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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
máme tu září. Dětem začala škola, nám všem naše běžné povinnosti.
Dovolte mi ale, abych Vás právě dnes informoval o tom, co se u nás událo
během druhého měsíce prázdnin.
Více než 7 milionů korun stála rekonstrukce obecní bytovky, kterou se
v srpnu podařilo dokončit a zkolaudovat. S pracemi se začalo v roce 2005.
Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo částkou 2.700.000,- Kč. Úvěr máme
ve výši 2.500.000,-. Zájemci o bydlení mají možnost podat si žádost do 12.
září. Poté budou byty přiděleny a od 1. října se budou moci noví nájemníci
nastěhovat.
Začátkem srpna jsme - sice dodatečně, ale přece jen - dostali dotaci
320.000,- korun na vybudování inženýrských sítí k parcelám v Průhoně. Vše
by mělo být dokončeno ještě letos. Případným zájemcům o tyto budoucí
parcely připomínám, že se stavbou rodinných domů bude možné započít
ihned po schválení územního plánu obce, tedy snad za rok.
Podobně máme možnost čerpat i dotaci 220.000,- Kč na nákup
kontejnerů („bobr“ a „zvon“) pro sběr tříděného odpadu. V současné době si
tyto popelnice musíme pronajímat. Nákup kontejnerů by stál obec 155.000,Kč, ale získala by do vlastnictví 40 nádob na tříděný odpad a dále bychom
ročně ušetřili řádově 30.000,- Kč. Zatím jsme k této variantě nepřistoupili,
ale máme ještě možnost se pro ni rozhodnout.
Začátkem roku jsem psal také o opravách místních komunikací. Letos se
nic neudělalo, což mě sice upřímně mrzí, ale pořád ještě máme naději, že se
podaří realizovat cyklostezku Ústí nad Orlicí - Potštejn, která by problém
silnice po celém horním a částečně i dolním konci vyřešila za evropské
peníze. Cyklostezky jsou momentálně v kurzu a dotace se poskytují až do
výše 91% tzv. „uznatelných nákladů“! Věřím, že se podaří tento projekt
uskutečnit.
Přes léto pro obec pracovali 4 brigádníci, kteří mimo jiné natřeli zevnitř
patky všech sloupů veřejného osvětlení. Zároveň vyšlo najevo, že více než
deset sloupů je u země silně prorezlých a bude již nutná jejich oprava.
Podobně, jako na jaře, i teď proběhne svoz nebezpečného odpadu. Více
se dočtete na straně 9.
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Zároveň budou od 5. do 6. října na pěti místech obce přistaveny
velkoobjemové kontejnery na komunální odpad. Na horním konci u odbočky
do Pasek a u odbočky k Vašátkovým č.p. 131, pod Čtvrtí u garáží, na dolním
konci u Prachařových č.p. 322 a u Hynkových č.p. 2. Stejně jako na jaře
připomínám, že do těchto kontejnerů patří pouze komunální odpad, nikoli
nebezpečný odpad, tráva, seno, listí, zemina, stavební suť apod.
Závěrem bych Vás rád pozval na slavnost odhalení a svěcení smírčího
kříže a představení zrestaurovaného praporu vojenských vysloužilců. To se
uskuteční na sv. Václava - 28. září od 17 hodin.
Nejen tam se těším na setkání s Vámi všemi!
Josef Vondráček
Váš starosta

Výpis z usnesení
Zasedání Zastupitelstva obce dne 30. 8. 2007
Ø ZO schvaluje zvýšení poplatku za školní družinu na 30,00 Kč/měsíc/dítě.
Ø ZO schvaluje prodej domu čp. 287, stavební parcely č. 349 a pozemkové
parcely č. 474/3 v k.ú. Sopotnice za kupní cenu 131.000,00 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Ø ZO neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely č. 3004
v k.ú. Sopotnice.
Ø ZO neschválilo vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 1054/1, 1054/2,
1055/1 a 1055/4 v k.ú. Sopotnice.
Ø Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
směnné mezi Obcí Sopotnice a manžely Janotovými a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Ø ZO schvaluje rozpočtové změny dle přílohy.
Ø ZO schvaluje změnu jednacího řádu zastupitelstva obce Sopotnice a
vydává jej v úplném znění.
Ø ZO schvaluje zásady pro zadávání zakázek a veřejných zakázek obcí
Sopotnice.
Ø ZO schvaluje poskytnutí příspěvku SDH Sopotnice ve výši 21.100,00 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku. (odměna za
brigády na tarasech a demolici „Pelinkova“ - pozn. redakce)
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zasedání Rady obce Sopotnice
Ø Rada schvaluje jednací řád Rady obce Sopotnice.
Ø Rada zamítá žádost manželů B. o prominutí poplatku za odpady pro rok
2007.
Ø Rada schvaluje Pravidla pro pronájem obecních bytů pro příjmově
vymezené osoby.
Ø Rada schvaluje metodu prodeje č.p. 287 „obálkovou metodou“ a pověřuje
starostu zajištěním a zveřejněním podrobných pravidel.
Ø Rada schvaluje navýšení počtu zaměstnanců obce Sopotnice o jednoho
zaměstnance na dobu od 1. 9. do 30. 11. 2007.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.

