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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
z 932 současných obyvatel Sopotnice nás téměř polovina, přesně 432,
v roce 1973 ještě ani nežila. Ale již od této doby místní turisté rok co rok
pořádají pochod Přes tři hrady. V uplynulém měsíci jsme tedy měli možnost
zúčastnit se již jeho 35. ročníku! Nezbývá, než ocenit tradičně výbornou
organizaci celé akce, o čemž svědčí i dlouhodobě vysoká navštěvovanost.
Děkuji všem, kdo se na přípravě i zdárném průběhu jakkoli podíleli. Pochod
Přes tři hrady naši obec nepřehlédnutelným způsobem zviditelňuje!
V květnu jsme měli možnost navštívit hned několik poutí. Konala se ale
taky ta naše - sopotnická. Věřím, že jste si ji Vy i Vaše děti dle možností
užili, a že se už nyní můžeme těšit na příští, která proběhne 1. až 4. května
2008.
V každém čísle se pravidelně dozvídáte, jak pokračuje stavba naší
bytovky. V květnu se pokračovalo na budování opěrné zdi za bytovkou, bylo
dokončeno vymalování dvou pater, začalo se s pracemi na čističce odpadních
vod. Zcela určitě jste nepřehlédli také novou fasádu. V potoce před bytovkou
se bortí opěrná zeď. I vzhledem k blížící se kolaudaci je třeba ji opravit.
Jedná se o úsek v délce 14,5 metru. Stavební firma poskytla na opravu
nabídku za 209.000,- Kč. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pokračovat
v brigádách. O velkých úsporách jsem psal již v minulých číslech. Jsem rád,
že i teď mohu opět poděkovat brigádníkům, kteří věnovali svůj čas obci a
přišli pomoci. Krom hasičů se tentokráte zapojili i myslivci. Byli to: Jaroslav
Barvínek, Ladislav Felcman, Josef Diblík, Václav Hájek, Jakub Hynek, Josef
Hynek (2x), Jiří Komprs (2x), Lukáš Malina (2x), Jan Palčisko, Josef
Vašátko,Vojtěch Vondráček a Zbyněk Vondráček.
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Co se týče opravy potočního tarasu u hlavní silnice (u Hercogových):
Začátkem tohoto roku přijeli do Sopotnice na naše pozvání zástupci
Ředitelství silnic a dálnic, které má na starosti silnice I. třídy, tedy i naši
„čtrnáctku“. Slíbili, že letos zajistí vybrání příkopů a opravu zmiňovaného
tarasu. Je chvályhodné, že slib splnili ještě v prvním pololetí, ale zásadní
problém stále zůstává - rozpadající se tarasy nad silnicí. Tento problém
Ředitelství silnic a dálnic řešit odmítá, takže nápravu současného stavu
musíme nadále hledat.
Občas se setkávám s tím, že někteří z Vás vědí o problému v obci, ale
nechtějí o tom říci, možná aby nevypadali jako „rejpalové.“ Chci Vás naopak
požádat, abyste nás o všech problémech informovali - můžete přijít, zavolat,
zamejlovat... Budu opravdu vděčný za každý dobře míněný nápad!
Josef Vondráček
Váš starosta

Výpis z usnesení
- veřejné zasedání zastupitelstva se uskuteční až po uzávěrce tohoto čísla
- 4. června 2007.

