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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s dalším vydáním zpravodaje mi dovolte, abych Vás opět
informoval o dění v obci.
Zahájil bych informací o vývoji zadání projektu kanalizace. Na
webových stránkách Pardubického kraje jsem si vyhledal „plán
rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje“, kde pod kartou
obce Sopotnice jsou navrhovaná řešení pro nakládání s odpadními
vodami. Tyto podklady spolu s dalšími budou pro nás určující při
zadání projektu. Domluvil jsem si tedy pracovní schůzku s Ing.
Hubeným z VAK v Jablonném nad Orlicí, od kterého bych měl získat
další informace týkající se zadání projektu. O výsledcích si Vás
dovolím informovat v dalších vydáních zpravodaje.
Další informace se týká projektu „Cyklostezka Ústí nad Orlicí Potštejn“. Dne 23.1.2008 proběhla pracovní schůzka s paní Zítkovou a
Ing. Loskotem z firmy KVARTA, se kterým jsme procházeli změnu
trasy. Místního šetření se účastnil také pan Martin Syrový, kterého se
změna trasy asi dotkne nejvíc a pan Patrik Gruncl ze státního podniku
Lesy ČR. Při dalším jednání, které bude následovat budeme řešit
technické vybavení cyklostezky.
Co se týče odpadů, zaslechl jsem připomínku, že nedostačují
sběrné nádoby na plasty. Kontaktoval jsem tedy společnost Odpady
Dobruška, která nám zajišťuje tento svoz a bylo mi přislíbeno, že
potřebné nádoby dokoupí. Zároveň jsem požádal o doplnění nádob na
kovy, které by sloužily k ukládání prázdných konzerv. Zároveň jsem
také ověřil, zda je možno vhazovat do nádoby na plasty prázdné obaly
od krabicového mléka, džusů atd. (obaly tetrapack). Ing.Kejval mi
tuto skutečnost potvrdil s tím, že k vytřídění plastů od těchto obalů
tetrapack dochází na třídící lince v jejich společnosti. Chtěl bych Vás
také informovat, že jsem objednal a v dohledné době budou u všech
svozových míst instalovány ruční lisy na PET láhve. Slibujeme si od
toho efektivnější využití sběrných nádob a úsporu místa v nich.
Upozorňuji, že svozovým dnem pro sklo je středa a pro plasty pátek.
Pokud by se stalo, že nádoby nebudou vyvezeny, informujte mne o
této skutečnosti a já zajistím nápravu. Děkuji Vám.
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Vážení spoluobčané, již v minulém zpravodaji jsem informoval o
množících se případech vandalismu v naší obci. Věc jsem vyřešil
takto. Požádal jsem policii ČR na obvodním oddělení v Ústí nad Orlicí
o součinnost při zajišťování pořádku v obci. Na pracovní schůzce
s panem Fišerem a panem Pospíšilem z obvodního oddělení Policie
ČR mi bylo přislíbeno, že budou vykonávat pravidelné kontroly v
nočních hodinách v obci.
S přáním krásného dne Jan Antušek

Také chcete třídit
nápojové kartony ?
Nápojové kartony, známé spíše jako „krabice“ na mléko, džusy
a jiné nápoje jsou cennou surovinou.
Obsahují velké množství vysoce kvalitního papíru, polyetylen a
některé i hliník.Díky moderním technologiím jsou nápojové
kartony 100% recyklovatelné a proto šetrné k životnímu
prostředí!
Proč byste je házeli do popelnic? Buďte moderní a třiďte
nápojové kartony !

Hledejte kontejnery
s touto samolepkou!
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USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice konaného dne 2.1.2008.
1. Úvod, přivítání
2. Procedurální záležitosti
ZO schvaluje jako zapisovatelku pí Kubovou a jako ověřovatele zápisu Ing.
Jiřího Martince a Ivanu Vítkovou
3. Rozpočet obce 2008
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2008 s tím, že provozní výdaje ZŠ budou
zvýšeny na 1.031.000,00 Kč a provozní výdaje MŠ budou sníženy na
959.000,00 Kč.
4. Obecně závazná vyhláška
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Sopotnice č. 1/2008 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
5. Kupní smlouva
ZO schvaluje nákup pozemku parc.č. 303/4 v k.ú. Sopotnice o výměře 93 m2 za
kupní cenu 20,00 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy (prodávající
Vladimír Šubrt, kupující Obec Sopotnice)
6. Rozpočtové změny
ZO schvaluje zpracování projektu na zateplení a výměnu oken v ZŠ, MŠ a
školní jídelně a zpracování a podání žádosti o energetický audit.

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice konaného dne 15.1.2008.
1. Úvod, přivítání
2. Procedurální záležitosti
ZO schvaluje jako zapisovatelku pí Kubovou a jako ověřovatele zápisu Ing.
Jana Janotu, MBA, a Petra Lžičaře
3. Stížnost Ing. Vašátka
ZO pověřuje starostu jednáním s vlastníky účelové komunikace na pozemcích
parc.č. 2999 a 3002 o směně této komunikace za pozemek parc.č. 3008, vše
k.ú. Sopotnice
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4. Interní směrnice pro výlep plakátů
ZO schvaluje interní směrnici pro výlep plakátů se změnou ceny za výlep.
5. Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2008
ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce Sopotnice na rok 2008.
Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 1/2008 ze dne 10.1. 2008
Usnesení 83/08
RO schvaluje náhradu škody ve věci uvedené v odst. 2 zápisu z jednání
RO a pověřuje starostu dalším jednáním při plnění této náhrady.
Usnesení 84/08
RO schvaluje snížení poplatku ve výši ½ za svoz a uložení odpadu na rok
2008 panu J. M. a paní L.V., Sopotnice, s tím, že shromážděný komunální
odpad bude možné odvést v jarních měsících.
Usnesení 85/08
Na základě usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 114/07 ze dne 2.1.2008 a
s ohledem na bod č 7.1 v odst. 7 zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Sopotnice ze dne 30.8.2007 o zásadách pro zadávání zakázek a veřejných
zakázek obcí Sopotnice, RO schvaluje zadání těchto prací níže uvedeným
subjektům:
1) zpracování energetického auditu pro ZŠ, MŠ a jídelnu:
DD Ekonom Konzult Real s.r.o., Litomyšl.
2) zpracování projektu na zateplení pro ZŠ, MŠ a jídelnu:
Ing. Tmejová, Litomyšl
3) zpracování a podání žádosti na dotační titul pro zateplení objektu ZŠ:
RAVEN EU Advisory a.s., Jakubské nám. 2, 602 00 Brno
Usnesení 86/08
RO ruší usnesení z jednání RO konaného dne 20.2.2007 č. R15/07 /záměr
prodeje pozemkové parcely č. 1045/18 p. Kovářovi/ z důvodu
předpokládaného vyřešení majetkoprávních vztahů této parcely při
obnově katastrálního operátu v rámci tvorby DKM.
Usnesení 87/08
RO schvaluje příspěvek z rozpočtu obce SDH Sopotnice na hasičský bál,
který se koná dne 19.1.2008 a to ve výši 1000 Kč.
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Český červený kříž, sbor dobrovolných hasičů a základní škola v Sopotnice
Vás srdečně zvou v sobotu 9.2.2008 na

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V MASKÁCH
Sraz ve 14 hod na parkovišti u Orličanu.
Za doprovodu dechovky projde průvod obcí. Během průvodu se podává
občerstvení včetně teplého čaje. Jako již tradičně jsou pro děti
připraveny soutěže.

Letos poprvé se ZABÍJAČKOU!!!!!
Vyhodnocení „NEJ“ masek dětí a dospělých.
Masopustní odpoledne bude pokračovat taneční zábavou pro všechny
věkové kategorie v hospodě „U Šafářů“ – vstup zdarma!!!!

Myslivecké sdružení Sopotnice srdečně zve na
ZVĚŘINOVÉ HODY
Které se uskuteční dne 16.února od 11 hod. v pohostinství„U Šafářů“
Menu:
Ø srnčí guláš
Ø kančí medailonky
Ø kančí masová směs
Ø kančí svíčková
Přejeme Vám dobrou chuť a na setkání s Vámi se těší šéfkuchař
Jaroslav Matoušek se svým týmem a členové Mysliveckého sdružení.
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Od ledna došlo ke změně obsazení místa učitelky MŠ. Paní učitelka Plocková
z osobních důvodů skončila a místo se nám podařilo rychle obsadit novou paní
učitelkou Petrou Haškovou, doufáme, že se jí u nás bude líbit.
Dne 22.1. 2008 proběhla schůzka s rodiči, na kterou pozvání přijali pan ředitel ZŠ
Josef J. Kopecký a paní učitelka z 1. třídy ZŠ Alena Kulhavá. Rodičům předškoláků
se dostalo požadovaných informací a měli dostatečný prostor pro dotazy. Dále
schůzka řešila připravenost dětí do 1. třídy ZŠ a organizační otázky. Bylo zde dostatek
prostoru na vyjádření připomínek a dotazů k činnosti MŠ. Zároveň rodiče mají právě
tento měsíc možnost vyplnit anonymní anketu hodnotící školku i zaměstnance.
Jarní prázdniny –od pondělí 11.2. 2008 - do neděle 17. 2. 2008:
Školní jídelna v uvedený termín vaří.
Provoz MŠ bude omezen na jednotřídní, ale taktéž bez omezení .
Co jsme prožili……
TŘÍKRÁLOVÁ KOLEDA
Stalo se již tradicí, že okolo svátku Tří Králů se s dětmi ze školky vydáváme
do vesnice s přáním … „štěstí, zdraví, dlouhá léta“… Letos tomu nebylo jinak.
7. ledna jsme po svačince s dětmi vyrazili v převlecích Třech Králů a navštívili
jsme Školní jídelnu, Základní školu ( 1. třídu), Obchod a Obecní Úřad. Tak Vám
všem přejeme touto cestou štěstí, zdraví v novém roce 2008 !!!
Markéta Motlová
Co nás čeká…….
Návštěva 1. třídy ZŠ
ZŠ Sopotnice
5. února
Barevný týden
MŠ Sopotnice
1.,8.,15.,22.února
Logopedie
MŠ Sopotnice
14. února
Karneval
MŠ Sopotnice
29.únor
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: 31.1.,7.2.,28.2.,13.3.,20.3.,10.4.,24.4.,15.5.,22.5.,5.6.,12.6. 2008
Místo:
Mateřská škola v Sopotnici
Od:
14,30 hod.