Z naší školy
Koncepce rozvoje školy v Sopotnici
Jak jsem slíbil v minulém čísle zpravodaje, rád bych vás seznámil,
alespoň stručně, se svou koncepcí dalšího rozvoje základní školy.
Základní škola by měla být v každé obci, na malé obci tím spíš,
přirozeným vzdělávacím a kulturním centrem dětí a okolní komunity.
Základní škola je vzdělávací institucí, jejímž posláním je poskytovat
úroveň vzdělání stanovenou zřizovatelem školy a vymezenou stupněm a
zaměřením školy. Snaží se vytvořit podmínky pro další vzdělávání,
komunikaci mezi lidmi, uplatnění v životě a rozvíjení osobnosti každého
žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a
projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně
uznávanými životními a mravními hodnotami.

-4-

Od 1. září 2007 mění Ministerstvo školství učební plány vzdělávacích
programů základního vzdělávání. Před školami, včetně té v Sopotnici, stojí
nelehký úkol přejít ze zavedeného programu Základní škola na jejich vlastní
Školní vzdělávací program, resp. Rámcový vzdělávací program
základního vzdělávání.
Z této, ale i dalších změn, uložených MŠMT, vyplývají také nové úkoly
a změny pro základní školy a jejich fungování. A z těchto změn také částečně
vychází má koncepce.
Časový horizont koncepce, kterou právě čtete, je spíše dlouhodobý.
Výsledky se totiž nedostavují okamžitě. Některé efekty je možno
konkretizovat, některé mají obecnější charakter.
ZŠ v Sopotnici již zpracovala svůj Školní vzdělávací program. Učitelé
při jeho tvorbě spolupracovali. Konzultovali své nápady, náměty.
Pracovali v kolektivu. Díky ŠVP si mohli uvědomit, co, jak, kdy a
s jakým výstupem se učí i v dalších předmětech. Díky tomu jsme se naučili
pracovat týmově, participovat na projektech kolegů, fungovat jako jeden
celek.
Tento školní rok ukáže, jak byl ŠVP v Sopotnici zpracován, resp. jak
funguje celá koncepce reformy českého školství. ŠVP je ale materiál
otevřený, můžeme do něho kdykoli vstupovat a případné „nedostatky“
flexibilně řešit, pročež: není se čeho obávat!
ZŠ v Sopotnici je poměrně slušně vybavena didaktickou a
audiovizuální technikou. Pomůcek ale není nikdy dost. Proto se chci snažit
v tomto trendu pokračovat. Rozvoj ICT bude dán možnostmi školy,
Standardy ICT a ICT plánem školy. Rád bych dovybavil počítači všechny
učebny – tak, aby se mohly používat při výuce ve všech hodinách – což
koresponduje i s RVP ZV. Chtěl bych rovněž pořídit video-data projektor,
který by se začlenil do nabídky ICT.
V nejbližších letech bude také potřeba investovat do samotné budovy –
je třeba upravit sociální zařízení a také vyměnit okna…
Rovněž dislokace jednotlivých tříd a družiny bude jistě tématem další
komunikace mezi vedením školy a zřizovatelem.
Jako velmi pozitivní vnímám zřízení venkovního relaxačního koutku
v blízkosti školy. V tomto trendu bych rád pokračoval. Pozitivní je rovněž to,
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že byl zřízen z peněz sponzorů. Tudy vede cesta. Chci se pokusit nalézt
další investory, kteří by se do podobných akcí zapojili.
Již výše píši o tom, že bych byl rád, aby se ZŠ v Sopotnici stala
přirozeným vzdělávacím a kulturním centrem obce. Tohoto cíle bych rád
dosáhl tím, že škola nabídne obci (nejenom žákům, ale i ostatním občanům,
resp. Úřadu) možnost zapojit se do jejího chodu. Rád bych vybudoval školu
„otevřenou“, školu rodinného typu.
Současná škola je určena dětem plnícím povinnou školní docházku. To
je samozřejmě v pořádku, je to její prioritní úloha. Vzdělání ovšem nemusí
být směrováno pouze na tuto věkovou skupinu. Budova školy by mohla být
otevřené i pro jiné věkové kategorie a mohla by nabízet svou kapacitu i
v oblasti volného času.
Lze si představit, že vnuk bude ve své škole ukazovat svému prarodiči
práci s počítačem a internetem – a oba tak spojí společný zájem. Nemusí
vždy učit jen děd vnuka. Případně děd své odborné znalosti, svou manuální
zručnost nabídne skupince kamarádů svého vnuka a ve školní dílně budou
pracovat na výzdobě školy, na zlepšení podmínek žáků apod.
Škola může nabídnout veřejnosti odbornou pomoc, prostory aj. – a
tímto způsobem naváže s rodinami svých žáků pevnější vazby.
V nabídce školy by mohly být i veřejnosti přístupné přednášky na
daná témata (např. z historie obce, panství; o literatuře; o nových
kodifikacích českého jazyka; o médiích; o ICT; …), pokud by veřejnost o
takovéto vzdělávací akce měla zájem.
Osobně považuji za důležité i to, že rodiče žáků mohou do školy po
předchozí domluvě kdykoli přijít, konzultovat s učiteli, podívat se do
hodiny, případně se do ní i zapojit. Škola by neměla být izolovaná. Každý
podnět, byť by se ukázal jako nerealizovatelný, je pro chod školy dobrý.
Na závěr tedy: Chci vybudovat školu, která bude fungovat jako
vzdělávací instituce. Nejenom pro děti, ale i pro veřejnost. Školu
otevřenou, kde se děti, rodiče i učitelé cítí dobře. Školu, která má v obci
svou autoritu.
jjk
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Dotace z evropského programu LEADER
Proto, aby níže zmíněné území mělo možnost dosáhnout na dotace EU
z programu LEADER je třeba založit právní subjekt.
Svazky obcí (DSO Lanškrounsko a Region Orlicko-Třebovsko) se
shodly na společném postupu a podpořily vznik občanského sdružení. MAS
(místní akční skupina) Karel byla založena 2.6.2006. Toto sdružení se
intenzivně připravuje na podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova
v ose LEADER. Dotace z EU fondů je možno využít pro obce, soukromé
subjekty a neziskové organizace, které se nachází na níže zobrazeném území.

