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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
spousta z nás nevěřila vlastním očím, když 19. července ráno uviděla
v centru obce zpřevrácené květináče a vytrhané květiny - dílo neznámých
vandalů, kteří předešlé noci krom tohoto ještě poničili několik zahrádek.
Tímto nesmyslným a zcela nepochopitelným počínáním vznikla mnoha
občanům škoda několika tisíc korun, kterou vyšetřuje policie. Pachatele se
zatím vypátrat nepodařilo, takže pořád ještě doufám, že to nebyl nikdo ze
Sopotnice. Pokud snad někdo z Vás o tomto incidentu něco víte, budu vděčný
za každou informaci. A pokud snad náhodou někdo z Vás cítí podobnou
potřebu dokázat okolí jakou má sílu - nepřevracejte prosím květináče ani
neničte žádný jiný majetek a práci ostatních, ale stavte se prosím za mnou.
Práci pro Vás určitě najdu.
V minulém čísle jsme Vás informovali o tvorbě územního plánu. Jen
připomínám - pokud ještě někdo chcete nahlásit pozemky pro budoucí
stavební využití, přijďte prosím nejpozději do 20. srpna.
Jako v každém čísle i dnes chci poděkovat všem, kdo se zdarma
zúčastnili obecních brigád. V červenci to byli: Jan Antušek, Karel Beneš,
Roman Diblík, Ladislav Felcman, Pavel Jedlinský, Jan Hájek st., Jakub
Hynek (2x), Josef Hynek (2x), Radek Hynek, Pavel Jariš, Pavel Komprs,
Bohumír Kosek (2x), Vojtěch Kovář, Lukáš Malina, Jiří Martinec (č.p.354),
Milan Morávek, David a Roman Plch, Petr Skuček (2x), David Šafář, Martin
Vítek, Josef Vondráček, Vojtěch Vondráček (2x) a Zbyněk Vondráček.
Byla sundána střecha na Pelinkově chalupě a s demolicí se bude dále
pokračovat. Kdo máte zájem se do dalších brigád zapojit, dejte mi prosím
vědět. Díky.
Další pravidelný odstaveček - bytovka č.p. 239 - už, doufám, brzy bude u
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konce. Vevnitř i venku již probíhají dokončovací práce. Čistička odpadních
vod byla zkolaudována, kolaudace plynové přípojky a bytovky proběhne po
uzávěrce tohoto čísla (9. srpna).
Určitě jste si všimli, že během července byla opravena hřbitovní zeď,
která se místy již dost závažně rozpadala - hlavně proto, že do ní zatékala
voda. Vrch zdi je nyní pečlivě přeskládán a vyspárován, takže věřím, že bude
zase mnoho dalších let sloužit (zbývá opravit už jen úsek u brány od fary tam bude třeba závažnější zásah). Stejně tak i věřím, že se nám v budoucnu
podaří sehnat prostředky na nový chodník, který by také zkrášlil místo
posledního odpočinku našich předků.
Josef Vondráček
Váš starosta

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce Sopotnice 26.6.2007
Ø ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 3117/33 v k.ú. Sopotnice za cenu
1,00 Kč/m2.
Ø ZO schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemků parc.č. 3117/47 a
3117/32 včetně přilehlé pěšinky mezi parcelami č. 189 a 189/3 v k.ú.
Sopotnice.
Ø ZO vyhlašuje záměr prodeje studny na pozemku parc.č. 3120/4 v k.ú.
Sopotnice.
Ø ZO schvaluje nákup části pozemku parc.č. 303/1 za cenu 1.000,00 Kč,
pověřuje starostu dalším jednáním, zároveň si vyhrazuje schválit text
kupní smlouvy.
Ø ZO schvaluje vyhlášení záměru prodeje čp. 287 a pozemků parc.č. 348 a
74/3 v k.ú. Sopotnice.
Ø ZO schvaluje audit za rok 2006 s výhradami a schvaluje závěrečný účet
obce Sopotnice za rok 2006.
Ø ZO pověřuje kontrolní výbor obce Sopotnice kontrolou příspěvků, které
obec poskytla v r. 2007 organizacím, a kontrolou dohod o provedení práce
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uzavřených v r. 2007.
Ø ZO schvaluje nabídku firmy Ing. Michal Kokula, Ústí nad Orlicí, na
zpracování územní studie na pozemku parc.č. 107 a přilehlých pozemcích
v k.ú. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

