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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
na začátku dubna jste určitě zaregistrovali, že náměstíčko před obecním
úřadem zdobí nové květináče. Důvod jejich pořízení ale nebyl pouze
estetický. Zvykly si sem zajíždět „na odpočívadlo“ kamiony, po kterých
zůstával poničený asfalt a často i nepořádek. Před poutí byly květináče
dočasně uklizeny, ale počítejte prosím s tím, že od 21. května budou opět
trvale instalovány a průjezd již bude možný pouze pro cyklisty.
V sobotu 14. dubna se podruhé sešli hasiči, aby dokončili taras u
Tichých. Brigády se tentokrát zúčastnili Jan Antušek, Antonín Bušák ml.,
Ladislav Felcman, Bronislav Frydrych, Jakub Hynek, Josef Hynek, Radek
Hynek, Bohumil Kaplan, Pavel Komprs, Jan Syrový, Martin Syrový, Josef
Vondráček, Vojtěch Vondráček a Zbyněk Vondráček. Beton opět zajistili
manželé Martincovi. Jak jste si již jistě všimli, dílo se zdařilo. Proti nákladům
na stavbu rozpočtovaných stavební firmou se takto ušetřilo cca. 140.000,korun. Za tuto práci (oprava tarasu a chodníku naproti samoobsluze) SDH
Sopotnice obdržel do své pokladny z ušetřených peněz 20.000,- Kč. Děkuji
všem, kdo se brigády ve svém volném čase zúčastnili. Věřím, že příště se
zapojí i další spolky!
V sobotu 14. dubna proběhl také svoz nebezpečného odpadu. Sesbíralo
se 24 televizí, 14 ledniček, tuna pneumatik, 280 kg barev a přibližně 5 q
dalšího odpadu. Svoz a likvidace stály celkem 13.585,- Kč. Tato částka není
horentní hlavně díky tomu, že 12 ze 14 ledniček a všechny televize byly
kompletní, takže jejich likvidace nestála ani korunu.
O týden později jsme měli možnost zbavit se domovního odpadu ve
velkoobjemových kontejnerech. Jejich umístění jsme volili záměrně dále od
hlavní silnice, aby jich nezneužívali cizí projíždějící auta. Celkem bylo
vyvezeno 5,1 tun odpadu. Těší mě, že tyto kontejnery se zaplnily pouze
komunálním odpadem, pro který byly určeny (nikoli suť, hlína apod.) - takže
není důvod na podzim tuto akci nezopakovat.
Mnozí z nás jsme v dubnu navštívili velmi vydařenou výstavu Řemesla a
živnosti v Sopotnici, kterou pořádala místní Osvětová beseda. Chci zde
upřímně poděkovat všem, kdo se na přípravě této opravdu krásné výstavy a
vydání stejnojmenné knihy podíleli.
Stejně tak děkuji i Vám všem, kdo se jakkoli zapojujete do dění v obci!
Josef Vondráček
Váš starosta
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Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce konané 26.4.07
Ø ZO schvaluje pojištění obce a obecního majetku u pojišťovny Generali a
pověřuje starostu podpisem smluv.
Ø Nově uzavřené smlouvy bude spravovat makléřská firma Insia. ZO
pověruje starostu podpisem smluv s touto firmou.
Ø ZO schvaluje prodej studny u domu č.p. 280 na pozemkové parcele
č. 1023/3 za cenu 5000,- Kč.
Ø ZO zamítá žádost o povolení ke stavbě kůlny na obecním pozemku p.č.
478/1 u garáží k č.p. 221
Ø ZO vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.p.č. 478/2 (pozemek okolo
bytovky č.p. 211).
Ø ZO v případě přidělení dotace od Pardubického kraje pověřuje starostu
uzavřením a podpisem smlouvy o nákupu hasičského auta, kdy z rozpočtu
obce bude na tento účel uvolněno maximálně 60.000,- Kč.
Ø ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti Sopotnice na
opravu místního kostela ve výši 20.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Ø ZO schvaluje příspěvek občanskému sdružení Orion na osobního asistenta
pro Sebastiana Bušáka ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Ø ZO schvaluje příspěvek na činnost hokejovému týmu HC Tygři Sopotnice,
a to ve výši 10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

