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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
v březnu - měsíci knihy - jsme po čtvrtroční pauze znovuotevřeli místní
knihovnu. Taky se tu uskutečnil jeden koncert a začala výstava Řemesla a
živnosti v Sopotnici. Ale nežili jsme jen kulturou...
12. - 15. března jsme ve spolupráci se SÚS Ústí nad Orlicí obnovili
příkopy na horním konci. Ne všude bylo možné se s technikou dostat, někde
naopak byla těžká technika příliš hrubá, ale každopádně Vám děkuji za
pochopení, stejně tak děkuji i všem, kteří pomohli s koncovou „estetickou“
úpravou kolem svých pozemků.
19. března najela do vsi další technika - tentokrát na vybírání potoka. Byl
vybrán úsek v centru obce, který určila Vodohospodářská správa. Ta rovněž
financovala veškeré práce. V průběhu těchto prací došlo k poškození
chodníku naproti prodejně Konzum. Vzhledem k jeho stavu již bylo
bezpředmětné jej záplatovat, proto byl tento úsek vybetonován. I na tom se
finančně podílela firma, která prováděla čištění potoka.
Při vybírání potoka zároveň vyšlo najevo, že potoční tarasy jsou často
v ještě zoufalejším stavu, než se zdálo. U Tichých už by ani nemělo význam
spravovat silnici, neboť tam již ujíždí celý břeh. Před opravou komunikace je
tedy nutné v tomto úseku nejprve opravit taras, což je bohužel dosti nákladné.
Naštěstí se spousta prostředků ušetřila díky místnímu Sboru dobrovolných
hasičů. Ti v sobotu 31. 3. uspořádali brigádu, při které vybetonovali chodník
naproti prodejně Konzum a zbudovali základy potočního tarasu U Tichých.
Po zatvrdnutí základů taras ještě dokončí. Brigády se zúčastnili: Jan Antušek,
Jan Buben st., Antonín Bušák ml., Ladislav Felcman, Bronislav Frydrych,
Petr Hájek, Jakub Hynek, Josef Hynek, Radek Hynek, Lukáš Malina, Jan
Palčisko, Martin Syrový, Josef Vondráček, Vojtěch Vondráček a Zbyněk
Vondráček. Výrobu a dopravu materiálu zajistili Martincovi č.p. 12.
Děkuji všem, kdo přiložili ruku k dílu - přispěli ke zvelebení obce a
ušetřili nám velké částky z obecního rozpočtu.
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Během března jsme také podali 2 žádosti o dotaci. U Ministerstva pro
místní rozvoj na technickou infrastrukturu - parcely v Průhoně. Další žádost
směřovala k Pardubickému kraji - na hasičské auto. Budeme doufat, že
nějaké prostředky pro rozvoj obce získáme.
V březnu jsme měli možnost zbavit se kovového šrotu. S úklidem
budeme pokračovat i tento měsíc. V sobotu 14. dubna proběhne sběr
nebezpečného odpadu. Bližší informace jsou uvedeny na straně 16.
V pátek a sobotu 20. a 21. dubna budou na pěti místech naší obce
přistaveny velkoobjemové kontejnery na komunální odpad. Na horním konci
u odbočky do Pasek a u odbočky „ke brodu“ u Vašátkových č.p. 131, pod
Čtvrtí u garáží, na dolním konci na Záhumení mezi Prachařovými č.p. 322 a
Diblíkovými č.p. 208 a u Hynkových č.p. 2. Do těchto kontejnerů máte
možnost uložit různý odpad z domácností, který nelze dát do tříděného
odpadu. V žádném případě sem nepatří bioodpad (tráva, listí, větve apod.),
nebezpečný odpad ani stavební suť či zemina.
Jak jste si jistě povšimli, na obecní bytovce se pilně pracuje. V březnu se
začala budovat opěrná zeď a započalo se s montáží zateplení budovy.
Pokračovalo se v úpravách dvora. Byly dokončeny podlahy v 1. a 2. patře,
hotová je i kotelna. Kdo máte ještě zájem o přidělení bytu, neotálejte a žádost
prosím zašlete do konce dubna.
Zanedlouho začneme sekat trávu. Abychom mohli udržovat i hřbitov,
prosím Vás, abyste si do konce dubna uklidili vázy popř. další věci, které
máte schované za hroby. Při sekání by se rozbily. Děkuju.
Ještě se také vrátím ke studním. Mnozí jste v Ústí nad Orlicí zjistili, že
budete potřebovat i vyjádření hydrogeologa. Byla by možnost využít
„množstevní slevy“, pokud by se v obci našlo více zájemců o tuto službu.
Kdo máte zájem - ozvěte se mi prosím (465 584 128).
Ať se Vám daří!
Josef Vondráček
Váš starosta
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Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce konané 13. 3. 2007
Ø ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1045/18 v k.ú. Sopotnice o
výměře cca 22 m2 za cenu 50,00 Kč/m2. Prodej bude realizován po
vyhotovení GP.
Ø ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje studny na pozemku parc.č. 1023/3
v k.ú. Sopotnice u domu čp. 280
Ø ZO bere na vědomí žádost ředitelky ZŠ Sopotnice Mgr. Vaškové o
odvolání z funkce ředitelky ZŠ a ukončení jejího pracovního poměru
k 31.7.2007 v souvislosti s jejím odchodem do důchodu
Ø ZO bere na vědomí zprávu o změně otvírací doby na místní poště a
pověřuje starostu ještě jednou oslovit ředitelství pošt s návrhem na úpravu
pracovní doby.
Ø ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Stonožka
Sopotnice ve výši 171.103,97 Kč s tím, že do rezervního fondu MŠ bude
převedena částka 151.103,97 Kč a do fondu odměn částka 20.000,00 Kč