Sopotnice

Velká SkrovniceČeské Libchavy

Brandýs nad Orlicí
Orlické Podhůří

Žampach

Hnátnice
Libchavy
Verměřovice
Petrovice

Jehnědí

Dolní Dobrouč

Hrádek
Voděrady

Ústí nad Orlicí

Výprachtice

Dolní Čermná

Řetůvka

Horní Čermná

Řetová

Horní Heřmanice
Dlouhá Třebová
Horní Třešňovec
Ostrov

Přívrat

Lanškroun

Albrechtice

Sázava

Rudoltice

Cotkytle

Strážná

Lubník
Semanín
Třebovice

Damníkov
Luková

Trpík
Anenská Studánka

Žichlínek
Tatenice

Krasíkov

LEADER je speciální dotační program, který má za cíl podpořit
spolupráci mezi lidmi žijícími na venkově, zejména mezi podnikatelskou
sférou obcemi a neziskovými organizacemi navzájem. Smyslem programu je
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podpora menších projektů (cca od 50 tis. do 2 mil. Kč), které budou
realizovány v daném regionu a přispějí tak ke zlepšení života na venkově.
Zvláštností tohoto programu je způsob rozdělování finančních podpor.
Na rozdíl od jiných dotačních nástrojů je rozhodování ponecháno přímo na
lidech žijících v daném regionu, čímž jsou motivováni ke vzájemnému
dialogu a spolupráci. Pro tyto účely bylo vytvořeno výše zmíněné občanské
sdružení, které zajišťuje přípravu podkladových materiálů, hodnocení
předložených projektů a jejich výběr. MAS Karel si vytkla cíle a rozdělila je
do čtyř oblastí, v nichž by se dané projekty měly realizovat:
1. Inovativní technologie a využití obnovitelných zdrojů energie pro
moderní a rozvinutý venkov
2. Ze starého nové, funkční a lepší
3. Infrastruktura pro venkov a aktivní turistiku
4. Aktivní venkov otevřený všem spoluobčanům
Abychom se pokusili získat peníze právě na to, co v našem regionu
chceme a potřebujeme vyzýváme celou veřejnost k předkládání nápadů a
projektů pracovnímu týmu. Za tímto účelem je zřízen kontejner projektů, do
kterého lze vkládat Vaše projektové záměry přes poradce MAS viz. kontakt
níže. Vyhlášení programu LEADER je očekáváno koncem roku 2007 a
v případě úspěchu naší MAS je reálné uvažovat s dotacemi od roku 2008.
Více informací můžete získat také návštěvou webu www.orlickotrebovsko.cz, kde je přímý odkaz na rubriku MAS. Obdobný obsah je i na
stránkách DSO Lanškrounska.
Pokud Vás tato výzva oslovila neváhejte a obraťte se, prosím, na poradce
MAS nebo další členy MAS.
Ing. Vlastimil Vyhnálek
předseda výběrové komise MAS Karel
( 465 393 126
š obec@dolni-cermna.cz
Ing. Vladimír Hofrichter
poradce MAS Karel
È 739 447 995
š hofrichter@ohgs.cz
Více informací můžete dále získat na www.orlicko-trebovsko.cz, kde je
přímý odkaz na rubriku MAS KAREL občanské sdružení, LEADER peníze z EU na Vaše projekty.
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Svoz nebezpečného odpadu
Podobně, jako na jaře, i teď na konci roku se uskuteční sběr a svoz
drobného nebezpečného odpadu, a to v sobotu 6. října. Za drobný
nebezpečný odpad je považováno
- znečištěné sklo a keramika
- plechovky od barev
- olejové filtry
- plast. nádoby od olejů a postřiků
- obaly od sprejů
- upotřebené (vyjeté) oleje
- zaolejované hadry
- staré barvy a ředidla
- vyřazené chemikálie
- staré léky, kosmetika
- autobaterie, monočlánky
- zářivky a výbojky
- ojeté pneumatiky
- nefunkční, ale pokud možno kompletní elektrospotřebiče:
ledničky, mrazničky, televizory, rádia apod.
Chci zde ještě připomenout, co bylo psáno už v dubnovém čísle:
Za uložení nebezpečného odpadu obec platí. Výjimka se týká
kompletních elektrospotřebičů. Za jejich likvidaci se neplatí nic. Takže tyto výrobky prosím zbytečně nerozebírejte, ušetříme. Díky.
Zároveň také připomínám, že sběr hradíme z našich obecních peněz,
takže je určen výhradně pro sopotnické občany a zároveň není možné zde
odevzdávat odpad z podnikatelské činnosti.
Odpady prosím neodkládejte předem na stanovištích - je nutné je
odevzdat přímo posádce svozového vozidla v určenou dobu.
Program svozu nebezpečných odpadů - sobota 6. října 2007.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Otočka u Kašparových 9,00 – 9,05
Orličan – parkoviště
9,10 – 9,15
U obecní bytovky (239) 9,20 – 9,25
Před kostelem
9,30 – 9,35
Nová čtvrť - u garáží
9,40 – 9,45
Před obecním úřadem
9,50 – 9,55
U Tichých
10,00 – 10,05
Hostinec u Šafářů
10,10 – 10,15
Odbočka ke Skrovnici 10,20 – 10,25
Odbočka k Pasekám 10,30 – 10,35
U Šlechtových
10,40 – 10,45
U Fricových
10,50 – 10,55
U Honzíkových
11,00 – 11,05
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Pozvánka na nejbližší akce
16. 9.
23. 9.
29. 9.
28. 9.
28.- 30. 9.
7. 10.
12. a 13. 10.
14. 10.
14. 10.
21. 10.
27. 10.
2. 11.

