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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další měsíc je opět za námi a s ním další vydání zpravodaje.
Dovolte mi tedy, abych Vás zpravil o aktuálním dění v obci.
Před koncem loňského roku jsem se věnoval zejména zajišťování
projektu kanalizace v Průhonu, který v současné chvíli zpracovávají
projektanti z firmy VAK Ústí nad Orlicí. Součástí projektu bude také
centrální čistička odpadních vod, jejíž osazení a zprovoznění nám ještě
zbývá v Průhonu zrealizovat. V rozpočtu je na tuto centrální čističku
vyhrazeno 200 tisíc korun. Uvidíme na kolik bude tato částka
adekvátní. Nicméně již jsem dohodl s panem Sloupenským ze
Stavitelství Vamberk, že jakmile bude projekt spolu s návrhem
centrální čističky hotov a počasí nám to dovolí, přikročíme k realizaci.
Protože kolaudovat je možné pouze funkční kanalizační celek. To je
stručná informace o Průhonu.
V minulém zpravodaji jsem Vám slíbil, že budu informovat o
dalším vývoji zadání projektu kanalizace obce Sopotnice. Dohodl jsem
se s panem Daníčkem, který pro nás zajišťoval stavební dozor
v Průhonu, že zadá zpracování jednoduchého porovnání dvou možných
variant provedení kanalizace. Zvažované varianty provedení jsou buď
tlaková kanalizace a nebo gravitační kanalizace. Již zmiňované
porovnání obou variant by nám mělo ukázat pořizovací a následně
provozní náklady u každé varianty. Tyto ukazatelé by pro nás měli být
určující při výběru jedné z variant kanalizace. O dalším vývoji Vás
samozřejmě budu informovat.
Další informace se týká projektu „Cyklostezka Ústí nad Orlicí Potštejn“. Dne 7.12.2007 proběhla pracovní schůzka s projektantem z
firmy KVARTA, se kterým jsme projednávali již konkrétní průběh
trasy cyklostezky po našem katastrálním území. Při této pracovní
schůzce jsme mimo jiné dospěli k menší změně trasy, která, pokud
dojde k dohodě s majiteli pozemků, by mohla být pro cyklisty
zajímavější a v neposlední řadě by pro nás snad mohla znamenala
menší finanční zátěž oproti trase původní.
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V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o velmi nepopulární
věci a tou bylo zvýšení ceny za svoz a uložení odpadu pro rok 2008 na
skládce v Ekole v Českých Libchavách na 500,-Kč v případě občana
s trvalým bydlištěm v obci. Za rekreační objekt bude platba 500,-Kč.
Zaslechl jsem snad i takový názor, že když se zase zdražilo a máme
zaplatit takových peněz, tak zkrátka do popelnice vyhodím vše, včetně
trávy z posekání zahrady nebo shrabaného listí, když už mám takové
peníze platit. Vážení spoluobčané, vím, že ta posekaná tráva nebo
shrabané listí v těchto měsících není aktuální, ale dovolte mi rozvést
úvahu, kterou jsem začal. Obec platí v současné chvíli 1232 Kč včetně
DPH za tunu komunálního odpadu + 13 050 Kč paušálního poplatku za
svoz. Měsíčně se pohybujeme někde kolem 22 tun odvezeného
komunálního odpadu. To znamená každý měsíc fakturu zhruba na
40 154 Kč včetně poplatku za svoz. Z toho logicky vyplývá, že pokud
budeme popelnice plnit odpadem, který do nich nepatří, ať již výše
zmíněnou trávou z posekané zahrady nebo shrabaným listím, naroste
nám výrazně tonáž odváženého komunálního odpadu a tím samozřejmě
obec zaplatí víc. Potom se samozřejmě toto opatření v podobě zvýšení
ceny za svoz a uložení odpadu zcela míjí účinkem. Záměrem tohoto
navýšení ceny za svoz a uložení odpadu bylo zvýšení spoluúčasti
občanů a majitelů rekreačních objektů a na druhé straně snížení výdajů
obce na platbách za svezený komunální odpad. A jak jsem uvedl
v minulém zpravodaji ušetřené finance bychom chtěli zhodnocovat
v projektech a v žádostech o dotace. Žádám Vás tedy, třiďme odpad a
skutečně uvažujme nad tím, co ukládáme do popelnic a sběrných
nádob. Děláme to pro sebe. Děkuji Vám.
Dalším záměrem o kterém bych Vás chtěl zpravit je připravované
zateplení a výměna oken na ZŠ, MŠ a jídelně. V současné době probíhá
dotační program na toto zateplení, kdy konec podávání žádostí tohoto
kola je datován na konec ledna. Nevím zda stihneme podat žádost
alespoň na ZŠ, protože zpracování žádosti představuje spolupráci třech
subjektů a to energetického auditora, projektanta a zpracovatele
žádosti. Nicméně zásadní kroky už jsem v těchto věcech podnikl a
věřím, že tato snaha bude mít hmatatelný výsledek. Když ne v tomto
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kole podávání žádostí, tak v těch dalších. Výsledkem by opět měla být
úspora finančních výdajů za vytápění těchto objektů a opětné
investování do účelnějších věcí než jakou je platba faktury za
protopenou elektřinu.
Vážení spoluobčané, v samém závěru mého příspěvku bych Vám
všem chtěl popřát, aby rok 2008, byl pro Vás rokem šťastným a
úspěšným.
S přáním krásného dne Jan Antušek