zasedání rady obce
Ø Rada zřizuje Komisi životního prostředí ve složení Ing. Josef Hájek,
Sopotnice 41 (předseda), Jiří Komprs, Sopotnice 349 a Stanislav Beneš,
Sopotnice 123. Komise bude působit v měsících: březen, duben, květen,
září, říjen a listopad.
Ø Rada bere na vědomí výsledek hospodaření ZŠ Sopotnice a schvaluje jeho
rozdělení následovně: Do rezervního fondu 3.297,39 Kč a zbylou částku
1700,- Kč do fondu odměn.
Ø Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 1000,- Kč organizaci Českého svazu
včelařů na uspořádání výstavy.
Ø Rada pověřuje ředitelku MŠ p. Diblíkovou výběrem dodavatele a nákupem
nové pánve pro místní školní jídelnu.
Ø Rada jmenuje tyto členy konkurzní komise:
1. Za zřizovatele Ing. Josefa Vondráčka - starostu a Martina Panuše - člena
rady.
2. Za krajský úřad PhDr. Jana Šponera - pracovníka OŠMS.
3. Jako zástupce z řad ředitelů jiné školy Mgr. Ivu Kalvachovou - ředitelku
ZŠ České Libchavy.
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4. Za pedagogický sbor ZŠ Sopotnice Mgr. Evu Rakovou - učitelku v ZŠ
Sopotnice.
5. Za Českou školní inspekci Mgr. Jaroslava Loučku - školního inspektora.
6. Za školskou radu JUDr. Jitku Kubovou - členku školské rady.
Ø Rada jmenuje tajemnicí konkurzní komise Danu Malinovou.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Z naší školy
Výlet do ZOO
Na doporučení svých starších "kolegů" se žáci pátého ročníku společně s
paní učitelkou Korábovou a Vondráčkovou rozjeli do pražské zoologické
zahrady v Troji. Více jak hodinu jsme si připadali jako v dalekých krajích konkrétně v indonézské džungli, a to proto, že jsme se zúčastnili výukového
programu s názvem "za zvuky tamtamů". Děti byly rozděleny do dvou
kmenů, dostaly kmenová jména a plnily rozličné úkoly. Např. poznávaly kůži
ze svlečeného hada, zvířecí stopy nebo peří z exotických ptáků. Největším
zážitkem však pro mnohé z nás bylo, když jsme od našeho průvodce dostali
do ruky živého hada. Někdo se bál, ale většina si ho chtěla "pochovat".
Po velice zajímavém programu jsme se vydali na obhlídku jednotlivých
pavilonů se zvířaty. Viděli jsme vše podstatné, co ZOO nabízela. Díky
krásnému a teplému jarnímu počasí se nám nechtělo domů a touto cestou
děkujeme všem rodičům za shovívavost, protože jsme se vrátili o dvě hodiny
později, než jsme slíbili.
hk
Den knihy
V úterý 20. března proběhl na prvním stupni „Den knihy.“ Tento den se
nesla výuka v duchu projektového vyučování. Dni knihy předcházela velká
příprava. Během ranního vyučování se děti seznámily s literárními pojmy a
žánry, navštívily místní knihovnu, hledaly v encyklopediích, kreslily
pohádkové postavy, vyplnily pohádkový kviz. Samozřejmě nechyblěly
jazykolamy, hádanky, pantomima a vlastní knížky. V odpoledních hodinách
sekonala recitační sotěž za účasti veřejnosti. V porotě seděli zástupci
pedagogů i rodičů. Ceny předával pan starosta a o fotodokumentaci se
postarala p. uč. Korábová.
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Výsledky:
I. kategorie
1. Jakub Janeček
2. Roman Lacko
3. Michaela Benešová
II. kategorie
1. Václav Jareš
2. Kristýna Kopsová
3. Josef Martinec
III. kategorie
1. Marie Diblíková
2. Kateřina Hájková, Petr Martinec
3. Eliška Vítková, Adéla Kiselová
Tento projekt také probíhal ve spolupráci se školní družinou. Den se
dětem velice líbil a budeme se těšit za rok...
pv
Matematický klokan
V pátek 16. března srovnávali žáci naší školy své logické uvažování
s dětmi z celého světa v rámci známé matematické soutěže. Je zajímavé a
současně chválihodné, že druhý stupeň byl zdrcen porážkou od páťáků. Ti
získali v celkovém pořadí první tři místa. Možná by se starší žáci měli nad
tímto faktem zamyslet...

