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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás s dalším číslem zpravodaje opět informoval
o dění v naší obci.
Jak jste si asi mnozí všimli, tak jsem nechal rozšířit příjezdovou
cestu k našemu hřbitovu. Bohužel nás při těchto pracích zastihla
nepřízeň počasí, a tak jsme dočasně tyto práce museli přerušit.
S příchodem příhodnějšího počasí samozřejmě budeme pokračovat a již
zmiňovanou cestu uvedeme do zamýšleného stavu. To znamená, že
upravíme obě dvě strany podél cesty, znovu je zatravníme a po dodání
jednoduché studie od Ing. arch. Kuldy zamýšlíme postupně budovat
v těchto místech park s výsadbou lipové aleje. Samozřejmě s ohledem na
obecní rozpočet.
S přicházejícím jarem se určitě mnozí z Vás chtějí zeptat, zda
budeme objednávat velkoobjemové kontejnery na komunální odpad.
Mohu Vás ujistit, že budeme. Jsem s Ing. Černým z Ekoly v Českých
Libchavách domluven na konec dubna, což při pohledu do kalendáře
koresponduje s datem přistavení v pátek 25.4. a odvozem v pondělí
28.4.. Kontejnerů bude celkem šest. Umístěny budou na horním konci u
odbočky do Pasek, u odbočky na Humparek, u odbočky u Vašátkových
č.p. 131, pod Čtvrtí u garáží, na dolním konci mezi Prachařovými č.p.
322 a Diblíkovými č.p. 208 a poslední u Hynkových č.p. 2. Tyto
kontejnery budou sloužit k uložení odpadu, který nelze vytřídit. Určitě
sem nepatří tráva, větve, listí, zemina, stavební suť a nebezpečný odpad
(jako např. el. spotřebiče). Svoz posledně zmiňovaného nebezpečného
odpadu bude proveden v měsíci květnu. Program svozu nebezpečného
odpadu bude uveřejněn v příštím čísle Sopotnického zpravodaje.
V poslední době také zodpovídám na mnohé dotazy, které směřují
k tomu, zda se budou opravovat výtluky na našich místních a účelových
komunikacích. Na tyto dotazy odpovídám, ano. V současné době mám
sjednáno dodání asi 600 tun frézované drti, která by se měla začít
navážet začátkem května. Z této drti bychom chtěli opravit výtluky
s tím, že povrchová úprava bude provedena prolitím speciální emulzí a
zapískováním. Budeme vidět, jak se nám tato frézovaná drť při opravách
našich komunikací osvědčí a podle toho bychom příští rok pokračovali
v opravách.
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Jak jsem Vás informoval v minulém zpravodaji o škodách, které
nám způsobila vichřice ze soboty 1.3., tak musím konstatovat, že škody
jsou patrné také na lesních porostech v obecních lesích. Při obchůzce
obecních lesů s panem Patrikem Grunclem ze státního podniku Lesy ČR
a následně s panem Makaloušem z fy. RUNT a partneři z Hejnic, která
pečuje o obecní lesy, byla kubatura kalamitního dřeva pro těžbu
odhadnuta na 300 až 400 m3. S panem Makaloušem jsme obešli
vlastnické hranice obecních lesů, a tak jsem získal povědomí o tom,
kolik lesa a v jakých místech obec vlastní. Byl jsem upozorněn na
skutečnost, že bývalo „zvykem“ si z obecních lesů odvézt dřevo bez
toho, aby o tom kdokoli kompetentní věděl. Důrazně před těmito
praktikami varuji. Již nyní shromažďuji podklady pro podání trestního
oznámení. V případě, že zjistím při obchůzce obecních lesů zcizování
dřevní hmoty bez mého vědomí, nebudu váhat a okamžitě podám další
trestní oznámení.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás požádal o spolupráci.
Pokud někdo máte doma jakoukoli fotodokumentaci rozvodněného
potoka v Sopotnici z let 1970 až po současnost, prosím Vás o její
zapůjčení. Zároveň bych uvítal jakékoli doklady o škodách, které
způsobil rozvodněný potok v Sopotnici. Zejména doklady o náhradách
škody od pojišťoven způsobených rozvodněným potokem. Z těchto
nashromážděných dokladů bych zhotovil kopie, které by nám mohli
dobře posloužit jako podklady pro žádost o dotaci v rámci
protipovodňových opatření. Děkuji Vám.
V posledním článku mého příspěvku mi dovolte, abych
„poděkoval“ vandalům, kteří pravděpodobně o Velikonočním pondělí
utrhli u obecního úřadu zábradlí na schodech a hodili nám ho na zahradu
před vchod společně se stojanem na kola. Neopomněli přitom
samozřejmě zdemolovat část plotu. Zábradlí jsem měl v plánu opravit
stejně, tak nám ušetřili práci s demontáží. No a stojan na kola? Myslím
si, že jim byla silnice úzká, a tak aby prošli, musel stojan stranou. Takže
ještě jednou musím „srdečně poděkovat“ zejména za starší spoluobčany,
kterým při stoupání do schodů bylo zábradlí oporou.
S přáním krásného dne Jan Antušek
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Smuteční oznámení
Ve čtvrtek 3. dubna 2008 zemřel prof. Vladimír
Preclík, sochař, malíř a spisovatel, který objevil
a znovu odhalil smírčí kříž v Sopotnici.

Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 33 ze dne 4.3. 2008
• RO schvaluje příspěvky z rozpočtu obce Sopotnice pro tyto spolky
a organizace v uvedené výši pro rok 2008.
Žadatel

v tis.

SDH
Římskokatolická farnost
Orion
Sopotnická dechovka
Chrámový sbor a orchestr
Klub žen
Český červenýkříž
MŠ
SK Humparek
TJ fotbalový oddíl
Myslivecké sdružení
TJ minihokej
KPDŠ
ZŠ

41,0
40,0
10,0
11,0
3,0
1,0
2,0
8,0
20,0
50,0
5,0
5,0
8,0
2,0

• RO schvaluje snížení poplatku na základě žádosti pana J.Š.
u jeho rekreačního objektu v Sopotnici na ½ za odpady pro rok
2008.
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• RO schvaluje zakoupení nové motorové sekačky pro údržbu zeleně
na veřejných prostranstvích.
• RO schvaluje na základě schváleného rozpočtu obce Sopotnice pro
rok 2008 a na základě usnesení 100/08 z jednání RO ze dne
19.2.2008 příspěvek ZŠ Sopotnice v celkové výši 11000 Kč a MŠ
Stonožka Sopotnice v celkové výši 10000 Kč na mimoškolní
činnost.
Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 34 ze dne 11.3. 2008
• RO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na ½ p.p.č. 1032/6
v k.ú. Sopotnice zapsaných na LV 10001 za účelem
obhospodařování zemědělské půdy na dobu 2 let
s p.V.P.,Sopotnice
• RO schvaluje snížení poplatku za odpady pro rok 2008 na základě
žádosti pana J.B. na ½.
• RO schvaluje dle předloženého návrhu na rozdělení hospodářského
výsledku roku 2007 převod finančních prostředků MŠ Stonožka
Sopotnice do fondu odměn a do rezervního fondu.
Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 35 ze dne 27.3. 2008
• RO schvaluje navýšení zaměstnanců obce Sopotnice o dva
pracovníky z ÚP v Ústí nad Orlicí, kteří by byli financováni ÚP
z VPP-ESF. RO zároveň pověřuje starostu zahájením výběrového
řízení na obsazení místa dělníka pro úklid obce, KZAM 91611.
• RO schvaluje na základě žádosti ředitele ZŠ Sopotnice Mgr. Josefa
Kopeckého převod zisku ZŠ z roku 2007 do fondu odměn
a rezervního fondu dle předloženého návrhu.
• RO schvaluje snížení poplatku za odpady za rok 2008 na základě
žádosti paní P.I., trvalé bydliště Sopotnice na 1/2.
• RO schvaluje použití znaku Obce Sopotnice na základě žádosti p.
Bohuslava Václavíka, Sokolovská 568, Prachatice, 383 01 za
účelem výroby odznaků pro sběratelské účely.
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• RO schvaluje těžbu kalamitního dřeva v lesích, které jsou
v majetku obce Sopotnice. Těžbu provede firma RUNT a partneři,
s.r.o., Hejnice čp. 76, 561 85, která dosud provádí veškerou údržbu
lesů v majetku obce Sopotnice. Vytěžené dřevo bude vyvezeno
z lesního porostu a před naložením a odvezením odběrateli bude
kubatura odvezeného dřeva zkontrolována p. Patrikem Grunclem,
který je zaměstnancem lesů ČR a vykonává odborný dohled
v lesním hospodářství v lesích v majetku obce Sopotnice.
Pozn. Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou k nahlédnutí na
obecním úřadě.

Pozvánka
na oslavy
115. výročí založení
a žehnání praporu
SDH Sopotnice
Program:
pátek 2.5.2008
15:00 - 19:00 výstava v hasičské zbrojnici
sobota 3.5.2008
9:00 - 11:30
13:00 - 13:30
13:45
14:00
15:00
15:30
16:00

výstava v hasičské zbrojnici
sraz účastníků u školy
položení věnce u pomníku
slavnostní mše s žehnáním praporu
slavnostní průvod
předání praporu
odpolední program ukázky HZS
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- ukázky historické techniky
-odpoledním programem provází Sopotnická dechovka
19:00 taneční zábava
neděle 4.5.2008
9:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00 výstava v hasičské zbrojnici
Srdečně zve
Sbor dobrovolných hasičů Sopotnice