Výpis z jednání rady obce (dále jen RO) č. 27 ze dne 3.12. 2007
Ø RO a přizvaní členové ZO byly seznámeni s podklady, které by
bylo třeba zajisti pro vypracování žádosti pro získání dotace na
zateplení budovy MŠ, budovy školní jídelny a budovy ZŠ.
Jednalo by se zejména o zajištění energetického auditu,
projektové dokumentace na zateplení a vypracování žádosti o
dotace. RO doporučuje projednání této věci na zasedání ZO dne
2.1.2008.
Ø RO projednala výši odměny pro ředitelku MŠ Sopotnice.
Ø RO byla seznámena s dodatky ke smlouvám o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu obce pro tyto příjemce:
a) Český svaz včelařů – zákl. org. Záchlumí, reg.č. 51115
zastoupený Fr. Martincem
b) Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem „
ORION “, Panská 1493, 561 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ
682246901, zastoupené předsedkyní sdružení ParmDr.
Ilonou Mikuškovou.
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c) Občanské sdružení „ OKNA“, Pod hradem 124/III, 377 01
Jindřichův Hradec, IČ 26633582, zastoupená předsedkyní
sdružení PaeDr. Drahomírou Blažkovou.

VÝZVA !!
Vážení spoluobčané, vzhledem k množícím se případům
vandalismu v naší obci, Vás žádám, aby jste nebyli lhostejní a
v případě, že budete svědkem takového jednání, neprodleně to oznámili
na tato telefonní čísla:
Policie ČR .......158
Jan Antušek .....724 187 486 nebo 737 914 261

Z naší školy………………………..
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Koncem listopadu jsem dobrovolníkům z 8. a 9. ročníku zadal znění
dějepisné olympiády, na jejíž vypracování měli dva týdny. Tématem
v letošním roce jsou osobnosti české a moravské kultury od národního
obrození po 1. světovou válku. Výsledky – 1. T. Blažek (9. r.), 2. K.
Brožková (9. r.), 3. V. Peterka (8. r.), 4. J. Plíhalová (9. r.), v okresním
kole nás budou reprezentovat Tomáš Blažek a Kristýna Brožková.
SPORTOVNÍ AKCE
Turnaj v přehazované
Dne 3. prosince jsme se vypravili do Libchav, kde nás čekal nelehký
úkol – a sice obhájit 1. místo v přehazované. Letos turnaj doznal změn
v organizaci, neboť se konal ve dvou kategoriích – mladší (6.-7. r.) a
starší (8.-9. r.). Starší děvčata opět porazila své vrstevnice z Libchav
hladce 2:0 na sety. Mladší děvčata se dokázala se svými soupeřkami
vypořádat také 2:0 na sety a jsou tak velmi nadějným příslibem pro
budoucnost. Tým starších dívek sestavily žákyně 9. ročníku – K.
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Brožková, T. Kiselová, M. Kočová, V. Krejčířová, L. Makaloušová, L.
Martincová, B. Martinková a J. Plíhalová. Družstvo mladších dívek
tvořily hlavně žákyně 6. ročníku – M. Diblíková, P. Jedlinská, A.
Kiselová, E. Vítková, N. Volcov – doplněné o žákyně 7. r. – M.
Kočovou a Š. Svobodovou.
Oba týmy podaly velmi zdařilé a zodpovědné týmy.
Okresní kolo v šachu družstev
Dne 5. prosince se naše škola zúčastnila poprvé okresního kola v šachu
družstev ve Vysokém Mýtě. Jako nováčkovi a zároveň jediné vesnické
škole ve startovním poli se nám dostalo velmi milého přivítání, nutno
dodat, že při bojích na šachovnicích nás už nikdo nešetřil. Hrálo se dle
pravidel FIDE pro rapid šach, švýcarským systémem na 5 kol, 2×20
minut na partii. V prvním kole jsme kontumačně (pro jejich neúčast)
porazili Gymnázium Lanškroun a dále se utkali s Gymnáziem Ústí nad
Orlicí, se ZŠ Javornického Vysoké Mýto a ZŠ Komenského a ZŠ
Třebovská (obě Ústí nad Orlicí). Celkem jsme získali 3,5 bodu a
obsadili 11. místo. Z našeho týmu příjemně překvapil Miroslav
Martinek (6. r.), který ze čtyř partií jednu vyhrál a jednu remizoval.
Dále naši školu reprezentovali – Michal Vecko, Jaroslav Brožek, David
Suchomel (všichni 7. r.) a Lucie Martincová (9. r.). Všichni hráči se
shodli na tom, že účast na tomto turnaji byla zajímavou a cennou
zkušeností do dalších let. Pokud ovšem chceme pomýšlet na lepší
umístění, bylo by dobré mít na naší škole šachový kroužek.
F. Zeman

