z místních spolků.
Bioodpad – trávu, listí apod. kompostujte.
Jelikož chápeme, že pro mnohé z Vás je problém na obecní úřad přijít
v úředních hodinách, od roku 2007 je možnost platit všechny poplatky
převodem z účtu. Vše je vysvětleno na přiloženém letáku. Případné dotazy
rádi zodpovíme na tel. 465 584 128 .
Od roku 2007 jsou opět zrušeny známky na popelnice. Vyvezena bude
každá, která bude ve svozový den (středa) přistavená k silnici.
A tak Vám přeju, aby odpady bylo to jediné co se v letošním roce zdraží;
ale hlavně Vám do nového roku přeju zdraví a vše co je krom něj ještě třeba
ke spokojenosti.
Josef Vondráček
Váš starosta

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce konané 7. 12. 06
• ZO schvaluje rozpočtové změny dle přílohy
• ZO schvaluje nákup části pozemků parc. č. 98/1 a 98/2 v k.ú. Sopotnice
o výměře cca 351 m2 a části pozemků parc. č. 98/1 a 98/2 v k. ú.
Sopotnice o výměře cca 317 m2, a pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy (po vyhotovení GP)
• ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2006 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, s těmito změnami:
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poplatek se stanovuje ve výši 450,00 Kč/osobu,
v čl. 6 odst. 1 písm. b a c) se doplňují slova „(déle než 6 měsíců)“
v čl. 6 se ruší odst. 2, dosavadní odst. 3 se označuje jako odst. 2
• ZO schvaluje zřizovací listinu organizační složky obce s názvem
„Osvětová beseda“ od 1. 1. 2007
• ZO schvaluje odpis pohledávky ve výši 3.286.267,50 Kč za spol.
DANEX s.r.o., IČ 455 38 816, se sídlem Rychnov nad Kněžnou,
Dlouhá Ves 132, z důvodu nedobytnosti.
• ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole
v Mateřské škole Stonožka Sopotnice.

zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 06
• ZO schvaluje Základní škole Sopotnice výjimku z počtu žáků pro
školní rok 2006-2007 a zároveň se zavazuje, že obec uhradí případné
mzdové rozdíly pro mzdy učitelů ZŠ.
• ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru o provedené kontrole
v Základní škole Sopotnice.