zasedání rady obce
Ø Rada schvaluje poskytnutí příspěvku 500,- Kč na letní tábor občanskému
sdružení OKNA.
Ø Rada schvaluje poskytnutí příspěvku Základní škole na úhradu nákladů
spojených s příjezdem komisaře z agentury Dobrý den z Pelhřimova, a to
ve výši 2880,- Kč. (jedná se o komisaře pro zapsání českého rekordu - viz
strana 4, pozn. redakce)
Ø Rada schvaluje Sboru dobrovolných hasičů Sopotnice možnost užívat
obecní symboly na svém praporu, uniformách a dopravních prostředcích, a
to v souladu s vyhláškou č. 2/2006 o znaku a vlajce obce Sopotnice a
jejich užívání.
Ø Rada schvaluje příspěvek 20.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů
Sopotnice. (jedná se o odměnu za zbudování potočního tarasu, viz str. 2)
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Z naší školy
Žáci naší školy vytvořili nový český rekord
Na svůj den D se děti dlouho připravovaly. Víčka shromažďovaly často
celé rodinné klany a děti ve škole pak víčka třídily podle barev. Deváťáci, co
by „nejrozumnější“ měli těžký úkol – připravit pro všechny mozaiky plánky
podobné předlohám pro křížkové vyšívání.
Za krásného slunečného počasí v pondělí 23.4. děti převozily všechna
víčka na hřiště a s úderem desáté hodiny se pustily do pilné práce. Všichni
pracovali velmi soustředěně a právem si zaslouží velkou pochvalu.
Komisařka Agentury Dobrý den z Pelhřimova, která měla rozhodnout o
platnosti a vytvoření našeho rekordu, se nestačila divit, jak pracovité žáčky u
nás ve škole máme. Jejím nezáviděníhodným úkolem pak bylo všechna
použitá víčka přepočítat.
Po dlouhých třech hodinách konečně zazněl očekávaný ortel:
„Jednadevadesát žáků Základní školy Sopotnice vytvořilo nový ustavující
český rekord – z celkem 48331 víčka bylo složeno 74 mozaik se symboly
státních vlajek“. Děti se upřímně radovaly. Právě ony budou zapsány do
České knihy rekordů za rok 2007. Škoda, že jsme museli tak brzo svá dílka
uklidit.
Pro zajímavost – celkem se nám podařilo nashromáždit 104874 víček
od PET lahví, všechna víčka byla vytříděna podle barev (nejčastější barvou je
modrá), víčka byla skladována v 15 stodvacetilitrových pytlích.
Velké poděkování patří všem dětem a jejich rodinám, které pilně sbíraly
víčka, žákům 9. třídy za ohromný kus práce a Obecnímu úřadu v Sopotnici za
finanční podporu. Ještě jednou, děkujeme!
Za všechny zúčastněné Mgr. Veronika Vaňousová

Hokejbal proti drogám
Dne 17. 4. 2007 se naše škola poprvé účastnila v kategorii 4. - 5. tříd
hokejbalového turnaje konaném v Letohradě. Náš tým ve složení – D. Kovář,
P. Jariš, P. Martinec, L. Ledr, P. Jedlinská, N. Volcov, A. Kiselová (z 5.
třídy), J. Hledík, V. Jareš a M. Panuš (z 3. třídy) - obsadil velice pěkné 5.
místo v okresním kole. Naši reprezentanti dokázali porazit po kolektivním
výkonu ZŠ Králíky i ZŠ Komenského Letohrad. V posledním zápase se ZŠ
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U Dvora Letohrad se rozhodovalo o 3. místo, bohužel našim hráčům již
ubývalo sil a soupeř po zásluze zvítězil. Z našeho týmu zaujal pozornost
všech obzvláště Daniel Kovář, který patřil k nejlepším hráčům celého turnaje
a vstřelil celkem 3 góly. Všem reprezentantům patří za odvedené výkony
velký dík.
O dva dny později 19. dubna 2007 se vypravili hrát hokejbal i žáci z II.
stupně. V kategorii 8. - 9. tříd byla velice značná konkurence městských škol
z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Lanškrouna a Chocně. Naši žáci předváděli
bravurně zvládnutou defenzivní taktiku a dokázali uhrát dvě velice cenné
remízy, které nám zajistily 6. místo v okrskovém kole. Poděkování za
předvedené výkony patří – skvěle chytajícímu brankáři J. Martincovi,
i hráčům v poli, kterými byli – R. Kalousek, L. Plíhal, J. Jirucha (9.třída),
T. Blažek, L. Pinkava (8.třída), M. Kopecký, V. Peterka, M. Pinkava (7.třída)
a S. Beneš (6.třída).