Z naší školy
Den maminek
Ve čtvrtek 10. května uspořádal I. stupeň v zasedací místnosti obecního
úřadu vystoupení pro maminky k jejich svátku. Děti měly připravené pásmo
básniček o mamince, hru na flétničky a několik písniček za doprovodu
klavíru. Na závěr akce předaly děti svým maminkám hezké dárečky a
přáníčka, které samy vyrobily „v tajnosti“ při hodinách výtvarné výchovy.
Vystoupení se maminkám líbilo, i nějaká slzička ukápla...
pv
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Plavecký výcvik
V měsíci dubnu jezdili žáci druhého stupně na "plavání" do nového
krytého bazénu v Ústí nad Orlicí. Bohužel, přes počáteční nadšení zavládla, a
to hlavně mezi děvčaty "epidemie" různých vyrážek, alergií na všechno
možné a asi i trochu nechuť. V omezeném počtu jsme tedy do Ústí zavítali
celkem čtyřikrát. Cvičitelé plavecké školy měli na každou lekci připravený
jiný program. Děvčata si vyzkoušela aquaaerobic, hoši branné plavání, lovení
předmětů z hluboké vody, hráli i vodní pólo. Došlo i na zdokonalování
plaveckých stylů a velmi zajímavá byla také ukázka záchrany tonoucího, což
si žáci vyzkoušeli na vlastní kůži. "Topící se" byl vždy jeden ze spolužáků a
ostatní nacvičovali, jak se v takovéto situaci zachovat. Poslední lekce patřila
plaveckým závodům a radovánkám v podobě tobogánu (na ten se nejvíce
těšil pan učitel Zeman) a relaxace v odpočinkovém a regeneračním centru.
Akce to byla zdařilá a kdyby byl v příštím roce o toto plavání trochu větší
zájem, můžeme do bazénu jezdit znovu. A na závěr přidáváme výsledky
plaveckých závodů:
Kategorie dívky:

1. Kalousková Martina (7. tř.)
2. Chubyrko Mariya (7. tř.)
3. Kiselová Tereza (8. tř.)

Kategorie chlapci: 1. Kopecký Michal (8. tř.)
2. Blažek Tomáš (8.tř.)
3. Vepřek Aleš (6. tř.)
hk

Běh Údolím J. A. Komenského
V pondělí 21. 5. 2007 se konaly běžecké závody v Brandýse nad Orlicí
pořádané místní ZŠ. Naši školu reprezentovala minivýprava v počtu čtyř
žáků. Z děvčat se účastnila pouze A. Kiselová (5. ročník) a na trati 1200 m
obsadila 24. místo. V kategorii starších žáků na trati 1600 m se jako 12.
umístil M. Kopecký (7. r.) a jako 18. M. Beneš (8. r.). Nejlepšího umístění
dosáhl v kategorii mladších žáků D. Kovář (5. r.) – po vynikajícím výkonu
doběhl na 7. místě (z 37 závodníků). Všem reprezentantům tímto děkuji za
předvedené výkony a také za odvahu utkat se s nejlepšími běžci z celkem
patnácti škol a atletických klubů.
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Setkání
Ve dnech 24. - 25. května 2007 se v Hradci Králové uskutečnilo setkání
žáků a učitelů z českých a polských škol, které v roce 2006 získaly finanční
podporu na vylepšení okolí školy a veřejných prostranství. Za naši ZŠ se
výměny zkušeností zúčastnili tři žáci 8. ročníku (M. Beneš, T. Kiselová,
J. Plíhalová) a jeden zástupce 9. ročníku (J. Jirucha) pod vedením pana
učitele Zemana.
Naše škola prezentovala ostatním účastníkům grantového projektu Škola
pro udržitelný život nově vybudovaný Areál klidu, odpočinku a poznání
prostřednictvím panelu s fotografiemi a novinovými výstřižky.
Dvoudenní seminář hodnotíme jako pozitivní a přínosný pro další
aktivity školy.
fz

Sběr starého papíru – jaro 2007
V průběhu měsíců dubna a května bylo celkem nasbíráno 3948 kg
starého papíru.
Mezi nejlepší sběrače patří:
1. Petr Martinec (5. tř.)
735 kg
2. Damián Volcov (6. tř.)
400 kg
3. Martina Kalousková (7. tř.) 242 kg
4. Michal Beneš (8. tř.)
204 kg
5. Lukáš Ledr (5. tř.)
180 kg
Děkujeme i občanům, kteří starý papír věnovali základní škole.