Do: 16,00 hod.
Michaela Diblíková
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První pololetí školního roku 2007-2008 máme za
sebou, vysvědčení jsou rozdána. Jedněm jsme udělali
radost, druhé jsme možná tolik nepotěšili, ale tak to ve
škole chodí. Před námi je druhý „poločas“, doufejme, že
pro ty první stejně úspěšný, pro ty druhé úspěšnější.
O dění ve škole jsem Vás informoval naposledy v prosinci,
dovolte mi proto, abych se dnes ohlédl zpět nejenom za lednem, ale i za
prosincem. V prosinci jsme se zapojili do akce nazvané Strom splněných
přání. Naši žáci a kantoři se pokusili splnit přání několika dětem z dětských
domovů našeho regionu. Ti vytvořili a poslali přáníčka, ve kterých se jednak
představili, ale především do nich napsali, co by si přáli pod stromeček. Tato
přáníčka si třídní kolektivy rozebraly, vytoužené dárky koupily a poslaly.
Od prosince se také „naostro“ rozjely soutěže a olympiády, ve kterých jsme
nedopadli vůbec zle. V prosinci proběhla školní kola olympiád v českém
jazyce (do okresního kola postoupili Barbora Martinková a Václav Peterka),
v dějepise (Kristýna Brožková a Tomáš Blažek), v matematice (Tomáš
Blažek) a také řečnická soutěž Mladý Demosthenes, kterou vyhrála Barbora
Martínková. Soupeřili jsme také ve sportu. O sportovních úspěších píšeme na
jiném místě tohoto vydání.
14/12 žáci, kteří navštěvují náš vědecko-technický kroužek, vyjeli na exkurzi
do Prahy, kde navštívili Matematicko-fyzikální fakultu a ČVUT.
5/12 (během návštěvy České školní inspekce) přišel Mikuláš s andělem a
čerty. I Mikuláš si prohlédl naši školu (jako inspektoři), zašel do tříd,
promluvil s žáky – a mnohé z nich potom obdaroval. O některé se ale museli
postarat čerti, nic naplat, všichni hodní nebyli… (Žákům devátého ročníku,
kteří letošního Mikuláše zajišťovali: Díky.)
7/12 mohl první stupeň u nás v tělocvičně zhlédnout představení Nová
dobrodružství Veverky Zrzečky, druhý stupeň pak představení Divadelní
cestopis – aneb Evropou od renesance po realismus. Pětačtyřicetiminutová
představení stála každého žáčka 25 Kč, což je při dnešních cenách částka
velmi přijatelná.
A potom už přišly ke slovu besídky – a Vánoce. Na 18/12 si první stupeň
připravil pro naše žáky, mateřskou školku i pro širokou veřejnost pásmo
písniček, koled a říkanek nazvané Vánoce, Vánoce, naše „flétničky“ potom
Předvánoční muzicírování v zádveří Konzumu. Obě akce byly kouzelné. Ve
středu 19/12 se sešla nejprve celá škola v tělocvičně, abychom odměnili ty
nejlepší z našich žáků –sportovce, čtenáře a řečníky, resp. sběrače starého
papíru, a následně jednotlivé ročníky na svých třídních besídkách.
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Ani v lednu jsme však nelenili, přestože právě leden byl spíše měsícem finiše
před vysvědčením. Naši žáci byli několikrát bruslit, někteří odjeli na lyžařský
výcvik (byť počasí nám letos příliš nepřálo, což nás zvlášť mrzí; na kurzu byli
nakonec pouze tři dny), pro první stupeň odstartoval plavecký výcvik.
I v lednu jsme byli na představení Klicperova divadla z Hradce Králové, které
v Roškotově divadle v Ústí odehrálo pro druhý stupeň představení Čert a
Káča, resp. na vystoupení Jaroslava Uhlíře Zpívání ve zvěřinci, které zhlédl
stupeň první.
10/1 proběhl další Den otevřených dveří, konzultační den – a především třídní
schůzky.
17/1 se učitelé sešli na pedagogické radě, která účtovala první pololetí. Jak
jsem již napsal v úvodu – pro někoho jsme měli slova chvály, pro jiné spíše
naopak.
V lednu jsme také soutěžili. Proběhlo školní kolo olympiády v anglickém
jazyce, okresní kolo olympiády v dějepise, kde jsme se umístili v první půli
mezi všemi zúčastněnými (ZŠ i víceletá gymnázia), resp. v první třetině mezi
základními školami (Kristýna Brožková byla 19., Tomáš Blažek 22.).
Kristýno a Tome: Ještě jednou gratulujeme! (Předběhli jsme i velké základní
školy z České Třebové a Ústí nad Orlicí, máme na co být hrdí.)
Poslední školní den minulého pololetí jsme, po rozdání vysvědčení a
třídnických záležitostech, vyrazili do Ústí na bowling. Toto neformální školní
utkání mělo být jakousi odměnou pro naše žáky za jejich pětiměsíční práci.
Pro školu – a její zaměstnance – byl super-důležitým datem druhý leden, kdy
Zastupitelstvo obce schvalovalo rozpočet obce na rok 2008. Za celou školu
chci zastupitelům velmi poděkovat, protože škole přidělili nemalou částku.