zasedání rady obce Sopotnice
Ø Rada schvaluje prodloužení nájemní smlouvy v bytě č.p. 120.
Ø Rada schvaluje odměnu ředitelce MŠ Stonožka. (Hrazeno z mzdových
prostředků v rozpočtu MŠ, pozn. redakce.)
Ø Rada zamítá žádost Klubu Radost.
Ø Rada schvaluje smlouvu č. KR/2007/0022 o poskytnutí dotace na
informační technologie a pověřuje starostu jejím podpisem.
Ø Rada schvaluje platový výměr pro ředitele ZŠ Sopotnice.
Ø Rada schvaluje odměnu ředitelce ZŠ. (Hrazeno z mzdových prostředků
v rozpočtu ZŠ, pozn. redakce.)
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Z naší školy
Závěr školního roku 2006 – 2007 byl nabitý nejrůznějšími akcemi,
aktivitami a ……. horkem. Tak se stalo, že jsme některé informace ze života
školy docela obyčejně „nestihli poslat“ do červnové uzávěrky Sopotnického
zpravodaje. Ale červenec a srpen jsou měsíce dovolených a prázdnin a je tedy
čas na krátké ohlédnutí.
Předposlední týden školního roku prožil 1. stupeň v Říčkách v Orlických
horách ve škole v přírodě. Učení hrou je pravděpodobně nejvýstižnější název
pro projekt Z POHÁDKY DO POHÁDKY. 2. stupeň měl tento týden ve
znamení školních výletů se svými třídními učiteli. 6. ročník využil možnosti
vyčerpat na školní výlet dva dny. Nejprve se vlakem vydal za poznáváním
hlavního města (do Prahy), podruhé objevoval krásy a památky našeho
nejbližšího okolí (Potštejna) na kolech. Olomouc si jako cíl svého
jednodenního vlastivědného putování vybral 7. ročník. Znojemsko a
Vranovsko za dva dny částečně poznali a pěšky prochodili žáci 8. a 9.
ročníku. Znojmo spatřili z ptačí perspektivy vyhlídkové věže i z pohledu
tajemného městského podzemí. Nechyběl ani hrad a jiné pamětihodnosti. Jen
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prohlídku zámku Vranov děti svorně vyměnily za možnost koupání. První
letní noc jsme strávili v romantickém zákoutí na břehu Vranovské přehradní
nádrže ve všestranně vybaveném areálu rekreačního zařízení. Žáci si
vyzkoušeli cestování různými druhy vlaků s mnoha přestupy na malých i
velkých nádražích. A krupobití, vichřice a průtrž mračen na zpáteční cestě?
To bylo jen malé zpestření zajímavého výletu!
Rozloučení s 9. ročníkem se uskutečnilo v úterý 26. června 2007
v hospodě Formanka. Letos si devítka zvolila motto „TAK
NASHLEDANOU….. A DĚKUJEME!“. Všechny mile překvapil sál
přeplněný diváky. A opravdu se bylo na co dívat a co poslouchat.
Moderátorská dvojice Denisa Faltusová a Jan Papáček z 9. ročníku
přistoupila ke své roli průvodců pořadem zodpovědně a po všech stránkách
se důkladně připravila. Nic neponechala náhodě a bylo to znát. Žádné
zdržování zbytečnostmi, jen stručné uvedení jednotlivých tříd – ovšem
s vtipem, vhodnou choreografií, hudbou a nečekaným šarmem. Dá se říci, že
v programu nebylo slabých míst. Kdo byl přítomen, dosvědčí, kdo nebyl,
může litovat. Takové alespoň byly bezprostřední ohlasy na školní závěrečnou
akademii. Mimořádně zdařilé bylo samotné rozloučení deváťáků se školou.
Nechyběl ukázkový proslov žáků, sólový zpěv, závěrečná příležitostná báseň,
květinové dary, pamětní listy …. Jako dobrý nápad se ukázalo i vtažení
budoucích prvňáčků z mateřské školy do programu na jevišti – takové
symbolické předávání klíčů od ZŠ žáků odcházejících žákům přicházejícím.
Milou tečkou za příjemným odpolednem bylo veřejné poděkování
zástupců KPDŠ a pana starosty Josefa Vondráčka naší paní ředitelce Věře
Vaškové za devět let obětavé práce pro školu a obec Sopotnici.