Coca-Cola pohár
V pátek 13. dubna se na hřišti TJ Sopotnice konal kvalifikační zápas ve
fotbalovém Coca-Cola poháru. Soupeřem naší školy byla ZŠ Libchavy. Naši
fotbaloví reprezentanti soupeře bez problému porazili 4:1 a mohli tak oslavit
v pátek třináctého postup do 1. kola. Naši sestavu tvořili – v brance
T. Blažek, v obraně – V. Peterka, T. Kiselová, L. Pinkava, L. Plíhal, v záloze
– O. Sivak, R. Kalousek, J. Krčmář, M. Kopecký, v útoku zazářila úderná
dvojce J. Martinec a P. Krčmář. Poděkování za reprezentaci patří všem
hrajícím i náhradníkům – J. Hynkovi a P. Sklenářovi.
Na turnaj 1. kola jsme odjeli 26. dubna 2007 do Dolní Čermné. Naše
sestava doznala částečných změn (P. Sklenáře, L. Pinkavu, O. Sivaka,
J. Krčmáře nahradili M. Pinkava a bratři Michal a Standa Benešovi).
V prvním zápase potvrdila roli favorita ZŠ Jablonné nad Orlicí, která nás
porazila 3:0. Fotbalovou chuť jsme si spravili v zápase se ZŠ Horní Čermná,
výhru 1:0 nám zajistil gól Jiřího Martince. Třetí zápas se ZŠ Dolní Čermná
ovlivnila částečně i naše vzrůstající únava po náročných zápasech i dlouhé
cestě do dějiště utkání. Navzdory statečnému a obětavému výkonu jsme
prohráli 4:1, náš čestný gól po nádherné individuální akci vstřelil Václav
Peterka. S Coca-Cola pohárem v letošním roce jsme se rozloučili 3. místem
ve skupině prvního kola. Stejně jako minulý rok v našich žácích zanechal
pěkné fotbalové vzpomínky.
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I. stupeň
Divadlo Pardubice
12. 4. jsme navštívili Východočeské divadlo v Pardubicích. Shlédli jsme
pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele, která byla plná písniček a
známých osobností z televize. Děti obdivovaly interiér divadla, který je
skutečně krásný.
Dopravní soutěž
Jako každý rok se na naší škole konala dopravní soutěž. Ve čtvrtek 25.
dubna si děti přivezly kola. Celý den se nesl v duchu „Bezpečnost na silnici“
(chování na silnici, dopravní značky, vybavení kola apod.).
Celý den uzavírala Jízda zručnosti. Před obecním úřadem byly
připraveny překážky, které děti velmi dobře zdolaly a ukázaly svoji zručnost
na kole.
V I. kategorii (1. a 2. ročník) zvítězil Roman Plch a Tomáš Pinkava, na
druhém místě se umístil Jakub Janeček a třetí skončila Renata Hájková.
Ve II. kategorii (3. a 4. ročník) zvítězil Martin Kovář, druhý se umístil
Martin Panuš a třetí Jindřiška Kiselová.
pv

Z naší mateřské školy
Co jsme prožili…

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Velikonoce zpravidla na rozdíl od dospělých, zvláště žen, patří mezi
dětmi k oblíbeným obdobím v roce. I my ve školce jsme si tento svátek chtěli
pořádně užít. Děti se učily koledy a vyráběly různé velikonoční ozdobičky.
Vyvrcholením tohoto svátku pro nás byla návštěva Velikonočního zajíčka.
Paní učitelka, která šla na odpolední směnu měla za úkol rozmístit zajíčkovy
balíčky pro děti po zahradě a poté s plyšovým zajíčkem, tak aby nebyla vidět
oběhnout kolem oken školky a zaťukat. Bylo krásné sledovat po příchodu do
třídy děti, které oznamovaly, že tu byl zajíček. Šli jsme se tedy podívat na
zahradu, jestli nám tam něco nenechal. Venku jsme zazpívali, odrecitovali
pár velikonočních koled a potom se děti rozeběhly hledat balíčky
s dobrůtkami. Děti byly nadšené a všem se zajíčkovo překvapení moc líbilo.
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DÍLNIČKY
V jednom z posledních týdnů jsme vytvářeli v rámci dílniček nové
výrobky. Využili jsme donesené lahve od vína a dózu od kávy. Na lahve si
děti sami vytvořily temperami své vlastní dekorace a náměty. Následně byla
barva zafixována paní učitelkou pomocí laku.
U sklenice od kávy jsme na víčko nalepili látku a na ní pomocí lepidla
z tavné pistole připevnili dětmi zvolenou dekoraci. Děti byly velice tvořivé
a většina z nich měla z výroby i výrobků radost.
POLICIE
Návštěva policie ve školce patřila mezi velice úspěšné, poučné
a praktické akce. Ve středu 26. 4. k nám dorazila p. Sychrová – mluvčí
Policie v Ústí nad Orlicí se třemi svými kolegy. Nejdříve se děti dozvěděly
něco o bezpečnosti provozu, zopakovaly si značky a povinnou výbavu kola.
Venku si děti měly možnost prohlédnout a vyzkoušet různé části policejní
výzbroje (helmu, neprůstřelnou vestu, výstražnou vestu, pouta). Zlatým
hřebem byla prohlídka policejního automobilu a malý dárek v podobě
„policejního bonbónu“, pexesa a omalovánek. Všichni policisté byli moc
příjemní a i oni sami si užívali společný čas strávený s dětmi.
Mgr.Nicol Brožová