Plán akcí pro veřejnost v 1. pol. 2008
Leden
10/1 – Den otevřených dveří
10/1 – Konzultační den
10/1 - informace o prospěchu a chování žáků - 15.30 – 17.00
24/1 – zápis do 1. ročníku
31/1 – vydání vysvědčení
- výtvarná dílna
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Únor
1/2 - pololetní prázdniny
2/2 – ples KPDŠ
11/2 – 17/2 – jarní prázdniny
- divadelní představení Léto v Laponsku – divadlo EXIL Pce – od
18.00 hod.
Březen
20/3 – 21/3 – velikonoční prázdniny
24/3 – Velikonoční pondělí
- Den knihy: výstava knih + recitační soutěž
– divadelní představení RUR – Klicperovo divadlo HK (Raková, jjk)
- sběr pomerančové kůry
- výtvarná dílna
Duben
1/4 – 31/5 – sběr starého papíru – jarní kolo
24/4 – Den otevřených dveří
24/4 – Konzultační den
24/4 - informace o prospěchu a chování žáků - 15.30 – 17.00
- výtvarná dílna
- soutěž o nejhezčí velikonoční ozdobu či předmět s velikonoční
tématikou - odevzdat do 2/4
- výstava k soutěži o nejhezčí velikonoční ozdobu či předmět s
velikonoční tématikou
- program ke Dni Země
- seznámení rodičů s fin. požadavky školy na učebnice a pomůcky pro
děti na další školní rok
Květen
1/5 – státní svátek
8/5 – státní svátek
15/5 - beseda s rodiči budoucích prvňáčků – od 15.30
Červen
2/6 – program „Pohádkový les“ - vyšší ročníky pro 1. stupeň
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13/6 – sportovní odpoledne a diskotéka pro děti- pořádá KPDŠ
26/6 - výročí školy – celodenní akce (ZŠ, OÚ, KPDŠ)
26/6 - školní akademie (rozloučení se školou)
26/6 – slavnostní otevření „venkovní“ třídy
27/6 - slavnostní zakončení školního roku, předání vysvědčení
27/6 - rozloučení se žáky 9. r. na OÚ
- malování na asfalt
Průběžně, netermínováno
- výstavy dětských prací ze ŠD (Blažková)
- přednášky EVVO pro žáky a veřejnost (5x v roce 2008)

(jjk)

Co jsme prožili……
ČERTOVSKÝ REJ
V sobotu 1. prosince, proběhla akce s názvem „Čertovský rej“. Na
tento den jsme se všichni čerti, Mikuláši a andělé sešli v pohostinství U
Šafářů. Na začátku si děti připravily čertovské básničky, písničky a
nechyběly i čertovské tanečky a polky. Dětem se pásmo moc povedlo.
Poté bylo pro děti připraveno divadlo s názvem „Dopis pro Ježíška“.
Na konci celého reje si děti zatancovaly na známé písničky z pohádek a
dětských filmů.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
11. prosince jsme s dětmi shlédly divadelní představení v podání
Divadla Julie Jurištové z Prahy. Pohádka „Dobrodružství Hastrmana“,
pojednávala o Hastrmanovi a jeho kamarádech, kteří se vydali hledat
štěstí do světa. Potkávalo je cestou spoustu trampot, ale i veselých
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pohádkových bytostí. Pohádka, byla proložena hezkými písmičkami a
kulisami.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
14. prosince se uskutečnila již tradiční Vánoční besídka s rodiči. Na
začátku měly připravené pásmo Berušky-mladší oddělení. Poté třída
Sluníček – starší oddělení. Pak jsme vyzvali rodiče, aby si s námi
přisedli k rozsvícenému adventnímu věnci, a zazpívali si s námi
několik Vánočních koled. Následovali dílničky pro rodiče s dětmi, děti
si mohly nazdobit perníček, vyrobit svícínek z jablíčka a ozdobit
vánočního kapříka. Pro děti nechyběly dárečky pod stromečkem,
z kterých měly velkou radost a hlavně úsměv na tváři.
Markéta Motlová
Co nás čeká…….
4. ledna 2008
8. ledna 2008
22. ledna 2008
24. ledna 2008

Koleda Tří králů
Tři prasátka – divadelní představení v MŠ
Logopedická schůzka – individuální péče
Schůzka s rodiči

Zápis do mateřské školy bude probíhat 6. března 2008 (čtvrtek) od
15,30 hod. pro všechny , které mají zájem nástup do MŠ od září 2008
či v průběhu školního roku 2008/2009– podrobné informace pro rodiče,
vyzvednutí přihlášek.
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny:
10.1., 31.1., 7.2., 28.2.2008
Místo:
Mateřská škola v Sopotnici
Od:
14,30 hod.
Do: 16,00 hod.
Vánoční prázdniny – uzavření provozu končí: středu 2. ledna 2008.
Mateřská škola i školní jídelna začínají tedy 3.1.2008.
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Školní jídelna
Od 1.1.2008 dochází z důvodu zdražování potravin k úpravě ceny
obědů takto:
Mateřská škola:

Děti ZŠ:

přesnídávka 6,-- Kč Děti nad 6 let: přesnídávka 6,--Kč
oběd 14,-- Kč

oběd 19,--Kč

svačina 6,-- Kč

svačina 6,--Kč

6 – 10 let

19,-- Kč

11 – 14 let

21,-- Kč

Od 15 let

22,-- Kč

Dospělí:

42,--Kč

Hodně štěstí, zdraví a lásky po celý rok 2008 Vám přejí zaměstnanci
mateřské školy a školní jídelny
Michaela Diblíková

Plán akcí na rok 2008 - mateřská škola
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sáňkování na Humparku - Sopotnice - únor
Barevný týden - MŠ Sopotnice - únor
Karneval - MŠ Sopotnice - únor
Vynášení Morény - MŠ Potštejn - březen
Jarní výlet Pod horu - Sopotnice - březen
Žabky do škol - MŠ Sopotnice - březen
Velikonoční svátky - MŠ Sopotnice - březen
Den naruby - Apríl - MŠ Sopotnice - 1. dubna
Výlet za poznáním - Hasiči Hylváty - duben
Ukázka práce POLICIE - MŠ Sopotnice - duben
Čarodějnický rej - MŠ Sopotnice - duben
Besídka pro maminku - MŠ Sopotnice - květen
Svatební týden - MŠ Sopotnice - květen
Plavecký výcvik - Krytý bazén Ústí nad Orlicí - duben - červen
Za pokladem - Sopotnice - červen
Návštěva 1. třídy ZŠ - ZŠ Sopotnice - červen
Výlet s rodiči ? - červen
Poslední zvonění - MŠ Sopotnice - červen
Táborák na konec šk. roku - Hřiště Sopotnice - červen
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Divadelní představení:
§
§
§
§
§
§

8. 1. 2008 (úterý) - Tři prasátka - MŠ
?. 02. 2008 MŠ Sopotnice
4. 03. 2008 (úterý) - O pejskovi a kočičce - Nemocný pejsek MŠ Sopotnice
9. 04. 2008 (středa) - Popelka - Roškotovo divadlo Mladá
scéna Ústí nad Labem
6. 05. 2008 (úterý) - Povídání o sluníčku - Klubcentrum
Vamberk
13.06. 2008 (pátek) - ???????????? - Divadélko Pampeliška

Sbor dobrovolných hasičů Sopotnice Vás zve na

který se koná dne 19.1.2008 ve 20 hodin v pohostinství u Šafářů
Občerstvení zajištěno !