Velikonoční výstava
Ve dnech 17. až 19. března proběhla na naší
škole Velikonoční výstava. Tělocvičnu zcela
zaplnily výrobky nejen žáků naší školy, ale i široké
veřejnosti.
Velmi zajímavá byla koláž školní družiny na téma „Velikonoce o
staletí zpátky,“ kde jste si mohli přečíst o starých zvycích, pašijovém
týdnu a jeho barvách a spoustu dalších zajímavostí. Mladší děti se
postaraly také o výzdobu tělocvičny - kuřátka na špejli, výkresy
s vajíčky či tulipány, velký úspěch sklidily závěsné slepice s vajíčky...
Žáci devátého ročníku pracovali s přírodním materiálem (větve stromů,
keramická hlína) a vytvořili velikonoční aranžmá.
S Velikonoční výstavou také probíhala soutěž na téma Velikonoce.
Přihlásilo se 50 lidí. Nejmladšímu účastníkovi bylo 3,5 roku (z MŠ
Koldín) a nejstarší byla bývalá paní učitelka Marie Skučková se svými
krásnými paličkovanými vajíčky. Do soutěže se přihlásily MŠ České
Libchavy, MŠ Koldín, Výtvarná dílna v Koldíně, žáci naší školy,
učitelé, maminky s dětmi mladšího věku, žáci ze ZŠ Žamberk, občané ze
Rviště a samozřejmě hlavně ze Sopotnice. Každý výrobek byl očíslován
a žáci hlasováním na anketní lístky vybírali ten nejhezčí.
Vyhodnocení soutěže:
1. místo - Antonín Světlík, Kristýna Brožková, Tomáš Pinkava výrobky ze sena
2. místo - Ilona Kopsová - výrobek slepice ze sena
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3. místo - Jaroslava Hledíková - výrobek perníkové vajíčko
4. místo - Eva a Martin Čadovi - výrobek krabičky z papíru
Všechny výrobky byly velmi krásné, napadité a originální.
Všechny zúčastněné odměníme pamětním listem a doufáme, že jim
zůstane chuť dál vytvářet krásné věci. Velikonoční výstavu navštívilo
196 lidí. Děkuji všem občanům, kteří pomáhali s realizací výstavy.
Někteří přinesli vrbu, seno, upekli beránky, mazanec, boží milosti,
jidáše, miminka a další dobroty. Moc děkuji.
Co dodat závěrem? Snad již jen ocitovat slova jednoho
návštěvníka výstavy, který napsal: Moc pěkná inspirující výstava.
Máme šikovné děti. Ať se daří i další akce.
Jv

Z činnosti kroužku mladých hasičů SDH Sopotnice
Děti se pečlivě připravují na OK hry Plamen, které se budou konat
koncem května! Mezi schůzky, na kterých se zaměřujeme na tuto soutěž,
se také scházíme úplně kvůli odlišné věci. Měli jsme také dvě brigády,
na kterých jsme připravovali naší klubovnu a okolí hasičárny na oslavy,
které se budou v našem sboru konat v květnu. Na první brigádě jsme
vyklidili naši klubovnu a poté ji instruktoři Jakub Hynek, Vojtěch
Vondráček a jejich spolupracovník Zbyněk Vondráček pečlivě za čtyři
dny dřiny, vymalovali. Teď se tedy můžeme pyšnit nově natřenou
klubovnou krásnou žlutou barvou.
Další kroužek jsme udělali brigádu před hasičskou zbrojnicí, kde
jsme uklidili štěrk kolem místní silnice. Také jsme urovnali hlínou svah
za hasičskou zbrojnicí. V nejbližší době plánujeme na tento svah vysadit
několik okrasných dřevin.
Doufáme, že nám je nějaký vandal nezničí!
Za kroužek mladých hasičů
instruktor Hynek Jakub
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Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Sopotnice
Jak většina z vás ví, na 3.května 2008 připravujeme 115 let od
založení Sboru dobrovolných hasičů v Sopotnici spojené se žehnáním
hasičského praporu. Při této příležitosti opravujeme naší starou, malou,
ale stále sloužící hasičskou zbrojnici. Zatím jsme vymalovaly zasedací
místnost, kde připravujeme výstavu. Garáže se musí přeštukovat a
vymalovat. Připravujeme naší techniku tak, aby nebyla jenom zásahu
schopná, ale aby vypadala i na pohled. Za to bych chtěl poděkovat
Zbyňku Vondráčkovi, Jakubovi Hynkovi a Vojtovi Vondráčkovi, kteří
v hasičské zbrojnici strávili již několik desítek hodin.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Velitel SDH Josef Hynek

