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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
v minulém zpravodaji jsem svůj článek končil přáním, aby už se letos nic
nezdražovalo. Ale uplynulo jen pár dní a ve školní jídelně došlo k navýšení
ceny za obědy. A krom toho i k několika dalším zásadním změnám, kolem
kterých se vyrojila spousta mýtů. Některé věci bych proto rád uvedl na
pravou míru.
Platy zaměstnanců školní jídelny jsou hrazeny z rozpočtu Pardubického
kraje. Ten také podle počtu uvařených obědů určí kolik zaměstnanců má v
jídelně být, resp. kolik zaměstnanců zaplatí. Chce-li mít jídelna zaměstnanců
více, musí si na ně sehnat peníze sama. Naší jídelně je hrazeno celkem 3,65
pracovních sil.
V uplynulých letech zde bylo zvykem, že obec doplácela na provoz
jídelny dalších 1,75 pracovní síly, a to je, věřte, rarita, jakou v okolí
nenajdete. Například za rok 2006 činil tento doplatek obce celkem 375.000,Kč. Tyto peníze se již vyplácet nebudou, ale použijí se jinde, účelněji například na opravu cest. Řeknete mi asi, že je to škoda, že se k těmto
opatřením nepřistoupilo již dříve - mohli jsme mít opraveny kilometry cest.
Vím. Ale začneme teď.
Co se týče zdražení obědů, nutno podotknouti, že rozhodnutí o ceně
obědů je plně v kompetenci vedení jídelny. Uvědomme si ale také, že 34,- Kč
za oběd již není částka adekvátní reálným nákladům. V Libchavách stojí
oběd 41,- Kč, v Ústí nad Orlicí 48,- Kč. V této souvislosti také obec zvýšila
příspěvek na obědy důchodcům, a to z 5,- na 7,- Kč.
Ale již obraťme list:
Na stavbu inženýrských sítí v Průhoně bylo v lednu vydáno územní
rozhodnutí
i stavební povolení. V nejbližší době budeme žádat na
Ministerstvu pro místní rozvoj o dotace, abychom získali prostředky na
realizaci této akce. Vzniknou zde 4 parcely pro rodinné domy. Připomínám
také, že zájemci o parcelu, již mohou podávat na obecní úřad písemné
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žádosti.
V bytovce (č.p. 239) jsou již kompletně dokončeny vnitřní hrubé
zednické práce. Rovněž jsou instalované rozvody vody, kanalizace a elektro.
Sádrokartonové obložení v podkroví je hotové, v nižších patrech probíhá
montáž. Zároveň probíhá instalace rozvodů topení. Zájemci o přidělení bytu
(celkem vznikne 6 bytových jednotek) již mohou na obecní úřad podávat
písemné žádosti.
Na základě Vašich připomínek jsme také řešili problém ranního
vlakového spojení ve směru Letohrad. České dráhy přislíbily, že od příštího
školního roku bude vlak v 7 hodin v Sopotnici zastavovat. Věříme, že tento
spoj využijete.
18. ledna zasáhl naši obec silný vítr, který naštěstí nenapáchal závažné
škody. I přesto děkuji členům místní jednotky Sboru dobrovolných hasičů,
kteří celou noc drželi pohotovost a byli připraveni k případnému zásahu.
V místní knihovně se pokračuje s rekonstrukcí. Slavnostní otevření
plánujeme na neděli 4. března. Ve spolupráci s knihovnicí - Mgr. Hanou
Prachařovou - jsme v lednu podali žádost o dotaci na vybavení knihovny.
Věřme, že tato žádost bude úspěšná a získáme další prostředky na
modernizaci počítačové techniky.
Rovněž v lednu jsme podali i žádost o dotaci na zpracování projektové
dokumentace ke kanalizaci. Výjimku pro vypouštění odpadních vod zatím
máme, ale v budoucnu bude řešení problému kanalizace v Sopotnici
nevyhnutelné.
Mnozí jste si asi již povšimli avizované změny adresy obecních stránek.
Tyto nově naleznete na www.sopotnice.cz. Budeme nyní usilovně pracovat
na jejich modernizaci a zejména aktualizaci.
Do dalších dnů Vám přeji jen to nejlepší!
Josef Vondráček
Váš starosta
P.S. Děkuji všem, kdo už třídíte odpad... ;-)
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Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce konané 25. 1. 07
Ø ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č.1054/16 v k.ú. Sopotnice
Ø ZO neschvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 1054/1, 1055/1 a 1055/4
v k.ú. Sopotnice
Ø ZO schvaluje tříčlennou výběrovou komisi ve složení pí Hájková, Vítková
a Langrová na výběr pojišťovny pro pojištění obecního majetku.