Na vaši účast se těší místní HASIČI ! ! !
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Plán akcí SDH Sopotnice na rok 2008
4.1.08 - výroční valná hromada v pohostinství u Šafářů
19.1.08 - Hasičský ples v pohostinství u Šafářů
9.2.08 - Masopustní průvod (pořádá spolu s ČČK)
3.5.08 - Oslavy stopatnáctého výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Sopotnici
- Svěcení praporu sboru dobrovolných hasičů v Sopotnici
- Taneční zábava
17.5.08 - Okrsková soutěž v požárním sportu
2.8.08 - Hry bez katastru v Českých Libchavách
16.8.08 - Memoriál Miloše Felcmana v České Rybné
9.8.08 - Memoriál Ludvíka Kuraka v Dolních Libchavách
9.8.08 - Soutěž požární útok naruby Skrovnice
18.10.08 - Posvícenská taneční zábava
30.11.08 - Rozsvícení vánočního stromu
? - Spoluúčast na masopustu
? - Námětové cvičení na ZŠ po domluvě s ředitelem školy
? - Námětové cvičení okrsku
? - Soutěž v požárním sportu v Říčkách
Průběžně po celý rok výpomoc obci při brigádách podle potřeb obce
Kroužek mladých hasičů
30.-31.5.08 - Okresní kolo hry plamen 2007 - 2008
? - Den dětí v Prorubkách
? - Ukázky požárního sportu pro základní školu
září - Závod požární všestrannosti Černovír
říjen - Zahájení hry Plamen 2008 - 2009

Sopotničtí myslivci
Vážení spoluobčané, den se dnem se sešel a my jsme opět přivítali
nástup Nového roku 2008, tak mi dovolte, abych Vám i Vašim rodinám
popřál jménem členů Mysliveckého sdružení Sopotnice hodně zdraví,
štěstí, rodinné pohody, vzájemného porozumění, mnoho úspěchů jak
v osobním životě, tak v zaměstnání a poděkoval Vám za přízeň
projevenou na našich kulturních akcích. Na srdečné setkání s Vámi i
v tomto novém roce se těší členové mysliveckého sdružení.
Předseda MS Komprs Jiří
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Plán kulturních akci MS Sopotnice pro rok 2008
28.6.08
30.8.08
22.11.08