zasedání rady obce
konané dne 5. 12. 2006, 12. 12. 2006 a 17. 12. 2006
• Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem
Ústí nad Orlicí v navrhovaném znění a pověřuje starostu jejím
podpisem.
• Rada schvaluje Osvětové besedě v Sopotnici možnost užívat znak obce
na razítku OB v souladu s vyhláškou č. 2/2006 o znaku a vlajce obce
Sopotnice a jejich užívání.
• Rada schvaluje vyřazení drobného hmotného investičního majetku
uvedeného v příloze z evidence obce.
• Rada schvaluje příspěvek SDH Sopotnice na uhrazení nákladů
spojených s akcí Rozsvícení vánočního stromu, a to v prokázané výši.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Z naší školy
Mikulášská nadílka
Dne 5. prosince přišel děti navštívit Mikuláš s andělem a čerty. Za
písničku či básničku děti dostaly balíček s dobrotami.
Živý betlém
Žáci 3. – 5. ročníku se svými třídními učitelkami nacvičili vánoční
pásmo „Živý betlém.“ Vystoupení se konalo 19. prosince v tělocvičně ZŠ.
Dopoledne program shlédly děti mateřské školy a bývalí učitelé ZŠ.
Odpoledne se sešla plná tělocvična diváků, zejména rodičů. Po odpoledním
vystoupení bylo připraveno malé občerstvení.
učitelky 1. stupně
Dne 30. listopadu se pro žáky 8. a 9. ročníku uskutečnila v budově školy
přednáška a praktická ukázka první pomoci pod záštitou ČČK. Každý si
vyzkoušel na figuríně nepřímou masáž srdce a dýchání z úst do úst i jiné
aktivity, které bude moci někdy v životě při poskytnutí první pomoci využít.
Soutěž Zelený Pardoubek
Účastnili jsme se soutěže, která hodnotila úroveň ekologické výchovy
na školách v Pardubickém kraji. Odměnou nám byl box na třídění odpadu
v hodnotě 1 500,-- Kč.
Dějepisná olympiáda
DO určená žákům 8. a 9. ročníku se konala 30. listopadu formou
znalostního testu. Téma „Zločin a trest v českých dějinách – od sv. Václava
k Miladě Horákové“ sice bylo velmi zajímavé, ale také náročné, čemuž
odpovídá i účast pouze šesti žáků. Školní kolo s přehledem vyhrál Jiří
Martinec /9.ročník/, druhé místo obsadila Denisa Faltusová /9.ročník/ a třetí
byl Tomáš Blažek /8. ročník/. V okresním kole nás budou reprezentovat J.
Martinec a D. Faltusová.
20. 12. a 21. 12. 2006
Vánoční atmosféru nakupujícím v budově Konzumu zpěvem koled
zpříjemnila děvčata Aneta Panušová a Barbora Martinková. Poděkování patří
i kvalitnímu hudebnímu doprovodu – Martině Kočové, Štěpánce Svobodové,
Marcele Kočové, Jitce Plíhalové a Markétě Plíhalové.
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Toto „Předvánoční muzicírování“ bylo doplněno i prodejem misijních
pohlednic vytvořených našimi žáky. Děkujeme všem, kterým není lhostejná
chudoba druhých.
21. 12. 2006
Žáci II. stupně se v poslední den před začátkem prázdnin kromě tradiční
vánoční besídky účastnili i výletu do Ústí nad Orlicí, kde si prohlédli výstavu
betlémů, na kterou přispěli svými výtvory i sami. Vyvrcholením programu
bylo utkání v bowlingu v Radavě, které se setkalo u žáků s velmi kladnou
odezvou.
SPORTOVNÍ AKCE
Hlemýždí pohár
Počátkem listopadu se v rámci hodin Tv konal Hlemýždí pohár – sprint,
který spočíval v překonání 400 cm štafetovým způsobem speciálním
pohybem pokrčování a natahování prstů, přičemž paty se neustále musely
dotýkat země, stejně tak kotníky levé a pravé nohy. V této celorepublikové
soutěži nás v kategorii 1. – 3. ročníku ZŠ reprezentovala štafeta /M. Kovář, J.
Martinec, M. Panuš a K. Kopsová/ a obsadila skvělé 3. místo. Téhož umístění
jsme dosáhli i v kategorii 4. – 5. ročníku /L. Sivak, M. Miko, H. Peterková a
M. Biliová/. V kategorii 6. – 8. ročníku naše dívčí štafeta /L.Martincová, M.
Kočová, B. Sieglová, B. Martinková/ dokonce zvítězila. Závodníci z týmů na
1. i 3. místě se mohou těšit na kvalitní knižní publikace.
Předvánoční turnaj ve stolním tenise
V prosinci žáci druhého stupně měli možnost zasáhnout do bojů v
„Předvánočním turnaji ve čtyřhře stolního tenisu“. Za účasti osmi dvojic se
rozhořely lítí boje ve skupinách a následně v bojích o konečné umístění.
Turnaj vyhrála poměrně překvapivě děvčata z 8. ročníku – Lucie
Makaloušová a Jitka Plíhalová, která dokázala porazit dvojici – Tomáš
Blažek, Ondřej Sivak (8. r.). Daleko za očekáváním skončil učitelský pár ve
složení R. Svatý a F. Zeman, který obsadil až 3. místo – po výhře nad dvojicí
Markéta Plíhalová, Denisa Faltusová (9. r.).
Stolní tenis – turnaj v Libchavách
Dne 8. 12. 2006 se výběr nejlepších stolních tenistů z naší školy účastnil
přátelského meziškolního turnaje s pořadatelem akce ZŠ Libchavy. Tým
chlapců ve složení – Tomáš Blažek, Libor Plíhal, Ondřej Sivak - bojoval
vyřazovacím způsobem proti sedmi libchavským hráčům a dokázal zvítězit
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v poměru zápasů 5:4 pro naši školu. Ondřej Sivak obsadil skvělé druhé místo,
Tomáš Blažek skončil na pěkném čtvrtém místě.
Tým děvčat – Denisa Faltusová, Markéta Plíhalová, Jitka Plíhalová – se
utkal se čtyřmi děvčaty z Libchav systémem vzájemných zápasů. Naše