VÝLET ZA POZNÁNÍM – HASIČI V HYLVÁTECH
Ve středu 18. dubna jsme s dětmi hned po svačince vyrazili autobusem
směr Hylváty u Ústí nad Orlicí. Cílem byla exkurze Hasičského sboru
a Záchranné služby v Hylvátech. Nejprve jsme zamířili k hasičům, kde nás
p. Vaněk provedl garážemi s hasičskými auty. Děti si vyzkoušely „hasit“
z hadice, což byla pochopitelně velká legrace. Prohlédli jsme si auta např.:
cisternu, plošinu a jeřáb. Děti si vlezly i dovnitř auta, kde jim pan hasič
vysvětlil, co všechno hasiči potřebují, co musí mít na sobě, co musí znát,
apod. Děti nejvíce zaujala houkačka a sirénaJ. Pak jsme se přesunuli
k plošině, kde si děti postupně mohly vyjet plošinou nahoru a dolů. Potom
jsme přemluvili pana hasiče, aby vyvezl plošinou pí. ředitelku s pí. uč. Nicol,
co skoro nejvýše – tedy 15 metrů. Poté jsme se ještě zašli podívat
k Záchranné službě. Prohlédli jsme si sanitku zevnitř, vyzkoušeli sirénu
a výstražná světla. I když dopoledne uběhlo rychle, museli jsme se vrátit zpět
do Sopotnice. Dětem se tato exkurze líbila, dokazuje to i velký počet dětí
a zážitky, které děti prožily.
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ŽABKY DO ŠKOL – DEN ZEMĚ
23. dubna nás navštívila v MŠ pí. Malátková ze Záchranné stanice
v České Třebové, která u nás nedávno byla s ježky a sovičkami. Tentokrát
nám přivezla ukázat živé žabky. Ve sklenicích měla ukrytou ropuchu
a skokana. Děti se dozvěděly kde žabky žijí, čím se živí a jak rostou. Ve
školce nám nechala ve sklenici malé pulce, o které se musíme s dětmi starat,
aby nám z nich vyrostly velké žabky. S dětmi je pozorujeme a už se těšíme,
až žáby pustíme do volné přírody.
Ještě bych ráda zmínila dvě dubnové akce, které jsme s dětmi navštívili.
Ta první proběhla 3. 4., kdy předškoláci navštívili výstavu řemesel na
Obecním Úřadě v Sopotnici. Druhou akcí bylo podpora žáků ZŠ Sopotnice
23. 4. na místním hřišti při zápisu českého rekordu ve skládání vlajek z víček
od PETlahví. Pořadatelům akcí děkujeme za pozvání, neboť nám netradičně
zpestřili dubnové dny.
PLAVECKÝ KURZ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Od 25. dubna jsme s dětmi začali plavat v ústeckém krytém bazénu.
V počtu 32 dětí jsme nasedli do autobusu a už jsme si to pádili směr Ústí na
naši první lekci. Děti se už moc těšily. Když jsme se převlékli do plavek ujal
se nás pan ředitel a rozdělil děti do tří skupin. V první skupině byli
předškoláci, v druhé – „středňáci“ a v poslední skupině nejmladší děti.
Následovala rozcvička na „suchu“ – u bazénu. Pak se vypravily děti do vody.
První skupinka do velkého bazénu, druhá do dojezdového bazénu u tobogánu
a nejmladší do brouzdaliště. Děti navštívily i suterén s vířivkou a hlavně
s velkým akváriem, kde plaval Nemo (Klaun Očkatý). Ke konci hodiny se
děti mohly svést na skluzavce u brouzdaliště a mohly využít hraček do vody.
Myslím si, že jak přístup instruktorů i prostředí všem dětem vyhovuje a lekci
si jak se patří užily.
Děti do vody nikdo nenutí, samy si určují délku pobytu, jednotlivé lekce
probíhají formou her s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte! Jediný
problém nastal…, jak dostat děti z vody k odjezdu?
ČARODĚJNICKÝ REJ
V pondělí 30. dubna jsme s dětmi slavili „Filipojakubskou noc“.
Všechny čarodějnice a čarodějové se již od rána scházeli v mateřské školce.
Děti si zkusily utkat pavučinu z pavoučích nití a vyrobily si i netopýra. Hned
po svačince, kterou jsme s dětmi nazvaly „čarodějnické placky“ (palačinky),
jsme se vydaly na zahradu. Na zahradě jsme s dětmi začali vařit kouzelnický
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lektvar plný barev a kouzel. K lektvaru jsme si zakusovali čarodějnické
sušenky s červíky a žabí tyčinky (křupky a sušenky). Poté následovala
módní přehlídka všech čarodějů a čarodějnic, která byla doplněna tancem
všech masek. Na čarodějnickém reji nechyběly soutěže pro děti: jízda na
koštěti, hod koštětem, sběr léčivých bylinek, hod kouzelným kamínkem,…
I když dopoledne utíkalo jako voda s dětmi jsme si čarodějnický rej pořádně
užily. Velký dík patří rodičům za občerstvení pro děti a též za tvořivost
i nápaditost všech masek čarodějnic a čarodějů, které jsme zvěčnili společnou
fotografií.
Markéta Motlová
Co nás čeká ?
Již v plném proudu jsou přípravy na zahradní slavnost pro rodiče, která
se uskuteční 11. 5. 2007. Celý měsíc každou středu budeme jezdit na plavání
do Ústí nad Orlicí. V týdnu od 14. do 18. 5. máme ve školce téma: Kdo je
moje rodinka? – tatínek a maminka, tedy tzv. svatební týden. A protože se
nezadržitelně blíží konec školního roku rodiče v anketě rozhodli o cíli
školního výletu: ZOOpark + Dinopark Vyškov u Brna.
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči
Termíny: 22.5., 29.5., 12.6., 19.6. 2007
Místo: Mateřská škola v Sopotnici Od: 14,30 hod. Do: 16,00 hod.
Uzavření mateřské školy v době prázdnin:
od pondělí 2. července – do neděle 5. srpna 2007
(provoz MŠ začíná: 6. srpna 2007 od 6,30 -15,30 hod.).
Školní jídelna:
Z důvodu převodu případných přeplatků zúčtovaných stravováním prosíme o
vyplnění přihlášky ke stravování nejpozději v termínu do 15. 6. 2007!
Zde uvedete číslo bankovního účtu, kam Vám budou případné přeplatky
vráceny a zároveň Vám nově bude přiděleno evidenční číslo strávníka. Toto
číslo bude beze změn strávníka provázet po celou dobu stravování v ŠJ!
Nahradí tak postupným způsobem dosud užívaný variabilní symbol (VS –
rodné číslo strávníka). Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucí stravování –
cizí strávníci, děti MŠ – u ředitelky MŠ, děti ZŠ a zaměstnanci ZŠ – třídní
učitelé ZŠ!
Za spolupráci a pochopení všem děkujeme!
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Uzavření školní jídelny v době prázdnin:
od pondělí 2. července – do neděle 15. července 2007
(ŠJ začne vařit: pondělí 16. července 2007).
Diblíková Michaela