Jestliže v roce 2007 byl „provozní“ rozpočet školy 1083,6 tisíc Kč, na letošní
rok byl schválen (podle návrhu školy) ve výši 1031,0 tisíc Kč, což by na
provoz v tomto roce (i přes zdražení energií) mělo stačit. Na provozním
rozpočtu jsme tedy Obci ulevili, ale…
Vedle této částky se Obec rozhodla také zainventovat do budovy školy (která
je v jejím majetku a Obec tedy bude zhodnocovat své). Jestliže v roce 2007
bylo na investice do školy (elektroinstalace) rozpočtováno 350 tis Kč, letos
bychom se chtěli pustit do NUTNÉ rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí
hlavní budovy, na což nám Obec poskytla 450 tis. Kč. Vím, na první pohled
by se snad mohlo zdát, že je to částka přemrštěná, ale bohužel, ceny jsou dnes
takové, jaké jsou.
Vážený pane starosto a vážená Rado obce, vážené paní zastupitelky a vážení
páni zastupitelé, dovolte mi, abych vám ještě jednou poděkoval.
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Pro další školní rok bylo velmi důležité také datum 24/1. To se u nás ve škole
konal zápis do první třídy. S potěšením mohu říci, že z devíti místních
„prvňáčků“ se k nám do školičky zapsalo osm. Jak to bude s celkovým
počtem žáků příští rok sice zatím nevíme, ale i v této oblasti pracujeme (již
jsme byli sondovat situaci jak v České Rybné, tak v Českých Libchavách,
vypravit se chystáme i do sousedního Potštejna). Věřím, že naše škola má co
nabídnout, že je v lecčem lepší než ty velké městské, že jsme minimálně
jejich rovnocenným konkurentem. Již teď víme, že i příští rok budeme mít
devět ročníků v sedmi třídách, kolik v nich ale bude žáků, na to si musíme
ještě počkat.
Závěrem mi dovolte, abych všem našim žákům popřál do druhého pololetí
mnoho úspěchů, „deváťákům“ spoustu štěstí při přijímacích zkouškách na
střední školy, kantorům pevné nervy a odhodlání – a škole mnoho
spokojených absolventů, kteří na ni budou rádi a v dobrém vzpomínat.
(jjk)

Z 1. stupně
Ve čtvrtek 24. ledna vystupoval v ústeckém Roškotově divadle pan Jaroslav
Uhlíř. Jeho program nazvaný „Zpívání ve zvěřinci“ měl u dětí velký úspěch.
No řekněte, který jiný současný skladatel se může pochlubit tím, že si jeho
písničky zpívají všichni přítomní? Které z dětí by neznalo „Pod dubem, za
dubem“, „Dělání, dělání“ nebo „Pramen zdraví z Posázaví?“
A sopotnické děti zaznamenaly také úspěch. Když učil pan Uhlíř všechny zpívat
písničku „Stromy“, divily se žáci z ostatních škol, že naše děti ji bravurně
ovládají. Sopotničáci na tom neviděli nic divného a jeden z nich ústeckou
dívenku klidně poučil: „A co má být? Loni jsme ji zpívali maminkám a žádná se
tomu takhle nedivila!“
Hana Prachařová
ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA V AJ
Dne 10. ledna tohoto roku se konala na naší ZŠ v Sopotnice olympiáda
v anglickém jazyce. Děkujeme všem žákům, kteří našli odvahu, chuť a sílu
zúčastnit se. Pevné nervy, nebát se mluvit a pořádný úsměv s trochou té slovní
zásoby bylo zapotřebí k dvacetiminutovému potítku s našimi pány učiteli. Byli
jenom dva – naštěstí!!! Tentokrát nebylo těžké rozhodnout o pořadí. Za
jednoznačný „the best result in spoken English and listening“ páni učitelé
rozhodli, že na první místě se umístila Martina Kočová, na druhém místě Tereza
Kiselová, na třetím Petr Kobolka a na čtvrtém Václav Peterka.
Blahopřejeme k podaným výkonům a účastníci olympiády se mohou těšit
na „big prices“. Přejeme našim žáků, aby vytrvali ve studiu anglického jazyka a
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nezapomněli, že bez svědomité píle a trpělivosti se očekávané výsledky
nedostaví.
Rudolf Svatý
Hlemýždí pohár
Stejně jako loňský rok se naše škola zúčastnila korespondenční soutěže –
Hlemýždí pohár – pořádané agenturou SPRINT vydávající časopis Školní sport.
V kategorii 1.-3. r. naše družstvo sestavené z žáků 2. a 3. ročníku zvítězilo (z
celkem 36 týmů). V kategorii 4.-5. r. jsme obsadili též 1. místo a jasnou převahu
potvrdila i štafeta B ziskem 2. místa (z celkem 30 štafet). V kategorii 6.-8. r.
naše štafetové týmy skončily na solidním 8. a 9. místě. Těmito výsledky jsme
byli celkově nejúspěšnější školou a členové štafet na 1. a 2. místě se mohou těšit
na kvalitní věcné ceny.