zasedání rady obce
Ø Rada obce schvaluje příspěvek SDH na ples, a to ve výši 1000,- Kč.
Ø Rada obce určuje výši příspěvku obce na obědy pro důchodce, a to ve výši
7,- Kč za 1 oběd.
Ø Rada obce k 31. 1. 2007 ruší stavební komisi. (Tato je zrušena
v souvislosti s novým Stavebním zákonem. Podle něj stavební komise může
mít již pouze poradní charakter, pročež je její další existence
bezpředmětná. Od 1. 1. 2007 vyřizuje stavební záležitosti Stavební úřad
v Ústí nad Orlicí, pozn. redakce)
Ø Rada obce jmenuje vedoucím Osvětové besedy Sopotnice pana Miloslava
Coufala.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Z naší školy
I. stupeň
Během celého měsíce ledna se žáci I. stupně zapojili jako každý rok do
celostátního projekt „Zdravé zuby.“ Cílem tohoto projektu je žáky formou
hry a zábavy naučit péči o svůj chrup. Všichni byli úspěšní a odměněni
diplomem.
11. 1. - 3. a 4. ročník navštívil v rámci svého učiva „Naše obec“ Obecní úřad.
24. 1. - Konečně k nám přišla zima, vzali jsme si na nohy brusle a bruslili
v Ústí nad Orlicí na umělém ledu. Žáci byli velmi nadšeni.
26. 1. - Přijela za námi divadelní společnost, která si pro nás připravila
zajímavé soutěže a úkoly.
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II. stupeň
Úspěch v mezinárodní výtvarné soutěži
V předvánočním období se žáci druhého stupně naší školy účastnili 13.
ročníku výtvarné soutěže Vánoce a betlém, kterou každoročně pořádá
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí. Téměř 200 prací dětí z České republiky,
Slovenska a Polska bylo vystaveno v prostorách Základní školy Bratří Čapků
v Ústí nad Orlicí.
V pátek 12. ledna 2007 se konalo slavnostní vyhlášení výsledků této
soutěže v hale hotelu UNO a my jsme mohli být u toho. Žákyně 8. ročníku
Marcela Kočová (Česká Rybná) získala ve velké konkurenci zdařilých
dětských prací třetí místo ve věkové kategorii 13 – 15 let. Cenu jí předal
starosta města, akademický malíř Richard Pešek a přidal přání, aby ve své
výtvarné činnosti i nadále pokračovala.
S radostí se k tomuto přání připojujeme a děkujeme za příkladné šíření
dobrého jména naší školy.
Člověče, nezlob se
Kdo by neznal pravidla této velmi populární a vcelku nenáročné hry.
Hrát může v podstatě každý, stačí mít pevné nervy. Ve čtvrtek 18. ledna 2007
jsme uspořádali pro děti školní turnaj v „člobrdu“. Přihlásilo se 48 žáků, od
nejmenších prvňáčků až po otřelé deváťáky. Do samotného klání však
z důvodu nemoci někteří nenastoupili, takže bylo v prvním kole sehráno 12
zápasů, ze kterých vzešlo 12 vítězů – účastníků druhého kola.
Při hře panovala velmi ostrá atmosféra, boje byly nelítostné. Starší žáci
většinou velmi špatně nesli úspěchy mladších kolegů, ale hra je hra. Jeden
závodník dokonce neunesl napětí a ze hry proti pravidlům odstoupil.
Nezbývá něž popřát postupujícím pevné nervy, mnoho „šestek“ a
v neposlední řadě také zdraví, aby se druhé kolo mohlo konečně uskutečnit.
Výtvarná dílna již počtvrté
Ve čtvrtek 18. ledna 2007 odpoledne měli žáci, jejich rodiče i kreativní
nadšenci z řad veřejnosti možnost přijít do školy a vyzkoušet si výrobu
ozdobných mýdel. Odlévali jsme mýdla z průsvitné glycerínové hmoty,
zdobili běžná mýdla a vyráběli bylinková mýdla. Opět panovala báječná
atmosféra plná pohody a radosti z povedeného dílka.
Těšíme se na naše příští setkání, kdy budeme vyrábět olejovou
lampičku. Současně si dovolujeme pozvat i další přátele kreativních činností
k nám do školy na některou další výtvarnou dílnu.
Mgr. Veronika Vaňousová
-5-