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Za pěkného počasí se 25. 4. 2007 uskutečnilo školní kolo dopravní
soutěže. Soutěž se skládá ze dvou částí.
Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část.
Jízda zručnosti na kole – praktická část.
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Obou disciplín se zúčastnilo 42 žáků 5. – 8. ročníku.
I. kategorie: 1. Kateřina Hájková,
2. Marie Diblíková,
3. Daniel Kovář, Miroslav Martínek
II. kategorie: 1. Václav Peterka,
2. Antonín Světlík,
3. Michal Kopecký, Jitka Plíhalová
Do oblastního kola v Ústí nad Orlicí – 16. 5. 2007 postoupili:
Kateřina Hájková, Marie Diblíková, Daniel Kovář, Miroslav Martínek, Jitka
Plíhalová, Kristýna Brožková, Václav Peterka, Antonín Světlík
jb

Výtvarné dílny
Celý školní rok se konaly na zdejší základní škole výtvarné dílny, ve
kterých se děti, ale i maminky seznámily s různými technikami a vždy si
domů odnesly originální výrobky, ať se jedná o mýdla s ozdobami, vonné
lampy, velikonoční dekorace atd.
Poděkování patří škole za poskytnutí prostor a především paní učitelce
Mgr. Vaňousové, která tyto dílny zajišťovala, jak nápady a fantazií, tak
hlavně obstaráním materiálů k realizaci výrobků. Přejeme ji na novém
působišti hodně pracovních úspěchů, spokojenosti a tvůrčích nápadů.
dm

