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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další měsíc je opět za námi a s dalším vydáním zpravodaje jsou
zde také nové informace.
Jak jsem informoval v minulém vydání zpravodaje, navštívil jsem
Ing. Hubeného z VAK Jablonné nad Orlicí, se kterým jsme
diskutovali o možných variantách řešení kanalizace přicházejících v
úvahu. Ing. Hubený požaduje dodání „Provozní a majetkové evidenci
kanalizace“, kterou máme vypracovanou od fy. OHGS Ústí nad Orlicí
a další požadovanou věcí je schválený územní plán obce Sopotnice.
Ten bude veřejně projednán dne 10.3.2008 a do konce března by bylo
dobré jej schválit, aby se na zadání projektu kanalizace dalo dále
pracovat. O výsledcích dalších jednání budu průběžně informovat.
K dalšímu posunu došlo u projektu „Cyklostezka Ústí nad Orlicí Potštejn“. Nyní probíhá geodetické zaměřování změny trasy
cyklostezky, abychom věděli, kdo bude účastníkem územního řízení.
Na základě tohoto zaměření budou připraveny smlouvy k podpisu
s majiteli dotčených pozemků. V úvahu bude přicházet smlouva o
smlouvě budoucí kupní nebo smlouva o smlouvě budoucí o věcném
břemeni, popř. smlouva o smlouvě budoucí nájemní.
V minulém zpravodaji jsem slíbil, že budou instalovány ruční lisy
na PET láhve. Část jich už je instalována a zbytek bude doinstalován
do konce tohoto týdne. Doufám, že budou dobře sloužit nám všem.
Zde bych chtěl ještě připomenout, že poplatek za odpady na rok
2008 je třeba uhradit do konce dubna. Těm, kteří by chtěli tento
poplatek zaplatit bezhotovostně si dovoluji připomenout, že variabilní
symbol pro platbu byl do každé domácnosti doručen minulý rok
současně se zpravodajem. V případě, že neznáte tento variabilní
symbol, zavolejte na obecní úřad na tel. 465584128 a paní účetní
Malinová Vám ho sdělí.
Další informace se týká prořezu stromů. Na základě množících se
dotazů na prořez stromů v obci, jsem sehnal firmu, která tuto činnost
provádí. Tímto tedy oslovuji všechny z Vás, kteří by o tuto službu
měli zájem, aby mě kontaktovali osobně nebo telefonicky.
V okamžiku shromáždění dostatku žádostí o prořez objednám tuto
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firmu tak, aby nepřijela pouze kvůli několika málo stromům, ale aby
zde měla práci nejlépe na celý den. Platbu prořezaného stromu by
v tomto případě hradil žadatel o prořez.
Vážení spoluobčané, na závěr mého příspěvku mi dovolte, abych
Vás seznámil se škodami, které nám způsobily poryvy větru na
obecním majetku. Na budově mateřské školy nebyly škody žádné. Na
budově školní jídelny byly poškozeny dvě střešní šablony, z toho
jedna padajícím smrkem. Poškozen byl také plot u mateřské školy. Na
základní škole chyběl pouze jeden hřebenáč. Na bytovém domě čp.
239 chybí čtyři kusy střešních tašek. U obecního úřadu byla
provedena pouze drobná oprava střechy. U veřejného osvětlení bylo
shledáno poškození tří lamp. Způsobenou škodu na obecním majetku
jsem okamžitě nafotil a nahlásil makléřské firmě Insia, u které máme
sjednáno pojištění. V úterý jsem objednal vysokozdvižnou plošinu a
byla provedena oprava rozbitých střech. V samém závěru bych rád
poděkoval p. Janu Hájkovi ml. za výpomoc s kolovým nakladačem
JCB při likvidování škod, p. Josefu Švecovi za opravu poškozených
střešních krytin na budovách v majetku obce, SDH Sopotnice a všem
ostatním, kteří přiložili ruku k dílu při pomoci spoluobčanům a
odstraňování škod způsobených poryvy větru.
S přáním krásného dne Jan Antušek