Děvčata z druhého stupně pomáhají při rekonstrukci Obecní knihovny
Sopotnice, zejména při vytváření počítačového katalogu knih.
Škola se také zapojila do projektů putovní výstavy „Ježčí miminka“
a celorepublikové sportovní korespondenční soutěže „Fit bez puku“ pro 5. –
9. ročník. O výsledcích vás budeme informovat v dalších číslech SZ.

Zápis do první třídy 2007 – 2008
Ve středu 24. ledna se v naší ZŠ od 14 hodin uskutečnil zápis budoucích
prvňáčků. Předškoláci přicházeli v doprovodu svých rodičů i celých rodin,
aby se pochlubili, jak se připravili na vstup do „velké školy“. Každé dítě se u
zápisu samo představilo, prohlédlo si 1. třídu, poznávalo barvy, geometrické
tvary, číslice, některé i písmenka, zarecitovalo básničku, zazpívalo písničku.
Za odměnu si každý zapsaný žák vybral jeden z velikých pestrých
kornoutů s tajemným překvapením, které jim při výtvarné výchově vyrobil 8.
ročník. Žáci 9. ročníku pro své nástupce zhotovili na počítačích vkusné
upomínkové listy na jejich zápisový den.
S budoucím 1. ročníkem se seznámila nejen učitelka 1. třídy, ale i paní
ředitelka a výchovná poradkyně. Milými hosty byli i paní učitelky z mateřské
školy.
Do 16,30 hodin bylo zapsáno celkem 15 dětí.
Mgr. Věra Vašková

Pozvánka na masopust
V sobotu 10. února pořádají místní ČČK a SDH v naší obci tradiční
masopustní veselí. Průvod masek vyjde za doprovodu Sopotnické dechovky
ve 14 hodin z parkoviště u Orličanu a bude směřovat ke kostelu, dále přes
Čtvrť směrem k Šafářovým, kde budou připraveny soutěže pro děti a
vyhodnocení nejlepších masek. Od večerních hodin začne taneční zábava.
V uplynulých letech se tato akce setkala s velkým ohlasem. Průvodu se
účastnily desítky masek. Lidé často vycházeli před dům průvod pozdravit,
leckdo našel i tácek se štamprlátky na „občerstvení“. Těšíme se, že i letos se
tato akce setká se vřelým přijetím.
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Jízdní řády
Vlak
Odjezdy ze Sopotnice směr Doudleby
4:36 1 - 6, nejede 9.6., 6. a 7. 7., 29. 9.
6:16 1 - 6, nejede 9.6., 6. a 7. 7., 29. 9.
7:15
8:52
10:42
13:51
15:08
16:21 jede v x
17:05
18:58
20:57
Odjezdy ze Sopotnice směr Letohrad
5:02 1 - 6, nejede 9.6., 6. a 7. 7., 29. 9.
6:04
9:17
11:08
13:13
14:53
16:54
18:10
19:10
22:07 jede v x