Pokus o rekord
Žáci naší školy připravují na pondělí 23. 4. velkolepou akci. Společnými
silami se pokusí vytvoří nový český rekord - složit co největší počet mozaik
z víček od PET lahví ve tvaru státních vlajek. Rekord přijedou posoudit
zástupci Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která vytváří databázi českých
rekordů. Dovolujeme si oslovit případné sponzory, kteří by mohli přispět i
malou finanční částkou na pokrytí nákladů spojených s příjezdem komisařů.
Děkujeme všem za přízeň a srdečně zveme všechny, kteří nás chtějí podpořit
na hřiště.
vv
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Lyžařský výcvik
Rok uběhl jako voda a my jsme opět 18. února vyrazili na týdenní
lyžařský výcvik, kterého se zúčastnilo 20 žáků ze 7. až 9. ročníku. I když
letošní zima byla skoupá na sníh, byli jsme mile překvapeni dobrými
podmínkami na sjezdové lyžování. Sjezdovku u chaty, kam již několik let
jezdíme, jsme ještě v neděli vyzkoušeli. Na lyžařský výcvik jsme byli
rozděleni do tří družstev. Jedno vedl pan učitel Adam Fikejs, druhé paní
učitelka Petra Vondráčková a třetí paní ředitelka Věra Vašková. Druhý den
již všichni jezdili na vleku a úspěšně sjížděli celou sjezdovku. Podmínky pro
běžky byly horší, a tak jsme si za závodili na loučkách ke Kunčině Vsi.
Tradiční výstup na Velkou Deštnou jsme letos neuskutečnili. Večery jsme
trávili společnou zábavou. Na její přípravě se podíleli žáci i učitelé.
Závody ve slalomu:
1. Tomáš Blažek /8. roč./
2. Václav Peterka /7. roč./
3. Pinkava Martin /7. roč./
1. Denisa Faltusová /9. roč./
2. Lucie Martincová /8. roč./
3. Hana Jarešová /9. roč./
Závody v běhu na lyžích :
1. Beneš Michal /8. roč./
2. Václav Peterka /7. roč./
3. Jan Papáček /9. roč./
1. Hana Jarešová /9. roč./
2. Hana Cabalková /9. roč./
3. Denisa Faltusová /9. roč./
Mgr. Věra Vašková
Sportovní soutěž – Klokan cup
V průběhu měsíce března se žáci 6. – 9. ročníku zúčastnili tělovýchovné
soutěže, podle absolvovaných disciplín příznačně nazvanou Klokan cup.
Soutěžní úkoly prověřovaly zvláště odrazovou dynamiku. Každý žák uplatnil
své schopnosti v 5 disciplínách – skok snožmo do dálky, trojskok snožmo,
skok dosažný, přeskoky lavičky za 1 minutu a nejnáročnější tříminutové
skákání přes švihadlo. V této korespondenční soutěži nás reprezentují 4 týmy,
složené vždy z 3 chlapců a z 3 dívek. O jejich umístění budeme informovat.
fz
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Den knihy
U příležitosti Měsíce knihy si žáci a vyučující ZŠ Sopotnice vyzkoušeli
netradiční vyučování. Projekt Den knihy si vyžádal zhruba měsíční přípravu.
Spočívala např. v přípravě recitátorů (6 z každého ročníku), zhotovení
diplomů, programů a jiných ocenění, zajištění exkurzí do knihoven,
tématické výzdoby školy aj. Čtvrtek 22. 3. 2007 patřil celý českému jazyku a
literatuře. Žáci soutěžili ve čtenářských dovednostech, účastnili se besed o
knihách, připravili výstavky knih a časopisů, měli možnost zakoupit si levné
knihy, zkoušeli ilustrovat svou oblíbenou knížku, vyrobit záložku do knihy
nebo její přebal, byli na exkurzi v knihovně, hráli si se slovy, rýmy,
sestavovali krátké vtipné SMS zprávy, hledali informace na internetu, bavili
se jazykolamy a nejrůznějšími jazykovými a literárními hrami. Odpoledne se
uskutečnilo školní kolo Přehlídky dětských recitátorů (již 11. ročník).
Výkony většiny dětí výrazně převyšovaly průměrnou úroveň. I tímto
způsobem vítězům blahopřejeme.
Výsledky III. kategorie (6.-7. ročník)
1. místo neuděleno
2. místo Martina Kočová
3. místo Stanislav Beneš
Výsledky IV. kategorie (8.-9. ročník)
1. místo Jan Papáček
2. místo Aneta Panušová
3. msíto Barbora Martinková