Z naší mateřské školy
Co jsme prožili…
Zahradní slavnost

11. května se uskutečnila dlouho očekávaná akce pod názvem – Zahradní
slavnost. Tato slavnost byla zaměřená pro maminky, které v neděli slavily
svůj svátek, ale samozřejmě byli pozváni všichni známí a kamarádi na školní
zahradu. S dětmi jsme už od konce dubna nacvičovali pásmo písniček,
básniček, ale i tanečků. Vyráběli jsme s dětmi dárečky pro maminky narcisky a malované lahve, přáníčka i skřítky „trávníčky“. Den s velkým „D“
byl tu. Nastaly velké přípravy na zahradě a generální zkouška besídek.
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Odpoledne bylo vše připraveno a slavnost mohla začít. Na začátku slavnosti
se ujala slova paní ředitelka s panem starostou, poté následovala pásma obou
tříd. Mezi hlavní body akce patřilo pasování předškoláčků na školáčky 2007,
a že jich letos bylo: Daniel Javorski, Jaroslava Malinová, Eliška Fricová,
Tereza Jedlinská, Jakub Dvořák, Josef Hejlek, Jakub Hledík, Martin Kaplan,
Ondřej Švec, Lucie Špačková, Michaela Žežulová, David Martinec. Mezi
školáčky 2007 patří také Martina Lehká a Gabriela Cibulová, které se kvůli
onemocnění nemohly zúčastnit. Pasování jim však neuniklo, proběhlo ve
školce v pondělí 14. 5. Všichni školáčci si odnesli dětskou knihu pro
začínající čtenáře, dárkový balíček, šerpu, čepici, a symbol pasování – obří
školní tužku. I ostatní děti nepřišly zkrátka a dostaly dáreček ve formě
veselých větrníků. Následovalo předávání dárečků také maminkám. Pro
všechny děti za jejich snahu bylo připravené ještě závěrečné překvapení
v podobě divadelní pohádky s názvem: „O perníkové chaloupce“. Myslím si,
že slavnost se i přes obávané počasí vydařila. Děti si užily spoustu legrace,
rodiče se mohli zjistit nejen, jak mají šikovné ratolesti, ale zároveň mohli
ochutnat čerstvě upečené koláčky, které pro ně připravili paní kuchařky ze
školní jídelny. Věřím, že i na příští rok se na školní zahradě u mateřské školy
sejdeme v tak hojném počtu!
Motlová Markéta
Svatební týden
Již podruhé se v naší školce uskutečnil svatební týden. Tato akce má
kladný ohlas u dětí i rodičů. První den – zásnubní - v pondělí si děti
povídaly o struktuře rodiny, její vazby, funkce jednotlivých členů, koloběh
života, vytváření pozitivního vztahu k rodině. Chlapci si mohli vyzkoušet
jaké to jednou asi bude, když požádají svou vyvolenou o ruku. Také si
donesly svatební fotografie rodičů a pokoušely se podle nich uhádnout, čí
rodiče to jsou. V úterý jsme měli chlapeckou a dívčí rozlučku, kdy si děvčata
a kluci odděleně užívali "poslední den svobody" a vyráběli jsme svatební
oznámení. Ve středu jsme v rámci plavání absolvovali (trochu s předstihem)
svatební cestu. Během čtvrtka jsme si připravili pohoštění na svatební
hostinu. Děti byly ve vyrábění pokrmů velice zručné a tvořivé. V pátek
nastal ten vytoužený a všemi očekávaný svatební den. Děti přišly krásně