Autobus
Odjezdy ze Sopotnice „Požární zbrojnice“ směr Ústí nad Orlicí
5:14 jede v x
D 6:15 x, jede do 25.6. v 1 a od 3.9., 10.4., 2. a 9. 5., nejede 30.4., 7.5.
D 7:06 jede v x
7:09
D 8:12 jede do 29.6. a od 3.10. v x
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9.14 jede v x
11:13
D 11:23 jede v 7, 9.4., 1. a 8. 5., nejde 8.4.
11:36 jede do 29.6. a od 7.9. v 5, 1.2., 4.4. 27.9., 24.10., nejede 2.2.,
6.4., 28.9. a 26.10.
13:14 jede v x
D 13:41 jede v 7, 9.4., jede do 25.5. v 5, 27. a 28. 9., od 5.10. v 5,
nejede 8.4.
D 14:41 jede v 7
15:09 jede v 6 a 7
15:14 jede v x
16:18 jede do 29.6. a od 3. 9. v x
D 16:20 jede v 7, nejede 8.4., 5.7., 17.11.
D 16:26 jede v x
D 16:35 jede v x
D 17:11 jede do 24.6. a od 2.9. v 7, 9.4., nejede 8.4.
17:14 jede v x
19:14
D 19:20 jede do 24.6. a od 2.9. v 7, nejede 8. a 29. 4., 6.5.
23:07 jede v x
Odjezdy ze Sopotnice „Požární zbrojnice“ směr Vamberk
4:48 jede v x
D 6:12 jede v x
6:49 jede v x
8:44 jede v 6 a 7
8:48 jede v x
10:49 jede v x
D 11:43 jede v 6, 10.2., 1. a 8. 5., 5.7., 28.9.
D 12:13 jede v x
12:44 jede v 6 a 7
12:48 jede v x
D 13:27 jede do 29.6 a od 7.9. v 5, 1.2., 4.4., 27.9., 24.10.,
nejede 2.2., 6.4., 28.9., 26.10.
D 14:05 jede v x
14:54 jede v x
D 15:04 jede v x
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15:05
16:44
16:48
D 17:13
D 18:40
18:49
D 18:55
D 20:00
20:49
D 21:17
D 22:05

jede do 29.6 a od 7.9. v 5, 1.2., 4.4., 27.9., 24.10.,
nejede 2.2., 6.4., 28.9., 26.10.
jede v 6 a 7
jede v x
jede do 29.6. a od 7.9. v x, jede 7, 9.4., nejede 8.4.
jede v 7, 9.4., nejede 8.4.
jede v x
jede do 25.5. a od 5.10. v 5, jede 27. a 28. 9.
nejede v x a 6, 8.4., 5. a 6. 7., 28.10.
nejede 17.11.
jede do 24.6 a od 2.10. v 7, nejede 8. a 29. 4., 6.5.
jede do 24.6 a od 2.10. v 7, jede 9.4., nejede 8.4.

D = dálkový spoj, čísla 1 - 7 = pondělí - neděle, x = pracovní dny

Informace z místní pošty
Od 1. února dochází ke drobné změně hodin pro veřejnost na naší poště.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00