reprezentantky nenašly v soupeřkách konkurenci a neprohrály s nimi ani
jeden jediný zápas. Bilance vyzněla zcela jasně 12:0 pro ZŠ Sopotnice.
Konečné pořadí na prvních třech místech rozhodla až utkání našich hráček
navzájem – 1. místo - Jitka Plíhalová, 2. Denisa Faltusová, 3. Markéta
Plíhalová.
Všem našim reprezentantům právem patří velký dík za příkladné
sportovní výkony.
Děkujeme také za pěkné ceny, diplomy a organizaci turnaje ZŠ
Libchavy.
Turnaj v přehazované
Dne 12. prosince 2006 se na pozvání ZŠ Libchavy vypravily na turnaj
v přehazované dva týmy ZŠ Sopotnice. Za tým 9. třídy se účastnily – D.
Faltusová, A. Panušová, J. Jedlinská, H. Jarešová, M. Plíhalová a K.
Brožková. Za tým 8. třídy – T. Kiselová, B. Martinková, J. Plíhalová, L.
Makaloušová, V. Krejčířová a D. Podolská. Turnaje se účastnily ještě týmy ZŠ Libchavy 8. třída a ZŠ Libchavy 9. třída.
V prvním zápase bojovaly naše týmy proti sobě a po velmi vyrovnaném
průběhu zvítězila 9. třída 2:0 na sety, nakonec se ukázalo, že tento zápas
rozhodl i o prvních dvou místech. Ve srovnání škol ZŠ Sopotnice a ZŠ
Libchavy jsme zvítězili 4:0 na zápasy a prohráli jsme pouze jediný set.
Poděkování za příkladnou reprezentaci školy patří všem zúčastněným.
ZŠ Libchavy můžeme poděkovat za pozvání, odměny a diplomy.
Mgr. Bc. František Zeman
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Dne 24. ledna 2007 (středa) od 14.00 do 16.30 hod. se koná zápis
budoucích prvňáčků na školní rok 2007/2008. Pokud nebudou mít děti
odklady školní docházky, vyučovala by se první třída samostatně.
V novém roce 2007 přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Mgr. Věra Vašková
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Z naší mateřské školy
V pátek 1. prosince nás do mateřské školy přišel navštívit Mikuláš
s Andělem a Čertem, který děti obdaroval sladkostmi. V sobotu 2. prosince
děti vystoupily na Besedě s důchodci, pořádanou Českým červeným křížem
v Sopotnici. Dne 12. prosince jsme shlédli vánočně laděné divadelní
představení: Hvězdička betlémská v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.
Dne 14. prosince si děti přichystaly vystoupení pro rodiče u vánočního
stromečku, které bylo zakončeno rozdáváním dárků a zpěvem vánočních
koled. V pondělí 18. 12. si děti zopakovaly vánoční zvyky a tradice, a také ve
školce se nadělovalo a rozbalovalo pod vánočním stromečkem. Hned druhý
den jsme rádi přijali pozvání na dopolední Živý Betlém, který si pro nás
připravily děti ze ZŠ. Tímto děkujeme za velmi pěkné vystoupení. Při
dopolední procházce jsme díky ochotě paní prodavaček z Konzumu zašli
podívat na prodej živých kaprů. Celý týden se děti nemohly nabažit nových
hraček, ochutnávaly s námi vánoční cukroví donesené od paní učitelek a paní
školnice.
Nový rok 2007 přivítáme 5. ledna s dětmi tradiční koledou Tří králů,
30. ledna navštívíme divadelní představení: Ham, ham, velký hlad já mám –
Divadýlko z pytlíčku Pardubice. Pokud nám to počasí umožní rádi bychom se
věnovali také sáňkování. S předškoláky chystáme se navštívit 1. třídu ZŠ,
neboť termín zápisu do první třídy ZŠ se již přiblížil.
Dne 16. ledna 2007 se uskuteční druhá schůzka s rodiči v 15,30 hod.
v MŠ. Ve dnech: 9. 1., 30. 1., 20. 2., 27. 2. 2007 se uskuteční odpoledne
s rodiči od 14,30 do 16,00 hod. v prostorách mateřské školy.
Na úplný konec musím připojit velké DĚKUJI: p. Davidu Lžičařovi a
p. Janu Hledíkovi za rekonstrukci altánu, p. Antonínovi Bušákovi za drobné
truhlářské opravy, p. Zuzaně Bostanové, p. Heleně Dytrtové, p. Žanetě
Jedličkové za věcné dary pro děti.
Také bych ráda poděkovala všem rodičům předškolních dětí, kteří ač
mohli být osvobozeni od úhrady školného se rozhodli tuto pro n ě nepovinnou
částku uhradit, tedy sponzorovat náklady svých předškoláků v mateřské
škole: p. Helena Fricová, p. Hana Hejlková, p. Hledíková Lenka, p. Kamila
Javorski, p. Iveta Jedlinská, p. Pavla Klemová, p. Lenka Kobolková, p. Dita
Kopsová, p. Dana Lehká, p. Eva Martincová, p. Kateřina Martincová,
p. Jolana Špačková, p. Kateřina Švecová.
Dovolte mi, abych vám na prahu roku 2007 popřála vše dobré, pevné
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a úspěchy v zaměstnání.
Diblíková Michaela
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Rozsvícení vánočního stromu
O první adventní neděli 3. prosince 2006 byl slavnostně rozsvícen
vánoční strom na návsi u kostela. Osvětlení stromu, stojícího vedle schodiště
na hřbitov, provedl místní Sbor dobrovolných hasičů pod vedením p. Josefa
Hynka. V 17 hod. se na návsi shromáždil početný zástup občanů a připravena
byla též místní dechová hudba, která zahrála několik skladeb, včetně těch
vánočních. S krátkým projevem vystoupil starosta ing. Vondráček a pak dal
pokyn k rozsvícení stromu. Když vánoční strom zazářil, ozval se potlesk.
Přítomní občané ještě chvíli setrvali na návsi, dechovka zahrála poslední
skladbu a snad nová místní tradice skončila. Pokračování by měla mít opět za
rok, přesněji v neděli 2. 12. 2007.
mc