nastrojené. Dalo by se říci, že byly k nerozeznání od skutečných snoubenců.
Zahájili jsme společným fotografováním, snídaní u nevěsty a den vyvrcholil
svatebním obřadem, kde paní ředitelka jednotlivé páry oddávala a
"novomanželé" si během obřadu vyměnili i prstýnky.
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Po obřadu následovala hostina. Jídla bylo mnoho a tak jsme se mohli
odpoledne podělit i s rodiči. Během hostiny bylo krásné se dívat na to, jak se
páry vzájemně krmí a plní jednotlivé tradiční zvyky. Získané kalorie šly
vytančit v rámci svatebního tance na taneční parket. Celý týden se všem
zúčastněným, ale hlavně dětem velmi líbil.
Mgr.Nicol Brožová
Co nás čeká ?
Celý měsíc červen bude vystaveno tablo školáčků 2007 v prostorách
kadeřnictví. Zároveň jsou již částečně zprovozněny internetové stránky
mateřské školy (http://www.emartinka.cz/skolka/), pokud budete mít chuť a
zájem, můžete nahlédnout! Na internetových stránkách najdete spoustu
obecných informací, ale zároveň přehled akcí MŠ, a také fotografie dětí
z celého školního roku.
První červnový den patří dětem, uskutečníme tedy dobrodružnou cestu hledání pokladu loupežníka Fouska. Ve čtvrtek 7. – zahájíme naše loučení se
školním rokem malým výletem do Potštejna, kde nás čeká exkurze zámku
spojená s divadelní pohádkou, poté bude následovat již tajný bohatý program
a nocování ve školce, kdy si také zavzpomínáme na prožité akce.
V sobotu 9. června půjdeme společně přivítat nové občánky na obecní
úřad.
V pátek 15. června bychom rádi uskutečnili tzv. Pánskou jízdu pro děti.
V pátek 22. června se uskuteční celodenní výlet s rodiči do ZOOparku a
Dinoparku Vyškov u Brna.
Na závěr bych ráda poděkovala p. kuchařkám ve školní jídelně za jejich
spolupráci, čas a ochotu při přípravě netradičních dnů ve školce. Také
Obecnímu úřadu v Sopotnici za finanční podporu plaveckého výcviku a
dárečků pro školáčky 2007 na zahradní slavnosti.
DĚKUJEME!
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny: 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.).
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Školní jídelna
Poslední odhlášky stravného na dny 27. 28. 29. června 2007 budou
přijímány pouze do 26. června 2007. V uvedených termínech bude probíhat
zúčtování stravného, z tohoto důvodu Vás žádáme o včasné odhlášky či
přihlášky na uvedené dny.
Z důvodu převodu případných přeplatků zúčtovaných stravováním,
prosíme, o vyplnění přihlášky ke stravování nejpozději v termínu do 15. 6.
2007!
Přihlášky jsou k vyzvednutí u vedoucí stravování.
Provozní doba školní jídelny: 6,00 - 14,30 hodin.
Školní jídelna: 465 584 190, 739 755 742
Za spolupráci a pochopení všem děkujeme!
Uzavření školní jídelny v době prázdnin:
od pondělí 2. července – do neděle 15. července 2007
( ŠJ začne vařit: pondělí 16. července 2007.).
Diblíková Michaela