Úspěšná výstava „Řemesla a živnosti v Sopotnici“
Osmá výstava osvětové besedy Sopotnice byla velmi úspěšná a měla
příznivý ohlas mezi návštěvníky. Oproti původnímu záměru byla
prodloužena přes velikonoční svátky, takže trvala devět dní od. 30. března do
8. dubna 2007. Za tu dobu ji shlédlo 569 občanů, včetně školní mládeže.
Mnozí přijížděli z okolních obcí a nešetřili chválou.
Na výstavě bylo k vidění 145 fotografií, 50 písemných dokumentů, 6
firemních štítů, 10 reklamních tabulí a 345 různých předmětů, jako pracovní
nástroje, vybavení obchodů a hostinců, či výrobků řemeslníků. Exponáty
zapůjčilo na 40 občanů.
K výstavě byla vydána stejnojmenná brožura nákladem 200 ks a rozsahu
88 stran, včetně obrazové přílohy. O brožuru byl velký zájem, zůstalo několik
posledních výtisků.
Výstava, podpořená obecním úřadem, byla přínosem v tom, že zachytila
další úsek života sopotnických občanů, úsek, který pomalu upadá
v zapomnění. Zejména ve zmíněné brožuře se nacházejí fakta, která dosud
nebyla publikována a ani písemně zachycena.
mc