Beseda s důchodci
Tradičně v předvánočním čase pořádá Místní skupina Českého
červeného kříže v Sopotnici besedu s důchodci. A tak se v sobotu 2. prosince
2006 v hostinci u Šafářů sešlo 50 pozvaných důchodců. Počasí už
připomínalo blížící se zimu, ale díky obětavosti pana Jana Papáčka, který
každoročně zajišťuje dopravu, se všichni účastníci pohodlně dopravili
odpoledne do hostince a večer domů.
Setkání zahájila předsedkyně MS ČČK Dana Barvínková. V úvodu
programu vystoupila naše nejmenší generace, děti z mateřské školy, které
zazpívaly několik krátkých písniček a zároveň na ně zatančily. Potom
následovalo vyprávění o babičce v podání Jana Papáčka a krátký program
ukončilo taneční vystoupení žáků základní školy. Ti také rozdali malé
dárečky, které pro naše starší občany připravili.
Přítomné pozdravil nový starosta naší obce Ing. Josef Vondráček a
pohovořil o současném dění v obci.
Po podání malého občerstvení zaujal na podiu místo pan Karel Folk se
svými kolegy a vyhrávali k poslechu i tanci. Někteří toho využili a rádi si
v rytmu známých melodií zatančili.
Snad se všichni ve večerních hodinách rozcházeli do svých domovů
spokojeni, že se mohli zase pobavit se svými známými a na chvíli si
odpočinout od nastávajícího předvánočního shonu.
Těšíme se na setkání s Vámi opět za rok.
Místní skupina Českého červeného kříže přeje všem občanům do nového
roku 2007 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti.
Za MS ČČK Dana Barvínková
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Ohlédnutí za činností SDH 2006
6.ledna VVH v pohostinství u Mrňouse
21.ledna Tradiční hasičský ples též v pohostinství u Mrňouse který se
nám vydařil za velmi dobré účasti návštěvníků.
4.února Zimní soutěž v závodu PV mladých hasičů
4.března Pomoc při organizaci masopustu.
9.února Pomoc při odklízení sněhu v Ústí nad Orlicí na prodejně Albert
7.května Účast na okrskové soutěži v Dolních Libchavách, kde se naše
družstvo umístilo na pěkném 2.místě.
13.května soutěž mladých hasičů ve Velké Skrovnici
26.-27.5. okresní kolo hry Plamen v Mladkově – kroužek MH
30. 5. – 1.6. brigáda na sundání krytiny ze střechy na opravovaném domě č.p.
239
10.června účast na soutěži v Němčí, kde jsme si vyzkoušeli požární útok
s japonskou stříkačkou TOHATSU
5.července kroužek MH na soutěži v Prorubkách obsadili 1.místo
5.srpna Hry bez katastru – Naše družstvo Švábáci ve složení Hájek Jan,
Hájková Dita, Hájek Petr, Lžičák Petr a Bušák Antonín obsadilo
iž po třetí za sebou 1.místo přivezlo domů opět putovní pohár,
který již zůstává na trvalo v Sopotnici. Děkujeme všem a
samozřejmě i družstvu Pavla Komprse.
12.srpna účast na memoriálu Ludvíka Kuraka v Dolních Libchavách, kde
jsme obsadili 5.místo.
19.srpna účast na memoriálu Miloše Felcmana v České Rybné, kde jsme
se za veliké konkurence umístily na 7. a 13.místě.
16.září účast na netradiční soutěži v Českých Libchavách
28.září náš sbor se velkou měrou podílel s myslivci na předávání
nejvyšších symbolů naší obce. Chtěl bych touto cestou ještě
jednou všem kteří se této akce účastnili poděkovat
prosinec ozdobení a rozsvícení vánočního stromu před kostelem
Za SDH Sopotnice velitel Josef Hynek