Bruslení
Ve dnech 9., 16. a 17. ledna se žáci vypravili na kluziště v Ústí nad Orlicí, aby
tam prožili chvíle plné sportu. Piruetu ani trojného axela jsme sice neviděli,
nicméně někteří žáci předváděli neuvěřitelné kousky.
František Zeman

Charita České republiky letos již posedmé pořádala tradiční
Tříkrálovou sbírku na pomoc rodinám a lidem v nouzi. I v naší obci
jste ve dnech 5. - 6. ledna 2008 mohli potkat tři skupinky koledníků.
Přinesly Vám poselství lásky v podobě nápisu K+M+B (Kristus
žehnej tomuto domu).
V letošním roce bude výtěžek použit například na
- Občanskou poradnu v Ústí nad Orlicí
- volnočasové aktivity pro děti a mládež
- Mateřské centrum v Horní Sloupnici
- přímou pomoc lidem v tíživé situaci
- sponzorování sirotků v misiích…
Děkujeme všem koledníkům a všem dárcům za ochotu pomáhat.
Výtěžek v obci činil 11 261,- Kč.
Za Farní radu v Sopotnici
František Zeman
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Promítání na Habřince v polovině
Promítání filmových kronik obcí Sopotnice a České Libchavy se
dostalo do své poloviny. Ze šesti plánovaných projekčních nedělních
odpolední se do uzávěrky tohoto čísla SZ uskutečnily tři. Osvědčený
tandem organizátorů Hradecký + Vinzens připravil, stejně jako loni,
pro všechny zájemce zajímavý výběr snímků ze života obou obcí.
Návštěvnost se podobá té loňské – plný sál na Habřince. To svědčí o
trvalém zájmu diváků, kteří neváhají přijít či přijet za každého počasí.
První promítání – neděle 13. ledna 2008. Promítají se snímky
z filmových kronik obou obcí. V první části zahajuje kratičký snímek
z loňského promítání na Habřince a pokračují dva snímky, věnované
sopotnickým hasičům ( Nové hasičské auto v Sopotnici a Hoří !!! ),
následuje 40 minutový snímek Příběh smírčího kříže v Sopotnici. Po
přestávce přicházejí na pořad snímky z nedávné historie Českých
Libchav. Sraz rodáků, aneb 10. setkání spolužáků v Českých
Libchavách. Ve snímku o délce 62 minut si přítomní připomenuli
program ve škole, zastavení na hřbitově, program na Habřince.
Organizátoři napočítali 140 účastníků.
Druhé promítání – neděle 20. ledna 2008. Celé druhé promítací
odpoledne bylo věnováno filmové kronice Českých Libchav. 110
přítomných diváků postupně shlédlo snímky v celkové délce 116
minut. Byly to snímky 100 let hasičů v Českých Libchavách ( 1995 ),
Rodičovský ples 2002, Stavba zesilovače mobilů na kopci Habřinka
v roce 2002, Českolibchavská fara ( 2002 ), a po přestávce Svěcení
obecního praporu, znaku a praporu hasičů v roce 2003.
Třetí promítání – neděle 27. ledna 2008. Všechny snímky
z produkce Josefa Hradeckého byly věnovány dění v Sopotnici. Šlo
v podstatě jen o dva snímky. Ten první pod názvem Fotbalové hřiště
v Sopotnici ( 61 min. ) připomíná historii fotbalu v Sopotnici,
budování hřiště i nových šaten, záběry ukazují brigádnické práce na
hřišti, kácení topolů a oslavu 40 let organizovaného fotbalu
v Sopotnici. Druhý snímek, promítaný po přestávce, pod názvem SK
Humparek Sopotnice ( 57 min. ) ukazuje historii lyžování v Sopotnici,
výstavbu prvního lyžařského vleku, stavbu lyžařské chaty i její
pozdější přístavbu, budování nového vleku, jeho pokřtění, provoz
v lyžařském areálu na Humparku v sezóně bohaté na sníh, včetně
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Valentýnské jízdy a Loučení se sezónou 2004. Třetímu promítání bylo
přítomno přes vytrvalý déšť a silný vítr opět hodně diváků. Přišlo a
přijelo jich přes stovku, ponejvíce stálých účastníků nedělních
promítání. Část přijíždí zvláštním autobusem, část přijíždí vlastními
auty. Ten, kdo se někdy zúčastnil, dosvědčí, že posezení na Habřince
je vždy příjemné. Jak samotné promítání, tak pohotové občerstvení i
setkání se známými.
Připomínáme : Dalšími promítacími odpoledni na Habřince budou
neděle 3. února, 17. února a poslední 24. února. Začátky jsou vždy v
16,00 hod. Při závěrečném promítání 24. února zahraje také
Sopotnická dechovka a snad bude podáno i malé občerstvení.
Organizátoři z obou obcí zvou srdečně všechny spoluobčany k účasti.
Pokud nemáte vlastní dopravu, využijte přepravu autobusem obecního
úřadu České Libchavy. Jízdní řád autobusu byl zveřejněn v SZ č. 1 /
2008. Těšíme se na vaši účast.
mc

Známe svoji obec ?
Tuto otázku jsem si položil při čtení Orlického týdeníku, který se mi
náhodně dostal do rukou. Orlický týdeník jsou noviny, které vycházejí
dvakrát týdně na okrese Rychnov nad Kněžnou a přinášejí různé
informace výhradně ze jmenovaného okresu. Možná bychom podobné
noviny potřebovali i na Ústeckoorlicku.