Výpis z jednání rady obce (dále jen RO) č. 29 ze dne 29.1. 2008
• RO ustavuje komisi pro životní prostředí ve složení Romana Hynková,
Stanislav Beneš a předseda komise Jiří Komprs ode dne 29.1.2008. Výše
odměny pro komisi životního prostředí je stanovena na 3000 Kč. hrubého
ročně
• RO jmenuje do kulturní komise paní Hanu Lžíčařovou a paní Kamilu
Javorski.
• RO schvaluje zadání výroby stuhy Obce Sopotnice k příležitosti svěcení
praporu SDH Sopotnice, které se bude konat v květnu 2008.
Výpis z jednání rady obce (dále jen RO) č. 30 ze dne 12.2. 2008
• RO schvaluje pořádání výstavy obrazů výtvarné skupiny GAMA ve dnech
14. až 24. března a převzetí záštity nad touto výstavou a současně pomoc
se spolupořadatelstvím.
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• RO schvaluje na základě žádosti MVDr. Vrégra umístění reklamní
směrovky na sloup veřejného osvětlení s textem upozorňujícím na jeho
veterinární ambulanci.
• RO schvaluje samovýrobu palivového dřeva v obecním lese s tím, že
pracovník státního podniku Lesy ČR p. Patrik Gruncl provede označení
stromů určených pro samovýrobu palivového dřeva a zároveň určí cenu za
m3.
• RO schvaluje snížení poplatku za odpady za rok 2008 na základě žádosti
pana M., Sopotnice čp. 195 pro 7 osob v této žádosti uvedených na 100
Kč na osobu.
Výpis z jednání rady obce (dále jen RO) č. 31 ze dne 19.2. 2008
• RO schvaluje bezplatné vyvěšení poutače formátu A2 na výstavu
„Stavíme, Bydlíme“, která se koná dne 9. – 10. dubna 2008 v KD v Ústí
nad Orlicí. Vstup na výše uvedenou výstavu je zdarma.
• RO schvaluje snížení poplatku za odpady za rok 2008 na základě žádosti
paní A.P., Sopotnice čp. 183 na 1/2.
• RO schvaluje výpůjčku p.p.č. 3127/2 v majetku Obce Sopotnice za
účelem zřízení letní zahrádky před pohostinstvím „u Šafářů“ čp. 58 na
základě žádosti pí. M.B.
• RO schvaluje příspěvek v předložené výši na zakoupení drobné
pozornosti pro pana L.V. a pana J.H., která jim bude předána na závěr
promítání filmových kronik na Habřince dne 24.2.2008 starostou jako
poděkování za zorganizování této kulturní akce.
• RO schvaluje provedení opravy obecního traktoru Zetor 6711 do max.
výše 20 tis.Kč.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Výpis z jednání rady obce (dále jen RO) č. 32 ze dne 26.2. 2008
• RO schvaluje uzavření dodatku smlouvy s Městskou knihovnou v Ústí
nad Orlicí na nákup nových knih ve výši 3000 Kč pro rok 2008 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
• RO schvaluje zakoupení 23 kusů bet. obrubníků na základě žádosti pana
M.V., který je na vlastní náklady zabetonuje a provede pokládku zámkové
dlažby na vlastní náklady v rozsahu chodníku sousedícího s jeho domem.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Co jsme prožili……
PŘEDŠKOLÁČCI NA NÁVŠTĚVĚ V 1. TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V SOPOTNICI
Martinka, Pavlínka, Nikolka, Michalka, Bětuška, Sebík a Jaroušek jsme se 5.