Rej čarodějnic na Humparku
Tradiční pálení čarodějnic připravil SK Humparek na poslední dubnový
den 30. 4. 2007. V 16 hodin se začaly slétat čarodějnice u obecního úřadu.
Shromáždilo se jich tam na čtyřicet, od čarodějnického potěru, přes žákyně
čarodějnické školy až po zasloužilé čarodějky a dokonce několik ježibab.
Většina byla vybavena létajícími košťaty různých typů. Všechny přivítal sám
pan starosta a ty starší obdaroval tekutým palivem pro další let na místo
čarodějnického reje na Humparku. Krátce po 16. hodině se čarodějky a také
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několik čarodějů seřadily a vydaly se na cestu po horním konci. V čele jel
vůz tažený koněm Britou a opratě v ruce pevně třímal Petr Janeček. Za ním
seděli muzikanti ze skupiny BASA BAND, manželé Papáčkovi a Zdeněk
Vrána z Českých Libchav. Hudbou a zpěvem zpříjemnili cestu
rozdováděnému sboru sopotnických čarodějnic. Ty cestou zastavovaly
projíždějící auta, košťaty jim čistily skla i celou karoserii a požadovaly od
řidičů poplatek za prokázané služby.
Na Humparku byl přílet čarodějnického roje již netrpělivě očekáván. Na
rožni se opékaly klobásy i maso, tři čarodějnice byly připraveny v kiosku
před chatou podávat všem přítomným patřičné občerstvení a v chatě se
roztáčelo lahodné pivo. Konečně se průvod čarodějnic objevil a pomalu se
blížil k chatě. Byl přivítán potleskem a konstatováním, že letos se čarodějnic
slétlo opravdu hodně. Čarodějnice předvedly ukázkový rej s košťaty i bez
nich a podle pokynů organizátorky akce, čarodějnice Evičky Martincové, se
přistoupilo k vyhodnocení nejlepších masek. To posuzovala přísná
čarodějnická porota, složená ze zkušených zasloužilých čarodějnic. Každá
čarodějka musila do mikrofonu říci své jméno civilní i čarodějnické a odkud
přilétla. Ty vyhodnocené obdržely cenu, ale nakonec byly odměněny za účast
na sletu všechny.
Po krátké přestávce na občerstvení začaly soutěže pro čarodějnický
dorost. Pan Janeček s koněm Britou začali vozit děti po Humparku. O svezení
byl velký zájem a tak jízd bylo nepočítaně. Ti, kteří se již svezli, začali
soutěžit. Na jednotlivých stanovištích se házelo koštětem na dálku, házelo se
čarodějnou kostkou na čarodějnici, oblékala se figurína ježibaby, sbíraly se
panenky-čarodějnice a prolézalo strašidelnou slují. Samozřejmě, že úspěšné
absolvování soutěží bylo odměněno. Zatím se uvnitř chaty připravovala ke
své produkci skupina BASA BAND, která bude vyhrávat a zpívat k poslechu
i tanci. Jak odpoledne plynulo a přecházelo v podvečer a večer, slunce se
schovalo za Humparek a citelně se ochladilo. Byl čas přemístit se do chaty,
která všechny před chladem ochrání, a tam pokračovat ve slibně započaté
zábavě. Už se čekalo na čas, kdy bude zapálena připravená hranice
s figurínou čarodějnice na vrcholu. K tomu došlo po 19. hodině. Hranice byla
zapálena, oheň se rozhořel a v jeho žáru pomalu hranice mizela
i s obětovanou čarodějnicí. Hlavní část večera byla naplněna a už zbývala jen
ta příjemnější, zábava na chatě na Humparku. Podle zkušeností se jistě
protáhla do časných ranních hodin. Čarodějnická drobotina, ještě než se
odebrala k zaslouženému spánku, absolvovala po setmění noční hru. Na
chatě vytrvali už jen ti nejodolnější.
Je hezké, že tradice pálení čarodějnic se stále udržuje, ačkoli mnozí již
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nevědí, kde vzala svůj původ. Poděkování za udržování tradice patří
obětavým členům SK Humparek. Vždy přijdou s něčím novým, tak ať se jim
daří dále. Hlavně jim popřejme hodně sněhu pro příští lyžařskou sezónu,
když ta letošní se tak hanebně nevyvedla. A těm, kteří letos pálení čarodějnic
na Humparku nenavštívili, vzkazujeme: Za rok tu budeme opět, tak přijďte!
mc

Pozvánka na nejbližší akce
20.5.
3.6.
9.6.
30.6.