Fotbalové utkání Sruby – Sopotnice (16,30)
Fotbalové utkání Sopotnice – Rybník (16,30)
Fotbalové utkání Verměřovice – Sopotnice (16,00) sobota
Odhalení smírčího kříže
29. roč. DEP Povodím Orlice
Fotbalové utkání Sopotnice – Lanškroun B (16,00)
17. Setkání milovníků VHT
od 9.30 hod v kostele Posvícenská mše (účinkuje místní
chrámový sbor a orchestr)
Fotbalové utkání Tatenice – Sopotnice (16,00)
Fotbalové utkání Sopotnice – Mistrovice (15,30)
Fotbalové utkání Brandýs n. Orl. – Sopotnice (14,30) sobota
od 19 hod Zádušní mše - Requiem (účinkuje místní
chrámový sbor a orchestr)

Pozvánka na nové připravované akce:
22. 9. v 19.00 hod
28. 10. v 9.00 hod

23. 11. v 17.00 hod

2. 12. v 8.00 hod

Klicperovo divadlo v Hradci Králové – satirická
hudební komedie KAT A BLÁZEN
Ráby u Pardubic - PERNÍKOVÉ HEJTMANSTVÍ
- prohlídka muzea perníku a pohádek, akce pro
děti, celodenní sportovní hry u perníkové chaloupky.
- vstupné: 50 Kč
výlet do krytého plaveckého bazénu v České Třebové
- vstupné: dospělí: 60 Kč/90 min
děti 6-15 let, důchodci: 35 Kč/90min
děti 2-6 let: 20 Kč/90 min
Veselý Kopec u Hlinska
- Prohlídka skanzenu lidové architektury v
přirozeném prostředí. V roubených objektech se
koná výstava přibližující lidové vánoční zvyky.
- vstupné: dospělí: 50 Kč
děti 6-18 let,studenti, důchodci: 35 Kč
děti do 6 let: zdarma
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Pozvánka do Divadla
Vážení spoluobčané,
Obecní úřad Sopotnice pořádá zájezd do Klicperova divadla v Hradci
Králové na hudební komedii KAT A BLÁZEN.
KDY: SOBOTA 22. 9. 2007, v 19.00 na hlavní scéně divadla
VSTUPNÉ: 160,- Kč, autobus: 125,- Kč
Odjezd autobusu: 17.15 hod - zastávka u Jiřelů
17.20 hod - zastávka požární zbrojnice
17.25 hod - zastávka u Orličanu
Závazné přihlášky a zálohu do 14. 9. 2007 přijímá Iveta Vondráčková,
Sopotnice 21, telefon: 465584107, e-mail: ivetavondrackova@seznam.cz
Těšíme se na setkání s Vámi a krásný kulturní zážitek!
Jiří Voskovec – Jan Werich – Jaroslav Ježek
KAT A BLÁZEN
Satirická komedie o deseti obrazech
Režie, úprava a dramaturgie: Miroslav Oščatka, Hudba: Jaroslav Ježek,
Výprava: Marek Zákostelecký, Hudební aranžmá a nastudování: Pavel
Horák, Choreografie: Jiří Ouřada
Hrají: Ondřej Malý, Lubor Novotný, Vojtěch Hájek, Jan Čížek, Petr
Vrběcký, Kateřina Francová, Kristýna Kociánová, Jiří Klepl, Helena
Plecháčková, Tomáš Lněnička a další.
Hudební komedie proslulé autorské trojice patří mezi jejich nejslavnější