února vydali směr Základní škola. Měli jsme zde domluvenou návštěvu v 1.
třídě. Děti se usadily a mohla začít hodina českého jazyka. Paní učitelka
Kulhavá vyvolávala i budoucí prvňáčky - doplňovaly hádanky a písmenka,
tímto si vyzkoušely jak to bude chodit v první třídě. Poté paní učitelka rozdělila
děti do skupin a společnými silami měly za úkol postavit jakýkoliv hrad z
kostek. Všem budoucím prvňáčkům se ve škole moc líbilo a tímto děkujeme
paní učitelce a dětem ze ZŠ!!!
BAREVNÉ DNY VE ŠKOLCE
Stalo se již tradicí, že v době masopustu s dětmi ve školce pořádáme barevné
dny. Letos tomu nebylo jinak. První proběhl 1. února byl červený, poté
následoval 8. února modrý den, další den 15. února byl žlutý a poslední den 22.
února zelený. Celý den probíhal v barvě, která ten den byla určena. Děti
malovaly pouze barvou, která ten den byla. Hráli jsme pohybové hry
motivované na barvy, např. „Čap ztratil čepičku“, … Děti si barevné dny užily,
ale už teď se moc těší na vyvrcholení masopustní doby – KARNEVAL J.
KARNEVAL VE ŠKOLCE
Poslední únorový den se ve školce konal KARNEVAL. Všechny děti přišly
v krásných maskách a převlecích. Už od rána jsme zdobili třídu a připravovali
jsme se na dopoledne plné legrace a smíchu.
Po svačince nás čekalo společné focení. Poté se děti občerstvily dětskými
rychlými špunty a přikously i něco slaného. A nic nechybělo k tomu, aby mohlo
začít dovádění na karnevalu. Nejprve proběhla módní přehlídka všech masek,
nechyběli zde například princezny, Sněhurka, Spiderman, voják, Xena, víla,
školák, dalmatin, kuchařka, čaroděj, robot, princ, lev, včelička, květinářka,
fotbalista, selka,…Pak jsme se pustili do tance. Mezi písničkami probíhali
soutěže např: pohádkové hádání, židličková hra, namotávání berušky na tužku,
sestavování puzzlí, stavění komínů, přetahování lana, běh-slalom,…Dopoledne
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ubíhalo jako voda. Ale před námi bylo těžké rozhodování a vyhodnocení o nej
masku karnevalu. A proto, že jsme se nemohli domluvit na nej masce, dohodli
jsme se, že VŠECHNY MASKY jsou krásné a originální. Všechny děti, si proto
odnesly spoustu cen a jistě také zážitků z karnevalového reje.
Chtěli bychom moc poděkovat rodičům, nejen za kreativní kostýmy, ale i za
pochoutky pro děti!!!
Markéta Motlová
Co nás čeká…….
První jarní měsíc nám sice teprve zaklepal na dveře a vchází, ale díky letošní
zimě, máme všichni pocit, že jaro je dávno již dávno mezi námi, stačí se
rozhlédnout kolem sebe v přírodě.
Tento měsíc je měsícem velikonočních svátků, ale také bychom si rády
s dětmi připomněly březen – měsíc knihy. Dětem je pravidelně předčítáno před
odpoledním odpočinkem během celého školního roku, na tento měsíc jsme
naplánovali několik mimořádných akcí: moje knížka ve školce, návštěva místní
knihovny, zapojení do programu Celé Česko čte dětem a v jednání máme také
exkurzy na téma: „Jak se vyrábí kniha?“
Další plánované akce:
4. 03. 2008 (úterý)