V tom Orlickém týdeníku vychází na pokračování seriál článků pod
názvem „Toulky Orlickem“ z pera S. Klecandry. Autor se v několika
pokračováních zmiňuje o své návštěvě Sopotnice při hledání
kulturních památek. Postupuje podle nějakého turistického průvodce a
v něm našel zmínku „o tajemné soše bičovaného Krista u kůlu
(sloupu)…“. Přijel tedy do Sopotnice a pátral po zmiňované soše.
Nikdo z dotazovaných občanů nic o soše nevěděl, nepochodil ani na
obecním úřadě. Nevím, kolika občanů se dotazoval a kterých, ale je
mi divné, že nikdo z nich nevěděl nic o soše bičovaného Krista u
sloupu. To opravdu tak málo známe svoji domovskou obec? Není to
ostuda?
Tak tedy, milí sopotničáci, tato socha se nachází „na zahumení“, na
Velké straně, za stavením čp. 240 (Matějkovi). Asi v ta místa málo
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přijdete, nebo jste si jí nevšimli. Socha je zapsána mezi kulturními
památkami a už je ve velmi špatném stavu. Nedávno jsem k ní zavedl
známého kameníka a ten konstatoval, že oprava bude velmi obtížná,
ne-li zcela nemožná. V obecní kronice je uvedeno : „U cesty za čís.p.
193 stojí na kamenném podstavci socha nahého Krista, přivázaného u
sloupu. Pořízena byla prací i nákladem Jana Kroupy, řezbáře
potštýnského a Václava Papše, kameníka sopotnického, roku 1728.“
K tomu jen malá poznámka. To číslo popisné 193, uváděné v obecní
kronice a v turistickém průvodci, nesouhlasí, protože v současnosti
patří zdejšímu středisku živočišné výroby a.s. Obživa (kravínu).
V místech nynějšího stavení Matějkových stávala hospodářská
usedlost, která pravděpodobně nesla ono číslo popisné. Je zvykem, že
nově vznikající domy dostávají čísla popisná domů již zaniklých. Tak
Matějkovi zřejmě dostali číslo popisné 240 z některého stavení ze
samot (Moštárna, Hranice ?), které se v průběhu času od Sopotnice
odtrhly, a kravín zase číslo již zaniklého stavení čp. 193.
Pokud jde o kulturní památky v naší obci, patří k nim některé další.
- Kostel sv. Zikmunda (původní před r. 1344, poslední přestavba1912)
- Barokní zvonice u kostela, původní asi před r. 1573 (zvon Zikmund
z toho roku)
- Pozdně barokní márnice na hřbitově z r. 1712 (?) Poslední
rekonstrukce 1973.
- Kříž před kostelem z r. 1732
- Mariánský sloup pod farou z r. 1708 (vrcholně barokní plastika)
- Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem z r. 1780 (barokní
plastika)
- Zemědělská usedlost čp. 40 z 1. poloviny 19. stol (Drtíkovi U dubu)
- Usedlost čp. 60 (Kubíčkovi) z 1. poloviny 19. stol.( z větší části
roubená, dvorcového typu)
Těch sakrálních památek najdeme po obci více, ne všechny však
jsou zapsány na seznamu kulturních památek.Všechny si však zcela
jistě zaslouží naši pozornost a péči. Vždyť jsou to svědkové naší
minulosti. Za pár let, v roce 2012, si budeme chtít připomenout
stoleté výročí poslední přestavby našeho chrámu sv. Zikmunda. Bylo
by jistě záslužné, kdyby vedle oprav samotného kostela a jeho
nejbližšího okolí, k nimž jistě postupně ke zmiňovanému výročí
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dojde, se dostalo také na další sakrální památky, roztroušené po obci a
v jejím nejbližším okolí. Do roku 2012 zbývá necelých pět let. Mnoho
času na váhání tedy není, a ponechat vše na poslední chvíli by nebylo
moudré.
mc

ZE SOPOTNICKÉ KNIHOVNY
V roce 2007 navštívilo knihovnu za sledované období (tj. od července,
kdy po zkušební době začal být veden knihovní deník) celkem 189
návštěvníků. Čtenáři knihovny si vypůjčili 527 knih, z toho
převažovala literatura půjčená dospělým čtenářům – 406 svazků.
V současné době registruje knihovna 49 čtenářů, z toho 13 ve věku do
15 let.
Veřejnost má možnost nahlédnout na webové stránky knihovny
www.knihovnasopotnice.wz.cz, kde uveřejňujeme informace o
knižním fondu, o novinkách a aktivitách knihovny.
Knihovní fond čítá asi 4 500 svazků, což je množství, ze kterého si
vybere snad každý. Navíc jsme zapojeni do výměnného fondu
s Městskou knihovnou Ústí nad Orlicí a odsud dostáváme čtyřikrát
ročně novější tituly.
Stále platí nabídka prodeje vyřazených knih. Obvykle se jedná o
tituly, které knihovna vlastní ve více kusech a z prostorových důvodů
je nemůže skladovat. Z nich je celá řada určena dětem, takže rodiče,
kteří svým dětem chtějí pořídit pěknou knížku a netrvají na tom, aby
byla zcela nová, mají u nás možnost. Myslíme si, že je rozhodně lepší
nabídnout je zájemcům, kterým udělají radost, než je dávat do sběru.