§
§
§
§
§

Poděkování
V. Vondráčkovi (našemu bývalému žáku) za kvalitní ozvučení sálu při
akci ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU 2007.
Všem žákům ZŠ (především z 9. ročníku), kteří aktivně pomáhali při
vystěhování přízemí školy před prázdninovými rekonstrukcemi v budově
Učitelům ZŠ za mimořádnou pečlivost, píli a odpovědnost při nácviku na
závěrečnou akademii pro veřejnost.
Paní učitelce Mgr. Veronice Vaňousové za veškerou práci, kterou za svého
působení na ZŠ Sopotnice odvedla (včetně série výtvarných dílen v roce
2006 – 2007). Od září 2007 bude učit v místě svého bydliště.
Všem občanům Sopotnice za dary škole v průběhu školního roku (za starý
papír do sběru, za sadbu na školní pozemek, za materiály na výzdobu nebo
-5-

do pracovních činností žáků, za nezištnou práci aj.).
§ Učitelkám mateřské školy za dobrou spolupráci při organizování zápisu do
1. ročníku, vstřícnost při nácviku na ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU 2007
aj.

§
§
§

§
§

Krátce - chronologicky
1. 6. 2007 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ – netradiční průběh Dne dětí v ZŠ
Sopotnice (podrobněji v Orlickém deníku v rubrice Čtenář – reportér ze
dne 7. 6. 2007).
27. 6. 2007 odpoledne představil starosta obce členům pedagogického
sboru a provozním zaměstnancům nového ředitele ZŠ Sopotnice pana
Mgr. Josefa Kopeckého.
28. 6. 2007 odpoledne se učitelský sbor a provozní zaměstnanci ZŠ
Sopotnice při přátelském posezení rozloučili se stávající ředitelkou paní
Mgr. Věrou Vaškovou při příležitosti jejího odchodu do důchodu.
Poděkovali za příkladný přístup k práci ve školství a za dlouhodobé
vytváření kulturního, podnětného a tvůrčího prostředí pro kvalitní práci
s dětmi.
Každé červencové a srpnové úterý (od 7,30 do 9,30 hod.) je otevřený
školní pozemek a žáci mají možnost ošetřit úsek svěřený jim na prázdniny
do péče.
3. 9. 2007 (pondělí od 8.00 hodin) začátek školního roku 2007 – 2008.
Za vyučující ZŠ Sopotnice
Mgr. Eva Raková

Ohlédnutí za devíti roky strávenými ve škole v Sopotnici.
Byl to srpen 1998, kdy jsem nastupovala do funkce ředitelky sopotnické
školy. Plná elánu, ale také obav, zda to zvládnu, protože přece jenom
vyučovat žáky je trošku jiné, než řídit školu. Nároky na vedení se zvýšily od
roku 2003, kdy byly zrušeny Okresní školské úřady a školy se staly právními
subjekty. V té době měla škola 108 žáků, pak jsme dosáhli až 120 žáků, ale
s novým školským zákonem, který umožňuje rodičům dávat dítě do školy
podle své úvahy, nám žáci ubývají až na současných 92 žáků. Věkový
průměr pedagogického sboru byl dosti vysoký, a tak jedno z přání rodičů
bylo omladit učitelský sbor. Postupným odchodem některých učitelů do
důchodu se dařilo omladit sbor, ale pak nastaly problémy s odchody na
mateřské dovolené, a tak bylo stále co řešit.
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Ve výuce se pokračovalo podle programu „Základní škola“. Vznikla
potřeba zavést výuku informatiky, a tedy vybudovat počítačovou učebnu, což
se postupně dařilo. Žákům byly nabídnuty další aktivity. Nebudu je zde
vyjmenovávat, neboť kdo sleduje Sopotnický zpravodaj a náš školní časopis
Školní oko, ví, o čem mluvím.
Ve spolupráci s obcí jsem se snažila zlepšovat pracovní prostředí jak pro
naše žáky, tak pro zaměstnance školy. Postupně byly třídy a chodby
vymalovány, školní lavice a židličky jsou renovované, nové byly zakoupeny
pouze do jedné učebny. Až budete v srpnu číst tento zpravodaj, bude už i
v poslední třídě položené nové linoleum.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Z větších oprav připomínám:
r. 2000 – snížení stropu, vymalování, nové osvětlení v ředitelně a sborovně
r. 2002 – nová střecha
r. 2003 – zámková dlažba - dvorek
r. 2004 - nové schodiště se zábradlím u hlavního vchodu,
oprava a nátěr všech oken školy
r. 2005 – rekonstrukce kotelny – přechod na plynové vytápění
r. 2006 – rekonstrukce elektroinstalace v 1. poschodí
přebudována učebna fyziky
r. 2007 – dokončení elektroinstalace v přízemí a na půdě,
broušení a lakování podlahy v tělocvičně