Co jsme prožili……
Divadlo - Pejsek a Kočička
Jak pejsek onemocněl
Jak dospělý, tak i děti mají rádi divadla, proto jsme pro děti u nás
v mateřské škole objednali divadélko: Jak Pejsek onemocněl. Jelikož
povídání o Pejskovi a Kočičce je velmi oblíbená pohádka, nebylo divu,
že děti toto divadlo velmi zaujalo. Divadlo bylo propojeno mnoha
písničkami a maňáskovou scénou. I děti si mohly s Pejskem a Kočičkou
zazpívat. Divadlo shlédly spolu s námi i děti z Mateřské školy Potštejn,
které nás navštívily. Věříme, že i ostatní divadla se budou dětem líbit a
budou mít poučný charakter jako divadlo Pejsek a Kočička.
Petra Hašková uč.
Kouzelnické představení a písničky z pohádek
V pátek dopoledne 14.3. v naší školce bylo kouzelnické představení.
Pozvali jsme i děti ze Základní školy. Všechny děti už seděly a
netrpělivě očekávaly kouzelníka. Kouzelník nepřišel sám. Za doprovodu
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kytaristy, který v přestávkách vyplňoval čas krásnými písničkami
z pohádek, mohlo představení začít. Kouzelník kouzlil s dopomocí dětí,
ale i paní učitelky J. Dětem se vystoupení moc líbilo, a tak nechyběl
velký potlesk na konci představení.
Den otců aneb hurá na bowling!!!
V pátek 14. 3. se uskutečnila velká mimoškolní akce. Byla určená
pouze pro tatínky s dětmi ...Cože nás čekalo?... Bowlingové odpoledne
v Radavě v Ústí nad Orlicí. O půl čtvrté jsme se všichni sešli u školky. I
když nám počasí nepřálo-pršelo, nám to nevadilo. Nasedli jsme do
autobusu a už jsme si to pádili do Ústí. V Radavě jsme vklouzli do
elegantních bowlingových bot a mohlo začít rozpočítávání do družstev
dráhy byly čtyři, na kterých vždy soupeřilo osm dětí. Děti posílaly
kuželky k zemi „o sto šest“, neboť měly k dispozici zlepšovák-zábrany
na padání koulí do žlábku. Čehož využili i někteří tatínkové. Odpoledne
ubíhalo jako voda. Na konci této akce bylo vyhodnocení úspěšných
velkých i malých hráčů. Myslím si, že jsme si bowling všichni pořádně
užili. Děti odešly se spoustou zážitků, ale také i odměn (i někteří
tatínkové)…
Chtěla bych poděkovat panu Pechancovi, který zajistil dopravu. Dík
patří i všem tatínkům, kteří se tohoto odpoledne zúčastnili. Však bylo
určené jen pro Vás….. J
Markéta Motlová
NÁVŠTĚVA OBECNÍ KNIHOVNY V SOPOTNICI
Měsíc březen, je měsícem knih, proto jsme se 20. března vypravili do
Obecní knihovny v Sopotnici. V knihovně nás čekalo povídání o
knížkách, jaké jsou, co v nich můžeme najít, jak se k nim
chováme,…Děti si nakonec s paní knihovnicí povídaly pohádky a mohly
také nahlédnout do různých knížek.
HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA
Letošní Velikonoce spíše připomínali Vánoce. Však se nás děti ptaly, kdy
už přijde Ježíšek J
Před Velikonocemi jsme měli s dětmi napilno. Vyráběli jsme spoustu
zajíčků, kuřátek, slepiček, ale také kraslic. Poslední den před jarními
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svátky na děti ve školce čekalo malé překvapení-velikonoční zajíček.
Zajíček měl pro děti ve školce ukryté sladkosti. Nejdříve ho musely
najít a pak už nezbývalo nic jiného, než-li otevřít oči pořádně dokořán a
hledat schované dobroty.... A podařilo se, každý našel sáček se
sladkostmi.
VYNÁŠENÍ PANÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA
⇒ MORÉNA V POTŠTEJNĚ
19. března nás potštejnská školka pozvala na již tradiční akci – vynášení
Morény. Už od rána jsme chystali proutky s barevným krepákem. Po
svačince jsme autobusem vyrazili směr Potštejn. Nejdříve nás nožky
dovedly k oblíbené cukrárně. Děti si naporoučely spoustu věci, ale
nakonec si vybraly mezi věnečkem a indiánkem- mňam J. Poté jsme
vykročili naproti Potštejnské školce, kde už na nás čekali. Všechny děti
dostaly do ruky proutek a mohli jsme vykročit za Morénou po Potštejnu
až k řece. Cestou jsme zpívali jarní písničky a vyháněli paní Zimu. Když
jsme dorazili k řece, s Morénou jsme se rozloučili a poslali ji po řece
pryč. Pak už na nás čekala cesta zpátky do školky. Tak doufám, i když
to tak nevypadá, že JARO PŘEVZALO VLÁDU a paní Zima přijde až
za rok.
Markéta Motlová
Interhaf
Znamená perspektivní program, který zábavným způsobem obohacuje
etickou výchovu dětí a mládeže. Cílem je seznamovat mladé lidi s prací
psů slepeckých, asistenčních,záchranářů a zároveň rozvíjet pochopení a
