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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
rád bych Vám přinášel zprávy jen dobré, ale není každý den posvícení.
Naší žádosti o dotaci na technickou infrastrukturu v Průhoně zatím vyhověno
nebylo, takže do stavby se ještě pustit nemůžem. Druhá strana věci je, že
v této lokalitě letos stejně nebude možné postavit jediný rodinný dům. A
nejen v této. Důvod? Dosud nemáme zpracovaný územní plán obce. Nový
stavební zákon neumožňuje v obcích, kde není zpracovaný územní plán,
postavit dům mimo současně zastvěné území obce. Na územním plánu
usilovně pracujeme a pokud řízení nebude zdržováno odvoláními, měl by být
hotový ve druhém pololetí příštího roku. Prosím všechny, kdo plánujete
kdykoli v budoucnu stavět, řekněte nám v jaké lokalitě, abychom ji ve
zmiňovaném dokumentu zakreslili jako území určené pro výstavbu a předešli
tím budoucím problémům. Stavte se, rád Vás uvidím.
Stejně tak nám nebyla přidělena dotace na projekt kanalizace. I s ním
tedy musíme čekat.
Přidělena nám ovšem byla dotace od Pardubického kraje ve výši 60.000,Kč na nákup hasičského auta, takže pevně věřím, že již během léta se naši
hasiči budou moci pochlubit „novým“ vozem. Pardubický kraj nám zároveň
věnoval i 22.500,- Kč na obnovu výpočetní techniky obecního úřadu.
S koncem školního roku skončila po devíti letech své působení na místní
základní škole p. ředitelka Věra Vašková. 5. června proběhl konkurz na místo
nového ředitele. Přihlásili se dva uchazeči, z nichž odborná sedmičlenná
komise (ve které byli zástupci kraje, obce, školní inspekce a další) vybrala
pana Josefa Kopeckého z České Třebové, který do naší školy nastoupí od
srpna. Ve škole se již představil a Vám se představí v příštím čísle
zpravodaje.
Od června také máte opět možnost si na obecním úřadě v Sopotnici
nechat ověřit kopie nebo podpis. Připomínám, že ověření jedné strany stojí
30,- Kč, stejně tak ověření podpisu nebo razítka stojí rovněž 30,- Kč.
Tradičně chci také poděkovat všem, kteří se zúčastnili obecních brigád.
A to o to upřímněji, že jedinou odměnou za odvedenou práci jim je svačina a
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poděkování. V červnu to byli: Antonín Bušák, Karel Beneš (2x), Jakub
Hynek (2x), Josef Hynek (2x), Jiří Komprs st. (2x), Pavel Komprs, Jan
Palčisko, Josef Vondráček, Vojtěch Vondráček (2x) a Zbyněk Vondráček.
Díky ochotě těchto lidí byl úspěšně dokončen potoční taras u obecní
bytovky. Obec takto ušetřila více než 140.000,- Kč.
V bytovce je již hotové schodiště, položené lino i dlažba, probíhá montáž
kuchyňských linek. Venku byla osazena čistička odpadních vod, dokončuje
se opěrná zeď a zámková dlažba.
Komise životního prostředí zařídila plošinu a pracovníka, který na
podzim provede prořez vysokých stromů. Fungovat to bude tak, že obec
zaplatí provoz plošiny a dotyčný občan „hodiny“ pracovníka. Kdo máte o
tuto službu zájem, ozvěte se prosím do konce srpna (465 584 128).
Závěrem bych Vás rád pozval na tradiční zábavné Hry bez katastru, které
se letos uskuteční sobotu 4. srpna na Habřince.
Přeji Vám hezkou dovolenou a Vám mladším krásné prázdniny!
Josef Vondráček
Váš starosta

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce Sopotnice 4.6.2007
Ø ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 478/2 – zahrada v k.ú. Sopotnice
spoluvlastníkům bytovky čp. 211.
Ø ZO vyhlašuje záměr prodeje pozemků parc.č. 3117/47, 3117/32 3117/33 a
pěšinky mezi parcelami č. 189 a 189/3.
Ø ZO schvaluje pro Základní školu Sopotnice výjimku z počtu žáků pro
školní rok 2007 - 2008 a zavazuje se uhradit případné mzdové rozdíly pro
mzdy učitelů.