Byly pořízeny žaluzie do tříd, vyměněny hodně poškozené a zastaralé
tabule v některých třídách, nové věšáky a botníky, rohová skříň v hudebně.
Také prostředí školní družiny bylo zlepšeno vymalováním, novým kobercem,
záclonami a novými botníky. Byly pořízeny některé nové učební pomůcky
jako video, DVD, lavičky pro TV atd.
Na závěr svého působení v Sopotnici bych chtěla poděkovat všem
svým zaměstnancům /pedagogickým i ostatním/ za podporu a spolupráci při
veškerém konání na této škole – děkuji! Dále děkuji za dobrou spolupráci
všem starostům a zastupitelům za mé působnosti v Sopotnici, výboru KPDŠ,
všem rodičům a příznivcům školy, kteří nám pomáhali při různých akcích
/například při budování parčíku nad farou/.
Nastupujícímu panu řediteli Mgr. Josefu Kopeckému přeji sílu, elán,
nadšení a zdraví při plnění nelehkých ředitelských povinností a dlouhá léta
v ZŠ Sopotnice.
Mgr. Věra Vašková
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ZŠ Sopotnice a její nový ředitel
Mockrát jsem projížděl Sopotnicí, mockrát jsem jel kolem školy.
Přiznám, že mě nikdy nenapadlo, že se toto místo, tato škola, stane jednou
mým pracovištěm.
5. června 2007 se na Obecním úřadě konal konkurz na místo ředitele
základní školy. V konkursní komisi zasedli vedle zástupců z České školní
inspekce, školského odboru Pardubického kraje a vedle ředitelky z jiné ZŠ,
také lidé vám dobře známí - sopotnický starosta, člen Rady obce, zástupce
školské rady a jedna z učitelek školy. Celkem tedy 7 lidí.
Netušil jsem moc, do čeho se to ženu. Přesto jsem tento konkurz vyhrál.
Oni mě tedy již znají. Vy zatím ne. Zatím se ani nepotkáváme – proto
jsem zvolil tuto cestu, abych se vám alespoň trošku představil:
Jmenuji se Josef Kopecký. Myslím, že jsem ještě relativně mladý,
přestože se někdy cítím dost unaveně. Žiju a bydlím v České Třebové.
Charakterisoval bych se jako pragmatik a systematik, který má rád
pořádek. Myslím, že jsem pracovitý. Věřím, že dokážu naslouchat a že jsem
flexibilní.
Vystudoval jsem učitelství pro 2. stupeň ZŠ v aprobaci český jazyk a
dějepis. Ve školství se pohybuji víc jak pět let – jako učitel na ZŠ a ZUŠ,
resp. v DDM. V mém předešlém zaměstnání jsem, krom toho, že jsem učil,
měl na starost problematiku ICT a ŠVP. Staral jsem se také o granty a dotace.
Troufám si proto říct, že s chodem školských zařízení (a to různých typů)
mám zkušenosti nejenom jako zaměstnanec – ale že do této oblasti vidím i
z druhé strany.
Fungování škol znám ale i z třetí
strany, lze-li to tak říct, protože se mnoho
let aktivně zajímám o komunální politiku –
ještě v minulém volebním období jsem byl
zastupitelem České Třebové, nyní pracuji
v komisích a dozorčích radách.
Chci věřit, že mé působení na vaší
škole povede ku prospěchu všech. Nemám
v tomto vydání vašeho zpravodaje více
místa, abych se rozepsal o svých plánech,
ale popíšu je, alespoň stručně, v dalším čísle.
Na setkání s vámi u vás se těší