13.15 - 15.15
zavřeno
13.15 - 16.00
13.15 - 15.15
13.15 - 15.15

Z naší mateřské školy
Svátek sv. Martina - 11. listopadu
Říká se, že: „ Na sv. Martina – bývá bílá peřina.„ Martin nám, ale žádný
sníh nepřinesl. O tom to svátku se děti dozvěděly spoustu nových věcí o
tradici a zvyku sv. Martina. Děti si vyrobily plášť, meč, korunu a koně –
hrály si na vojáky jako byl Martin. S dětmi jsme si povídaly
i o tom, že hospodyňky pekly Martinskou husu a Martinské rohlíky.
Proto jsme se rozhodly, že si s dětmi Martinské rohlíky upečeme. Děti
pomáhaly zadělávat těsto, mlet mák a válet rohlíky. Myslím si, že toto
Martinské téma se všem líbilo a příští rok se na sv. Martina budeme těšit!
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Vánoční besídka u stromečku – 19. prosince
Na začátku prosince, kdy nás ve školce poctil návštěvou sv. Mikuláš se
již děti nemohly dočkat příchodu Vánoc- Štědrého dne. A aby jim ta doba –
doba adventní rychleji utekla čekala nás spousta práce.
Pečení perníčků (zdobení), výzdoba tříd a šaten, výroba rybek
z vizovického těsta, výroba vánočních přáníček a završení všeho byla
Vánoční besídka.
Děti měly připravené pásmo písniček a básniček. Na konci besídky jsme
si všichni zazpívali vánoční koledy a nemohla chybět již očekávaná nadílka.
Myslím si, že potlesk rodičů a ostatních návštěvníků besídky byl velký a to
svědčilo o tom, že se dětem besídka vydařila.
Koleda tří králů – 8. ledna
„…a nový rok vám vinšujem.„ Touto již tradiční koledou jsme s dětmi
vinšovaly nový rok lidem v Sopotnici. Děti se převlékaly za tři krále –
Kašpara, Melichara a Baltazara a zpívaly tří královou koledu. Tato tradice je
velice oblíbená nejen u dětí, ale i u lidí z obce. Touto cestou vám též přejeme
do nového roku 2007 zdraví, štěstí a dlouhá léta….
Motlová Markéta
Mikuláš
Jak to tak bývá období, kdy se blíží Mikulášská nadílka jen hýří
emocemi a napjatou atmosférou mezi dětmi. Některé děti jsou vystrašené,
jiné se hájí tím, že ten, kdo je hodný se přeci bát nemusí. Marně paní učitelky
dětem vysvětlují, že není čeho se bát, protože pod převlekem se skrývá
obyčejný člověk. Při setkání s čertem a Mikulášem vezme veškeré
vysvětlování za své.
I my jsme se ve školce pilně připravovali na Mikulášskou besídku.
Nacvičovali jsme básničky a písničky, které jsme hodlali předvést rodičům.
Po zdárném absolvování „pásmíčka„ přišla ta očekávaná chvíle, která již
předem i ty největší zlobivce vřadila mezi hodné a poslušné děti - škoda, že
to netrvalo déle – přišel čert s Mikulášem. Čert byl velice hodný a i přes to
mu některé děti slibovali, že se zbaví svých neduhů, nebudou zlobit, budou
poslouchat… Některé si na něj i nebojácně sáhly. Během nadílky každé dítě
dostalo několik dárečků v podobě sladkostí. Věřím, že nadílka se líbila všem
zúčastněným.
Divadlo – Betlémská hvězdička
Před Vánocemi bývá zpravidla čas, kdy se připomíná vznik tradice a
význam Vánoc. Toto bylo i hlavním záměrem paní Michaely Novozámské,
která pořádala toto Vánoční představení plné koled, povídání o vánocích a
jejich vzniku. Na scéně byla nainstalována veliká Bible, pomocí které byl
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vyprávěn příběh o malého Ježíška, jeho narození i cesty tří králů, kteří byli
ztvárněni pomocí loutek vystupujících z knihy. Představení děti velice
upoutalo a známé koledy a vánoční písně si s chutí zazpívaly s hlavní
protagonistkou.
Rozbalování dárků
Období, na které se děti z celého roku asi nejvíce těší jsou Vánoce a
rozbalování dárků. Tuto slavnost jsme osobně zažili i ve školce. Nejdříve
jsme zazpívali několik koled a potom bedlivě poslouchali jestli od na našeho
školkového zvonečku náhodou někdo nezazvoní. Dočkali jsme se!!! Ozval se
zvoneček a děti celé natěšené a udivené šli společně s p. učitelkami ke
stromečku. Nadšení, veselí a rozzářená očka se jen těžko popisují. Bylo
nádherné vidět děti jak samou nedočkavostí hoří, aby si mohly také rozbalit
nějaký ten dárek z pod stromečku. Na všechny se několikrát dostalo. Za
chvíli školka byla zavalená krabicemi, obaly, výskajícími dětmi, které se
zabrali do hraní s novými hračkami. Z her se speciálně mohly děti těšit celý
týden, který byl vyhrazen seznamování a hraní s novými dárky.
Nicol Brožová
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny: 20.2., 27.2., 6.3., 27.3., 17.4., 24.4., 22.5., 29.5., 12.6., 19.6. 2007
Místo: Mateřská škola v Sopotnici Od: 14,30 hod. Do: 16,00 hod.