Krátce z OÚ
Při jednání zastupitelstva bylo dohodnuto, že místní spolky, které budou
v roce 2007 žádat o příspěvek z rozpočtu obce, mají možnost podat žádost do
31. 1. 2007. Tento datum je stanoven z toho důvodu, aby bylo s těmito
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prostředky počítáno při sestavování rozpočtu.
V uplynulých dnech byla provedena kontrola a oprava veřejného
osvětlení. Případné další závady prosím ohlaste na obecním úřadě.
(ou.sopotnice@sopotnice.cz)
V bytovce č.p. 239 na dolním konci pokračují stavební práce dle
stanoveného harmonogramu. Byla osazena nová okna, probíhá instalace
sádrokartónů. Státní dotace byla vyčerpána v plném rozsahu.
V místní knihovně bylo započato s rekonstrukcí.
Skládka sutě, která se koncem loňského roku objevila na parkovišti u
chat bude odstraněna – původce byl vypátrán.
Od 12. 12. 2006 platí nové autobusové jízdní řády. K zásadním změnám
nedochází. Odjezdy ze Sopotnice budou otištěny v příštím čísle SZ.
jv

V roce 2006 se narodili
Kateřina Fricová č.p. 212
Tobiáš Gabriel Šejnoha č.p. 305
František Hynek č.p. 109
Dominik Švec č.p. 351
Anna Martincová č.p. 234
Zuzana Honzíková č.p. 250
Tomáš Honzík č.p. 250
Jiří Martinec č.p. 354
Valentýna Petříčková č.p. 76

Rozloučili jsme se
Božena Martínková č.p. 219 (1942)
František Vitouš č.p. 4 (1928)
Ludmila Matějková č.p. 139 (1916)
Jiřina Divíšková č.p. 6 (1923)
Antonín Javůrek č.p. 211 (1929)
Václav Janeček č.p. 207 (1938)
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Životní výročí v roce 2007 oslaví
Růžena Šaldová (96)
Marie Antušková (95)
Anna Hájková (92)
Marie Martincová (91)
Anežka Hanyková (90)
Marta Martincová (88)
František Rypka (88)
Marie Kulhavá (86)
Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví a lásky Vašich nejbližších.

Kalendář kulturních, společenských a sportovních
akcí 2007
Vážení spoluobčané,
po několika letech se pokouší kulturní a sociální komise obecního úřadu
ve spolupráci s OB Sopotnice sestavit kalendář kulturních a společenských
akcí na rok 2007. Výsledek našeho snažení Vám předkládáme. Oslovili jsme
všechny potenciální pořadatele akcí a podle jejich sdělení jsme tento kalendář
sestavili. Bohužel, ne všichni uvedli konkrétní data svých chystaných akcí,
ale jsou alespoň zařazeny do příslušného měsíce. V průběhu roku budou data
upřesňována a Vy se o nich dozvíte z plakátů či hlášení obecního rozhlasu.
Také v Sopotnickém zpravodaji, který by měl vycházet nyní měsíčně, najdete
upřesňující informace. Domníváme se, že Kalendář přispěje k lepší
koordinaci akcí a také k větší informovanosti Vás, občanů.
za kulturní a sociální komisi
Iveta Vondráčková
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Měsíc/datum
Leden
1.1.
5.1.
5.1.
6.1.
14.1.
20.1.
???
???
Únor
2.2.
10.2.
17.2.
17.2.
???
???
???
Březen
3.3.
16.3.
17.3.
25.3.
???
???
Duben
21.4.
30.4.
???
Květen
5.5.
5.5.
5. – 6.5.
6.5.
19.5.
20.5.
???

Akce

pořadatel

24. Novoroční výšlap
Tříkrálová koleda
Výroční valná hromada SDH
Do Králík za betlémem
Promítání videokroniky (Habřinka)
Hasičský ples
Historická jízda v dobových kostýmech
Zimní hrátky na sněhu

KČT
MŠ
SDH
KČT
OB
SDH
SK Hump.
SK Hump.

Lyžařská zábava
Masopust
Vítání občánků
Taneční zábava (Bladex)
Zimní závody pro mladé hasiče (Česká Rybná)
Valentýnský sjezd Humparku na čemkoli
Karneval

SK Hump.
ČČK
obec
U Šafářů
SDH
SK Hump.
MŠ

Rodičovský ples
Sportovní ples
Výstava dortů
Koncert skupiny Generace
1. Zimní olympiáda na Humparku
Slavnostní otevření rekonstruované knihovny
Taneční zábava
Pálení čarodějnic
Výstava Řemesla a živnosti v Sopotnici
35. roč. pochodu Přes tři hrady
23. roč. CJ Přes tři hrady na kole
Sopotnická pouť
Poutní mše
5. roč. CJ Ličenské kolečko (v Ličně)
Letní koncert Gemmy
Okrsková hasičská soutěž (v Dol. Libchavách)
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KPDŠ
FO
KŽ
farnost a OB
SK Hump.
obec
U Šafářů
SK Hump.
OB
KČT
KČT
obec
farnost
KČT
Gemma
SDH

???
???

Den matek
Besídka pro maminku

ZŠ
MŠ

Červen
3.6.
???
???
Červenec
22.7.
???
???
Srpen
3.8.
4.8.
25.8.
???
???
???
???
Září
8. – 9.9.
28.- 30.9.
Říjen
12. a 13. 10.
21.10.
???
Listopad
2. 11.
24.11.
Prosinec
1.12.
1. a 2. 12.
2.12.
24.12.
26.12.
30.12.
Leden 2008
1.1.