jjk
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Úspěšný koncert skupiny Gemma
Letošní tradiční letní koncert skupiny Gemma se konal v neděli 22.
července 2007 od 18,00 hod. v kostele sv. Zikmunda v Sopotnici pod názvem
Hudební zastavení se skupinou Gemma. V pečlivě sestaveném programu, a
jak už je u Gemmy samozřejmostí, i v naprosto precizním provedení,
vyslechli posluchači, jichž se sešlo v kostele na sedmdesát, skladby klasiků
vážné hudby i písně skupiny ABBA, kterou má Gemma právem zvláště
v oblibě.
Sbormistr Josef Martinec vedl s jistotou sedmnáctičlenný soubor, v němž
se tentokrát objevily některé nové tváře. V nástrojové sekci jsou troje housle,
dva dechové nástroje, dvě kytary a dokonce dvoje klávesy, za nimiž usedly
mladé konzervatoristky. Pěvecká část skupiny vystoupila v obvyklém složení
a celý pořad moderovala Vendulka Valachová.
V chrámové prostoře zaznělo Gounodovo Laudato Dominum,
Vejvanovského Sonáta A 4, od Mozarta Ave verum a C Dur Korunovační
(Agnus), od Handla Hallelujah i píseň z muzikálu Jesus Christus Superstar od
A. L. Webbera Pie Jesu. Z repertoáru skupiny ABBA potěšily publikum
písně Skotská, Věčný příběh, Anděl lásky, Můj život - moje láska, Zůstaň,
SMS, Přátelství. Uprostřed programu zahrály sólově na své nástroje
klávesistky Adéla Venclová a Lucie Kubátová.
Vděčné publikum nešetřilo potleskem, a tak soubor přidal ještě postupně
další tři skladby. Kdyby skupina Gemma byla ochotna v koncertu
pokračovat, byli by posluchači vydrželi v kostele mnohem déle. Jenže vše má
jednou svůj konec. Posledním přídavkem byla píseň od Boney M – Zahoď
trápení. To už celý chrám tleskal skandovaně do rytmu písně. Jen neradi se
zvedali spokojení posluchači z chrámových lavic a opouštěli kostel. Všichni,
kteří byli koncertu přítomni, se shodovali v tom, že to byl krásný zážitek a že
Gemma je koncert od koncertu lepší. Také oceňovali práci sbormistra Josefa
Martince, který nezařadí do programu skladbu, která by nebyla dokonale
nacvičena.
Gemmo, díky za nádherný hudební zážitek. Mnoho úspěchů a vděčných
posluchačů v další činnosti !
mc
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Milá vzpomínka na Sopotnici
V polovině letošního června přišel na adresu KČT a Osvětové besedy
Sopotnice dopis z Hradce Králové od ing. Jiřího Soukupa. Píše v něm:
Vážení sportovní přátelé,
při své nedávné návštěvě zámku Potštejn jsem získal Vámi vydanou
publikaci Sopotnice ve sportu. Mám na Sopotnici vřelé vzpomínky, proto
jsem knížku zakoupil a se zájmem začal číst. Jaké bylo moje překvapení,
když jsem mezi pozdravy našel příspěvek od Mirka Krska, se kterým jsem se
blíže seznámil právě v Sopotnici. Přátelíme se dosud.