Olympiáda v českém jazyce
Krátce před Vánocemi 2006 přihlášení žáci z 8. a 9. ročníku psali školní
kolo OČJ. O jeho náročnosti svědčí výsledky. Ze 16 účastníků se úspěšnými
řešiteli stalo 6 žáků. Nejvyššího počtu bodů dosáhly žákyně 8. ročníku
Kristýna Brožková a Bára Martinková. Obě postoupily do okresního kola této
soutěže, které se konalo 6. března 2007 v Domě dětí a mládeže v Ústí nad
Orlicí. V těžké konkurenci žáků z gymnázií a velkých městských škol si
výborně poradily s velmi obtížným zadáním a vynikajícím způsobem
reprezentovaly nejen sebe, ale i svou Základní školu v Sopotnici. Kristýna
Brožková obsadila 34., Bára Martinková 9. místo z celkového počtu 45
soutěžících. Blahopřejeme!
Mgr. Eva Raková
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Z naší mateřské školy
Karneval
Vyvrcholením barevných dnů byl 1. 3. karneval. Děti si den předem
vyzdobily třídu a hernu. A už se nemohly dočkat karnevalového řádění. Již
od rána se nám ve školce scházela různá zvířátka, princezny, opraváři, rytíři a
další pohádkové postavičky. Den s velkým D probíhal v každé třídě, kde se
děti mohly zúčastnit nepřeberného množství her, soutěží a tance. Děti si měly
možnost zahrát různé soutěže na zručnost, kreslit klauna, tančit. Nemohla
chybět také velká módní přehlídka, kde všichni předvedli svoje přestrojení,
které se povedlo i fotograficky zdokumentovat. Focení jednotlivců bylo
zakončeno společnou fotku. V rámci karnevalu měli děti připravený i malý
piknik s křupkami a modrým a žlutým dětským šampaňským. Děti byly
z celého dne, masek svých i druhých, nadšeny. Někteří změnily svou image
během dne i několikrát. Myslím si, že karneval si děti užily s úsměvem na
tváři – a co víc si přát !
Divadlo - Štěně nebo špenát
V úterý 13. 3. jsme společně s panem Urbanem odcestovali do
Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí na překrásné divadelní představení Štěně
nebo Špenát? Hlavním hrdinou bylo štěně, které se narodilo zelené. Díky své
barvě mělo ve svém životě velké problémy. Okolí ho buď nemělo rádo,
vysmívalo se mu nebo ho zneužívalo. Štěně bylo hodně nešťastné a přálo si
najít opravdového kamaráda. Kamaráda našlo v námořníkovi, který ho měl
rád i přes jeho jinou barvu. Představení bylo moc hezky a nápaditě
zinscenované. Přijatelnou formou přibližovalo dětem hodnotu přátelství.
Exkurze do knihovny
V rámci „Březen – měsíc knihy“ jsme s dětmi ve středu 14. 3. navštívili
sopotnickou knihovnu. Na prohlídku šlo okolo třiceti dětí a měli jsme
problémy se do malé knihovny vtěsnat. To nás ale neodradilo. Děti se usadily
na zemi, prohlížely si leporela a dětské knížky, poslouchali povídání paní
knihovnice o půjčování knížek a zacházení s nimi. Vyslechly si i pohádku,
kterou četla paní učitelka. Dětem se návštěva knihovny moc líbila. Rozšířila
jejich obzory a doplnila informace, které se dětem dostaly již ve školce.
Mgr. Nicol Brožová
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Výlet pod Horu na bledulky
7. března jsme s dětmi vyrazili na bledulky pod Horu. Letos se nám
šlapalo vesele, protože nám k tomu nádherně svítilo sluníčko. Děti si během
cesty nasbíraly spoustu kamínků a šišek. Ale největší překvapení byl „bílý
koberec“, aneb, jak řekla jedna holčička: „paní učitelko, týjo, to je úplný
bleduliště…“, co k tomu dodat, opravdu to byla krása. Každý si přinesl pro
maminku jeden kvítek z jarní vycházky. Tak věřím, že se za rok půjdem na
„bleduliště“ opět podívat.
Pyžamový den - 16. března
Velice oblíbený den nejenom pro děti, … Den spočíval v tom, že děti
přišly v pyžamu a ve školce si postavily z molitanů a z polštářů velikou
postel a velké lenošení mohlo začít. Dětem se předčítaly různé pohádky,
básničky a říkadla. Ale co nemohlo chybět, byla u dětí velice oblíbená –
polštářová házená. Myslím si, že děti si den velice užily.
Vynášení Morény
19. března nás Potštejnská školka pozvala na tradiční akci – vynášení
paní Zimy a vítání jara. Už od rána se děti ve školce chystaly, vyráběly
proutky s barevnými fáborkami. Před devátou hodinou jsme s dětmi nasedli
do autobusu a mířili jsme směr Potštejn. Z autobusu jsme zamířili rovnou do
cukrárny, to aby dětem nedošly síly! V cukrárně si každý objednal dle chuti a
libosti, děti se jen olizovaly. Poté jsme se vypravili ke školce v Potštejně.
Následoval velký průvod školek, za doprovodu MORÉNY. Děti zpívaly jarní
písničky a vyháněly zimu pryč. U řeky jsme se s Morénou rozloučili a hodili
ji do řeky. Pak jsme museli zamířit k Sopotnici, i když se nikomu nechtělo.
Akce se vydařila a věřím, že se příští rok sejdeme tak v hojném počtu.
Den naruby
Nebo-li aprílový den se uskutečnil 30. března. Děti přišly oblečené
naruby a i celý den jsme si z každého tropili legraci. Například dobré ráno
jsme otočili na dobrou noc, když jsme svačili, tak jsme večeřeli,… Četli jsme
si legrační básničky a dávali dohromady popletené obrázky a pohádky.
Zkrátka - den byl plný aprílu .
Markéta Motlová