divadelní představení v MŠ
O pejskovi a kočičce – Nemocný pejsek

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.
Dívčí velikonoč.koleda
Schůzka - logopedie
Den pro tatínka
Vynášení Morény
Jarní výlet Pod horu
Hledání velikonoč.zajíčka,
koleda kluků
Interhaf – program se psem
Den naruby – Apríl

MŠ Sopotnice
MŠ Sopotnice
…………
ve spolupráci s MŠ Potštejn
Sopotnice

10. března
13. března
14. března
19. březen
? březen

MŠ Sopotnice
MŠ Sopotnice
MŠ Sopotnice

21. březen
25. březen
1. dubna

Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny:
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.
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Provoz mateřské školy a školní jídelny bez omezení v termínu velikonočních
prázdnin: 20. – 21. březen 2008.
Krásný první jarní měsíc, třeba právě s Vaši oblíbenou knihou v ruce, a dětem
bohatou velikonoční koledu přejí zaměstnanci školky
Michaela Diblíková

Z naší školy………………………...
A je tu březen. Počasí téměř jarní, Velikonoce
za dveřmi. A co nového ve škole?
Za sebou máme „školní“ ples, který uspořádal Klub přátel dětí a
školy. Konal se 1/2 na sále restaurace u Šafářů a myslím, že se
vydařil. Alespoň já jsem byl skutečně spokojený. A doufám, že i
všichni ti, co se ho zúčastnili. A nesešlo se nás u Šafářů vůbec málo,
sál byl příjemně zaplněn, parket chvilkami i přeplněn – jak už to na
plesech chodí. Bylo to moc příjemné – a rád bych i touto cestou všem,
kteří se na jeho organisaci podíleli, ještě jednou moc a moc
poděkoval.
Ples ale zmiňuji spíše jen na okraj. To, čím se vám chci v tomto
čísle pochlubit, jsou úspěchy našich žáků.
Na jiném místě tohoto vydání píše pan kolega Svatý o
vynikajícím úspěchu naší žákyně v olympiádě v anglickém jazyce, já
bych vás potom rád informoval o našem nečekaném úspěchu na
Festivalu vědy a techniky.
Toho jsme se zúčastnili na konci února v Pardubicích, kde naši
žáci z vědecko-technického kroužku presentovali výsledky svého
projektu Fyzika a lidské tělo. Nejenom, že na projektu museli doložit,
zda, resp. jak rozumí předmětu bádání, ale především museli jasně a
srozumitelně mluvit. To je snad na této soutěži ještě cennější, než
samotná věda. Komunikace. Trojice odvážných z naší školy se s tímto
ale popasovala velmi dobře. V konkurenci 26 škol (a to nejenom
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základních, ale také nižších stupňů gymnázií, se kterými se
samozřejmě – zvlášť co se vybavení týče – nemůžeme vůbec
srovnávat) obsadila naše škola úžasné 3. místo!!! Postoupili jsme tak
do krajského kola a rozhodně máme nakročeno. No, uvidíme… I tady
chci proto veřejně poděkovat jednak paní učitelce Holé, která za
celým projektem stojí, ale především všem, kteří na něm pracovali.
Díky.
Mezi větší akce měsíce února pak ještě patří návštěva divadla
Exil v Pardubicích, kam se naši žáci vydali na představení Léto
v Laponsku společně se školou z Brandýsa nad Orlicí. (Společně
především kvůli rozpočítání nákladů na dopravu.) Snad se jim i tato
hra líbila alespoň tak, jako představení Únos, na kterém byli
v listopadu.
Závěrem již jenom několik poznámek:
V lednu začal pracovat Výbor pro oslavy výročí založení naší
školy – program, který na červen chystáme, začíná získávat konkrétní
podobu.
Na březen jsme nachystali Den knihy, jehož součástí je také
např. prodejní výstava knih, návštěva knihovny apod. Podrobněji
v příštím čísle.
Do 14/3 se může kdokoli zapojit do naší Soutěže o nejhezčí
velikonoční ozdobu či předmět s velikonoční tématikou. Nemusí to
být pouze naši žáci, pokud se tedy chcete zapojit, pošlete nám do
školy cokoli, co se váže k Velikonocům. Ve dnech 17/3 až 19/3 potom
bude u nás ve škole probíhat k této soutěži výstava!
Vyzvat bychom vás chtěli také k pomoci při sběru pomerančové
kůry, který zaštiťuje paní kolegyně Blažková. (Od dubna se potom
rozběhne znovu také sběr papíru.)
Za celou školu vám přeji hezké Velikonoce, pohodu, teplé jarní
sluníčko a optimismus. Pryč již se zimními depresemi!
(jjk)
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Skryté perly naší školy
Je to poprvé v historii naší školy, kdy jsme se zúčastnili okresního
kola olympiády v anglickém jazyce. Naše očekávání z konečného
umístění bylo naplněno strachem, nervozitou a ne příliš vysokým
sebevědomím. Olympiáda byla zaměřena na konverzaci. Hodnotilo se
vše – plynulost mluveného slova , správné užití gramatických jevů,
slovní zásoba, pohotovost a důvtip. Právem byly naše obavy na svém
místě. Mluvené slovo v anglickém jazyce patří vždy mezi
nejobtížnější, a to nejen mezi našimi žáky.
Jistě mi dáte za pravdu, že bez pořádného rance odvahy, potřebných
znalostí a chuti jít do toho, se žádný dobrý výkon nedostaví.
A snad i právě proto byl celý učitelský sbor včetně naší soutěžící
žákyně mile překvapen a potěšen šokujícím výsledkem. Z 21
soutěžících z 12 škol (což svědčí o silné konkurenci), jsme se umístili
na krásném pátém místě.
A komu tedy patří ta největší chvála? Žákyni 7. ročníku Martině
Kočové. Jak vidíte, tak i v naší škole jsou skryté perly, nejen
v podobě učitelů, ale především našich žáků. Velice si vážíme
podaného výkonu naší Martiny, jistě ji právem patří naše: „ Martino,
díky, díky.“ Přejeme ti, aby jsi s chutí a nadšením pokračovala ve
svém svědomitém přístupu k učení. Věřím, že i tato krásná zkušenost
posílí Martininu chuť a píli ve studiu Aj. Vždyť nová a nová slovíčka,
těžké fráze a gramatika není to jediné co člověk může ve studiu
anglického jazyka najít.
„Martino, nemám pravdu?“ Odpověď Martiny: „ Yes, it was worthy!“
( Ano, stálo to za to.)
učitel AJ- Rudolf Svatý