Letní koncert Gemmy
Koncert Sopotnické dechovky
Zábava „U Šafářů“ (Bladex)
Zábava na Myslivecké chatě

Pozvánka na zámek
Už jste se byli podívat v nově otevřeném barokním zámku v sousedním
Potštejně ? Pokud ne, máte příležitost, neboť v květnu začíná nová sezóna.
Od loňského roku se zámek úspěšně probouzí k životu a nyní se otevírá
veřejnosti. V květnu až září je otevírací doba od úterý do neděle 9,30 – 12,00
hod. a 13,00 – 17,00 hod. Vstupné : dospělí 60,- Kč, děti do 6 let zdarma,
děti, studenti,senioři a tělesně postižení 40,- Kč. Prohlídka s průvodcem trvá
45 minut. A co uvidíte?
- klasickou zámeckou expozici
- rekonstrukci historických interiérů i exteriérů
- výstavy: 9.6. až 2.7. výstavu o historii rodu loutkáře Matěje Kopeckého
5.7. až 12.8. výstavu obrazů Adolfa Liebschera
3.8. až 17.8. „Potštejnskou výtvarnou dílnu“
Na zámku se konají další akce a také svatby.
Informace na tel. 728 939 028 nebo 494 546 064, případně na
www.zamekpotstejn.cz
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Výměna řidičských průkazů
Informace MěÚ Ústí nad Orlicí, odboru dopravy a SH k platnosti
řidičských průkazů:

Řidičský průkaz vydán v období
od - do
1.7.1964 - 31.12.1993
1.1.1994 - 31.12.2000
1.1.2001 - 30.4.2004

Povinná výměna do
31.12.2007
31.12.2010
31.12.2013

K výměně řidičského průkazu je zapotřebí:
1. dokladová fotografie
2. původní řidičský průkaz
3. občanský průkaz
4. vyplněná žádost
Žádost o vydání řidičského průkazu se podává na MěÚ Ústí nad Orlicí,
odboru dopravy a SH, ul. Smetanova 43, Ústí nad Orlicí - bývalý Okresní
úřad.
Výměnu lze provést ve dnech:
Po a St – od 8.00 do 16.30 hod.
Út a Čt – od 8.00 do 14.00 hod.
Pá – pouze po tel. dohodě
Informace na tel. č.: 465 711 207, e-mail: stieglit@muuo.cz
Řidičské průkazy pozbývají platnosti uplynutím příslušné doby
stanovené pro jejich výměnu. Výměna řidičského průkazu se provádí
bezplatně.
Pokud si řidičský průkaz ve stanoveném termínu nevyměníte, tím se ještě
žádného přestupku nedopouštíte. Přestupku by se dopustil až ten, kdo by po
skončení platnosti ŘP vyjel na silnici. Na odboru dopravy v Ústí nad Orlicí
bylo za první tři měsíce 2007 vyměněno 340 průkazů, do konce roku zbývá
vyměnit ještě 2390, takže se dá koncem roku očekávat slušný nával... Pokud
nejste milovníky čekání ve frontách - výměnu neodkládejte.
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Ze sportu
Fotbalisté začali úspěšně
Prvními čtyřmi zápasy zahájili naši fotbalisté jarní část mistrovských
bojů ve II. třídě okresního přeboru. Příznivého rozlosování využili plně, když
ve všech zápasech, sehraných na domácím hřišti, dokázali zvítězit, dokonce
aniž by obdrželi jedinou branku.
8. 4.
15. 4
22. 4.
29. 4.

Sopotnice – Rybník
Sopotnice – Němčice
Sopotnice – Luková
Sopotnice – Jablonné

2:0
5:0
5:0
1:0

(1:0)
(4:0)
(3:0)
(0:0)

V tabulce je Sopotnice na 6. místě se ziskem 34 bodů a poměrem branek
42:30.
V květnu zajíždějí 6.5. do Brandýsa, a další tři zápasy sehrají opět na
domácím hřišti :
13.5. s Lanškrounem B, 20.5. s Tatenicemi, 27.5. s Kerharticemi.
Zápasy začínají vždy v neděli od 17,00 hod. Přijďte povzbudit domácí
mužstvo!
mc