- 10 -

Co nás čeká?
Těsně před velikonočními prázdninami půjdeme hledat do školní
zahrady zajíčkovu koledu. Oslavíme společně svátky jara - velikonoce - jarní
vlastnoruční výzdobou nejenom tříd, ale také školní zahrady. Nezapomeneme
na Den Země, kdy k nám již potřetí přijede paní ze Záchranné stanice pro
ohrožená zvířata z České Třebové, tentokrát nám přiveze žabky a jiné drobné
živočichy do školky. Zahájíme plavecký výcvik v Krytém bazénu v Ústí nad
Orlicí. A protože duben je měsíce bezpečnosti - navštívíme Záchranný
hasičský sbor Hylváty. Oproti tomu k nám na návštěvu přijede Policie ČR z
Ústí nad Orlicí s ukázkou své práce. Měsíc zakončíme, jak jinak než
čarodějnickým rejem na školní zahradě.
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči
Termíny: 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.
Diblíková Michaela

Slavnostní znovuotevření knihovny
Slavnostní znovuotevření zrekonstruované knihovny proběhlo v neděli 4.
března od 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Kulturního
programu se ujali žáci ZŠ – na klavír hrála Hanka Jarešová a zpívala Bára
Martinková. Vybraly si populární písničku slovenské skupiny Peha
„Spomal“. Osobitou a temperamentní recitací všechny nadchl Honza
Papáček, čerstvý vítěz školní recitační soutěže. O provedené rekonstrukci
promluvil starosta Josef Vondráček a nastínil další možný vývoj. Knihovnice
Hana Prachařová informovala o příštím provozu knihovny. Mezi hosty
samozřejmě nechyběli členové Osvětové besedy, která roku 1897 knihovnu v
Sopotnici zakládala.
Po úvodu v zasedací místnosti sešli účastníci do suterénu k prohlídce
nových prostor knihovny. Mnozí využili možnost zakoupit si některou
z vyřazených knih.
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Z naší knihovny
Po několika pokusech alespoň trochu zlepšit podmínky v místní
knihovně, jsme přikročili k radikálnímu opatření. Knihovna byla přemístěna
do prostor po bývalé spořitelně, kde v posledních letech fungoval internet.
Kromě vnějších úprav, nové malby a natření a opravy regálů, byl celý knižní
fond roztříděn.
Začínali jsme na velké hromadě krabic od banánů nacpaných knihami.
Jestli jste se aspoň jednou stěhovali, dovedete si to představit. V knihách se
výborně drží prach, zákeřně vám navlhnou a výsledkem jsou ruce černé tak,
že by se za ně nemusel stydět ani kominík.
Několik týdnů to vypadalo jako skládka starého papíru. Jen velice
pomalu se začala knihovna stěhovat do nového. Nejdřív stůl, pak počítač a
krabice jedna po druhé. Každou z nich přebrat, knihy naskládat na hromádky
a pouvažovat, do kterého komínku to patří. Detektivka? Světový román?
Díky bohu, aspoň kuchařky se poznají snadno. Úkolem číslo dvě bylo
vytvoření elektronického katalogu knih, který usnadní a zrychlí vyhledávání.
S tímto nevděčným a zdlouhavým úkolem pomáhají děvčata z druhého
stupně Základní školy, Bára Martinková, Diana Podolská, Lucka Martincová,
Bára Sieglová, Kristýna Brožková a několik dalších.
V průběhu práce se vyskytl „problém“ - knížky v dvojím, trojím i
četnějším výskytu. Po zralé úvaze, že knihovna není nafukovací jsme se
rozhodli tyto tituly nabídnout k prodeji. Na Obecním úřadě si mohou občané
z vyřazených knih vybrat. Prodejní cenu jsme stanovili na 5,- Kč/ks. Výtěžek
poslouží k nákupu a obnovení knižního fondu.
Navázali jsme také spolupráci s Okresní knihovnou v Ústí nad Orlicí,
která nám bude posílat putovní soubor knih, jedná se o novější tituly širokého
spektra žánrů. Prvních více než padesát nových titulů již je k zapůjčení.
V současné době je naše knihovna schopna nabídnout svým čtenářům
dvakrát týdně – ve středu od 16,30 do 17,30 a v neděli od 9,00 do 9,45
zhruba čtyři a půl tisíce knih českých i světových autorů, detektivek,
kriminálních a válečných románů, čtiva pro ženy i děti, encyklopedií i naučné
literatury. Čtenářský poplatek je jednotný, 20,- Kč na osobu a je do něj
zahrnut i internet umístěný přímo v knihovně.
V uplynulých dvou týdnech na exkurzi do knihovny přišly děti a paní
učitelky z Mateřské školy Stonožka a žáci a učitelé Základní školy, tito
v rámci dne poezie.
Všem, kdo byli a jsou v rekonstrukci nápomocni, srdečně děkujeme.
Stávajícím, novým i budoucím čtenářům knihovny přejeme, aby byli
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spokojeni a doufáme, že omluví poněkud skromnější možnosti, které
knihovna malá, ale naše, má.
hp