Myslivecký karneval
Ukončení prázdnin
Poslední leč

Sopotnická výročí roku 2008
Roky s osmičkou na konci bývají bohaté na historické události.
Určitě je tomu tak v historii našeho státu. Ale ani naše obec nezůstává
nic pozadu. Letos budeme mít příležitost připomenout si celou řadu
významných událostí, které se zapsaly do dějin Sopotnice.
V roce 2 0 0 8 si připomeneme . . .
295 let
od první zmínky o tkalcovství v Sopotnici (1713 )
160 let od přičlenění Sopotnice k hejtmanství lanškrounskému (1848)
16 let
od vystoupení předního českého radikála Karla Sabiny
v Sopotnici ( 11.6.1848 )
130 let
od postavení nynější školní budovy ( 1878 )
120 let
od velkolepé oslavy na počest čtyřicetiletého panování císaře
Františka Josefa I. ( 1888 )
115 let
od založení Sboru dobrovolných hasičů v Sopotnici (1893 )
115 let od velké oslavy 25 letého působení řídícího učitele Josefa
Podhájeckého na zdejší škole ( 15.9.1893 )
105 let
od postavení nynější farní budovy ( 1903 )
90 let
od skončení první světové války ( 1918 )
85 let
od zavedení obecní kroniky ( 1923 )
85 let
od ustavení Tělocvičné jednoty Orel ( 4.2.1923 )
85 let
od ustavení Dělnické tělocvičné jednoty ( 18.2.1923 )
80 let od oslav padesátého výročí postavení školní budovy (1958 )
75 let
od zavedení elektřiny do Sopotnice ( 1933 )
70 let
od zřízení mateřské školy v Sopotnici ( 1938 )
70 let
od ustavení pobočky Tělocvičné jednoty Sokol Potštejn
v Sopotnici ( 1938 )
65 let
od zřízení železniční zastávky Sopotnice ( 1943 )
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60 let
od zřízení hudební školy v obci ( 1948 )
60 let
od zavedení obecního rozhlasu ( 1948 )
55 let
od ukončení textilní výroby v místní továrně ( 31.12.1953 )
50 let
od založení JZD v Sopotnici ( 1958 )
45 let
od ustavení fotbalového oddílu a volejbalového oddílu při TJ
Sokol (1963)
40 let
od ustavení lyžařského oddílu při TJ Sokol ( 1968 )
35 let
od otevření nákupního střediska Jednota v Sopotnici (1973)
35 let
od pořízení nových věžních hodin na zvonici ( 1973 )
35 let
od vybudování protipožární nádrže na Nové silnici (1973 )
Poznámky k některým uvedeným výročím
Za panství Zárubů z Hustiřan ve 2. pol. 17. stol. a na počátku století
18. se v Sopotnici, kromě zemědělství, rozvíjela řemesla. Bylo to
především krajkářství, šindelářství a také tkalcovství. To je
v písemných pramenech doloženo z roku 1713. Ještě v letech první
republiky je ve výčtu řemeslníků v Sopotnici uváděn jeden ruční
tkadlec.
V roce 1848 zaniká dosavadní feudální struktura státní moci a veřejné
správy, založená na venkově na pravomoci vrchnostenské kanceláře.
Funkci politické administrativy od feudální vrchnosti přebírají nové
státní orgány – okresní hejtmanství. Sopotnice byla přičleněna
k hejtmanství lanškrounskému a k soudnímu okresu Ústí nad Orlicí.
Tento stav vydržel až do roku 1925, kdy byla Sopotnice začleněna do
politického okresu Rychnov nad Kněžnou a k soudnímu okresu
Kostelec nad Orlicí.
V roce 1848 se v celé Evropě rozhořela řada revolučních událostí, jak
je všeobecně známo. Ani Sopotnice nezůstala stranou. Rostla
nespokojenost s poddanskými povinnostmi vůči potštejnské vrchnosti (
Jan Antonín Harbuval-Chamaré ml. ). Dne 11. 6. 1848 přijíždí do
Sopotnice představitel českých radikálů Karel Sabina. Ten je možná
známější jako libretista Smetanových oper Braniboři v Čechách a
Prodaná nevěsta. Sabina vystoupil v Sopotnici v hostinci čp. 31 ( u
kostela ) a nabádal sedláky k odporu proti vrchnosti, dokonce, aby se
ozbrojili a byli připraveni bránit svá práva. Revoluční vystoupení však
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bylo v celé zemi krvavě potlačeno Koncem roku 1848 se konal v Praze
soud s revolucionáři a mezi nimi byl i Karel Sabina. Jako hlavní svědek
proti němu vystupoval sopotnický rychtář Jan Martinec. Sabina byl
nakonec propuštěn.
Základní kámen k nové školní budově v Sopotnici byl položen 19.
května 1878. Za rok byla škola připravena ke kolaudaci a 24. srpna
1879 byla vikářem Antonínem Skokanem z Týniště nad Orlicí
slavnostně vysvěcena a dána do užívání. Tak již po 130 let stařičkou
naši školu zaplňují nové a nové generace dětí a učitelů. Současné
vedení školy, učitelé i žáci nám jistě toto výročí v průběhu roku
připomenou.
Náš Sbor dobrovolných hasičů letos oslaví 115 let od svého
založení. Kronikářské záznamy uvádějí, že byl založen „jedné letní
neděle roku 1893 v místní škole“. Na letošní výročí připravují hasiči
oslavy a svěcení hasičského praporu.
Před 105 lety ( v roce 1903 ) byla postavena nynější fara. První
fara je doložena písemně již v letech 1344 – 1350. Předchůdkyně
nynější fary pocházela z počátku 18. stol., pravděpodobně z roku 1712,
kdy byl po třicetileté válce také opraven zpustlý kostel.
Obecní kronika se začala psát před 85 lety v roce 1923. Prvním
kronikářem se stal řídící učitel Oldřich Muller. Následujícími kronikáři
byli řídící učitel František Frydrych a Václav Diblík. Současnou obecní
kroniku píše Mgr. Hana Prachařová. Originály starších dílů obecní
kroniky jsou uloženy ve Státním okresním archívu v Ústí nad Orlicí.
Před 85 lety byly v Sopotnici ustaveny dva tělocvičné spolky. 4.
února 1923 byla ustavena Tělocvičná jednota OREL , o pár dnů
později, 18. února 1923, Dělnická tělocvičná jednota. O sopotnické
tělovýchově se podrobně píše ve spisku „Sopotnice ve sportu“,
vydaném roku 2004.
Letos uplyne 75 let od zavedení elektrického proudu do obce. Této
historické události předcházela dlouhá jednání. Vlekla se od roku 1928.
Byl ustaven přípravný výbor pro zavedení elektřiny do obce, ale
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narážel na konzervativní myšlení občanů. Pokrok zavítal do obce 11.
dubna 1933, kdy byl ve 12,00 hod. poprvé zapojen elektrický proud.
Podle kronikáře se toho dne občané dlouho do noci procházeli
osvětlenou obcí.
Mateřskou školu máme v obci už 70 let. Byla zřízena ve školním
roce 1938 – 1939. Přičleněna byla pod správu obecné školy a umístěna
v budově tehdejší kampeličky, dnešního obecního úřadu. Od roku 1949
byl zaveden celodenní provoz se stravováním, k němuž se později
připojila i škola základní. Tehdy vlastně začala pracovat školní jídelna.
V roce 1943, za německé okupace, bylo dovršeno úsilí představitelů
obce a byla zřízena železniční zastávka Sopotnice. Nově musela být
zbudována příjezdová komunikace. Tehdy nebylo autobusové spojení
v tom rozsahu jako dnes a mnoho občanů dojíždělo za prací, či do škol
mimo obec vlakem z Potštejna. Prvním dnem provozu železniční
zastávky se stal 25 květen 1943 a kronikář zaznamenal, že toho dne
cestovalo ze zastávky Sopotnice vlakem 257 občanů ! Kolik jich asi
cestuje dnes ?
Hudební škola v Sopotnici sehrála značnou roli v životě obce a
přispěla k povznesení její hudebnosti. Zřízena byla v roce 1948 a její
60. výročí si jistě v průběhu roku připomeneme. Dnes už, bohužel,
„hudebka“ v Sopotnici neexistuje. Pokusy o její znovuotevření vyšly
zatím naprázdno.
V roce 1948 odložil poslední sopotnický bubeník svůj bubínek a nad
obcí se rozezněl brigádnicky vybudovaný obecní rozhlas. Byl dobrým
pomocníkem tehdejšího národního výboru, později obecního úřadu, ale
i on dosloužil. Dnes můžeme poslouchat zprávy z obecního úřadu
v pohodlí svých domovů. Pokrok se nedá zastavit …
Před 55 lety, 31. prosince 1953, byla ukončena textilní výroba
v místní továrně. Trvala 53 let od roku 1900. Nahrazena byla leteckou
výrobou, ale ta už také skončila v roce 1999.
Letos uplyne 50 let od založení Jednotného zemědělského družstva
v Sopotnici. Cesta ke kolektivizaci naší obce byla nesnadná a pro
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kolektivizátory velmi úporná. Po mnoha peripetiích, přesvědčovacích
akcích a hrubém nátlaku na rolníky, bylo družstvo ustaveno 14. srpna
1958. Do družstva vstoupilo 69 zemědělců, avšak mnoho jich stále
zůstávalo stranou.
K některým uvedeným výročím se chceme vrátit podrobnějšími
články v příštích číslech Sopotnického zpravodaje.
mc