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zasedání rady obce Sopotnice
Ø Rada schvaluje uzavření smlouvy na dokončení elektroinstalace v ZŠ
firmou Miroslav Šrom a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Ø Rada schvaluje příspěvek pro SRPŠ při MŠ Sopotnice na „Loučení s MŠ“
ve výši 500,- Kč.
Ø Rada schvaluje delegování správy majetkové a provozní evidence obecní
veřejné kanalizace firmě OHGS a pověřuje starostu podpisem smluv.
Ø Rada jmenuje ředitelem ZŠ Sopotnice pana Josefa Kopeckého.
Ø Rada schvaluje příspěvek Mysliveckému sdružení Sopotnice na
uspořádání myslivecké zábavy ve výši 1000,- Kč.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Z naší školy
Turnaj „O pohár starosty obce Sopotnice“
Dne 31. 5. 2007 se konal na místním fotbalovém hřišti turnaj „O pohár
starosty obce Sopotnice 2007“. Kromě naší školy se ho účastnily ještě ZŠ
Lhoty a ZŠ Sloupnice. V prvním zápase dokázali naši reprezentanti porazit
ZŠ Lhoty 3:0 (góly vstřelili M. Beneš, L. Pinkava, T. Blažek). Druhé utkání
ZŠ Lhoty prohrály se ZŠ Sloupnicí 0:5. Před námi stál tedy velice těžký úkol
– porazit ZŠ Sloupnici. Po vynikajícím výkonu všech našich hráčů a po
nádherné střele Radka Kalouska jsme zvítězili 1:0 a obhájili tak prvenství
z roku 2006. Naši školu reprezentovali – v brance excelentní J. Martinec (9.
r.), v poli – L. Plíhal, R. Kalousek (9. r.), M. Beneš, L. Pinkava, T. Blažek, T.
Kiselová, J. Krčmář (8. r.), M. Kopecký, M. Pinkava, V. Peterka (7. r.), S.
Beneš, J. Brožek (6. r.), D. Kovář a P. Jariš (5. r.).
Turnaj ve stolním tenisu
V průběhu května a června se na naší škole konal turnaj ve stolním
tenisu. Turnaj se setkal u žáků s velkou odezvou, neboť se ho účastnilo
celkem 28 žáků a bylo odehráno 65 zápasů. Vítězem se stal všestranně
sportovně nadaný Michal Beneš (8. r.), který v napínavém finále dokázal
porazit svého mladšího bratra Stanislava Beneše (6. r.). Na 3. místě se po
výhře nad Josefem Kalouskem (7. r.) umístila Markéta Plíhalová (9. r.).
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„Mistr PÁKA ZŠ Sopotnice“
Dne 15. června se z podnětu žáků uspořádal turnaj o titul „Mistr PÁKA
ZŠ Sopotnice“. Účastnit se mohli všichni fyzicky zdatní a odvážní
dospívající chlapci z II. stupně. Své kvality potvrdili žáci 9. ročníku, když
obsadili všechny stupně vítězů. Výsledky – 1. Jiří Martinec, 2. Petr Krčmář,
3. Jan Jirucha. Čest 8. ročníku zachránil 4. místem Pavel Krejčí.
Minifotbal v Libchavách
Dne 22. 6. 2007 se vypravili naši fotbalisté do Libchav na turnaj
v minikopané. Tým ve složení (9. r. – J. Martinec, P. Krčmář, L. Plíhal, R.
Kalousek, 8. r. – J. Krčmář, L. Pinkava, M. Beneš, T. Blažek, T. Kiselová, 7.
r. – M. Kopecký, V. Peterka) po bojovném výkonu v zápasech se ZŠ Lhoty i
ZŠ Libchavy dokázal zvrátit nepříznivý stav zápasu 0:1 pro soupeře na
konečných 1:1 a celkově obsadil 2. místo.

Z naší mateřské školy
Co jsme prožili…
DEN DĚTÍ
1. června jsme s dětmi ve školce našly dopis od Loupežníka Fouska.
V dopisu stálo, kdo má odvahu a chce zažít dobrodružství, nechť se vydá na
cestu za pokladem. S dětmi jsme se posilnily na cestu a vyrazily jsme po
fáborkách. Fousek si vymyslel spoustu úkolů, které děti musely plnit, protože
je loupežník potajmu sledoval. Cesta byla dlouhá, ale děti byly nedočkavé.