Koncert Sopotnické dechovky
Rozloučení se školním rokem
Výlet s rodiči
Koncert skupiny Gemma
Zájezd do zahraničních hor
Myslivecká zábava

dechovka
ZŠ
MŠ
Gemma
KČT
MS

17. festival amatérských filmů u Hradeckých
OB
10. roč. Her bez katastru
SDH
Rozloučení s prázdninami
MS
2. roč. Memoriálu Ludvíka Kuraka (Dol. Libchavy)
SDH
Memoriál Miloše Felcmana (Čes. Rybná)
SDH
Netradiční soutěž (Čes. Libchavy)
SDH
Loučení s létem na Humparku
SK Hump.
Finálový závod Českého poháru v rodeu na divoké vodě
29. roč. DEP Povodím Orlice
KČT
17. Setkání milovníků VHT
Posvícení – Posvícenská mše
Komorní koncert

KČT
farnost
OB

Zádušní mše (Requiem)
Poslední leč

farnost
MS

Beseda s důchodci
12. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Půlnoční mše
Štěpánská mše (Rybova Česká mše vánoční)
Vánoční koncert Gemmy
25. Novoroční výšlap

ČČK
KČT
obec
farnost
farnost
Gemma
KČT
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Použité zkratky v kalendáři
KČT – Odbor Klubu českých turistů
MŠ - Mateřská škola
ZŠ - Základní škola
SDH – Sbor dobrovolných hasičů
ČČK – Český červený kříž
KPDŠ - Klub přátel dětí a školy
SK Hump. - SK Humparek
FO - Fotbalový oddíl
KŽ - Klub žen
OB - Osvětová beseda
MS - Myslivecké sdružení