Po roce opět dorty ve školní jídelně
V sobotu 17. března 2007 se školní jídelna opět po roce naplnila
cukrářskými výrobky z rukou šikovných členek Klubu žen a také početnými
zájemci o tu nádhernou a chutnou podívanou. Bylo na co se dívat ! Dvacet
pět žen pod vedením paní Jiřiny Petříčkové připravilo v závěru týdne na 60
dortů, nespočet drobného pečiva a napeklo z 20 kg mouky 3000 koláčů.
V sobotu brzy ráno 12 členek Klubu všechnu tu krásu instalovalo na stoly a
doplnilo vkusnou výzdobou. V jídelně krásně vyzdobené stoly plné dortů,
v šatně před jídelnou připraveny k prodeji koláče a drobné pečivo. To vše
bylo připraveno pro návštěvníky, kteří již před 8. hodinou postávali před
jídelnou.
Místní i přespolní očekávali až se otevřou dveře a pak jídelnu rázem
zaplnili. Nejdříve bylo třeba prohlédnout si vše co je vystaveno a vybírat
vhodný výrobek ke koupi. Mnozí si vystavené výrobky fotografovali a
natáčeli na video. Mohli si tak zvěčnit dorty různých tvarů: srdce, rybník
s kachnami, koně s vozem, zvěrokruh, královskou korunu, botu, rybník
s rybářem, čtyřlístek, ježka, knihu, důlek s kuličkami, pomeranč, krásnou
kávovou konvici, notovou osnovu, „člověče, nezlob se“, pivní láhev
Gambrinus, podkovu, karetní stolek, fajfku s bačkorami pro důchodce a
mnohé jiné lákavé dobroty. A protože bylo před svátkem Josefa, objevily se
na dortech nápisy „Josefovi“, „Pepíčkovi“ a podobně.
Neuplynula ani půlhodina, koláče byly vyprodány a zanedlouho už se
nedostávalo ani drobného pečiva. Také na stolech zůstávala prázdná místa po
prodaných dortech a u mnoha dalších byl lístek „Prodáno“.
Zdá se, že letošní „Prodejní výstava dortů a drobného pečiva“ byla
úspěšná. Nezbývá, než obdivovat dovednost a nápaditost členek Klubu, jejich
obětavost při přípravě akce a konstatovat: „Máme v Sopotnici moc šikovné
ženy!“ Popřejme jim hodně úspěchů v další činnosti a těšme se na příští jarní
výstavu dortů, kterou jistě zorganizují neméně úspěšně, jako tu letošní.
mc
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Koncert dívčího okteta GENERACE
Ve spolupořadatelství Osvětové besedy, farního a obecního úřadu
v Sopotnici se v neděli 25. března 2007 odpoledne uskutečnil v místním
kostele koncert skupiny GENERACE. Bylo to již podruhé, co do Sopotnice
zavítalo toto dívčí vokální okteto z Ústí nad Orlicí s doprovodnou hudební
skupinou (kytara, housle, basa). První vystoupení se konalo v září 2005
v rámci projektu Rok hudby v Sopotnici.
Ačkoli byly chrámové lavice zaplněny jen zpola, přítomných padesát
návštěvníků pozorně naslouchalo vyváženému programu a čistému přednesu
okteta, které vede sbormistryně Dana Špindlerová. V hodinovém pořadu
zazněly klasické skladby, gospely, spirituály, české lidové písně i písně
folkové. Když na závěr vystoupení starosta ing. Josef Vondráček poděkoval
jménem posluchačů účinkujícím za krásný hudební zážitek, zazněl
dlouhotrvající potlesk. Skupina pak přidala ještě další dvě písně. Návštěvníci
koncertu se rozcházeli do prosluněného podvečera plni čerstvých dojmů
z příjemně prožitého odpoledne.
mc

Vernisáž výstavy „Řemesla a živnosti v Sopotnici“
Osvětová beseda Sopotnice připravila pro letošní rok výstavu s námětem
řemesel, obchodů a dalších živností v naší obci. Slavnostní zahájení výstavy
proběhlo v pátek 30. března 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu za
účasti více než sedmdesáti občanů místních i přespolních. V průběhu
vernisáže zahrála lidová muzika folklórního souboru JARO z Ústí nad Orlicí.
Krojovaní muzikanti se zpěvačkou zahráli a zazpívali známé a oblíbené
lidové písně. Výstavu zahájil kratším proslovem vedoucí osvětové besedy p.
Miloslav Coufal, připojil se i starosta ing. Vondráček. Pak už si účastníci
mohli prohlížet vystavené fotografie, živnostenské listy, učňovská a
tovaryšská vysvědčení a mnoho předmětů , nástrojů či nářadí, jímž řemeslníci
pracovali i některé jejich výrobky. Bylo co obdivovat, protože organizátorům
výstavy se podařilo shromáždit mnoho z toho, co se ještě v domácnostech po
starých řemeslnících zachovalo, co zůstalo po zaniklých obchodech či
hospodách.
K výstavě byl vydán spisek, vlastně už útlá knížka o devadesáti stranách
s obrazovou přílohou, která zachycuje mnoho zajímavých skutečností o
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sopotnických řemeslnících, hospodských a obchodnících, o jejich životních
osudech i osudech celých jejich rodů.Takto shromážděná fakta na základě
vzpomínek pamětníků nebyla dosud publikována ani písemně zachycena.
Podařilo se tak zmapovat pro budoucnost další úsek ze života obce a jejích
občanů. V tom bude jistě výstava záslužným přínosem.
Výstava potrvá pět dnů do středy 4. dubna 2007 a pořadatelé očekávají
zájem občanů.
mc

Pozvánka na nejbližší akce
21.4.
30.4.
5.5.
5.5.
5.5.
5. – 6.5.
6.5.
20.5.