ocenění lidí trpících handicapem. Pevnou součástí prezentací je vedení
dětí k ohleduplnému zacházení se zvířaty, nácviku bezpečného chování
vzhledem ke psu, porozumění rizikovým situacím. Děje se tak formou
vyprávění, rozhovorů, promítání diapozitivů nebo filmu, živých výstupů
se psy. Snaha je maximálně zapojit děti. Interhaf je zpracován pro děti
všech věkových kategorií. I u nás v mateřské škole jsme mohli shlédnout
ukázku, jak pes pomáhá člověku se svléknout, přinést věci a další. Na
vystoupení s pejsky k nám přijala pozvání také Mateřská škola
z Potštejna. Celé trvání programu bylo asi cca 45min. Řekla bych, že
vystoupení pěkné, zajímavé, ale bohužel pro nejmenší děti poněkud
zdlouhavé, i když poučné.
Petra Hašková uč.
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Co nás čeká…….
Plánované akce:
9. 04. 2008 (středa) Popelka – Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí
Mladá scéna Ústí nad Labem
Den naruby – Apríl
MŠ Sopotnice
1. dubna
Zahájení plavec. kurzu Bazén Ústí nad Orlicí
16. dubna
Výlet za poznáním
Hasiči Hylváty
duben
Ukázka práce POLICIE MŠ Sopotnice
25. dubna
Čarodějnický rej
MŠ Sopotnice
29. dubna
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny:
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.
Dne 6. března 2008 od 15,30 hod. se uskutečnil zápis do mateřské školy
pro školní rok 2008/2009, přihlášku podali zákonní zástupci pro 9 dětí.
Vzhledem k faktu, že nám letošní školní rok zakončuje 8 předškoláčků,
předpokládáme udržení dvoutřídního provozu pro další školní rok jako
bezproblémový, neboť celkový počet dětí ve školním roce 2008/2009
dosud zapsaných 46. (Celková kapacita budovy 50 dětí)
Avšak v letošním roce 2007/2008 v měsíci září bylo „včas“ přijato
k docházce 38 dětí, během školního roku až dosud , tedy do dubna 2008,
se počet zvýšil na 45 dětí. Z výše uvedeného důvodu se snažíme jednat
s krajským úřadem, který však na fakt zvýšení počtu o 7 dětí, nerad slyší
– neboť žádáme, jak jinak než o peníze.
Proto, prosíme rodiče všech dětí, kteří uvažují o nástupu svého dítěte do
mateřské školy ve školním roce 2008/2009 (kdykoliv i v průběhu od září
2008 do srpna 2009), aby kontaktovali mateřskou školu s žádostí o
přijetí dítěte co nejdříve. Neboť děti přijímané v průběhu roku se stávají,
bohužel je nám líto, „na úkorové“ včas zapsaným dětem, neboť kraj na
ně odmítá dorovnávat finanční prostředky včetně úvazků pedagogů i
provozních zaměstnanců během roku, vychází pouze z faktu výkazu
vyplňovaného v měsíci září.
Tím se však školka může dostat do začarovaného kruhu, zájem o přijetí
je ze strany rodičů nejenom místních občanů je velká, kapacita není
naplněná, tedy rozhodnutí o přijetí je téměř jisté, avšak zároveň je to
propast pro zaměstnance a zároveň pro další již přijaté děti.
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Například letošní školní rok jsme byli nuceni přistoupit k omezení
docházky dětí, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, pouze do 14,30
hod. Máme velký problém s pokrytím úvazků vzhledem k pracovní
době 6,15 až 16,00 hod. i při faktu, že obec již 15 ranních minut doplácí.
Z tohoto důvodu se snažíme vyvolat nové jednání s krajem – držte nám
pěsti, neboť se jedná v první řadě o bezpečnost dětí.
Informace pro rodiče pobírající rodičovský příspěvek
Od ledna 2008 dochází také ke změně zákona o státní sociální podpoře a
s tím souvisí otázka také docházka do MŠ u některých dětí.
Ten kdo pobírá rodičovský příspěvek a zároveň dítě navštěvuje MŠ musí
tuto skutečnost oznámit na OSSZ a zároveň si pohlídat,
aby dodržel stanovená pravidla – dle své zvolené varianty pro pobírání
rodičovského příspěvku:
- dítě do 3 let navštěvuje MŠ……....5 dní v měsíci bez omezení času
- dítě od 3 – 4 let navštěvuje MŠ…..zde je volba variant měsíčně
– buď 5 dní v měsíci nebo 4 hodině denně.
Tyto varianty nelze kombinovat v jednom měsíci současně, lze je však
na měsíc následující měnit.
- dítě od 4 let bez omezení, nárok na pobírání zaniká dnem narození.
Například: dítě nar. 12.dne, může bez omezení docházet až od 13. dne v
měsíci.
Na závěr bych ráda poděkovala panu Antonínu Bušákovi a Milanu
Morávkovi za dokončovací práce na zastřešení zrekonstruovaném
podzemního tunelu, panu Janu Pechancovi za zajištění autobusové
dopravy zdarma na školní akci Den pro tatínka.
DĚKUJEME!
Michaela Diblíková