Sopotnická pouť 2007
Letos připadla pouť v Sopotnici na sobotu 5. května a neděli 6. května
2007. Shodou okolností se sešla s termínem 35. ročníku pochodu Přes tři
hrady, o němž píšeme na jiném místě tohoto čísla SZ. Již v týdnu před poutí
se na prostranství před obecním úřadem nastěhovaly pouťové atrakce
v podobě houpaček, střelnice, skákacího hradu a skluzavky.
V sobotu večer se konala v hostinci U Šafářů Pouťová taneční zábava,
kterou pořádal místní Sbor dobrovolných hasičů. K tanci hrála skupina
Skelet.
V neděli dopoledne byla v kostele sloužena slavnostní mše, při níž
v podání chrámového sboru a orchestru zazněla Slavnostní mše od Franze
Bühlera. Odpoledne od 14,00 do 16,00 hod. před obecním úřadem
koncertovala Sopotnická dechovka, byly v provozu houpačky a veškeré
pouťové atrakce a o občerstvení se postarali naši hasiči. Sešlo se dost občanů,
kteří přivedli své pouťové hosty. Za pěkného počasí, při poslechu dechovky a
nějakém občerstvení, poseděli ti, kteří neváhali přijít, a užili si pouťového
odpoledne.
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Možná tak byla zahájena nová tradice, protože s obdobným programem
se počítá i pro příští rok, kdy pouť v Sopotnici připadne na dny 1. až 4.
května 2008. Navíc je pravděpodobné, že na uvedené dny připadne i svěcení
hasičského praporu.
mc

Osvětová beseda připravuje
Nejbližší akcí místní Osvětové besedy bude Odpoledne s dechovkou,
které se uskuteční v neděli 3. června 2007. To už však bude v době kdy čtete
tyto řádky minulostí, ale do tohoto čísla SZ o něm nestačíme napsat, takže o
této akci se zmíníme až v červenci.
Na pátek 3. srpna 2007 připravujeme již 17. festival amatérských filmů
u Hradeckých. Podrobné informace o čase a přesnějším místu konání
festivalu budou oznámeny. Mnohé totiž zaleží na počasí.
Jak jsme již informovali, je navrácení smírčího kříže do Sopotnice na
dobré cestě. V současné době je kříž opravován a jedná se o podrobnostech
jeho odhalení a vysvěcení. Celý slavnostní akt je zatím plánován na den 28.
září 2007, svátek svatého Václava. Kříž by měl být umístěn pod hřbitovní
zdí, kde by našel důstojné místo. Předběžně je počítáno, že v odpoledních
hodinách proběhne v kostele mše svatá a po ní by se konal krátký obřad
odhalení a vysvěcení kříže. Následovala by beseda s akademickým sochařem
panem Preclíkem, který kříž zachránil. Beseda by se uskutečnila v zasedací
místnosti obecního úřadu a byla by zpestřena krátkým hudebním
vystoupením. Pokud bude navíc ukončeno restaurování praporu Spolku
vojenských vysloužilců, bude restaurovaný prapor poprvé představen
veřejnosti právě na zmíněné besedě. Vzhledem ke složitosti jednání, jsou
naše představy předběžné a může dojít ke změnám, o nichž budou
pochopitelně občané včas informováni.
mc
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Životní výročí kapelníka Sopotnické dechovky
Dne 22. května 2007 oslavil sedmdesátku pan Lubomír Langr, kapelník
Sopotnické dechovky, v jejímž čele stojí již 33 let a pevnou rukou řídí
soubor, který nedávno oslavil 200 let existence dechové hudby v Sopotnici.
Má velký podíl na renesanci dechovky v Sopotnici a jejím dalším rozkvětu.
Hudební geny zdědil Luboš Langr po svém dědovi Františkovi, který byl
výborným muzikantem a ovládal jak smyčcové, tak dechové nástroje.
Hudební začátky absolvoval malý Luboš u kapelníka Josefa Martince.
V době učení v Ostravě-Vítkovicích přešel z houslí na baskřídlovku a hrál
v tamní kapele. Také v době základní vojenské služby působil v několika
hudebních souborech. Po návratu z vojny, když pracoval v provozovně
Orličan, začal hrát se Sopotnickou dechovkou, působil v souboru Meteor a
také hrál v dechovém orchestru v Ústí nad Orlicí. V roce 1974 přebírá od
kapelníka Martince taktovku a stává se kapelníkem sopotnické dechovky.
Přejeme kapelníkovi Langrovi hodně zdraví do dalších let, děkujeme mu
za radost, kterou hudbou rozdává a přejeme mu jak při působení v čele
Sopotnické dechovky i v Osvětové besedě, tak v osobním životě ještě mnoho
úspěchů a radosti nad vykonanou prací ve prospěch rozkvětu naší obce.
Osvětová beseda Sopotnice, Obecní úřad Sopotnice a Sopotnická dechovka