Část seznamu vyřazených knih je také na webu.
Chtěli bychom požádat ty z vás, kteří mají dlouhodobě (i několik let)
půjčené knihy, aby se stavili tuto situaci vyřešit a my jsme mohli
konečně uzavřít seznam odpisů. Každý, kdo si není jistý, může se
informovat v knihovně.
Přijďte se nezávazně podívat, ať už se přihlásíte, koupíte si knihu nebo
přijdete jen tak, budeme rádi, když k nám zavítáte.
Hana Prachařová
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ZE SPORTU
Naši hokejisté úspěšně ve II. lize
Ze základní skupiny 9. roč. bezkontaktního hokejového turnaje
Computer Shop Cap dlužíme dva poslední zápasy našeho mužstva.
Tygři TJ Sopotnice – Smile Ústí n. Orl. 5:8
V prohraném utkání s mnoha brankami skórovali za Sopotnici Josef
Švec, Radek Švec, Vladimír Hynek, Marcel Paštika.
Ants Kanapovec – Tygři TJ Sopotnice 0:7
V posledním utkání základní skupiny si naši s chutí zastříleli, když
uhájili čisté konto. Střelci branek : Radek Švec 2, Marcel Paštika 2,
Jiří Martinec, Radek Martinec, Milan Pošepný.
Ve skupině B základního kola turnaje obsadili Tygři TJ Sopotnice 4.
místo ziskem 8 bodů ( 3 vítězství, 3 porážky, 2 remízy ), při celkovém
aktivním skóre 38:34. O jedno místo a o dva body jim tak unikl postup
do I. ligy. První tři mužstva z každé skupiny totiž po základním kole
postoupila do I. ligy, mužstva na 4. – 6. místě do II. ligy a zbytek hraje
ligu III.
Úspěchy našich ve II. lize.
Zatím si zde naši Tygři vedou úspěšně. Po třech odehraných zápasech
jsou na 1. místě se ziskem 5 bodů.
Výsledky …
Tygři TJ Sopotnice – BHC Berentzen Ústí n. Orl. 9 : 1
Domácí Sopotnice si opět s chutí zastřílela a dala 9 branek : Martinec
(?) 2, Paštika 2, Švec (?) 2, Jiří Dytrt , Tomáš Dytrt, Paštika (?).
Tygři TJ Sopotnice – Rieter Tooling Hnátnice 1:1
Nerozhodné utkání, chudé na branky. Za Sopotnici vsítil Jiří Dytrt.
Popeláři Libchavy – Tygři TJ Sopotnice 2:4
O přesvědčivou výhru se brankami zasloužili Martin Vítek, Marcel
Paštika, Jiří Martinec, Radek Martinec. Do konce turnaje zbývá sehrát
ještě pět zápasů. Výsledky přinese SZ v příštím čísle.
Poznámka : výsledkový zdroj turnaje : Orlický deník.
mc
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Z turistiky …
Do Králík za betlémem se vypravili sopotničtí turisté i jejich další
přátelé letos již podesáté. Před vyřezávaným, pohyblivým betlémem
se jich v sobotu 5. ledna 2008 shromáždilo 16. Oproti loňsku účast
poloviční, což však nijak neovlivnilo hezké dojmy při pohledu na
roztomilé figurky betléma a z doprovodné vánoční hudby. Nechyběli
ani živí tři králové, kteří se dostavili v průběhu prohlídky betléma.
Zazpívali koledu a obdrželi nějaký obnos do pokladničky na
Tříkrálovou sbírku. Následovala prohlídka nově otevřeného
Evropského domu v Králíkách a oběd v restauraci DEKL. Turisté se
vraceli domů spokojeni.
Výroční členská schůze odboru KČT TJ Sopotnice se konala v pátek
18. ledna 2008 v restauraci Pod Lipami v Potštejně.
Novou akci, nazvanou SETKÁVÁNÍ 2008 – Krajem Orlic, krajem
zakladatelů turistiky, připravuje odbor KČT TJ Sopotnice ve
spolupráci s obecním úřadem v Potštejně na 13. dubna 2008. Jde o
další akci SETKÁVÁNÍ na dálkové turistické cestě PhDr. Jiřího
Stanislav Guta-Jarkovského, vedoucí po červeném turistickém značení
z Kostelce nad Orlicí do Ústí nad Orlicí ( 58 km ). Dosud se konalo
SETKÁVÁNÍ v Kostelci nad Orlicí ( 2005 ) a na Vrbici ( 2006 ). Loni
akce neproběhla, letos se tedy bude konat v Potštejně.
Jiří Stanislav Gut-Jarkovský je spoluzakladatelem a organizátorem
novodobých olympijských her, byl dlouholetým předsedou Českého
olympijského výboru, členem Mezinárodního olympijského výboru,
spoluzakladatel a organizátor Klubu českých turistů a v období 1.
republiky dlouholetý předseda KČT, cestovatel, spisovatel, etik a
občan Kostelce nad Orlicí.