Další překvapení mne čekalo na str. 56, kde je snímek ze startu mužů
starší věkové kategorie při Celostátním finále v přespolním běhu
zemědělských a vesnických sportovců dne 26. 10. 1985 v běhu na 3 km.
S číslem 41 je Zdeněk Cejp, s číslem 42 Romeo Vlček, organizátor
zemědělských soutěží z Prahy, 43 Pavel Frček, kronikář Velké kunratické a
organizátor Veteránů Velké kunratické, číslo 42 jsem nesl já sám. Po velkém
trápení jsem byl prvním na trati 3 km v čase 13:23. To moje trápení vzniklo
tak, že jsem měl natrénováno na maratón. Ten jsem běžel v pražské
Stromovce týden nato 2. 11. 1985. Před Vaším závodem jsem podcenil
rozcvičení, nerozběhal jsem se dost dlouho a dost intenzívně. Po startu jsem
se nemohl dostat do tempa. První kolo jsem běžel jak na zapřenou, až ve
druhém kole jsem nastoupil a zlepšoval své postavení. Po závodě jsem cítil
sílu, že jsem se zcela nevydal, a tak jsem nečekal na autobus, vezoucí
závodníky k obědu, a v pohodě jsem tam doběhnul. Namísto dalšího čekání
na autobus jsem vyběhnul do Písečné, kde byla naše ubytovna. Cestou mne
autobus předstihnul, a tak jsem jen proběhnul pod sprchou, obléknul jsem se
do společenského a už jsme nasedali do autobusu směr Sopotnice. V hostinci
bylo připraveno promítání filmů z tamních závodů a pochodů, byla možnost
občerstvení. Objednal jsem si naráz dva půllitry, žízeň byla veliká. První
půllitr jsem vypil naráz a když jsem pozvedl druhý, zaznělo z úst Mirka
Krska: „Jirka Soukup, když běží, tak běží, když pije, tak pije.“
Za vítězství v kategorii mužů 55 let a starší jsem dostal broušený pohár
s vroubkovaným okrajem. Protestoval jsem, že z takového se špatně pije.
Naplnil jsem ho jak se sluší a patří. Chtělo to jen trochu sportovní šikovnosti,
abychom si připili.
A tak rád vzpomínám na Sopotnici.
Váš Jiří Soukup
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Několik poznámek k dopisu
* Miroslav Krsek z Lukové je nejen sportovec, pětinásobný mistr světa
v duatlonu, trojnásobný mistr Evropy v duatlonu, mnohonásobný mistr ČSR a
ČSSR v bězích a držitel rekordu ČSSR v maratonu, ale také řezbář a léčitel.
* V roce 1985 to bylo již druhé Celostátní finále v přespolním běhu v
Sopotnici za účasti 71 závodníka.
* První celostátní finále se konalo v roce 1977 a startovalo 118 závodníků
z devíti krajů ČSSR. Závodilo se na Ostrovech za tehdejší provozovnou
Orličan.
* Účastníci závodů se stravovali ve školní jídelně v Sopotnici.
* Společenská zábava na závěr závodů se konala v hostinci U Šafářů.
* Osvětová beseda Sopotnice dala k prodeji zbylé brožury, které dosud
vydala, do pokladny na zámku v Potštejně. Jak je vidět, je o ně zájem i tam.
mc