Zábava u Šafářů (Bladex)
Pálení čarodějnic na Humparku
Zábava u Šafářů, pořádá SDH
35. roč. pochodu Přes tři hrady
23. roč. CJ Přes tři hrady na kole
Sopotnická pouť
Poutní mše - od 9.30 v místním kostele
Letní koncert skupiny Gemma

Vzpomínka
Vzpomínka na pana profesora Jaroslava Jeníčka CSc. při příležitosti jeho
nedožitých osmdesátých narozenin.
Jaroslav Jeníček se narodil 4. dubna 1927 v Sopotnici č.p. 144. Zde žil s
rodiči, bratrem Karlem a Stanislavem. Pan Jeníček vystudoval vysokou školu
a poté působil v Pardubicích jako středoškolský profesor.
Rád se vracel do svého rodiště ke svým rodičům, které miloval. Staral
se i o chalupu a zahrádku. Pan Jeníček také napsal v roce 1978 spolu
s Františkem Musilem CSc. z Ústí nad Orlicí „Dějiny obce Sopotnice“.
Na pana Jaroslava Jeníčka dodnes rádi vzpomínají snad všichni, kdo jej
znali.
ij
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Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 14. dubna se v Sopotnici uskuteční sběr a svoz drobného
nebezpečného odpadu. Za drobný nebezpečný odpad je považováno
- znečištěné sklo a keramika
- plechovky od barev
- olejové filtry
- plast. nádoby od olejů a postřiků
- obaly od sprejů
- upotřebené (vyjeté) oleje
- zaolejované hadry
- staré barvy a ředidla
- vyřazené chemikálie
- staré léky, kosmetika
- autobaterie, monočlánky
- zářivky a výbojky
- ojeté pneumatiky
- nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky,mrazničky,televizory, rádia apod.
Za uložení nebezpečného odpadu obec zaplatí smluvenou částku.
Například u televizí je to 4,- Kč za kg, ledničky jsou za 6,- Kč/kg. V případě,
že je však elektrospotřebič kompletní, neplatí se za jeho likvidaci nic. Takže
- tyto výrobky prosím zbytečně nerozebírejte, ušetříme. Díky.
Chci taky připomenout, že sběr hradíme z našich obecních peněz, takže
je určen výhradně pro sopotnické občany a zároveň není možné zde
odevzdávat odpad z podnikatelské činnosti.
Odpady prosím neodkládejte předem na stanovištích - je nutné je
odevzdat přímo posádce svozového vozidla v určenou dobu.
Program svozu nebezpečných odpadů - sobota 14. dubna 2007.
1. Královi – otočka
9,00 – 9,05
2. Orličan – parkoviště
9,10 – 9,15
3. U obecní bytovky (239) 9,20 – 9,25
4. Před kostelem
9,30 – 9,35
5. Garáže - Nová čtvrť
9,40 – 9,45
5. Před obecním úřadem 9,50 – 9,55
6. U Tichých
10,00 – 10,05
7. Hostinec u Šafářů
10,10 – 10,15
8. Odbočka do ZD
10,20 – 10,25
9. Odbočka k Pasekám 10,30 – 10,35
10. U Šlechtů
10,40 – 10,45
11. U Fricových
10,50 – 10,55
12. U Honzíkových
11,00 – 11,05
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Pozvánka na výstavu
Český svaz včelařů, základní organizace Záchlumí pořádá ve spolupráci
se včelaři ze Sopotnice, České Rybné, Litic a Bohousové výstavu ke stému
výročí založení včelařské organizace. Výstavu můžete navštívit ve dnech 27.
- 29. dubna 2007 od 9 do 18 hodin v restauraci Fontána v Záchlumí.
Shlédne zde expozici o historii včelařství, videoprojekci ze života včel,
budete si moct zakoupit včelařské potřeby, včelí produkty, svíčky ze včelího
vosku apod.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
fm

Ze sportu
Začíná fotbalové jaro
O Velikonocích začíná fotbalové jaro ve II. fotbalové třídě. Naše
mužstvo sehrálo tři přípravná utkání s těmito výsledky :
Těchonín – Sopotnice
3:1
Žamberk, dorost – Sopotnice 1:2
Sopotnice – Dlouhoňovice
2:2
Rozlosování
8. dubna
15. dubna
22. dubna
29. dubna
6. května
13. května
20. května
27. května
3. června
10. června
17. června

Sopotnice – Rybník (16,30)
Sopotnice – Němčice (16,30)
Sopotnice – Luková (17,00)
Sopotnice – Jablonné n. Orl. (17,00)
Brandýs n. Orl. – Sopotnice (17,00)
Sopotnice – Lanškroun B (17,00)
Sopotnice – Tatenice (17,00)
Sopotnice – Kerhartice (17,00)
Sruby – Sopotnice (17,00)
Albrechtice – Sopotnice (16,00)
Sopotnice Sloupnice (17,00)
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Na domácím hřišti sehraje naše mužstvo 8 zápasů, ven zajíždí ke 3
utkáním. Je to v důsledku podzimního uzavření našeho hřiště, kdy se většina
zápasů odehrála na hřištích soupeřů. Bude to na jaře výhoda?
Připomínáme: Po podzimu je naše mužstvo na 7. místě se ziskem 22
bodů a skóre 29:30.
mc