divadelní hry vůbec.
Příběh blázna Melichara Mahulena, který bezděčně urazil císaře a byl za
to odsouzen k trestu smrti a jeho kata Gaspara Radůza, jenž má popravu
vykonat. Nikdy však k tomuto nelidskému činu nenajde dostatek odvahy a
nenávisti. Vše se odehrává v jakémsi imaginárním Mexiku, které je právě
dvacet let od slavné revoluce a naši hrdinové se nečekaně objevují na scéně.
Všude beztrestně pobíhají jiní kati, blázni, partykové a zrádci, mávajíce svou
mocí a divíce se, že daleko a široko neviděti obrat k lepšímu... Podobnost,
plná legendárních písní Jaroslava Ježka, jistě čistě náhodná, že?
Vhodné pro dospělé publikum, II. stupeň ZŠ a studenty středních škol.
Délka představení 2 hodiny 20 minut s přestávkou.
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17. filmový festiválek (u Hradecků)
V pátek 3. srpna 2007 od 21,00 hod. proběhl 17. Filmový festiválek
amatérských filmů z produkce sopotnických filmařů. O stále vzrůstající
oblibě této tradiční akce svědčí letošní rekordní návštěva. V dílně firmy
BETA (Vladimír Hynek) se sešlo letos 110 diváků, místních občanů,
chalupářů i mnoha dalších z okolních obcí. Ve více než dvouhodinovém
pořadu shlédli přítomní diváci starší filmy ing. Skotáka a ing. Jareše, hlavně
však snímky Josefa Hradeckého, pořadatele festivalu. Promítány byly tyto
filmy:
Povodeň století (1980-Hradecký), Letní dovolená (1941-ing. Skoták),
Budování Nové silnice, Zastávka ČSD, Boží tělo, Žně (40. a 50 léta minulého
stol. – ing. Jareš), Demolice Jiskrovy a Hanykovy chalupy (Hradecký),
Zpevňování svahu pod silnicí (Hradecký), Výroba šindele na sopotnickou
zvonici u Krahulců v Záchlumí (1989-Hradecký), Leningradská zastavení a
Novgorod (1983-Hradecký), Žamberk (1992-Hradecký), Rekord v Sopotnici
(2007-Hradecký), Provoz na silnici I/14 (Hradecký), Sopotničtí turisté
v Norsku (2006-ing. Seiml), Dokument ze 16. Filmového festiválku (2006Alena Šrámková).
Každý snímek ocenili diváci potleskem a mnoho nechybělo do půlnoci,
když promítání skončilo. A jak už bývá zvykem, mnozí zůstali při posezení
s hudbou a zpěvem a s nějakým vhodným občerstvením. Bylo před třetí
hodinou ranní, když pomalu odcházeli i poslední vytrvalci. Při loučení se
navzájem ujišťovali, že příštího roku se opět sejdou o prázdninách na dalším
ročníku filmového festiválku, ať u Hradeckých na zahradě, či v „kině
BETA“, podle toho, jak počasí dovolí.
mc