CO SE STALO V PROSINCI ……………
Vánoční strom v Sopotnici rozsvícen
Stejně jako loni se o první adventní neděli 3. prosince 2007 slavnostně rozsvítil
vánoční strom před našim kostelem. Slavnost, kterou připravil místní Sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem, začala v 17,00 hod. Účast
občanů se odhaduje na 300 dospělých i dětí. Hrála Sopotnická dechovka,
zazpívala skupina Gemma, o občerstvení se postarali hasiči. K přítomným krátce
promluvil starosta Jan Antušek. Na jeho pokyn byl vánoční strom rozsvícen a
oblohu rozzářil pestrobarevný ohňostroj.
Loni započatá tradice měla letos důstojné pokračování, tentokrát obohacené
ohňostrojem. I hojná účast občanů svědčí o vzrůstající oblibě této pěkné akce.
mc
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
Kdo by neznal Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby? Ačkoli vznikla před
několika stoletími, v posledních letech se stala zcela neodmyslitelnou součástí
českých Vánoc. Zejména o letošních Vánocích jsme ji mohli slyšet takřka denně
v televizi či rozhlase. S trochou nadsázky by se chtělo říci, že letos bylo
„přerybováno“. Nic proti tomu, melodie jsou to nádherné, líbivé a opravdu
dotvářejí vánoční atmosféru. „Rybovka“ zaznívá také už tradičně u nás
v Sopotnici v chrámu sv. Zikmunda.
V roce 2001 byly opraveny varhany v našem kostele a od toho roku pravidelně
na 2. svátek vánoční, na Štěpána, zaznívá Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v podání zdejšího chrámového sboru a orchestru za řízení ing. Josefa Vondráčka.
Letos to bylo již po sedmé.
Že jste si tuto populární vánoční mši v našem kostele dosud nevyslechli? To je
škoda. Vůbec přece nezáleží na tom, zda jste, či nejste pravidelnými návštěvníky
bohoslužeb. Kostel je otevřen pro všechny. Stačí přijít. Věřte, že takový
poslechový zážitek přímo v kostele stojí za to. Je to něco jiného, než poslech
z rádia, televize, nebo na nějakém nosiči, v teple vašeho obývacího pokoje. Mše
byla napsána proto, aby se provozovala v kostele, který má pro ni tu správnou
akustiku. Při pozorném naslouchání byste jistě dokázali ocenit krásu melodií,
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výkon zpěváků a hudebníků i organizační úsilí dirigenta, jakož i obětavost celého
souboru. Mimochodem, provedení bylo perfektní.
Všichni, kteří byli přítomni letošnímu provedení Rybovy mše v sopotnickém
kostele, budou jistě souhlasit. Však se také po skončení mše ozval potlesk, což
v kostele při bohoslužbách nebývá častým zvykem. Jen škoda, že přespolních
návštěvníků, jak se zdálo, bylo více než místních. Ale není nic ztraceno. Rok
uběhne a budou zde zase Vánoce. V nich si můžete najít cestičku do kostela právě
na Štěpána, kdy v 10 hodin zazní opět Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v provedení sopotnického chrámového sboru a orchestru. Je to jen na vás.
Odhoďte ostych, překonejte své pohodlí a zkuste si obohatit vánoční pohodu
příjemným hudebním zážitkem. Určitě nebudete litovat!
mc
Vánoční koncert GEMMY
Vánoční koncerty sopotnické vokálně instrumentální skupiny Gemma patří již
po několik let k posledním kulturním akcím v obci. Gemma je totiž plánovitě
připravuje na předposlední den roku – na 30. prosinec. Nejinak tomu bylo i letos.
V neděli 30. 12. 2007 se v 17,00 hod zcela zaplnil sopotnický kostel 150
návštěvníky. Byl to dosud nejpočetněji navštívený vánoční koncert Gemmy
v posledních letech.
Jako vždy, připravil dirigent p. Josef Martinec se sedmnácti členným souborem
velmi zajímavý, devadesáti minutový program, který upoutal svou rozmanitostí a
dokonalým provedením, jakož i působivým průvodním slovem. Po prvních dvou
úvodních skladbách Předvánoční čas (ABBA) a Všem národům (BM),
následovala část programu věnovaná starým mistrům. Byly to skladby Gloria a
Agnus od Marhuly, Pastorela In Es J. J. Ryby a pastorela J.I. Linka Pojďme,
bratře, k Betlému. Dvě části mše Jiřího Pavlici, Credo a Snktus,
svou působivostí přesvědčují, že ani současným autorům není chrámová hudba
tohoto druhu cizí. Potom přišla část programu věnovaná koledám, tak typickým
pro vánoční čas. Po dvou koledách cizí provenience, Vlámské a Rakouské, se
posluchači dočkali směsi koled nejmilejších, koled českých. Jednu z koled si
odvážně zazpívala také pětiletá Eliška Martincová. Známé melodie se známými
texty si jistě mnozí v kostelních lavicích notovali s Gemmou alespoň v duchu.
Posledními dvěma skladbami připraveného programu byl Půlnoční zvon od
ABBY a dvě koledy – Poslouchejte křesťané a Z trůnu Otce svého.
Dlouhým, vřelým potleskem odměnili přítomní skupinu Gemma. Následoval
přídavek a nebyl jediný. Celkem čtyři přídavky si vynutili návštěvníci koncertu
vytrvalým potleskem.Vyslechli si postupně píseň ABBY Přátelství, Alžbětinskou
serenádu, a koledy Syn Boží se nám narodil a Kristus Pán se narodil.
Po definitivním skončení programu Gemma popřála všem návštěvníkům
příjemný závěr roku a mnoho štěstí, lásky a zdraví v novém roce. K přání se
připojil i starosta obce p. Jan Antušek, který poděkoval skupině Gemma za
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krásný zážitek a všem přítomným pak popřál hodně zdaru v nastávajícím roce
2008.
Na úplný závěr už jen informace, že Gemma s letošním Vánočním koncertem
vystoupila též v Proseči, v Kostelci nad Orlicí a v Kvasinách. Po Novém roce
bude ještě následovat koncert v Solnici.
mc