Organizátoři na 13 duben 2008 v Potštejně připravují otevření pěti
nových místních naučných okruhů, odhalení památníku zakladatelům
české turistiky a celou řadu doprovodných akcí, o nichž bude
veřejnost včas informována. SETKÁVÁNÍ příštího roku by se mělo
uskutečnit v Liticích nad Orlicí a dále pak v následujících letech
postupně na dalších místech po trase turistické cesty ( Česká Rybná,
Žampach, Letohrad, Dolní Dobrouč, Ústí nad Orlicí ).
mc
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CK TOUR DUŠEK zve …
Dne 23. února 2008 pořádá pan Josef Dušek lyžařský zájezd do
Jizerských hor.
Trasa : Jizerka – Smědava – Knajpa – Kr. Máří – Nová Louka –
Bedřichov. Trasu možno zkrátit Cena zájezdu 210,- Kč.Odjezd v 6,00
hod. ze Sopotnice. Informace a přihlášky : Josef Dušek, tel. : 465
584 241, mob. : 605 930 215.
jd

Zajímavosti z Humparku
Víte proč humparecký lyžař vzhlíží zasněně vzhůru k nebi. Nebude
to tím že by si neviděl na špičku nosu,ale čeká na sníh. Máme zde
konec ledna,od posledního článku v tomto tisku ,sněhu nikterak
nepřibylo,ba naopak všechen zmizel. Na připravené lyže a jiné
lyžařské načiní se práší.A rolba jen smutně vyhlíží na zeleném
trávníku.Dočkají se letos lyžaři sněhu?To je častá otázka,na kterou
žádný smrtelník nezná odpověď.Příroda si nadílku sněhu stále šetří .
A tak nám nezbývá než doufat,že v polovině února naši patroni
Rampušák a Krulišák z jejich působiště trochu sněhu pošlou.
Dne 12.01.byly přichystány a následně odvolány „Sportovní hry na
sněhu pro děti.“Touto cestou bych chtěla poděkovat všem
rodičům,kteří se na Humparek s dětmi chystali a také těm kteří
pomáhali s propagací a realizací této akce.Tento den se sešel také
výkonný výbor S.K.Humparek.Jednalo se o provedení a plánování
dalších programů pro veřejnost a administrativní záležitosti týkající se
rolby.
Na závěr bych se chtěla zmínit o lyžařském zájezdu do Rakouska.
Zájezd se uskutečnil 18.01.2008 . Zprostředkovala ho cestovní
kancelář KALOUSEK: Ze Sopotnice odjíždělo dvacet lyžařských
příznivců, z toho 13 členů S.K.Humparek. Cil cesty-rakouský
Schladminger , kam jsme dorazili po 8,5hod. cesty ráno19.1.
Delegátka všem zprostředkovala ski-pasy v zimním středisku Planai.
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Současný stav 1,5m. přírodního a technického sněhu. Ceny se zde
pohybují 31 euro dospělí, 22 euro mládež, 16 euro děti. Nejvyšší bod
sjezdu je 1894 m. Návštěvníci si mohou vybrat z rozmanitosti vleků a
sjezdových kopců. Na své si přijdou zdatní i méně zdatní lyžaři.
Možnost sportovního vyžití jsme měli od 9.00 do 16.00. V 17.00
odjížděl autobus směr Česko. Do Sopotnice jsme dorazili 01.00.v
neděli 20.1.
Ze zájezdu jsme si odvezli mnoho inspirativních zážitků.Všichni
účastníci hodnotí akci velmi zdařilou. A mnozí by si vše co nejdříve
zopakovali. Jediné úskalí byla dlouhá cesta, ale díky dobré
společnosti, která se v autobusu sešla a šikovným řidičům se dalo vše
vydržet. Máte-li zájem zde popsané, vidět na vlastní oči v polovině
února se bude akce do stejného místa opakovat. Konkrétní informace
poskytne L.Kuběnka.

V případě příznivých sněhových podmínek
připravujeme v měsíci únoru,tyto akce:
Jarní prázdniny :Sportovní odpoledne pro děti.
16-17. 2 : První zimní olympiáda na Humparku.
1. 3: Oslava výročí 40.let lyžování v Sopotnici.
Těšíme se na Vás na Humparku
Za výkonný výbor zpracovala Eva Martincová.
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INZERCE
Nově otevřená

psychiatrická ambulance
ve Vamberku
Zdravotní středisko Vamberk, Náměstí Dr.Lűttzowa 253
Poskytované služby:
Ø Ambulantní léčebná a preventivní péče
Ø Psychoterapeutická péče, pohovory
Ø Krizová intervence
Ø Poradenství v oblasti závislostí (alkohol, drogy, nikotin)
Ordinační hodiny: Pondělí až čtvrtek 8,00 – 15,30
Kontakt: MUDr. Zita Hucková, tel. 603 513 069
e-mail: zita.huckova@seznam.cz

* * * * * * *
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 19.4.2008
Turistický pochod <Líšnický puchýř>
VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách husitů
Trasy 8-16-32 km, pěšky i na kolech!
Start sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl tamtéž do 17:00, startovné 20 Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase
U sokolovny bude připraveno posezení s možností
občerstvení
Na málé i velké turisty se těší pořadatelé!
* * * * * * *
Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Eva
Martincová, Josef Dušek, František Zeman, Hana Prachařová
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 6.2.2008
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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