Dorazily jsme k řece, kde byl ukryt poklad. Děti neváhaly a začaly
prozkoumávat terén. Jaké bylo velké nadšení, když objevily velkou truhlu
s pokladem. Děti si dopoledne užily a řádně tak oslavily svůj svátek.
SPANÍ VE ŠKOLCE
Ze dne 7. na 8. června se konalo již dlouho očekávané nocování ve
školce. Děti si přinesly spacák a baterku. Dopoledne jsme odjely do Potštejna
do cukrárny na zmrzlinu. Poté nás čekala prohlídka Potštejnského zámku,
kde jsme se podívaly i do dětského pokoje zámeckých dětí. Na nádvoří se
připravovala pohádka O Sněhurce. Sešlo se tu více školek a tak pohádka
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mohla začít. Poté jsme se vrátily zpět do školky na oběd. Program pokračoval
odpoledne ve školce, kde si děti vyráběly trička a tvořily ze zažehlovacích
korálků. Následovala večeře, oblíbené špagety, a hygiena. Děti si postupně
zalezly do svých spacáků a spolu s oblíbenou pohádku vyčkávaly, neboť pro
děti byla na závěr večera připravena tradiční stezka odvahy. Děti i paní
učitelky si spaní užily a některé děti říkaly, že by klidně spaly ve školce i
další noc.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V SOPOTNICI
V sobotu 9. června odpoledne proběhlo Vítání občánků na Obecním
Úřadě v Sopotnici. Touto cestou děkujeme rodičům, kteří přivedli své děti k
recitaci básničky pro nejmenší občánky v Sopotnici.
PÁNSKÁ JÍZDA – DEN JEN PRO TATÍNKY
15. června bylo vyzvedávání dětí ze školky určeno pouze pro tatínky.
Jaké asi nastalo překvapení, když jim paní školnice předala do ruky
anonymní zprávu o únosu jejich dětí. Podle přiložené mapy se tatínkové
pustili do hledání svých ratolestí. Děti si mezi tím užívaly odpoledne v
přírodě na Vochtánce v Potštejně. Na tatínky ještě čekala cesta podél řeky
plná úkolů do které se museli společnými silami pustit se svými dětmi. Pak
následovalo vyhodnocení a občerstvení pro všechny. Všechny tatínky
musíme pochválit, protože své vlastní „poklady“ našli a užili si s námi
společné odpoledne na Vochtánce.
VELKÝ VÝLET S RODIČI DO VYŠKOVA
22. června proběhl velký výlet s rodiči do Zooparku a Dinaparku
Vyškov. Na své si přišli nejenom děti, ale také rodiče. První jsme si prohlédli
Zoopark, poté nás kyvadlový DinoExpres odvezl ze ZOOparku do
Dinoparku, kde jsme se na čas ponořili do dávné doby života dinosaurů,
k čemuž přispělo také 3D kino a paleontologické hřiště pro děti. Myslím si,
že se den vydařil a všichni jsme si ho užili.
PLAVECKÝ KURZ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
27. června skončil plavecký výcvik. Poslední lekci děti měly možnost
využití tobogánu. Na konci hodiny děti obdržely „mokré vysvědčení“ a ve
školce na děti čekalo malé překvapení za odvahu a statečnost na plaveckém
kurzu.
Motlová Markéta
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Ráda bych poděkovala za celoroční spolupráci všem zaměstnancům
mateřské školy i školní jídelny. Také rodičům za jejich ochotu, pochopení a
snahu při celoročním běhu.
Poslední přání bude patřit našim přeškoláčkům 2007: Javorski Daniel,
Martinec David, Fricová Eliška, Dvořák Jakub, Hledík Jakub, Malinová
Jaroslava, Hejlek Josef, Špačková Lucie, Kaplan Martin, Lehká Martina,
Žežulová Michaela, Švec Ondřej, Jedlinská Tereza, aby do nové etapy jejich
života vstoupili tou „pravou“ nohou, a jejich kroky vedli jenom tím správným
směrem! A pokud se někdy budou chtít na chvíli otočit, tak je velmi rádi
uvidíme.
Všem krásné, pohodové a slunečné prázdniny za kolektiv mateřské školy
a školní jídelny.