10. ročník Her bez katastru
V sobotu 4. srpna se na hřišti u Habřinky v Českých Libchavách
uskutečnil již 10. ročník tradičních Her bez katastru, při kterých se soutěží
v netradičních zábavných disciplínách. Účastnili se družstva obecních úřadů
a hasičů ze Sopotnice, Českých Libchav, Horních a Dolních Libchav, České
Rybné, Hejnic a nově také ze Skrovnice. Velký úspěch zaznamenali
sopotničtí Švábáci ve složení: Honza Hájek, Dita Hájková, Petr Lžičař, Láďa
Prachař a Tonda Bušák, kteří již počtvrté za sebou zvítězili a přivezli do
Sopotnice nový putovní pohár. Součástí programu byly i soutěže pro starosty
obcí a hasičů. Celou akci večer zakončila taneční zábava.
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Slavnostní odhalení smírčího kříže v Sopotnici
Na svých cestách českou krajinou můžeme často potkat skromné a často
nenápadné kamenné kříže, které míjíme zpravidla bez povšimnutí a hlubšího
zamyšlení. Bývaly umísťovány tam, kde došlo k nějaké vraždě, či jiné
tragédii. Mohlo to být u cesty, v lese nebo kdekoli jinde. Za čas se poměry v
krajině změnily, kříže obrostly travou a keři, takže už nejsou tak nápadné.
Mnohé z nich už bychom ani nenašli, protože je lidská ruka, neznalá jejich
původu a účelu, odstranila. Říká se jim smírčí kříže, smírčí kameny, či
kameny pokání. Některé kříže v krajině nepřipomínají výhradně zabití
člověka, ale jsou to hraniční znamení nebo výstražná znamení při cestách.
Jsou zajímavým dokladem středověkého trestního práva. Stojí na
místech, kde došlo k nějakému zločinu či tragédii. Na základě sepsané smírčí
smlouvy mezi pachatelem zločinu a pozůstalými po oběti, musel viník
zpravidla vlastnoručně vytesat kamenný kříž a umístit jej na místě svého
zločinu. Význam smírčího kříže spočíval ve smíření duše zemřelého
a vypovídal o způsobu vyrovnání se vraha s pozůstalou rodinou, kterou musel
většinou odškodnit finančně. Když tak učinil, byl už pachatel nadále
beztrestný. Prošlo několik staletí, život se měnil a měnilo se také trestní
právo. Na smírčí kříže se zapomnělo, staly se pouhou součástí krajiny, bez
hlubšího povědomí o jejich původu. Koncem minulého století však zájem
o tyto svědky dávné minulosti ožil. Zanícení hledači je začali objevovat,
zajímali se o jejich historii a zveřejňovali své poznatky v časopiseckých
článcích a v knížkách. Tak byl také objeven smírčí kříž v Sopotnici přímo
uprostřed obce. Nikdo ze současných obyvatel obce o něm nevěděl, až na
jednoho pamětníka. Když profesor Vladimír Preclík, akademický sochař,
malíř a spisovatel, východočeský rodák z Hradce Králové, pátral po smírčích
křížích v Podorlicku, narazil na zmínku o Sopotnici, že by tam snad měl také
být nějaký smírčí kříž. V roce 1987 se s přítelem docentem Václavem
Šplíchalem z Deštného v Orlických horách vypravili tedy do Sopotnice.
Nikdo z oslovených občanů nic nevěděl, až teprve tehdy údajně nejstarší
občan pan Josef Syrový (87 let) přesně věděl, oč návštěvníkům jde. Sdělil
jim, že kříž naposledy viděl v roce 1924 (při úpravě silnice na Potštejn,
pozn. autora), zavedl je na místo před dnešním hostincem Formanka a ve
svahu pod silnicí, přikrytý zeminou a zarostlý trávou, kříž skutečně objevili.
Za májového deště kříž ze země vytáhli společnými silami a mistr Preclík si
ho odvezl do Prahy. Sopotnický smírčí kříž byl znovu na světě, ale nikdo ze
Sopotnice o tom nevěděl. Pan Preclík umístil kříž na zahradě svého ateliéru