Pozvánka na nejbližší akce
červen
9.6. Zábava „U Šafářů“ (Bladex)
30.6. Zábava na Myslivecké chatě
červenec
22.7. Koncert skupiny Gemma
upozornění
Posvícenská mše je přesunuta z původně plánovaného 21. října na
neděli 14. října 2007, a to od 9.30 v místním kostele.
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Stoleté výročí základní organizace svazu včelařů
Oslava stoletého výročí se konala ve dnech 27. - 29. dubna tohoto roku.
Výstava v Záchlumské Fontáně byla zaměřena na včelařské potřeby a
výrobky z medu včetně ukázky živých včel, dále historické exponáty a
dokumenty o včelařství. Základní škola Sopotnice a Mateřská škola Záchlumí
doplnila výstavu výtvarnými výrobky ze života včel.
Podívat se přišlo asi 300 návštěvníků, mimo jiné i krajský radní Ing. Petr
Šilar, pardubický zastupitel p. Bajt, dále nás návštěvou poctili starostové obcí
Záchlumí, Česká Rybná a Sopotnice. Všichni návštěvníci si rozšířili znalosti
o životě včel, včelařské produkci, historii včelařství a významu včel pro naše
zdraví.
Děkujeme všem sponzorům za finanční přispění i všem, kteří nám
připravili ochutnávky medu (Valachovi, Cabalkovi, Jirčíkovi, Peřinovi,
Pražákovi, Hledíkovi).
fm

Ze sportu
Vítězné tažení fotbalistů
Fotbalisté pokračovali vítězným tažením v jarní části soutěže II. třídy
okresního přeboru. Plně využili domácího prostředí a dobrými výkony
potěšili své příznivce. V tabulce si drží 6. místo těmito výsledky:
6.5. Brandýs n. Orl. – Sopotnice
4:3 (1:1)
13.5. Sopotnice - Lanškroun B
2:1 (1:0)
20.5. Sopotnice – Tatenice
4:0 (2:0)
27.5. Sopotnice – Kerhartice
1:2 (1:0)
Do konce soutěžního ročníku 2006 - 2007 zbývá našim sehrát tři utkání:
3.6. zajíždějí do Srubů (10. místo)
10.6. zajíždějí do Albrechtic (12. místo)
17. 6. v posledním utkání hostí Sloupnici (vedoucí mužstvo II. tř. OP)
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Z turistiky…
Jubilejní pochod úspěšně
35. roč. pochodu Přes tři hrady proběhl neméně úspěšně jako všechny
předchozí. Konal se v sobotu 5. května 2007 a současně se jela 23. cyklojízda
Přes tři hrady na kole. Počasí opět turistice, a našemu pochodu zvláště, přálo.
To se projevilo na velkém počtu účastníků. Prezentoval se 3 831 turista,
z toho byli 682 cykloturisté.
Letos poprvé bylo do programu zařazeno 2. startovní a cílové místo
v areálu Ústavu sociální péče na Žampachu, v Domově pod hradem. Novinka
se osvědčila, když na trasách 5 a 15 km odtud putovali nečekaně 522
účastníci.
Nával na startu a potom v cíli pořadatelé zvládali s obvyklou letitou
zkušeností. A protože to byl jubilejní ročník, bylo vylosováno na třicet
účastníků, kteří v cíli obdrželi hodnotné ceny. Losovalo se i na Žampachu.
Do Sopotnice opět zavítala Coca-Cola, protože pochod byl, stejně jako loni,
zařazen do projektu Coca-Cola - Srdce v pohybu. Účastníci byli na startu
vybaveni novými popisy tras s barevnými mapkami, na kontrolách dostávali
nová razítka do pochodních průkazů a v cíli obdrželi nové diplomy a medaile.
Na hřišti v Sopotnici vyhrávala dopoledne Sopotnická dechovka a odpoledne
skupina Bohouše Šaldy. Také na Žampachu hrála účastníkům hudební
skupina. O občerstvení se vzorně staral na hřišti fotbalový oddíl a někde na
trase i sopotničtí hasiči. Účastníci pochodu měli zlevněné vstupné na hradech
v Liticích, Potštejně a na zámku v Potštejně.
Na závěr několik čísel.
ÚČAST : na pěších trasách :
5 km
337 turistů
15 km
2 642
30 km
144
50 km
26
pěší trasy celkem 3 149
na cyklotrasách:
30 km
178 cyklistů
50 km
143
100 km
34
150 km
6
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hor. kola
30 km
195
50 km
126
cyklotrasy celkem 682
Celkem evidovaných účastníků 35. roč. pochodu Přes tři hrady: 3 831
Celková účast po 35. ročníku: 77 570, průměr na jeden ročník 2 216
Celková účast po 23. ročníku cyklojízdy: 9 756, průměr na jeden ročník 424
Příští ročník pochodu Přes tři hrady se bude konat 10. května 2008.
Pořadatelé děkují všem, kteří pomohli při zajištění náročné organizace
celého pochodu a přispěli tak k jeho úspěchu. Věří, že se se všemi setkají ve
zdraví i v příštím roce.