Diblíková Michaela

Pozvánka na nejbližší akce
14. 7.
22. 7.
3. 8.
4. 8.

Cesty Matěje Kopeckého aneb Veselá bída,
pimprlové komedie na zámku v Potštejně (10,00 – 17,00 hod.)
Letní koncert skupiny Gemma
17. festival amatérských filmů u Hradeckých
10. roč. Her bez katastru
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Odpoledne s dechovkou
Letošní koncert „Odpoledne s dechovkou“, který připravuje místní
osvětová beseda, byl naplánován na neděli 3. června 2007 od 15,00 hod.
Ačkoli počasí mělo týdny před koncertem velmi pěkný ráz, zrovna na
Odpoledne s dechovkou se změnilo a těsně před začátkem koncertu se dalo
do deště. Pořadatelé se museli rozhodnout, zda uspořádat vystoupení
Sopotnické dechovky a jejích hostů venku, či na sále hostince. Nakonec se
necelá stovka návštěvníků usadila venku v Letním areálu. U Šafářů, kde
setrvala po celou dobu vystoupení, ačkoli je drobný déšť ještě asi dvakrát
vystrašil.
Ve dvě a půl hodiny trvajícím programu vystoupila Sopotnická
dechovka, řízená kapelníkem Lubošem Langrem, se zpěváky Evou Rakovou,
Hanou Rosslerovou, Janem Kašparem a Zdeňkem Vránou. Pořad uváděl
Luděk Vinzens. Pořadatelé přizvali k vystoupení také hosty. Přijely
mažoretky Karamelky a roztleskávačky Tornádo ze Žamberka, které ve dvou
vstupech na reprodukovanou hudbu zpestřily odpolední program. Dvakrát se
také představili harmonikáři pánové Slanina a Zeman z Chocně. Ti zahráli na
helikónky a zazpívali několik známých písniček. O občerstvení se postaral
personál hostince U Mrňouse.
Ačkoli byl opět zajištěn svoz a rozvoz návštěvníků koncertu autobusem
Obecního úřadu České Libchavy, nebyla letošní návštěva nijak velká. (Při
zmínce o autobusu se zároveň musíme omluvit, že ne naší vinou autobus
nejel přesně stanovenou trasu a některým Vám tak způsobil problémy.)
Nejisté počasí sehrálo zřejmě negativní roli. Doufejme, že pro příští rok se
pořadatelům podaří zajistit příhodnější termín této hudební akce, nebo lépe
objednat počasí.
Sopotnická dechovka žije !
Když jsme si v roce 2005 připomínali 200 let trvání dechové hudby
v Sopotnici, realizovali jsme úspěšně na počest tohoto výročí projekt Rok
hudby v Sopotnici 2005. Ten je jistě ještě čerstvě v paměti občanů. Vedle
připomínky slavné hudební tradice jsme si položili za cíl oživit činnost
Sopotnické dechovky, jejíž působení se v té době už omezovalo jen na hraní
při posledních rozloučeních se zesnulými. Uplynuly dva roky a můžeme
konstatovat, že dobrá věc se podařila. Sopotnická dechovka žije a vystupuje
docela často nejen v naší obci, ale i v obcích okolních. Ono slavné výročí
roku 2005 přivedlo muzikanty k pravidelnému zkoušení, čímž se hudební
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projev souboru značně zdokonalil. Rozšířil se také repertoár skladeb a
v letošním roce si kapela pořídila jednotné oblečení, modré vesty se znakem
obce. Abychom výše uvedená slova doložili konkrétními údaji, uvádíme
přehled vystoupení Sopotnické dechovky za ony zmiňované dva roky, tedy
od června 2005 do června 2007.
11. června 2005
19. června 2005
26. listopadu 2005
30. listopadu 2005
30. dubna 2006
26. května 2006
4. června 2006
18. června 2006
25. června 2006
2. července 2006
28. září 2006
30. listopadu 2006
5. května 2007
6. května 2007
26. května 2007
3. června 2007
16. června 2007
17. června 2007

Sopotnice Slavnostní koncert ke 200. výročí dechovky
České Libchavy
Výročí vysvěcení obecního praporu
Sopotnice
Beseda s důchodci
Ústí nad Orlicí
Ústecké Vánoce
Doudleby nad Orl.