Informace z naší základní školy…
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
- je celostátní soutěží pro žáky 8.-9. tříd, do které se
naše ZŠ každoročně zapojuje. 34. ročník jsme zahájili
již v prosinci školním kolem, v němž soutěžilo
celkem 15 dětí. Nejvyššího počtu bodů dosáhli
Václav Peterka z 8. ročníku a Barbora Martinková
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z 9. ročníku, a proto postoupili do okresního kola v Ústí nad Orlicí. Dne
18. března tam své znalosti z mateřského jazyka změřilo celkem 48
nejúspěšnějších žáků ze základních škol a gymnázií z celého okresu. Své
kvality v češtině opět potvrdila Bára Martinková, která obsadila 4. místo
(loni byla 9.) a stala se tak náhradnicí do krajského kola v Pardubicích.
Báro, děkujeme za vzornou reprezentaci naší ZŠ a přejeme stejně
kvalitní výkony a úspěchy na střední škole.

DEN KNIHY 2008
Ve školním roce 2007-2008 jsme i v naší ZŠ začali (v 1. a 6.
ročníku) pracovat podle vlastního ŠVP (Školního vzdělávacího plánu) a
ověřovat ho v praxi. Jeho součástí je i možnost realizovat větší
vzdělávací a výchovné projekty. Jedním z nich je i Den knihy, který
jsme si prakticky ověřili již v minulém a předminulém školním roce.
Letos se uskutečnil Den knihy již potřetí, na II. stupni dne 11. 3. (na I.
stupni z organizačních důvodů až 18. března).
Celý projekt jsme dlouhodobě chystali již od pololetí. Nejvíce času
tradičně zabere příprava recitátorů. Letos museli soutěžící Přehlídky
dětských recitátorů III. a IV. kategorie zvládnout dokonce dva texty, aby
mohli postoupit do okresního kola. Zorganizování prodejní výstavy
levných knih je rovněž časově náročné. V předstihu byly zařazeny i
výtvarné práce – ilustrace ke knihám, návrhy na přebaly knih, obrázky
k poetickým textům i k tvorbě vlastní.
A příprava žáků na Den knihy? Jen oblíbená knížka na besedu o
četbě, čtenářský deník do soutěže o nejlépe vedený deník, psací potřeby
ke hře na spisovatele a snad menší finanční obnos na nákup levné knížky
z prodejní výstavky a z nabídky starších knih z obecní knihovny. Již
podruhé jsme do programu Dne knihy zařadili i soutěž Mistr
čtenářských dovedností, tentokrát dvoukolovou. V prvním kole soutěžili
všichni v četbě předem připraveného úryvku z vlastní knihy. Nejlepší
čtenáři postoupili do kola druhého a čekala je knížka náhodně
vylosovaná a tedy četba bez přípravy. Nechyběly ani jazykové a literární
hry, výstava portrétů spisovatelů, tematické nástěnky a výstavky. Místo
odpolední výuky se uskutečnilo již 12. školní kolo Přehlídky dětských
recitátorů ve slavnostně upravené a vyzdobené učebně s žákovskou
knihovnou. Ke sváteční atmosféře přispěla i přítomnost vzácných hostů
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(bývalých pedagogů a pana starosty). Hudební doprovod odpoledne
s poezií zajistili letos učitelé. Žáci 9. ročníku se postarali o průvodní
slovo. Porota složená z učitelů a nesoutěžících žáků rozhodně neměla
jednoduchý úkol. Vítězové (celkem čtyři žáci) postoupili do okresního
kola, kde sice nevyhráli, ale byli rovnocennými soutěžícími. Žáci 6. a 7.
ročníku uzavřeli celý projekt Den knihy následnou exkurzí do Městské
knihovny v Ústí nad Orlicí, kde se zúčastnili besedy s panem
knihovníkem z dětského a hudebního oddělení.
Projekt Den knihy se v praxi osvědčil a žáci se na něj mohou těšit i
příští rok.
Mgr. Eva Raková

Den knihy 2008- první stupeň
V úterý 18. března sice vůbec nebylo jarní počasí, naopak, sněžilo,
foukal vítr a bylo velmi chladno. Navíc okolo desáté hodiny vypnuli
elektřinu, ale žáci prvního stupně ji ani nepotřebovali. Celý den zasvětili
knihám, literatuře, čtení a čtenářským dovednostem, nakonec potom i
recitační soutěži. Dopoledne se svými vyučujícími plnili literární úkoly,
jako třeba opravit popletené názvy pohádek, spojit dvojice, které k sobě
patří nebo uvést hlavní postavu příběhu. Součástí Dne knihy byla
návštěva a povídání v místní knihovně, kde děti řešily, jak zacházet
s knihami, jaké knihy mají rády, jak to funguje v knihovně a nakonec si
také samy vyzkoušely najít zadanou knihu.
Vrcholem byla odpolední recitační soutěž, kde se prezentovala první
třída, druhá a třetí třída a žáci čtvrté a páté si nesoutěžně připravili
klasickou veršovanou pohádku Krakonošův dar a jeden z nich vtipnou
Pohádku naruby, která měla obrovský úspěch.
Přišla se podívat celá řada rodičů i hostů, většinou odcházeli velice
spokojeni. Doufáme, že se tato pěkná tradice podaří zrealizovat stejně
úspěšně i příště.
Hana Prachařová
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ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Začátkem března proběhlo školní kolo v zeměpisné olympiádě –
vítězové jednotlivých kategorií nás potom reprezentovali v okresním
kole, které se konalo 19. 3. 2008 v Libchavách. V kategorii A (6. r.)
Pavel Jariš skončil 11., Pavel Sklenář v kategorii B (7. r.) se umístil
v pořadí jako 10. Největšího úspěchu jsme dosáhli v kategorii C (8.-9. r.)
ziskem 9. místa (z 23 soutěžících), o které se zasloužil nadějný geograf
Tomáš Blažek. Blahopřejeme!