Pozvánka na nejbližší akce
25.8.
8. – 9.9.
28.9.
28.- 30.9.

Rozloučení s prázdninami na Myslivecké chatě
Finálový závod Českého poháru v rodeu na divoké vodě
Odhalení smírčího kříže
29. roč. DEP Povodím Orlice

Dvě pozvánky do Potštejna
Na zámku v Potštejně je do 12. srpna 2007 k vidění výstava obrazů
Adolfa Liebschera Sláva a zapomnění. Otevřeno je denně mimo pondělí od
10,00 do 12,00 a od 14,00 do 17,00.
GALERIE P – Vladimír Plocek v Potštejně zve na výstavu Eva
Bednářová (grafiky, tempery), František Bečka (kované plastiky), Josef
Klimt (obrazy), Jan Píša (koláže).
Galerie se nachází za mostem v Koutech a otevřeno má ve středu, sobotu
a neděli, vždy od 13,00 do 17,00 hod. Výstava potrvá do 2. září 2007.
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Ze sportu
Turisté v Alpách
Odbor KČT TJ Sopotnice uskutečnil ve dnech 13. až 22 července 2007
další zájezd do zahraničních hor. Tentokráte to bylo do pohoří Vanoise a do
Přímořských Alp. Zájezdový autobus zaplnilo 37 milovníků vysokohorské
turistiky, a v pátek 13. 7. navečer se výprava vydala na cestu přes Ústí nad
Orl., Hradec Králové, Prahu, Rozvadov a Mnichov.
V sobotu ráno přijeli k Rýnským vodopádům, na jejichž prohlídku si
stanovili 90 min. V cestě pokračovali přes Ženevu do městečka Annecy u
stejnojmenného jezera. Po dvouhodinovém odpočinku pokračovala trasa přes
Albertville do Pralognan Lavanoise v Národním parku Vanoise.
V neděli se vyšlo na první vysokohorskou túru, která směřovala na
vrchol Petti Mont Blanc
(2 677 m n.m.), odkud jsou nádherné výhledy na nejvyšší vrcholy
národního parku. Druhou etapu túry si zkracují lanovkou, která je vyveze do
výše 1 985 m. Vydávají se na okruh malebnou krajinou k chatě Vanoise,
která se nachází na horské louce pod splazem ledovce Delag de Casse (3 855
m n.m.). Je to nejvyšší hora tohoto pohoří, pokrytá sněhovými poli. Dolů
scházejí turisté kolem vodopádu.
Následujícího dne se vyjíždí kolovým vláčkem k chatě Prioux a
pokračuje se pěšky proti toku horské říčky, obchází se chata až k horskému
statku, kde se vyrábějí sýry. Pak už cesta vede dolů, do kempu.
V úterý autobusem přejíždějí přes Mautiers a známá lyžařská střediska
Tignes, Vald´Isere, přes sedlo Col de Iseran (2 764 m n.m.) a přejíždějí do
Itálie. Cesta vede přes Trento a Cuneo do Národního parku Marittime a končí
v kempu u městečka Entracqe.
Ráno vyváží autobus naše turisty údolím Valletta na parkoviště, odkud
začíná vycházka ke třem horským jezerům a chatě E. Questa (2 388 m n.m.).
Zpět je odváží opět autobus.
Následuje další den zájezdu. Autobus vyveze turisty do výše 1 500 m
n.m. a začíná výstup kolem jezera k přehradní nádrži L. del Chiotas ve výšce
1 978 m n.m., až k chatě Genova – Figari. Někteří zdatnější turisté si trasu
prodlužují a později je na parkovišti vyzvedne autobus se zbývající částí
výpravy.
Do závěru zájezdu už mnoho nezbývá. Posledního dne zamíří autobus
k jezeru Lago de Garda, kde se účastníci zájezdu s chutí vykoupou, po
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náročných túrách předešlých dní. Večer je už čeká pouze zpáteční cesta do
vlasti a tedy domů, kam přijíždějí v neděli 22. 7. ráno.
Krásné počasí, dobrá organizace a hlavně vysokohorská příroda, to vše
naplnilo představy účastníků a vedlo k jejich spokojenosti. Zanedbatelné
nejsou ani nižší náklady na jednoho účastníka. Odbor KČT TJ Sopotnice,
především jeho předseda Petr Lžičař st., pořádá tyto zájezdy s vysokohorskou
turistikou již 24 let. Za tu dobu se uskutečnily 33 zájezdy do různých hor
Evropy a zúčastnilo se jich 1 057 turistů. Všechna místa v autobuse se
zpravidla daří zaplnit. Průměr na jeden zájezd je 32 turisté. Letošní zájezd
nebyl jistě poslední.
mc

Lyžaři na kolách
SK Humparek Sopotnice uspořádal v sobotu 30. června cykloturistický
výlet pro své členy. Cyklobus ČSAD Ústí nad Orlicí vyvezl šest členů oddílu
k parkovišti u Masarykovy chaty na Šerlichu v Orlických horách.
Tam začala cyklotrasa v délce 75 km. Lyžaři, tentokrát vlastně
cykloturisté, cestovali na kolách přes Velkou Deštnou, Pěticestí, Orlické
Záhoří, Neratov, Bartošovice v Orlických horách, Zemskou bránu, Klášterec
nad Orlicí, Žamberk, Helvíkovice, Českou Rybnou, až do Sopotnice.
Všichni výše uvedenou trasu absolvovali zdárně, bez větší únavy, ani o
veselou náladu nebyla nouze. Na příjemně prožitý den budou všichni dlouho
vzpomínat.