Koncert v nafukovací hale
Sopotnice
Při návštěvě ministra Radko Martínka
Sopotnice
Odpoledne s dechovkou
Ústí nad Orlicí
Město v pohybu
Brandýs nad Orlicí
Hudební slavnosti a Vítání léta
Hnátnice
Pouť a hasičská slavnost
Sopotnice
Svěcení znaku a praporu obce
Ústí nad Orl.
Ústecké Vánoce
Sopotnice
Pochod Přes tři hrady
Sopotnice
Pouťové odpoledne s dechovkou
Hejnice
Sraz rodáků
Sopotnice
Odpoledne s dechovkou
Ústí nad Orlicí
Město v pohybu
České Libchavy Pouť a výročí svěcení obecního praporu

Vítání občánků
V sootu 9. června 2007 v zasedací místnosti obecního úřadu byli
starostou slavnostně přivítáni noví občánci naší obce: Aleš Barvínek, Josef
Diblík, Zuzana Pec, Václav Rak, Tobiáš Gabriel Šejnoha, Carolina Emma
Šípková, Kristýna Vašátková, Filip Vítek a Tomáš Walter.
Součástí celé akce byl malý kulturní program. Poděkování za příjemnou
atmosféru patří dětem z MŠ, ředitelce MŠ p. Diblíkové a p. učitelce Motlové.
Stejně tak i panu učiteli Martincovi a Zdeňce Felgrové, kteří obstarali
hudební doprovod.
O zdokumentování se postarali Josef Hradecký a Stanislav Barvínek.
Ještě jednou blahopřejeme rodičům a a přejeme, ať jim děti přinášej
jenom radost!
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Za kulturní a sociální komisi Iveta Vondráčková

Ze sportu
„CK tour Dušek“ informuje
Vinné stezky 2007
Ve dnech 14. – 17. června 2007 uspořádal p. Josef Dušek již šestý
cyklovýlet na Moravu. Akce zúčastnilo osm zájemců, z čehož byli čtyři ze
Sopotnice. Na jižní Moravu se cestovalo vlakem z Ústí nad Orlicí, přes Brno,
do Vranovic
Výlet nezačínal šťastně, když hned po odjezdu z Vranovic cyklisté
zmokli, ale potom už bylo stále krásné počasí. Trasa vedla menšími
vesnicemi a cyklostezkami do Znojma a Nového Šaldorfu.
Druhý den navštívili malovaný sklípek v Šatově a vydali se přes
Jaroslavice, Hevlín, Nový Přerov, Mikulov, kolem lednických rybníků do
Lednice.
Třetí den pokračovali v jízdě na Břeclav, Pohansko, Lanžhot, Prušánky,
Velké Bílovice, Bořetice, Němčičky. Cestou viděli dvě svatby a projeli se po
krásných cyklostezkách, vedoucích po bývalých signálkách.
Čtvrtý den ráno vystoupali na rozhlednu v Bořeticích, absolvovali
poslední ochutnávku vína ve „Svobodné republice Kraví hora“, vykoupali se
v bazénu v Němčičkách a přes Velké Pavlovice doputovali na vlak, který je
po krásném výletě odvezl do Ústí nad Orlicí. Bylo to sice s menšími zádrhely
Českých drah, ale po osmé hodině večerní se všichni rozjížděli do svých
domovů, plni těch nejkrásnějších dojmů z cesty a posezení v jihomoravských
„búdách“ při dobrém vínečku.

Pozvánka do Beskyd 2007
Ve dnech 30. července až 3. srpna 2007 uspořádá „CK tour Dušek“
autobusový turistický výlet do Moravsko-slezských Beskyd“. V plánu je
návštěva Jablůnkova, pralesa Mionši, Horní Lomné, Lysé hory a přechod
hřebene Beskyd přes Pustevny do Rožnova pod Radhoštěm i návštěva dalších
míst. Trasy budou upřesněny.
Cena zájezdu: 900,- Kč, děti 600,- Kč. Informace a přihlášky: Josef
Dušek na tel. číslech 465 584 241, mob. 605 930 215.
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Závěr fotbalového ročníku 2006/2007
Posledními třemi zápasy ukončili naši fotbalisté sezónu 2006/2007
v okresním přeboru II. třídy. Závěrečná utkání asi neskončila podle představ
příznivců, ani samotných fotbalistů.