Školní jídelna
Z důvodu rozpočtových změn dochází od 1.3.2007 ke změně pracovního
úvazku u vedoucí ŠJ. Od tohoto termínu bude k zastižení ve školní jídeln ě
v pracovní dny od 6,00-10,00 hod. Od II. pololetí školního roku převádíme
platby stravného a školného na bezhotovostní formu úhrady.
U cizích strávníků (důchodci) zůstává možnost výběru formy úhrady.
Buď v hotovosti jako doposud - poslední dva dny v měsíci na měsíc
následující od 6,00 – 10,00 hod. ve školní jídelně.
!!!NOVĚ také v hotovosti při rozvozu obědů přímo u vedoucí
stravování, nebo bezhotovostní úhradou.
Stravné a školné strávníků MŠ, ZŠ lze hradit pouze bezhotovostním
převodem. Žádáme Vás, aby jste platby stravného, školného na následující
měsíc poukázali na účet MŠ vždy do 25. v měsíci předcházející stravování!
Číslo účtu: 181 628 824/0300 Variabilní symbol(VS): rodné číslo dítěte
Specifický symbol (SS): 602 10.stravné.
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Z důvodu přesné evidence Vašich jednotlivých měsíčních plateb byl pro
školní jídelnu zakoupen a instalován program, který zároveň usnadní
kontrolu došlých plateb. Nově tedy lze:
Ø v případě úhrady stravného či školného u dvou a více dětí či strávníků
z jedné rodiny (např. dítě MŠ + dítě ZŠ, 2děti MŠ, cizí strávník + dítě MŠ,
apod….) lze dohodnout formu úhrady společnou částkou s uvedením VS
jednoho z dětí – na telefonu u vedoucí stravování.
Ø také lze propojit školné i stravné na jednu bezhotovostní platbu –
s použitím pouze společného VS.
Vyúčtování skutečných nákladů stravování bude prováděno ročně (ZŠ
k 30.6., MŠ k 31.8., případně dle individuální žádosti). Pokud máte zájem o
kontrolu počtu odhlášek a přihlášek stravného v předchozím měsíci využijte:
MŠ – informační list stravného umístěný v šatnách MŠ,
ZŠ – na telefonu či osobně od 6,00-10,00 hod. u vedoucí stravování.
Z výše uvedeného vyplývá, že nemusí docházet k hromadění plateb, neboť po
Vaši kontrole lze platbu na příští měsíc poměrem odhlášených obědů ponížit.
Vzniklé přeplatky Vám vrátíme na Váš účet, ze kterého probíhá úhrada,
případně dle Vaši písemné žádosti. Přeplatky je možno převést do
následujícího roku, nebo převést na sourozence – a to na základě Vaši
písemné žádosti o vypořádání přeplatku.
Zavedený systém odhlášek a přihlášek stravného zůstává beze změn.
Školní jídelna: 465 584 190, 739 755 742
Diblíková Michaela

Významné ocenění
29. ledna se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskutečnilo slavnostní
vyhodnocení 38. ročníku ankety o nejúspěšnější sportovce, rozhodčí,
cvičitele a trenéry regionu Ústí nad Orlicí za rok 2006. Mezi vyznamenanými
byl také Miloslav Coufal, který obdržel zvláštní ocenění.
Miloslav Coufal je 45 let předsedou TJ v obce, plných 35 let stojí v čele
organizačního štábu, který pořádá populární akci „Přes tři hrady.“ Velmi
dobrých výsledků dosáhl při práci s mládeží na ZŠ v atletice, byl hlavním
organizátorem tradičních přespolních běhů a dlouhá léta pracoval v okresním
orgánu ČSTV.
Panu Coufalovi děkujeme za práci pro rozvoj tělovýchovy v obci,
přejeme hodně zdraví a ještě hodně úspěšných akcí pod jeho vedením.
Josef Diblík
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Filmové kroniky na Habřince
K ojedinělému projektu se spojily obce České Libchavy a Sopotnice.
Dohodly se na společném promítání filmových kronik svých obcí, které jsou
v naprosté většině natočeny Josefem Hradeckým. Patronát nad projektem
převzaly oba obecní úřady. Jedná se o šest promítání vždy v neděli odpoledne
od 16,00 hod. v restauraci Habřinka v Českých Libchavách. Zájemce z obou
obcí sváží autobus obecního úřadu České Libchavy, podle předem
oznámeného jízdního řádu.
Zahajovací projekce se konala v neděli 14. ledna 2007 za nečekané
účasti 160 diváků z obou obcí. Autobus, jedoucí ze Sopotnice, byl zcela
zaplněn. Na programu byly snímky jak z Českých Libchav, tak ze Sopotnice.
Diváci shlédli snímek Kroniky a kronikáři Českých Libchav v roce 2000 a
Čarodějnice 2002 v Českých Libchavách. Po přestávce následovala druhá
část programu, věnovaná snímkům ze Sopotnice. Josef Hradecký vybral
snímky Vteřiny našeho života ročník 1982, Vteřiny našeho života ročník
1983 a Plynofikace sopotnické školy v roce 2005. Před začátkem promítání
pozdravili přítomné občany starostové obou obcí, pánové František Šalda a
ing. Josef Vondráček. Promítací aparaturu zapůjčil a obsluhoval p. Luděk
Vinzens. Po dvouhodinovém promítání odcházeli diváci spokojeni a již se
těšili na příští neděli.
Druhé promítání na Habřince se uskutečnilo v neděli 21. ledna 2007.
Nový autobus obecního úřadu České Libchavy opět svážel občany obou obcí,
ale tentokrát se jich sešlo méně než před týdnem. Pořadatelé jich napočítali
110. I tak je to slušná účast. Ti, kteří přišli, viděli tentokrát pouze snímky
z Českých Libchav, jak je v plánu projektu. Ve více než dvouhodinovém
programu se promítala Videokronika obce České Libchavy 1988 – 1989,
nafilmovaná starostou Františkem Šaldou. Kromě řady událostí z těch let, si
přítomní připomenuli bourání staré Groherovy hospody a stavbu nového
motorestu. Na této akci odpracovali stovky brigádnických hodin, ale stavba
zůstala do dnešních dnů nedokončená. Po přestávce následovalo promítání
Videokroniky obce České Libchavy ročník 2005. Po skončeném promítání se
ozval potlesk, jako poděkování spokojených diváků autorům projektu.
Třetí promítání proběhlo v neděli 28. ledna 2007 a diváci viděli snímky
pouze ze Sopotnice. Byly to Vteřiny našeho života – ročník 1992, Sopotnice
v krajkách (výstava v roce 2006) a Sopotnický masopust 2006.
Další neděli je volno, nepromítá se a pokračovat se bude opět v únoru
11., 18. a poslední promítání je na programu 25. února 2007.
mc
- 13 -