Škola je život
A život přináší dobré i zlé. To všichni známe z vlastní zkušenosti. To
nejlepší ve škole jsou úspěchy našich žáků. Myslím, že učitelé z nich
mají mnohdy radost větší než žáci a rodiče. Stále častěji jsme však
nuceni řešit právě opačné situace. Situací, v nichž děti selhávají nejen
ve výukové, ale i ve výchovné oblasti a hrubě se prohřešují proti
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školnímu řádu a především proti normám platným v kulturní
společnosti, poslední dobou přibývá. Na řadu pak přijdou nepopulární
opatření jako snížené stupně z chování, kontaktování Policie ČR,
sociální péče, kurátora... Zavírat oči před negativními jevy nechceme a
(vzhledem k liteře zákona) ani nemůžeme. Bohužel.
Mgr. Eva Raková, výchovná poradkyně

Osvětová beseda Sopotnice připravuje …
V roce 2007 připravila Osvětová beseda Sopotnice dvě velmi
úspěšné a organizačně náročné akce. V dubnu to byla výstava
Řemesla a živnosti v Sopotnici, k níž jsme vydali stejnojmennou
brožurku, která byla záhy vyprodána. Druhou náročnou akcí bylo
navrácení a odhalení smírčího kříže v Sopotnici 28. října 2007.
Příprava a realizace obou akcí si vyžádala od členů OB značné úsilí.
Proto jsme pro rok 2008 zvolili akci organizačně méně náročnou.
Domníváme se, že veřejnost od nás očekává každoročně nějakou
výstavu. Nechtěli jsme očekávání zklamat, proto i pro rok 2008
připravujeme výstavu – výstavu obrazů. Od roku 2001 jsme
uspořádali již dvě výstavy obrazů. V roce 2001 to byla autorská
výstava obrazů Vladimíra Plocka z Potštejna a v roce 2002 výstava
Sopotnice v obrazech. Pro letošní rok to tedy bude třetí výstava
obrazů.
Výstava výtvarné skupiny GAMA se uskuteční ve dnech 14. až 24.
března 2008 v zasedací místnosti obecního úřadu v Sopotnici.
Výtvarná skupina GAMA oslaví v příštím roce 30 let od svého
vzniku. Vytvořili ji v roce 1979 nezávislí výtvarníci, převážně
z regionu Orlických hor. V Sopotnici budou vystavovat zákládající
členové skupiny Josef Benedikt z Dobrušky, Jan Holec z Javornice,
Miroslav Malý z Úpice, bratři Jan Martinec a Karel Martinec
z Kostelce nad Orlicí. V roce 2007 zesnul člen skupiny František
Černý z Opavy, jehož některé práce budou na výstavě také
zastoupeny. Členové skupiny GAMA se společně scházejí, společně,
ale také individuelně, vystavují. Jejich díla jsou zastoupena v mnoha
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soukromých sbírkách doslova po celém světě. Na naší výstavě budou
k vidění grafiky, malba, kresba, dřevořezby, koláže. Společných
výstav skupiny GAMA bylo uspořádáno bezpočet. K nim se letos
zařadí i výstava v Sopotnici.
Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 14. března 2008 od
18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Při zahájení výstavy vystoupí Dívčí saxofonové kvarteto ANGINA ze
ZUŠ Kostelec nad Orlicí.
Otevření výstavy : Soboty, neděle, Pondělí velikonoční 9,0O – 12,00 a
14,00 – 16,00 hod. V pracovní dny pouze odpoledne 14,00 – 17,00
hod.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé z Osvětové besedy a Obecní úřad
Sopotnice.
mc