Co připravuje osvětová beseda…
Novinkou v činnosti naší osvětové besedy je to, že dnem 1. 1. 2007 se
usnesením zastupitelstva obce č. 06/ZAST/3 ze dne 7.12.2006 stává
organizační složkou obce Sopotnice s názvem Osvětová beseda Sopotnice.
Hlavní akcí, kterou OB připravuje by měla být výstava na téma řemesla a
živnosti v Sopotnici. Uskutečnit by se měla pravděpodobně v měsíci dubnu
2007.
OB ve spolupráci se zastupitelstvem obce v první polovině roku nechá
restaurovat historický prapor sopotnických vojenských vysloužilců z roku
1895. Prapor pak bude trvale umístěn v zasedací místnosti obecního úřadu.
V jednání je navrácení smírčího kříže do Sopotnice a jeho následné
umístění na vhodném místě. Podrobněji v některém z příštích čísel SZ.
Kromě toho bude OB v průběhu roku dokumentovat kulturní a
společenské dění v obci a příležitostně promítat starší filmy a videozáznamy
ze života obce a jejích obyvatel.
mc
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Sopotnická výročí roku 2007
V roce 2007 uplyne …
265 let od prvního sázení brambor v Sopotnici (1742)
150 let od zahájení výroby ručního papíru v domě č. 195 Pod horou (1857)
125 let od ustavení Spolku vojenských vysloužilců v Sopotnici (1882)
110 let od založení Ochotnicko-čtenářské besedy (1897)
105 let od nástupu faráře dp. P. Josefa Bezdíčka na faru v Sopotnici
(27.1.1902)
95 let od položení základního kamene k chrámu sv.Zikmunda (30.6.1912)
85 let od založení krajkářského družstva v Sopotnici (1922)
85 let od velkého výskytu mnišky v lesích kolem Sopotnice (1922)
75 let od stávky dělníků v Munkově textilní továrně (1932)
75 let od založení družstva pro rozvod elektrické energie (1932)
70 let od ustavení pobočky TJ Sokol Potštejn v Sopotnici (1937)
65 let od zabavení zvonů Němci pro válečné účely (1942)
45 let od vyasfaltování silnice po horním konci (1962)
Poznámky k výročím 2007
Na Podhorském potoce v č.p. 195 bývala původně přádelna, pak vatárna
a od roku 1857 zde Josef Brachtl, který přišel z Moravy, zřídil výrobu
ručního papíru. Později zde zřizuje mlýn, který však je po roce 1890 zrušen.
V roce 1882 zemřel Jiří Dobřenský z Dobřenic, syn Prokopa
Dobřenského z Dobřenic, pána na Potštejně. Pohřeb se konal v Sopotnici a
při této příležitosti byl ustaven Spolek vojenských vysloužilců. V roce 1895
byl slavnostně vysvěcen spolkový prapor, který se dochoval do dnešních časů
a o jehož restaurování se zasazuje osvětová beseda. Spolek zanikl po I.
světové válce (1918).
V roce 1897 zahájila v obci činnost Ochotnicko-čtenářská beseda.
Pečovala o veřejnou knihovnu a pořádala ochotnická divadelní představení.
V padesátých letech minulého století navázala na její tradice Osvětová
beseda, která v obci působí dodnes.
Farář Josef Bezdíček nastoupil na sopotnickou faru ve svých pětatřiceti
letech 27. 1. 1902. Narodil se v roce 1867 ve Srubech a do Sopotnice p řichází
z Kostelce nad Orlicí, kde působil jako kaplan. V Sopotnici setrval až do své
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smrti. Patří k významným sopotnickým osobnostem. Zemřel v roce 1950 a je
pochován na místním hřbitově. Podrobněji viz SZ 2/2006 a 3/2006.
Kostel v Sopotnici vznikl, podle předpokladů, před rokem 1344. O jeho
podobě není nic známo. V roce 1712 byl kostel přestavěn a o dvě stě let
později došlo k jeho další přestavbě. Stalo se tak v roce 1912 a kostel získal
dnešní podobu.
K tradičním řemeslům v obci patří krajkářství. V roce 1922 si místní
krajkářky zřídily vlastní krajkářské družstvo, které svou činnost ukončilo
patrně v roce 1931. Podrobněji viz brož. Sopotnice v krajkách, vydaná v roce
2006.
Již v roce 1928 proběhla první informační schůze o projektu elektrifikace
obce, svolaná starostou Prachařem. Byl založen přípravný výbor, ale pro
nepochopení části občanů se záležitost protahovala. V roce 1932 je ustaveno
Družstvo pro rozvod elektrické energie a plán se začíná realizovat. 11. dubna
1933 ve 12 hodin je poprvé zapojen v obci elektrický proud.
V době velké hospodářské krize 1929 – 1933 byla silně omezena výroba
jak v litických lomech, tak v místní textilní továrně. Docházelo k propouštění
dělníků a snižování mezd. Proti tomu pracující stávkovali v sopotnické
textilce v roce 1932.
V Sopotnici působily dva tělocvičné spolky, založené v roce 1923. Byla
to Tělocvičná jednota Orel a Dělnická tělocvičná jednota. Dne 24. října 1937
byla v obci ustavena pobočka Tělocvičné jednoty Sokol Potštejn. Po
přerušení činnosti Sokola za II. světové války, vznikla samostatná TJ Sokol
Sopotnice pravděpodobně v roce 1948. Podrobněji viz brož. Sopotnice ve
sportu, vydaná v roce 2004.
Již podruhé v historii přišla obec o své kostelní zvony. Poprvé to bylo za
I. světové války v roce 1916 a znovu za II. světové války, kdy Němci zabavili
v roce 1942 velký zvon ze zvonice a umíráček z kostelní věžičky.
mc
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Ze sportu
Fotbalový oddíl
Fotbalový oddíl TJ Sopotnice v rozehraném soutěžním ročníku 2006 –
2007 okresního přeboru II. třídy je zatím na pěkném 7. místě ze čtrnácti
soutěžících týmů. Nebýt několika nešťastných porážek, mohlo být umístění
ještě lepší. Dobré místo v tabulce je o to cennější, že téměř všechna podzimní
utkání se hrála na hřištích soupeřů. Důvodem byl nezpůsobilý stav starých
šaten a hygienických zařízení hřiště. Těsně před koncem podzimní sezóny se
nám podařilo zprovoznit šatny a sociální zařízení pro hosty a rozhodčí.
Stavební úřad v Ústí nad Orlicí proto mohl vydat dočasné povolení k užívání
nedokončených nových šaten s omezením do konce roku 2007.
Stav hřiště, šaten a hygienického zázemí je v současné době určujícím
cílem snažení našeho fotbalového oddílu. Šatny, jejichž projektová hodnota
je téměř 4 miliony korun, mají také společenské prostory a veřejně přístupné
toalety. Objekt proto po dokončení bude využitelný i pro sportovní a
společenské akce nejen fotbalistů. Například Hry bez katastru by nemusely
být jen na Habřince, ale i v Sopotnici. Pro dokončení šaten TJ Sopotnice
požádala o dotaci z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a sportu. Věříme,
že s pomocí obecního úřadu, příznivců a fandů se dokončení stavby v roce
2007 podaří.
Aktivity fotbalového oddílu v roce 2007 jsou nejen sportovní. V pátek
16. března 2007 pořádáme tradiční Sportovní ples v restauraci U Šafářů (U
mrňouse). Drobnými příspěvky pravidelně pomáháme i jiným organizátorům
různých setkání a společenských akcí a nejinak tomu bude i v roce 2007.
Pravidelně organizujeme ve spolupráci s Obecním úřadem sběr
kovového šrotu. Uklidí se tak nejen nepotřebný odpad, ale do pokladny
oddílu získáme tolik potřebné peníze na činnost. V roce 2007 chceme sběr
realizovat časně zjara a prosíme občany, aby se na jeho přípravě
spolupodíleli.
Kromě dostavby šaten plánujeme v roce 2007 i regeneraci trávníku
hřiště. Ta spočívá v likvidaci plevelných rostlin v trávníku, vyrovnání terénu
a dosetí hřiště šlechtěnou trávou. S tím počítáme ihned po skončení jarní části
fotbalové soutěže, tj. v červenci 2007.
Tradičně se spoluúčastníme na organizaci pochodu Přes tři hrady. Náš
stravovací a občerstvovací servis je dostatečně znám. Při ročníku 2007
zajišťujeme i hudbu pro doplnění příjemné atmosféry po příchodu do cíle a
odpolední posezení. Snad se nám to podaří.
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Hlavní naše činnost, tj. fotbal, určitě přinese našim divákům (a
pravidelně se jich schází na hřišti kolem stovky) v roce 2007 jistě hodně
sportovních zážitků. V přípravě na jaro jsou plánovány přátelské zápasy na
umělé trávě v Letohradě nebo v Rychnově nad Kněžnou. Pravidelné zimní
soustředění fotbalistů na horách prověří jejich fyzickou připravenost. Ani
naši žáčci si nevedli na podzim špatně, a proto jaro může být pro ně i jejich
rodiče a diváky docela zajímavé.
Rok 2007 bude pro náš oddíl náročný jak po sportovní stránce, tak i po
stránce pracovní, o finanční ani nemluvě. Prosíme proto naše příznivce,
diváky a spoluobčany, aby, pokud bude třeba, pomohli našemu oddílu
dokončit nové šatny. Jak jsem již zmínil, nebudou sloužit jen sportovcům a
škole, ale celé obci.
Ing. Jiří Martinec, předseda oddílu