a později sepsal a vydal knihu o svém hledání a nacházení smírčích křížů pod
názvem Smírčí kameny. Jednu kapitolku věnoval také sopotnickému kříži a
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nazval ji „Co je psáno, to je dáno“ (str.312). V závěru napsal, že by kříž měl
stát tam, odkud pochází, a že by se tedy měl, po nutných opravách, vrátit zpět
do Sopotnice. Knihu Vladimíra Preclíka vlastní paní Záluská a také vnučka
pana Syrového, paní Marie Jiroušková. Už ji přečetlo téměř půl vesnice. Paní
Záluská už dávno apelovala na některé zdejší občany, že by se mělo panu
Preclíkovi napsat a jednat s ním o navrácení kříže do Sopotnice. Později se
k ní přidala vnučka spoluobjevitele kříže pana Syrového, paní Jiroušková.
Uplynulo celých dvacet let a časté připomínání a naléhání obou občanek
došlo vyslyšení. V roce 2006 pan Josef Hradecký mistru Preclíkovi
zatelefonoval a řekl mu o zájmu obce o vrácení smírčího kříže do jeho
původního místa. Mistr Preclík (78 let) souhlasil, a protože byl nemocen,
pověřil opravou kříže svého známého kameníka pana Petra Honzátka
z Kohoutova. Ten navštívil Sopotnici, vybral si zde vhodný kámen pro
opravu, pomohl upřesnit místo pro kříž a poradil s vybudováním fundamentu.
Pokud jde o historii našeho smírčího kříže, je poněkud mlhavá, jako u
mnoha jiných. Obecní kronika se o něm nezmiňuje, pamětníci nevědí. Pan
Preclík ve svém povídání o sopotnickém smírčím kříži píše, že by měl
pocházet ze 17. století, že sloužil jako památný kámen zastřelení vojenské
patroly ze švédských válek. To prý někde slyšel. A to je vše, nic bližšího.
Muselo to tedy být za třicetileté války. Ale jaká patrola byla zastřelena a
kým, kdo sem kříž umístil ? To spolu s dalšími okolnosti zůstává tajemstvím,
které asi tajemstvím zůstane navěky. Navzdory naší nevědomosti, zůstávají
smírčí kameny němými svědky dávné minulosti a je nejvýše nutné věnovat
jim náležitou úctu a péči.
Pátráním po kamenných křížích a jejich evidencí se začaly koncem 19.
stol. zabývat vlastivědné spolky. Od roku 1984 existuje Společnost pro
výzkum kamenných křížů, která ve vydaném katalogu eviduje více než 1 500
položek. Zájemce může získat podrobnější informace v knize Kamenné kříže
Čech a Moravy, vydané v roce 2001. Pod položkou 0431 na str. 421 tam
objeví informaci o kamenném kříži v Sopotnici.
Slavnostní odhalení sopotnického smírčího kříže se připravuje na st.
svátek sv. Václava, na pátek 28. září 2007. Vlastní odhalení a vysvěcení
pod hřbitovní zdí bude mít pouze krátký program, protože na silně
frekventované silnici nelze setrvat delší dobu. Potom by se účastníci a
zájemci přemístili na Obecní úřad, kde by se konala beseda s mistrem
Preclíkem, především o smírčích křížích. O účasti pana Preclíka se jedná a je
závislá na jeho okamžitém zdravotním stavu. Pokud to bude možné, určitě by
chtěl do Sopotnice přijet. Jistě se zúčastní doc. Václav Šplíchal a kameník
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Petr Honzátko. Při té příležitosti bude veřejnosti představen zrestaurovaný
prapor místního Spolku vojenských vysloužilců z roku 1895, který bude
natrvalo umístěn v zasedací místnosti obecního úřadu. Celý program se
dosud upřesňuje. Občané budou informováni obvyklým způsobem,
prostřednictvím pozvánek a plakátů. V pořadatelství celé významné akce se
sdružily obecní úřad, osvětová beseda a sopotnická farnost. Již nyní zveme
všechny sopotnické občany.
mc a kn