V minihokeji dobojováno
Posledními zápasy ukončili naši hokejisté účinkování ve II. lize
minihokejového Computer Shop cupu v letošním roce.
Oftis Ústí nad Orl. - Tygři TJ Sopotnice
Tygři TJ Sopotnice – LDM Česká Třebová
BHC Berentzen – Tygři TJ Sopotnice

2:2 (0:2, 1:0, 1:0)
1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
1:8 (0:1, 0:3, 1:4)

Ve II. lize obsadili Tygři TJ Sopotnice 7. místo z 9. mužstev. Z 8 zápasů
2 vyhráli, 3 hráli nerozhodně a 3 prohráli. Při poměru branek 27:29 získali 7
bodů.
Celkem se turnaje zúčastnilo 30 mužstev a Tygři TJ Sopotnice skončili
na 19. místě. O umístění na 17. až 19. místě rozhodovaly vzájemné zápasy.
Nejlepší střelci: Martin Vítek 19 branek, Josef Švec 15 branek, Radek
Martinec 10 branek a další.
mc

Turistické pozvánky
5. května 2007 35. roč. DP Přes tři hrady a
23. roč. CJ Přes tři hrady na kole
19. května 2007 5. roč. CJ Ličenské kolečko
Podrobnosti v propozicích.
mc
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Z naší historie
Okolí našeho kostela (pokračování)
Na levé straně při čelním pohledu stojí kamenný kříž s Ukřižovaným.
Tato památka z roku 1732 se nacházela naproti kostelu mezi čtyřmi lipami. U
něj postávala (k nelibosti faráře) mládež mezi bohoslužbami. Přemístění a
opravy provedli bratři Jan a Josef Vanžurové (č. 60, 68), kteří obrousili
svrchní vrstvičku kamene. Práce byly hrazeny sbírkou provedenou Janem
Prachařem – nejstarší člen obecního zastupitelstva (č. 38). Celkové náklady
na rekonstrukci prostranství před kostelem činily 21 000 Kč.
Na pravé straně je další památka, pilíř se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Pochází z roku 1780, kdy ho nechal vytvořit tehdejší farář Jan Schaufler a
vztyčit pod farou. Když se roku 1879 stavěla škola, přenesli jej mezi školu a
hostinec č. 177 (Blohonovi), kde silnici od Ústí překlenoval dřevěný mostek.
V almanachu je vidět na fotografii (str. 39, budovy v obci r. 1910, foto školy,
u pilíře stojí žena v bílé zástěře). Několikeré poškození rozmáhající se
autodopravou jej silně poznamenalo. Např. 4(?). 11. 1954 „poštovní nákladní
auto povalilo sochu sv. Jana u školy. Bylo z té události mnoho šuškání.
V pátek ráno sochu z roku 1780 zedník Emil Čermák (č. 76) se svým
pomocníkem Jaroslavem Brožkem (č. 114) slepili a postavili.“ A tak zatímco
se socha občas nacházela ve vodě, raci, kteří tam žili, už skoro vyhynuli.
Místní kameník František Martinec ji za pomoci jiných opravil a pozlatil.
Cena vyšla na 400 Kč. Poslední pohyb čekal na sv. Jana roku 1974. Tehdy
došlo k jeho definitivnímu umístění do parčíku před kostelem. V té době byla
rozsáhlým způsobem rekonstruována silnice I/14, kdy zmizela celá řada
zatáček a stoupání, terén byl vyrovnán a silnice napřímena.
Tato socha sv. Jana je často směšována s nepomucenskou sochou z 18.
století, která obecní kronikář situoval na místo u „dřevěného mostu přes
Orlici do Potštýna (na straně potštýnské vpravo)... V noci ze 7. na 8. listop.
/1925. pozn. aut./ byla tato socha shozena i s podstavcem s mostu dolů.
Pachatel neznámý.“
Do třetice cestoval mariánský sloup. Ten ovšem urazil nejkratší cestu.
Pochází z roku 1715 a stejně jako oba předchozí je vytvořen neznámým
autorem. Zatímco kříž zadala potštejnská vrchnost a jánský pilíř farář, k
mariánskému sloupu se objednavatel nedochoval. Stál „poněkud výše“ než
jánský pilíř, před stavením č. 33. Roku 1935 byl sloup na příkaz P. Bezdíčka
upraven a socha částečně pozlacena. „26. května bylo znovusvěcení sochy
- 19 -

Panny Marie, kterou farář P. J. Bezdíček dal přemístiti a nákladem 1500 Kč
opraviti s rohu při cestě do vlastního stavení čp. 33 /pí Anna Hájková,
Pavlíkovi - farář jej zakoupil pro svoji potřebu/ před farní zahradu v průčelí
fary. Na penězích sešlo se k tomu účelu 1350 Kč, ostatních 250 Kč bylo
ztrženo za prodané darované potraviny.“
(pokračování příště)

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Vondráček, učitelé ZŠ a MŠ, Mgr. Hana
Prachařová, Ilona Jeníčková, František Martinec
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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