Začíná nový ročník fotbalových soutěží
Po několikatýdenní letní přestávce se o slovo hlásí opět pravidelné
fotbalové soutěže. Ta nejvyšší – okresní přebor II. třídy, v níž působí také
naše mužstvo, zahajuje v neděli 12. srpna 2007. K tradičním soupeřům se
v tomto ročníku vrátilo mužstvo Verměřovic, které po ročním působení
sestoupilo z krajské I.B třídy. Nově bude hrát v okresním přeboru mužstvo
Dolní Dobrouč, kterému se podařilo postoupit z okresního přeboru III. třídy.
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Rozlosování podzimního kola
12. 8.
19. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
29. 9.
7.10.
14.10.
21.10
27.10.
4.11.
10.11.

Jablonné n. Orl. – Sopotnice (17,00)
Sopotnice – Kerhartice (17,00)
Sopotnice – Dolní Dobrouč (17,00)
Luková – Sopotnice (17,00)
Sopotnice – Albrechtice (17,00)
Sruby – Sopotnice (16,30)
Sopotnice – Rybník (16,30)
Verměřovice – Sopotnice (16,00) sobota
Sopotnice – Lanškroun B (16,00)
Tatenice – Sopotnice (16,00)
Sopotnice – Mistrovice (15,30)
Brandýs n.Orl. – Sopotnice (14,30) sobota
Sopotnice – Červená Voda (14,00)
Červená Voda – Sopotnice (14,00) sobota – předehrávka

Všechna domácí utkání sehraje Sopotnice v neděli. Informace,
případně změny, sledujte na plakátech, nebo se o nich dozvíte z obecního
rozhlasu. Na hojnou účast příznivců fotbalu se těší fotbalový oddíl. Na našem
hřišti najdete vedle sportovního zážitku také občerstvení.
O výsledcích našeho mužstva budeme informovat pravidelně na
stránkách SZ.
mc

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Vondráček, Eva Raková, Věra Vašková a
Josef Kopecký
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.
Vydáno 6.8.2007
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice.
Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí, reg. číslo SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ MK ČR E 12748.
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Chcete být stále fit? Máte možnost!

Sokol Libchavy ženy,
areál tělocvičny OÚ Libchavy,

a
Pavla Kalousková,

lektorka aerobiku ČŠAHJ, lektorka spinningu MDA

Vás zve i přespolní opět od září na

hodiny aerobiku
od 19:00 hod. - do 20:30 hod.
aerobik + posilování

45 min. aerobní část
aerobik mix - kick box aerobik
+
35 min. posilování
body styling, p- class, gumy, over ball, činky
+
10 min. strečink

dále
od 19:30 hod. - do 20:30 hod.
/v malé tělocvičně, vchod z boku/

posilování
15 min. aerobní zahřátí
+
20 min. pilates workout „hollywoodských celebrit“
20 min. body-styling, p-class, gumy, over ball, činky
+
5 min. strečink
pozn.: podložku, pomůcky a pití s sebou!
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Spinning centrum RIO,
v areálu krytého plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí

www.spinning-rio.cz

a
Pavla Kalousková,
lektorka spinningu MDA, lektorka aerobiku ČŠAHJ

Vás zve na

hodiny spinningu
středa
od 16:00 hod. - do 17:00 hod.

čtvrtek
od 16:00 hod. - do 17:00 hod.
od 17:30 hod. - do 18:30 hod.

jedeme:
45 min. spinning
+ 15 min. posilování břicha a paží /se zátěží/
a

pátek od 16:00 hod. - do 17:00 hod.
jedeme express:
25 min. spinning
+ 3x10 min. posilování paží, břicha a hýždí /pilates/
+ 5 min. strečink
cena: 80,nutná rezervace na tel.: 465 55 72 10
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