STOLNÍ TENIS - Školní turnaj
V průběhu třech týdnů na přelomu února a března se konal školní turnaj
ve stolním tenisu. Turnaj se setkal u žáků s velkou odezvou, neboť se
jich účastnilo celkem 26 z 5.-9. ročníku. Dohromady bylo odehráno 57
utkání v kombinaci zápasů ve skupinách a vyřazovacího systému. A
výsledky finálové skupiny? 1. Michal Vecko (7. r.), 2. Stanislav Beneš
(7. r.), 3. Lukáš Pinkava (9. r.), 4. Jitka Plíhalová
(9. r.).

Turnaj v Libchavách
Dne 19. 3. 2008 se výběr našich stolních tenistů vypravil do Libchav na
přátelská utkání s místní školou. V kategorii mladších žáků (6.-7. r.)
získal 2. místo Stanislav Beneš, 5. byl Michal Vecko a 6. Miroslav
Martinek. Ve starších žácích (8.-9. r.) jsme se umístili zcela stejně – 2.
Michal Beneš, 5. Lukáš Pinkava, 6. Tomáš Blažek. Chuť po vítězství
jsme si spravili v kategorii děvčat (6.-9. r.), kde naprosto jasně
dominovala Jitka Plíhalová, když některé soupeřky z Libchav s ní uhrály
třeba i pouze jeden či dva míčky v setu. 2. místem potvrdila převahu
naší školy Tereza Kiselová, 3. místo jen těsně uteklo Marice Chubyrko,
když rozhodující zápas prohrála, přesto skončila na pěkném 4. místě.
Všem děkuji za předvedené sportovní výkony a ZŠ Libchavy za chutné
ceny (perníky) a diplomy.
František Zeman
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Sběr pomerančové kůry
30. dubna 2008 končí sběr pomerančové kůry. Odevzdejte prosím do
tohoto data usušenou pomerančovou kůru do školní družiny.
Sběr starého papíru
ZŠ opět pořádá sběr papíru, který můžete odkládat na dvorek školy.
Sběr léčivých rostlin
V letošním školním roce opět obnovujeme tradiční sběr bylin, který
bude probíhat stejným způsobem jako v letech minulých. To znamená,
že žák dostane 50 % z celkové ceny nasbíraných bylin a 50 % půjde do
pokladny KPDŠ. Tyto peníze budou využity pro děti např. na odměny
za různé soutěže, příspěvek na pitný režim apod.
Seznam sbíraných léčivých rostlin:
Bez černý - květ
Hluchavka bílá – květ
Kontryhel obecný – nať
Pampeliška lékařská – list
Podběl lékařský – květ
Přeslička rolní – nať

Bříza bělokorá – list
Jitrocel kopinatý – list
Kopřiva dvoudomá – nať
Pivoňka lékařská - květ
Prvosenka jarní – květ
Sedmikráska – květ

Sběr léčivých bylin začíná 1. dubna 2008 a končí 30. září 2008

Výstava obrazů a grafiky skupiny GAMA
Osvětová beseda ve spolupráci s obecním úřadem připravila výstavu
obrazů a grafiky výtvarné skupiny GAMA. Výstava proběhla v zasedací
místnosti obecního úřadu ve dnech 14. až 24. března 2008
Vernisáž výstavy se konala v pátek 14. března 2008 za účasti 65
návštěvníků. Po úvodním slovu Miloslava Coufala promluvil krátce o
téměř třicetileté činnosti skupiny GAMA její člen Karel Martinec a
starosta Jan Antušek ocenil práci osvětové besedy a poděkoval
vystavujícím výtvarníkům i všem přítomným za hojnou účast. Program
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vernisáže velmi vhodně zpestřilo dívčí saxofonové kvarteto ANGINA ze
ZUŠ Kostelec nad Orlicí, které v roce 2007 zvítězilo
v celostátní soutěži ZUŠ v oboru komorní soubory. Perfektní přednes
pěti skladeb odměnili posluchači vřelým potleskem. Pak už si
návštěvníci vernisáže se zájmem prohlíželi vystavené obrazy (pastely a
oleje), grafické listy, exlibris, koláže a dřevořezby. Vystavené obrazy
některých výtvarníků byly prodejné, čehož několik obdivovatelů využilo
a vybrané díla si zamluvili.
V následujících dnech výstavu navštívili žáci 2. stupně místní školy a
mnozí další zájemci.
Celkově výstavu navštívili 174 obdivovatelé výtvarného umění, kteří
snad odcházeli spokojeni. Na výstavu přišlo více „přespolních“ než
domácích. Přijížděli z Vamberka, Potštejna, Kostelce nad Orlicí, Ústí
nad Orlicí i odjinud. Neodradilo je ani nepříznivé počasí, které ve dnech
výstavy panovalo.
mc