Vánoční koncert Gemmy
Tradiční vánoční koncert sopotnické instrumentálně vokální skupiny
Gemma se uskutečnil v chrámu sv. Zikmunda v Sopotnici dne 30. prosince
2006. Krátce po 17. hodině byly všechny chrámové lavice zcela zaplněny.
Koncertu bylo přítomno na 90 vděčných posluchačů, kteří si svou účastí na
tomto koncertu zpříjemnili letošní Vánoce.
Program byl sestaven z oblíbených populárních skladeb, písní a koled.
Na úvod zazněla koleda Narodil se Kristus Pán a pak už následovaly další a
další písně. Posluchači tak vyslechli skladby Rybovy, Mozartovy, Linkovy,
písně skupiny ABBA a koledy české i jednu sicilskou. Pořad byl zakončen
koledou Tichá noc.
Zaplněný kostel odměnil účinkující dlouhotrvajícím potleskem, takže
Gemma k potěše posluchačů přidala další tři písně. V úplném závěru
vystoupil starosta p. ing. Josef Vondráček, který ocenil práci skupiny a
účinkujícím poděkoval jménem všech přítomných za krásný vánoční zážitek.
Vystoupením v Sopotnici Gemma zakončila šňůru vánočních koncertů,
kterou v letošním předvánočním čase absolvovala. Jejich koncerty
v Záchlumí, Proseči, Krouně a Hnátnici se setkaly s velkým zájmem a
příznivou odezvou.
mc