5. ročník Ličenského kolečka
Dva týdny po pochodu Přes tři hrady, v sobotu 19. května 2007, pořádal
odbor KČT TJ Sopotnice další cykloturistickou akci. Ve spolupráci s TJ
Sokol Lično to byl již 5. ročník turistické a cílové jízdy LIČENSKÉ
KOLEČKO. Za krásného počasí se na startu v Ličně sešlo 227 milovníků
cyklistiky, což je zatím nejvyšší počet startujících. Ti si mohli vybrat
některou z pěti tras - 20, 30, 45, 85 a 100 km. Rovněž v Ličně byly všechny
startovní lístky slosovatelné o zajímavé ceny. Akce byla úspěšná, každým
rokem počet účastníků stoupá.

Dva zájezdy do zahraničních hor
Letos uspořádá odbor KČT TJ Sopotnice dva zájezdy do zahraničních
hor. Od roku 1983 to bude již 32. a 33. zájezd s vysokohorskou náplní.
Předseda odboru Petr Lžičař, vedoucí obou akcí, zájezdy naplánoval takto:
Ve dnech 6. až 10. června 2007 Na kole podél Salzachu (Rakousko).
Turistika na kole po proudu řeky Salzach a přejezd do Solné komory.
Pohoří Vanoise a Alpy Marittime v přímořských Alpách navštíví
přihlášení turisté ve dnech 13. až 22. července 2007. Půjde o vysokohorskou
turistiku v oblasti národního parku Vanoise ve Francii a národního parku
Alpy Marittime v Itálii. V plánu je i koupání ve Středozemním moři v oblasti
San Rema.
mc
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Z naší historie
Šindelářství v Sopotnici
V týdnu před velikonocemi byla v Sopotnici velice zajímavá výstava o
starých řemeslech. Při hledání starých dokumentů o výrobě šindele se mi
podařilo získat článek z roku 1956 s názvem: Šindelářství v Sopotnici
v Orlických horách. Bylo to již po skončení výstavy. Tento článek nám
pomůže rozšířit znalosti o naší historii, kterou máme symbolicky zachycenou
v obecním znaku, ale písemných údajů je poskrovnu. Článek vyšel ve
Zprávách památkové péče č.16/1956, strana 260-261. Autor článku pan
Ladislav Štěpánek zde v roce 1956 detailně popsal celou výrobu šindele
včetně jeho použití. Cituji některé pasáže z jeho článku:
„Ježto z důvodu výskytu suroviny bylo šindelářství omezeno na oblasti
horské, rozvíjelo se v českých zemích především v pohraničí. Šindelářství
v Orlických horách je pro nás zvláště významné, ježto zde bylo několik ryze
českých šindelářských obcí s velmi vyspělou výrobou. O jejich proslavenosti
svědčí záznamy archivu panství potštejnského, uložené v Rychnově n. Kněž.,
které spravuje dr. Helfert, jehož laskavostí jsem získal o nich zprávu. Podle
těchto záznamů se ještě v polovině 18. stol. plavil šindel na panských vorech
ze Zámělí u Potštejna po Orlici a Labi nejen do českých měst, nýbrž až do
Drážďan. Mezi šindelářskými obcemi Orlických hor jako Javornice, Jamné n.
Orl., Jakubovice v Českém koutku Kladska atd. vyniká Sopotnice v okrese
Rychnov n. Kněžnou, která má v obecním znaku a dodnes v obecním razítku
dva šindelářské pořízy se struhem přes ně položeným (pozn.: zde se autor
zmýlil v popisu nářadí).
Při národopisném průzkumu, který jsem v roce 1955 konal pro
Národopisnou společnost českoslovanskou, nalezl jsem ještě téměř v každé
větší usedlosti v Sopotnici šindelářské nářadí, ač šindelářství i zde již zaniklo,
ježto poslední šindelář, 72 letý Alois Jiskra z č.p. 164, pracoval naposled
v roce 1954; nyní se již pro stáří na střechu neodvažuje, ač je vybízen úřady,
aby vyspravil či pokryl střechy památkově chráněných budov v okolních
okresech.
Ještě před 50 lety bylo v obci 10 šindelářů, kteří se živili výhradně tímto
řemeslem a kteří chodili pokrývat sopotnickým šindelem střechy až do České
Třebové a do Vysokého Mýta. Kromě toho mnoho hospodářů z obce do
řemesla „fušovalo“ a vyrábělo šindel. Alois Jiskra začal s řemeslem v 15
letech a též jeho otec byl šindelářem.
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V Sopotnici se vyráběl šindel jen ze dřeva smrkového a v poslední době
jen 60 cm dlouhý, tloušťka něco přes jeden cm. Ježto šířka šindele je 8-12 cm
a štípe se vějířovitě, musí mít kmen průměr nejméně 20 cm. Dřevo kácí se
v zimě, odveze domů a dokud je syrové, začne se s výrobou. Vyschlé dřevo
se špatně zpracovává. Vyráběl se v obdélníkovém tvaru, ježto podle názoru
místních šindelářů lépe vzdoruje povětrnosti než ozdobný, do špice dole
seříznutý. Před 50 lety prodával se na kopy, později jen na „hranice“.
Obec Sopotnice má velký zájem na udržení svého tradičního řemesla a
podporovala by jeho obnovu v obci. Nenalézá však mládež, která by se
šindelářství chtěla věnovat. Národopisná společnost českoslovanská, které
záleží na zachování svérázu lidových staveb, proto rozvíjí akci, aby
šindelářství v Sopotnici bylo obnoveno. Mělo by to i velký význam pro
památkovou údržbu, ježto štípaný šindel se již v českých zemích téměř
nevyrábí a na pile řezaný je, jak staří šindeláři říkají „chlupatý“, nikoliv
hladký, a proto velmi nasává vodu i zachycuje prach a brzy hnije. Tím se
stává památková údržba krásných a svérázných šindelem krytých střech
velmi obtížnou. Ušlechtilá šindelová krytina, která zdobí tolik památkově
chráněných objektů, si zaslouží, abychom pečovali i o její řádnou výrobu.“
Zpracoval K. Novák

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Vondráček, učitelé ZŠ a MŠ, Ing. Karel
Novák, František Martinec, Dana Malinová
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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