Hokej pokračoval dalšími zápasy
Tygři Sopotnice sehráli další čtyři zápasy v rozehraném 8. roč,
minihokejového Computer Shop cupu.
Helpáci Ústí n.O. – Tygři TJ Sopotnice
Tygři TJ Sopotnice – HC Smile Ústí n.O.
Tygři TJ Sopotnice – TJ Sokol Libchavy
HC Hornets Záměl – Tygři TJ Sopotnice

6:3
9:3
2:8
8:3

(3:2, 1:0, 2:1)
(3:2, 4:1, 2:0)
(2:0, 0:3, 0:5)
(3:1, 2:2, 3:0)

Po sedmi odehraných zápasech drží Tygři TJ Sopotnice střed tabulky –
5. místo. Třikrát zvítězili, čtyřikrát prohráli, s poměrem branek 40:32 a
ziskem 6 bodů. V čele tabulky jsou Helpáci Ústí, kteří dosud neprohráli a
mají plný počet bodů – 14.

Z turistiky
Poslední turistickou akcí, kterou odbor KČT pořádal v roce 2006, bylo
11. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře. Akce se konala ve
dnech 2. a 3. prosince 2006 za účasti 34 turistů ze Sopotnice, Ústí nad Orlicí,
Jablonného nad Orlicí, Kostelce nad Orlicí a České Třebové. Sraz účastníků
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byl na nádraží v Letohradě, odkud se odjíždělo vlakem do Králík. Tam se
výprava rozdělila na dvě skupiny. Jedna směřovala k cíli prvního dne přes
Boříkovice, a Suchý vrch, kde bylo v kiosku pod rozhlednou občerstvení, do
Orliček. Druhá skupina šla přes Hedeč, přes Červenou Vodu a Hvězdu .
Všichni se sešli v Orličkách v restauraci U Sotonů, kde byl zajištěn nocleh.
Po zhruba 15 km cesty přišlo vhod posezení v příjemně vytopené restauraci,
večeře i následný večer se zpěvem při kytarách. Ráno po snídani účastníky
čekala druhá etapa, nedělní, z Orliček do Jablonného nad Orlicí na vlak. Byla
pohodovější, než ta sobotní a měřila 7 km. Všichni byli spokojeni s počasím,
trasami i celkovou organizací.
Odbor KČT TJ Sopotnice uspořádal v roce 2006 10 veřejně
přístupných akcí, jichž se zúčastnili 4 254 turisté. Největší účast byla
samozřejmě na pochodu Přes tři hrady- 3 521.

Kalendář turistických akcí odboru KČT TJ Sopotnice na rok 2007
1.1.
6.1.
5.5.
19.5.
červenec
28.-30.9.
12.a 13.10.
1. a 2.12.

24. Novoroční výšlap
Do Králík za betlémem (podeváté)
35. roč. DP Přes tři hrady a
23. roč. CJ Přes tři hrady na kole
5. roč. CJ Ličenské kolečko
32. Zahraniční hory (VHT)
29. roč. DEP Povodím Orlice
17. Setkání milovníků VHT
12. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře
mc

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Vondráček, učitelé ZŠ, Michaela Diblíková,
Dana Barvínková, Iveta Vondráčková, Ing. Jiří Martinec, Josef Hynek
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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