Klub žen v Sopotnici srdečně zve na tradiční

PRODEJNÍ VÝSTAVU DORTŮ
A DROBNÉHO PEČIVA,
která se uskuteční v sobotu 15. března 2008
od 8,00 do 10,30 hod. ve školní jídelně.
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Filmové kroniky na Habřince opět úspěšné.
Promítání filmových kronik obcí České Libchavy a Sopotnice
vstoupilo do druhé poloviny čtvrtým promítacím nedělním
odpolednem 3. února 2008. Snad proto, že byly na programu jen filmy
z kroniky Českých Libchav, a možná i pro nepříznivé počasí, byla
tentokrát účast ze Sopotnice slabší. Přítomných 90 návštěvníků
shlédlo snímky Zahradní slavnost, Novou cestou(rekonstrukce
vozovky ke Stárkovým) a Lovu zdar ! (z činnosti českolibchavských
myslivců).
Páté promítání – neděle 17. února 2008 – přineslo výhradně snímky
z videokroniky Sopotnice : Sopotnické videonoviny – ročník 1995
(Výstava dortů, Velikonoční koncert Gemmy, Slavnost k 50.
výr.ukončení 2. světové války, Krupobití v Sopotnici, Žně postaru,
Oprava silnice u školy, Zrušení obsluhy na zastávce ČD v Sopotnici,
Konec kina v Sopotnici, Beseda s důchodci , Mikuláš 1995, Vánoční
koncert Gemmy). Po přestávce shlédlo 105 přítomných diváků snímek
z úspěšné výstavy Řemesla a živnosti v Sopotnici (2007) a velmi
zajímavý snímek Ďáblova bible – Codex gigas. Osmnácti minutový
film o výrobě makety největší středověké bible v knihařství Jiřího
Fogla v Žamberku (2007) natočil Josef Hradecký na objednávku
mistra Fogla.
Šestá a poslední projekce – neděle 24. února 2008. Tentokrát bylo
vlastní promítání kratší, pouze 64 minuty. Skladba snímků střídala
záběry jak ze Sopotnice, tak z Českých Libchav. 125 diváků vidělo
snímky Humanitární pomoc obci Metly postižené povodní, Průtrž
mračen v Českých Libchavách 2004, Ekola České Libchavy , s.r.o. –
2003, Dočkáme se přeložky ??? (Kritický stav silnici I/14
v Sopotnici), Radek Tomášek na Habřince 2007 (Pozvánka na
festiválek 2008), Z Čech do celého světa (dokument o výrobě
akustických kytar BSG v Žamberku) a Přišlo jaro (aneb jak tráví
volný čas bývalé ředitelky ZŠ České Libchavy).
Před přestávkou si vzali slovo starostové obou obcí, pánové Antušek
a Šalda.Poděkovali oběma organizátorům – Josefu Hradeckému,
autorovi všech promítaných snímků, a Luďkovi Vinzensovi, za
technické zabezpečení. Oba pánové obdrželi malé ocenění za svou
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záslužnou práci a sklidili vřelý potlesk přítomného publika. Pak
vyhlásil českolibchavský starosta malou tipovací soutěž na odhad
celkového počtu účastníků letošního promítání filmových kronik na
Habřince. Přihlásilo se patnáct odvážlivců, kteří sdělili své tipy.
Nejblíže skutečnému počtu byl žák Tomáš Dvořák, který se zmýlil o
pouhých dvacet diváků. Tipoval 690 a skutečnost byla 670. Šťastný
výherce obdržel z rukou starosty Františka Šaldy poukázku na jednu
večeři na Habřince v hodnotě 150,- Kč. Všichni mu bez závisti
zatleskali.
Při srovnání loňského a letošního promítání filmových kronik nutno
konstatovat, že letošní celková účast byla o rovnou stovku menší.
2007 …770 diváků, 2008 …670 diváků.
V roce 2008 bylo promítáno 26 snímků s celkovou dobou promítání
662 min. Průměrná účast na jednom promítání byla letos 112
spokojených diváků.
V nastalé přestávce roznesla obsluha chaty Habřinka všem
přítomným malé občerstvení, které sestávalo z kávy a zákusků. A
zatímco si diváci pochutnávali, připravila se Sopotnická dechovka se
svými zpěváky, aby celý letošní projekt završila hudbou a zpěvem.
Známé i méně známé melodie zaznívaly plně obsazeným sálem.
Mnohé písničky si přítomní zazpívali spolu s dechovkou. Výtečná
nálada byla zřejmá. Dobrá věc se podařila již druhým rokem. Snad je
předčasné plánovat již nyní pokračování v příštím roce, ale pořadatelé
neřekli ne, naopak, již nyní uvažují, jaké pokračovaní lze očekávat
v příštím roce 2009. Necháme se překvapit. Na závěr snad jen vřelý
dík oběma organizátorům, pánům Hradeckému a Vinzensovi, jakož i
oběma obecním úřadům, jménem všech účastníků letošního promítání.
Mc