Ze sportu
Pozvánka na 29. roč. DEP Povodím Orlice
Odbor KČT TJ Sopotnice pořádá ve dnech 28. až 30. září 2007 29. roč.
DEP Povodím Orlice. Bude to předposlední ročník této kdysi velmi populární
akce. Ten úplně poslední, třicátý, připravují turisté na příští rok.
Pro účastníky letošního ročníku je zajištěno ubytování v Rokytnici
v Orlických horách a jsou připraveny trasy do Orlických hor i do podhůří.
Start je v pátek 28. září 2007 od 13,00 hod. na nádraží v Žamberku. Kromě
na pěších trasách se akce mohou zúčastnit i cykloturisté. Ti si trasy vyberou
dle vlastního uvážení.
Propozice si zájemci mohou vyžádat u p. Miloslava Coufala, nebo u
ostatních členů odboru KČT. Přihlášky se přijímají do 15. září 2007.
mc

CK tour Dušek informuje …
Na rozmezí měsíce července a srpna proběhl tradiční týdenní
autobusový zájezd pro rodiče s dětmi, tentokrát do Moravskoslezských
Beskyd.
Vzhledem k pondělnímu horšímu počasí začal v ZOO Olomouc a poté už
zářilo slunce. Účastníci navštívili nejhlubší propast Evropy v Hranicích na
Moravě a přesunuli se do Frýdlantu nad Ostravicí, kde týden kempovali.
V dalších dnech navštívili vrchol Lysé hory, přehradu Šance, vrch Javorový,
Velký Lipový, přehradu Morávka, chatu a kostel na Prašivé, hospodu
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Harenda, také krásné dřevěné stavby na Pustevnách i skanzen v Rožnově pod
Radhoštěm.
Každý večer proběhlo hodnocení uplynulého dne U Zlatavého moku.
Celkem 22 turistů ze Sopotnice a okolí prožilo příjemný týden v jedné
z nejhezčích oblastí republiky.
Všichni účastníci zájezdu věří, že i další podobné výlety se vydaří jako
ten letošní.
Pozvánka na další výlet s CK tour Dušek…
Dne 22. září 2007 se uskuteční turistický pěší výlet do Krkonoš. Trasa
povede z Benecka, přes Přední Žalý (rozhledna), Zadní Žalý, Černou skálu,
Harrachovu skálu, Horní Mísečky, Bedřichov, do Špindlerova Mlýna.
Celkem asi 17 km, ale je možné si trasu zkrátit.
Odjezd v 6,30 hod. ze Sopotnice po autobusových zastávkách směr
Třebechovice pod Orebem. Cena zájezdu 190,- Kč. Informace podá Josef
Dušek na tel. 465 584 241, 605 630 215.
jd

Fotbalisté zahájili
První zápasy nového ročníku okresního přeboru II. třídy odehráli naši
fotbalisté úspěšně.
12. 8. 2007
19. 8. 2007
26. 8. 2007
2. 9. 2007

Jablonné – Sopotnice
Sopotnice – Kerhartice
Sopotnice – Dol. Dobrouč
Luková – Sopotnice

1:3 (1:1)
2:1 (1:1)
0:0
1:2

Další utkání proběhnou podle rozpisu, uveřejněného v SZ č. 2007/8.
Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Kopecký, Josef Vondráček, Josef Dušek,
Karel Novák a Vladimír Hofrichter
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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