Tři králové našli cestu i do Sopotnice.
Ke každému začátku roku patří už po řadu let takzvaná „Tříkrálová
sbírka“. Koledníci navštěvují rodiny a koledují o příspěvek na sociální
programy, které zajišťuje Česká katolická charita. Vybrané peníze se přitom
rozdělují tak, že na programy realizované v regionu se z vybraných peněz
přiděluje 65% a na programy zajišťované z centra 35%. Svým příspěvkem
podporujeme tedy hlavně to, co se uskutečňuje v rámci místní charity, která
sbírku organizuje.
Po dlouhé době a možná poprvé vůbec, se tato sbírka uskutečnila i u nás
v Sopotnici. Dík iniciativě pana učitele Mgr. Františka Zemana a paní A.
Vondráčkové byly vytvořeny dvě skupiny koledníků (kluci Janečkovi se sl.
Hanou Prachařovou a Pavel Jariš, Martina Kalousková a Marika Čubyrko
s paní Vondráčkovou), které navštívily mnoho sopotnických rodin a
vykoledovaly celkem 4 821,-Kč.
Děti a myslím i doprovod, byly po několikahodinovém koledování hodně
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unavené, ale šťastné, že dělaly užitečnou věc, která pomůže třeba jejich méně
šťastným kamarádům. Byly rády, že v převážné většině rodin se jim dostalo
vlídného přijetí a že z jejich návštěvy měli mnozí očividnou radost. Člověk
potřebuje ke své spokojenosti vykonat občas něco dobrého, někoho
obdarovat.
Dík patří všem dárcům, omluva zase těm, ke kterým koledníci nepřišli.
Pro pouhé dvě skupiny na celou Sopotnici to byl příliš náročný úkol.
Doufejme, že v příštím roce bude více koledníků i těch, kterým tříkrálová
koleda udělá radost.
PJM

Ze sportu
Z turistiky
24. Novoroční výšlap byl letos deštivý. Za drobného deště jej
absolvovalo 15 veskrze tradičních účastníků, kteří vzhledem k počasí šlapali
po silnici či pevných cestách. Část jich zamířila přes Brnou, Potštejn, Záměl
zpět do Potštejna, kde se setkala s dalšími turisty, kteří šli kratší trasu
Modlivým dolem. Po obědě v restauraci Pod Lipami se všichni společně
vraceli do Sopotnice. Navzdory novoročnímu dešti se akce vydařila a všichni
doufají, že ten příští Novoroční výšlap bude zase na sněhu.
Do Králík za betlémem vyjeli naši turisté a další příznivci této akce
již podeváté v sobotu 6. ledna 2007. Z vlaku v Králíkách nás vystoupilo 32.
Nejdříve se šlo na prohlídku tamního muzea a pak k Hejtmanským
k betlému. Potěšili jsme se pohyblivým betlémem, zazpívali jsme si koledy a
pak jsme poseděli při besedě a občerstvení u Hejtmanských v obývacím
pokoji. I zde se to neobešlo bez zpěvu, když Láďa Hejtmanský
spoluúčinkoval s vozembouchem. Poděkovali jsme paní domu za
pohostinnost a vyšli jsme na Hedeč. Po obědě v Poutním domě jsme sešli
dolů na vlak a odjeli jsme spokojeni domů
Výroční členská schůze odboru KČT proběhla v pátek 19. ledna
2007 v restauraci U Šafářů. Zúčastnilo se jí 14 členů odboru. Schůze
zhodnotila uplynulý rok a přijala plány na rok 2007, zejména na pochod Přes
tři hrady, jehož 35. ročník se koná 5. května 2007.
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Naši hokejisté bojují dále
Tygři TJ Sopotnice odehráli poslední zápasy v základní skupině, v níž
skončili na 5. místě, těsně pod postupovou příčkou do I. ligy.
Zbývající zápasy v základní skupině skončily pro naše mužstvo těmito
výsledky :
Tygři TJ Sopotnice – BHC Berentzen Ústí n. Orl. 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Tygři TJ Sopotnice – LDM Česká Třebová 6:5 (3:3, 2:0, 1:2)
Vzhledem ke stejnému počtu bodů s mužstvem Olbena Lukavice rozhodl
o postupu do I. ligy vzájemný zápas, který byl 5:3 ve prospěch Olbeny, která
skončila na 4. místě. Naše mužstvo tedy obsadilo v základní skupině 5. místo,
když 5 zápasů vyhrálo a 4 prohrálo, s poměrem branek 50:37 a 10 body.
Ve II. lize budou hrát Tygři TJ Sopotnice s mužstvy LDM Česká
Třebová, Buldoci Velká Skrovnice, Pašáci Jehnědí, Bejci Koldín, Sokol
Líšnice, Ants Knapovec, BHC Berentzen Ústí a Oftis Ústí. Zatím byl odehrán
jeden zápas.
Tygři TJ Sopotnice – Ants Knapovec 7:3 (2:0, 2:2, 3:1)
mc

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Vondráček, učitelé ZŠ a ŠD, učitelky MŠ,
Mgr. Hana Prachařová, P. ing. Jiří Mára, Josef Diblík
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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