ZE SPORTU
Hokejisté Tygři TJ Sopotnice úspěšně pokračují
Zápasy ve II. lize letošního ročníku bezkontaktního hokejového turnaje
Computer Shop Cup spějí k závěru. Naše mužstvo už odehrálo všech svých 8
utkání v devítičlenné skupině II. ligy.
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Poslední výsledky :
Oftis Ústí nad Orl. – Tygři TJ Sopotnice 2:3
(Další vítězství Tygrů – branky : Martin Vítek 2, Radek Švec)
HC Medvědi Rokytnice v Orl. horách – Tygři TJ Sopotnice 4:2
(Jediná porážka Tygrů v II. lize. Branky za poražené : Jiří Martinec, Marcel
Paštika)
TJ Sokol Líšnice – Tygři TJ Sopotnice
2:7
(K výraznému vítězství přispěli brankami : Milan Pošepný 3, Jiří Dytrt, Tomáš
Dytrt, Jiří Martinec, Marian Paštika. )
Tygři TJ Sopotnice – Turováci Podlesí
3:2
(Za domácí skórovali : Jiří Dytrt 2, Marian Paštika.)
Tygři TJ Sopotnice – VBH Orlice Kostelecká Lhota
4:2
(K vítězství přispěli brankami : Marcel Paštika 3, Jiří Dytrt.)
Vzhledem k tomu, že všechna mužstva ještě neodehrála plný počet zápasů, není
tabulka II. ligy úplná. Tygři TJ Sopotnice figurují na 1. místě se ziskem 13 bodů
a už by neměli být předstiženi. Konečnou tabulku II. ligy přineseme po odehrání
zbývajících zápasů ve skupině.