Na Humparku se letos nelyžovalo
Letošní zima byla k lyžařům a milovníkům zimních sportů velmi skoupá.
Alespoň v nižších polohách. Ačkoli se členové SK Humparek na sezónu
dobře připravili v letních měsících, zůstala jejich práce a snažení nevyužita.
Sníh nebyl. Nebylo ho tolik, aby se na něm dalo bezpečně lyžovat. Když už
ho trochu napadalo, mohlo se jezdit pouze necelý jeden víkend, protože
v neděli už začalo pršet. Naši lyžaři jsou sice z nezdařené zimy smutní, ale
aby si náladu zlepšili, uspořádali v sobotu 21. dubna 2007 odpoledne v chatě
na Humparku „Přátelské posezení“ pro členy klubu. Promítaly se snímky
a filmy z Humparku, pořízené za lepších sněhových podmínek v předchozích
letech. Promítání připravil Roman Diblík a mělo úspěch. Při promítání
a vzpomínání na lepší zimy nechybělo patřičné občerstvení.
mc
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Z turistiky
V době uzávěrky tohoto čísla SZ se ještě 35. ročník pochodu Přes tři
hrady a 23. cyklojízda Přes tři hrady na kole nekonaly. Informace přineseme
v červnovém čísle.
Dnes zveme na další akci odboru KČT TJ Sopotnice, totiž na 5. ročník
turistické a cílové jízdy na kole LIČENSKÉ KOLEČKO. Uskuteční se
v sobotu 19. května 2007 se startem a cílem na hřišti v Ličně. Pro
cykloturisty jsou připraveny trasy 20, 30, 45, 85 a 100 km. Všechny
startovní lístky jsou slosovatelné o zajímavé ceny! Loni se akce zúčastnilo
209 cyklistů.
mc

Z naší historie
Okolí našeho kostela (dokončení)
1. 4. 1929 zemřela paní Marie Bezdíčková, matka sopotnického
římskokatolického faráře Josefa Bezdíčka ve stáří 88 let. Hospodařila na faře
od roku 1900 /několikrát se tento letopočet vyskytuje v obecní kronice,
správný je však 1902, kdy Bezdíček do Sopotnice nastoupil. Pozn. aut./, od
doby, kdy byl její syn uveden do svého úřadu. Ve vsi ji jmenovali „farská
panímáma.“
28. 12. 1947 byla uspořádána oslava osmdesátých narozenin „osobního
děkana, konsistorního rady, místního faráře Josefa Bezdíčka.“ Tato událost
byla ovlivněna novou dobou, na kterou bude v kronice později učiněna jemná
narážka. Oslavnou schůzi v hostinci pořádá Katolická akce za účasti členů
místního národního výboru. Obrodné hnutí Katolická akce (KA) nechvalně
proslulo svou snahou zkrotit církev a podřídit ji komunistické nadvládě.
Zejména se zasadilo o domácí internaci arcibiskupa Josefa Berana, který se
po návratu z koncentračního tábora dostal pod komunistický dohled
a nakonec se mu podařilo uprchnout do Říma. Ačkoli nelze směšovat
působení KA v Sopotnici a celostátní, přesto název vzbuzuje negativní
emoce. Zejména, když čteme dále, že oslavě byli přítomni zástupci
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politických organizací. Kromě nich tu ale byli také kněží, zástupci
přifařených obcí, za rodinu synovec oslavence a mnoho občanů všech
věkových kategorií. Starý pán po proslovech odmítl všechny zásluhy za 47
let působení /znovu mylný údaj, správně 45, pozn. aut./ slovy: „Konal jsem
jen svoji povinnost.“
Další rozsáhlý zápis do obecní kroniky je mu věnován při nejsmutnější
příležitosti: „20. 11. 1950 dopoledne v 10 hodin byl pohřeb .... P. Josefa
Bezdíčka, který ve zdejší farnosti působil nepřetržitě 43 roky /správně 48,
pozn. aut./. Kronikář zmiňuje jeho počiny, nejen přestavbu kostela, ale také
obnovení chrámového zařízení, nové varhany, úpravu hřbitova, elektrické
osvětlení kostela, později elektrický pohon varhan a největšího zvonu. Peníze
pocházely ze sbírek, jeho osobních příspěvků a poplatků ze mší. Zasloužil se
o založení kampeličky (záložny), elektrifikaci obce, vydláždění silnice od
Dolního Konce ke kostelu roku 1936. „Nové řády a nová zřízení jej
překvapily a činily jej často bezradným.“ To je velmi šetrně řečeno, co asi
musel „jeden ze starých vlasteneckých kněží“ prožívat po tolika zásadních
převratech. Prožil tu obě světové války a nástup doby, která rozhodně
katolické organizaci nepřála. O jeho významu svědčí i účast 35 kněží, kolegů
na zádušní mši.
Faru po čtrnácti dnech převzal mladý páter, dominikánský kněz Josef
Nováček. Než se mohl nastěhovat, bydlel v č. 134 (asi 3 měsíce) a stravoval
se v domácnostech. Už roku 1952 byla z největšího pokoje v jihozápadním
rohu upravena třída pro školu. Roku 1953 pak Nováček ze Sopotnice odchází
a správa připadá potštejnskému faráři Josefu Roháčovi, který má na faře
pouze úřadovnu. Jinak zde bydlí obecní tajemník František Balada, velice
agilní v socializaci vesnice.
z kronik vybrala Mgr. Hana Prachařová

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