Sejdeme se na Habřince
Ano, opět po roce se uskuteční v Českých Libchavách na Habřince seriál
promítání filmových kronik obcí Sopotnice a České Libchavy. Již podruhé
tuto akci, loni hojně navštívenou, připravily společně obce České Libchavy ( p.
Luděk Vinzens ) a Sopotnice ( p. Josef Hradecký ). Promítání se uskuteční po šest
nedělních odpolední, počínaje nedělí 13. ledna 2008. Následovat budou termíny
20. a 27. ledna, 3. února. Příští neděli bude pauza a pokračovat se bude až 17. 2. a
poslední promítání se uskuteční 24. února. Začátky budou pravděpodobně jako
loni, tedy v 16,00 hod. A vůbec, celá organizace bude kopírovat tu předešlou
sérii, včetně svozu účastníků autobusem. Podrobnější informace se ke všem
zájemcům včas dostanou prostřednictvím pozvánek, případně obecního rozhlasu.
Pořadatelé připravili k projekci další zajímavé filmové záznamy z bohatého
archívu a těší se na vaši účast.
mc
Odjezdy autobusu na „ Promítání filmové kroniky“
Zájemci o dopravu čekejte na těchto zastávkách:
místo

čas odjezdu autobusu

Dolní konec: u Kašparových
zastávka BUS Orličan
u obecní bytovky č.p. 239
(bývalý obchod)
zastávka BUS požární zbrojnice

15:10
15:12
15:15

Horní konec: prostranství u Tichých
hostinec u Šafářů
odbočka k JZD
u Kaplanů

15:20
15:25
15:30
15:35

Časy jsou orientační
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15:17

ZE SPORTU
Na Mikulášském toulání přeplněno
S velkým zájmem turistů se setkali pořadatelé z odboru KČT TJ Sopotnice,
když připravovali svou poslední akci roku 2007 – 12. roč. Mikulášského toulání –
Memoriál Slávy Lžíčaře. Vzhledem k tomu, že ubytovací kapacita restaurace U
Stonů v Orličkách je omezena pouze na 30 lůžek, bylo nutno mnohé ze zájemců
odříci.
Přes toto omezení se na startu akce sešli v sobotu 1. prosince 2007 na nádraží
v Letohradě 44 odhodlaní turisté. Kdo by měl to srdce poslat některé nepřihlášené
domů? Nějak se to jistě vyřeší.
Trasa prvního dne v délce 20 km vedla z Letohradu po zelené turistické značce
do Jablonného, pokračovala po modré do Bystřece, Čenkovic a dále po silnici do
Orliček. První starostí po příchodu do cíle byla povinnost zajistit ubytování všem
příchozím. S tím pomohli Sotonovi, když vyjednali nocleh přebývajícím turistům
v nedaleké rekreační chalupě. Pořadatelům spadl kámen ze srdce.
Pak už čekal účastníky příjemný večer. Po chutné večeři se rozproudila zábava
vyplněná zpěvem při kytarách a flétničkách. Zpěv přece k turistice patří. Ráno se
sice nechtělo vstávat, ale snídaně už byla na stole. Po snídani čekala turisty cesta
do Jablonného na vlak. Ta už nebyla nijak dlouhá, pouhých 7 km. Příjemný
víkend skončil, účastníci Mikulášského toulání byli spokojeni, zejména, když jim
po oba dny přálo prosincové počasí. Při přestupování v Letohradě ještě poslední
„Ahoj“, poslední zamávání a „Sejdeme se zase za rok!“
mc
Jubilejní novoroční výšlap
Letos se konal již 25. Novoroční výšlap, který od roku 1984 pořádá odbor KČT
TJ Sopotnice. V obvyklém čase 9,00 hod. se sešlo na návsi 9 účastníků výšlapu,
kteří se vydali na delší trasu přes Láze, Polom a Prorubu k cíli , do restaurace Pod
lipami v Potštejně. Tam také dorazila druhá část účastníků, kteří šli kratší trasou
Modlivým dolem. Celková účast byla 17 novoročních turistů. V dosavadních 25
ročnících se Výšlapu zúčastnilo 256 turistů, a na jeden ročník připadá 10 těch,
kteří na Nový rok byli ochotni udělat něco pro své zdraví.
KALENDÁŘ akcí odboru KČT TJ Sopotnice pro rok 2008
1. ledna 2008
25. Novoroční výšlap
5. ledna
Do Králík za betlémem (po desáté)
18. ledna
Výroční schůze odboru KČT TJ Sopotnice
13. dubna
Setkávání 2008. Krajem Orlic- krajem zakladatelů turistiky (v
Potštejně)
10. května
36. roč. DP Přes tři hrady a …
24. roč. CJ Přes tři hrady na kole
24. května
6. CJ Ličenské kolečko (start a cíl v Ličně)
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červenec
26.-28. září
11. a 12. října
29. a 30. listopadu