mc

Fotbalové jaro na dohled …
Po nevydařené zimě se přibližuje fotbalové jaro. Naši fotbalisté, kteří
přezimovali na 1. místě tabulky okresního přeboru II. třídy, plánují v současné
době několik přípravných zápasů. První mistrovský zápas sehrají v sobotu 29.
března 2008 .
Rozlosování :
29. 3. 2008
Červená Voda – Sopotnice (15,00 hod.)
6. 4.
Sopotnice – Jablonné nad Orl. (16,30)
12. 4.
Kerhartice – Sopotnice (16,30)
20. 4.
Dolní Dobrouč – Sopotnice (16,00)
27. 4.
Sopotnice – Luková (17,00)
4. 5.
Albrechtice – Sopotnice (16,00)
11. 5.
Sopotnice – Sruby (17,00)
17. 5.
Rybník – Sopotnice (16,00)
25. 5.
Sopotnice- Verměřovice 17,00)
31. 5.
Lanškroun B – Sopotnice (17,00)
8. 6.
Sopotnice – Tatenice (17,00)
14. 6.
Mistrovice – Sopotnice (16,00)
22. 6.
Sopotnice – Brandýs nad Orl. (17,00)
Na všechna utkání jarní části soutěže vás zvou sopotničtí fotbalisté, zejména pak
na ta domácí.
mc
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Z HUMPARKU
Ačkoliv se v listopadu potvrdilo přísloví „Přijel Martin na bílém
koni.“Musím s politováním konstatovat,že ani letos se sopotničtí
lyžaři sněhu nedočkali.
Sice podle kalendáře zima ještě neskončila, avšak jaro už dává svými
vůněmi a bzukotem včel o sobě vědět. Poslední prognózy nám sice
říkají, že konec března bude ještě chladný, ale sněhu na bezpečný a
plynulý sjezd kopce nejspíš mnoho nebude.
Přestože se na zasněženém svahu sportovní klub neschází, naše účetní
má stále plné ruce práce. Správce chaty se stará o údržbu a vlekař
s ostatními je připraven kdykoliv uvézt vlek do provozu. Hlavní rolbař
jezdí pravidelně rolbu startovat, aby na svém parkovacím místě jen
nečině nestála. Je škoda, když už se začalo sopotnické lyžování po
delší pauze opět rozvíjet, ruka přírody zařídila opětovné zimy bez
sněhu. Loni byl spuštěn vlek na jeden víkend, letos to nebylo možné
ani jednou.
Lyžaři ovšem optimismus neztrácejí a věří, že příští zimu se smůla
prolomí a zase se na svah vrátí příznivci zimních sportů, smích a
radost.
Sportovní klub připravuje na Humparku v jarních měsících akce,o
kterých bych vás chtěla informovat. V minulých číslech zpravodaje
jsme stále avizovali - oslavu 40.let výročí založení lyžařského
oddílu v Sopotnici. Oslavy se uskuteční v první polovině dubna.

13.4. se uskuteční turistické setkávání v Potštejně.
Tuto akci bude provázet bohatý program v místě konání. Hlavním
bodem bude otevření pěti nových místních naučných okruhů.
S.K. Humparek bude zajišťovat pro účastníky pochodu občerstvení
v chatě. Jménem pořadatelů Vás zveme na tuto akci.
Stává se opět tradicí pálení čarodějnic na Humparku..

I letos pořádáme 30.4. Rej čarodějnic s průvodem masek
Program bude upřesněn v příštím čísle zpravodaje.
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V roce 2007 jsme v letní sezoně uskutečnili zájezd do Krkonoš.
V letošním roce chceme uskutečnit dva zájezdy, pro členy a širokou
veřejnost . Jedním z nich by byl výstup na Praděd, druhý si zatím
necháváme jako překvapení.
Přejeme Všem čtenářům pěkný měsíc březen. Rádi se s Vámi
setkáme na výše jmenovaných akcích.
Za výkonný výbor zpracovala: E.M.

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Eva
Martincová,
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 6.3.2008
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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