3.6. Sruby – Sopotnice
4:1 (1:1)
10.6. Albrechtice – Sopotnice 3:3 (1:2)
17.6. Sopotnice – Sloupnice 1:1 (1:1)
Vítězem tohoto ročníku okresního přeboru se stal suverénně právě náš
poslední soupeř – Sloupnice a postupuje do krajské I.B třídy.
Naše mužstvo obsadilo konečnou 6. příčku tabulky se ziskem 42 bodů a
poměrem branek 57:45, se 13 vítěznými zápasy, 3 remízami a 10 prohrami.
Nejlepším střelcem tohoto ročníku se stal hráč Mašanský se 16
vstřelenými brankami. Následují : Kubas (9), Vidlička a Stárek (7), Matyáš a
Jaworski (4), Diblík a Vítek (3), atd.
Podle počtu nastřílených branek byl podzim ve srovnání s jarem na
stejné úrovni, když střelci skórovali na podzim 29 krát a na jaře 28 krát.
Rozdíl mezi podzimem a jarem, co se počtu obdržených branek týče, je
oproti tomu výrazně odlišný. Na podzim jsme obdrželi 30 branek a na jaře
pouze 15. To by mohlo svědčit o zlepšené činnosti naší obrany, nebo o
střelecké neschopnosti soupeřů.
Závěrečná tabulka :
1. Sloupnice
21 4 1 95:25
67
2. Mistrovice
21 1 4 81:33
64
3. Brandýs
18 3 5 73:31
57
4. Lanškroun B
17 2 7 81:30
53
5. Tatenice
14 1 11 55:51
43
6. SOPOTNICE
13 3 10 57:45
42
7. Rybník
12 1 13 40:57
37
8. Sruby
11 3 12 53:45
36
9. Jablonné
10 4 12 52:45
34
10. Kerhartice
9 6 11 45:52
33
11. Čer, Voda
7 3 16 35:63
24
12. Albrechtice
5 6 15 47:63
21
13. Luková
4 1 21 22:94
13
14. Němčice
1 0 25 24:126
3
- 11 -

Z okresního přeboru II. třídy sestupují Němčice do III. třídy a naopak ze
III. třídy postupuje do II. třídy Dolní Dobrouč.
Soutěže nového ročníku II. třídy budou začínat v polovině srpna. Rozpis
utkání našeho mužstva přineseme v některém příštím čísle SZ.
mc

Z turistiky…
Vynucená změna
Jak jsme informovali v minulém čísle SZ, měla se podle dlouhodobého
plánu uskutečnit zahraniční cykloakce Na kole podél Salzachu (Rakousko). 5.
června autobus s účastníky a jejich bicykly skutečně vyjel s cílem Rakousko,
ale v Českých Budějovicích vypověděl službu. Jelikož se nepodařilo opatřit
náhradní přepravu do Rakouska, došlo po dohodě mezi účastníky zájezdu ke
změně. Namísto do Rakouska se jelo pouze na Šumavu.
Ubytování poskytl kemp Černá v Pošumaví, odkud naši turisté podnikali
cyklovýlety po jižní části Šumavy.i do příhraničních oblastí Rakouska.
Hojnost cyklostezek v této oblasti dávala možnost příjemných výletů. Sjezdili
tak okolo celého Švarcemberského kanálu, navštívili Plešné jezero, vrchol
Plechý, Stožec, Vítkův hrádek, v Rakousku vystoupali na rozhlednu Moldau
Blick a navštívili mnohá další turisticky zajímavá místa, jimiž Šumava
oplývá.
A tak se z původně nevydařeného zájezdu podél rakouského Salzachu
nakonec vyvinul velmi zdařilý zájezd na Šumavu, zvláště když počasí
turistice přálo. Všech 37 účastníků zájezdu bylo spokojeno, s ohledem na
vzniklou situaci. 10. června 2007 se vrátili šťastně domů. Odbor KČT TJ
Sopotnice uspořádal letos již 32. zájezd do zahraničí, ale tentokrát to bylo
prvně co se tak plně nepodařilo naplnit záměr, jako u těch jedenatřiceti
předchozích.
mc
Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Vondráček, Josef Dušek, učitelé ZŠ a MŠ,
Iveta Vondráčková
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.
Redakce
Chyba tisku vyhrazena.
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Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice.
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