35. akce VHT – Zahraniční hory (zájezd)
30. roč. DEP Povodím Orlice
18. Setkání milovníků VHT
13. Mikulášské toulání – Memoriál Slávy Lžíčaře

Hokejisté pokračují střídavě
V minulém čísle SZ jsme zahájili informace o působení našich hokejistů v 9.
roč. bezkontaktního hokejového turnaje Computer Shop Cup. Stačili jsme uvést
pouze jeden odehraný vítězný zápas (Buldoci Velká Skrovnice – Tygři TJ
Sopotnice 6:9). Dnes přinášíme další výsledky našeho mužstva.
Tygři TJ Sopotnice – Rieter Tooling Hnátnice 1:1. V nerozhodném utkání
skóroval za domácí Marcel Paštika.
Armat Řetová – Tygři TJ Sopotnice 4:7. První porážka našeho mužstva.
Tygři TJ Sopotnice – Florida Ústí nad Orl. 3:5. Za domácí stříleli Marcel
Paštika 2, Marian Paštika.
Turováci Podlesí – Tygři TJ Sopotnice 4:4. Další nerozhodné utkání, v němž
branky vsítili za hosty Marcel Paštika 2, Radek Martinec 2)
Tygři TJ Sopotnice – Pašáci Jehnědí 6:3. Branky vítězů : Radek Švec, Marian
Paštika, Marcel Paštika, Jiří Martinec, Jiří Dytrt.
K datu uzávěrky tohoto čísla SZ zbývá našemu mužstvu v základní skupině B
sehrát dvě utkání, a sice s mužstvem HC Smile Ústí a Ants Knapovec. Po šesti
odehraných zápasech Tygři TJ Sopotnice drží 5. místo, při 2 vítězstvích, 2
nerozhodných utkáních a 2 porážkách. Celkové skóre mají vyrovnané 26 : 26, a
získali 6 bodů. Tabulku skupiny B vede Armat Řetová bez porážky.
mc

Z HUMPARKU
Už nám chybí jenom sníh...
Už v minulém čísle Sopotnického zpravodaje jsme avizovali pro příznivce
zimních sportů překvapení. Je to tak, členové Humparku opravdu dostali pod
stromeček kässbohrer – rolbu. Nikoliv imaginární síla, ale úsilí jednoho ze
skalních členů sportovního klubu, po několikaletém hledání cesty přineslo
toužebně očekávaný výsledek. Proto patří velký dík těm, kteří to dokázali, jelikož
není jednoduché v dnešní marketingové společnosti sehnat finance pro tak malou
neziskovou organizaci.
Rolba byla dovezena koncem října na první pohled pěkného zevnějšku a
vhodných dispozic k úpravě svahu. Proto také technický stav odpovídal ceně.
V tu dobu opět nastoupili šikovné české ručičky dvou zapálených členů. Tito
21

obětovali na nějakou dobu teplo rodinného krbu a věnovali veškerý volný čas
zprovoznění rolby. I jim patří velký dík.
A tak 22.12.2007 byla rolba přivezena na Humparek, zde ji přivítali
nejvěrnější členové. Během hodiny postavili rolbu na pásy a byly uskutečněny
první zátěžové jízdy. V současné době má stroj za sebou několika hodinový
provoz a je připraven na sníh. Na zimu je také připraven vlek, obsluha vleku a
obsluha kiosku.
A proto srdečně zvu nejen příznivce zimních sportů jakmile se dočkáme
bílého zlata, přijďte si ne ten náš krásný kopec zalyžovat, zasáňkovat a nebo se
jen ohřát v chatě a pobavit s přáteli. Podle sněhových podmínek i letos
připravujeme pro veřejnost tyto akce.

V lednu: Sportovní soutěživé odpoledne
Oslava výročí čtyřiceti let od zprovoznění původního vleku
Něco málo z bohatého programu: Karneval pro děti
Sjezd
lyžníků
v dobových
kostýmech
Představení rolby pro veřejnost
Večerní taneční zábava
V únoru: Valentýnský sjezd.
První zimní olympiádu lyžařském středisku Humparek.
V březnu: Tradiční sjezd na čemkoliv.
I letos navštíví jednu z výše jmenovaných akcí patron Kralicka Krulišák.
Těšíme se na Vaší účast, srdečně zvou pořadatelé.
Za V.V. Humparek
Bohumír Kosek

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Bohumír
Kosek, Jiří Komprs, Jakub Hynek
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 4.1.2008
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice. Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí,
reg. číslo SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ MK ČR E 12748.

22