Dorty ve školní jídelně
V tradičním čase, na tradičním místě, tradiční výstava. Připravil ji
agilní Klub žen v Sopotnici a konala se v sobotu 15. března 2008 ve
školní jídelně. Prodejní výstava dortů a drobného pečiva.
Více než 15 členek Klubu připravilo velmi příjemnou a také chutnou
podívanou. Pracovaly dva dny dlouho do noci. Jeden den pekly, druhý
den zdobily. Na stolech ve školní jídelně se objevilo 62 dortů a bezpočet
lákavého drobného pečiva, k prodeji byly připraveny koláče, napečené z
22 kg mouky, které však již v 8,30 hod, byly zcela vyprodány.
Před otevřením výstavy v 8,00 hod. se před jídelnou začal
shromažďovat dav natěšených zvědavců a milovníků sladkostí. Ještě
poslední úpravy stolů, jejich velikonoční ozdobení a může se otevírat.
Čekající návštěvníci výstavy se nestačili divit té sladké kráse. Letos se
dorty vyznačovaly mimořádnou nápaditostí. K vidění i ke koupi byly
dorty různých tvarů a názvů : Duhový dort, Květinová inspirace,
Kafíčko, Rybník, Včelí úl, Mašinka, Truhla plná peněz, Ryba, Ořechový
hrad, Harmonika, Měšec, Aktovka, Krtek, Gulášek, Auto a řada dalších.
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Nechyběly samozřejmě ani dorty věnované blížícímu se svátku Josefů.
Velké množství vystaveného drobného cukroví budilo rovněž
zaslouženou pozornost. Líbila se také vkusná a nápaditá velikonoční
výzdoba výstavních stolů. Navíc bylo možno si prohlédnout i zakoupit
obrázky sl. Rozlívkové, vytvořené ubrouskovou technikou, které byly
součástí výstavy.
Letos výstavu navštívil šéfredaktor a vydavatel časopisů Knihovnička
RECEPTY a Knihovnička ZAHRADA, ing. Jiří Savínec z Mohelnice nad
Jizerou. I on, odborník, obdivoval všechnu tu vystavenou krásu a
nešetřil chválou a obdivem. Vyzpovídal pořadatelky, vše si poznamenal
a pořídil mnoho snímků. Článek o sopotnické výstavě dortů by měl vyjít
v některém nejbližším čísle Knihovničky receptů.
Jak běžel čas sobotního dopoledne, ubývalo na stolech ve školní
jídelně dortů. Drobné pečivo a koláče byly už dávno vyprodány.
Pořadatelky mohou být i letos spokojeny s výsledkem své krásné a
záslužné práce. Nemohou se však shodnout, kolikátá výstava
v nepřetržité řadě to byla. Některá říká patnáctá, jiná oponuje, že
patnáctá bude příštího roku. Pořadí výstav a jejich počet však není
podstatný. Podobné výstavy prý pořádal už ve druhé polovině minulého
století tehdejší Český svaz žen. Zda to byly výstavy dortů, zda se
konaly každoročně a kolik jich bylo, to by si musely vzpomenout
pamětnice.
Letošní výstava dortů se každopádně vydařila, byla velmi úspěšná.
Svědčí o tom značný zájem veřejnosti a vyprodané výrobky šikovných
rukou našich žen. Věhlas výstavy sahá i do okolí, když přijíždí hodně
„přespolních“ zájemců. A to je dobře. Nikdo nepochybuje, že také
v příštím roce Klub žen v Sopotnici výstavu dortů uspořádá, a že bude
stejně zdařilá jako ta letošní.
Děvčata, hodně zdaru do další činnosti a už se těšíme na tu příští výstavu
dortů.
mc

ZE SPORTU
Tygři TJ Sopotnice desátí
Na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí skončil devátý ročník
minihokejového bezkontaktního turnaje Computer Shop Cupu
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odehráním posledních zápasů. Startovalo 27 družstev rozdělených do tří
skupin po devíti. Tygři TJ Sopotnice udrželi své první místo ve
II. lize, jak jsme informovali v minulém čísle SZ. Ve srovnání s rokem
minulým si polepšili postavení o devět příček a skončili celkově na 10.
místě. Ve II. lize odehrálo naše mužstvo 8 zápasů , při celkovém poměru
branek 33:16 a ziskem 13 bodů zaslouženě II. ligu vyhrálo.

Konečná tabulka II. ligy:
10. Tygři TJ Sopotnice
6 1 1
11. Rieter Tooling Hnátnice
5 1 2
12. Oftis Ústí n.O.
5 0 3
13. HC Medvědi Rokytnice v O.h. 4 1 3
14. Popeláři Libchavy
4 1 3
15. Sokol Líšnice
4 0 4
16. Turováci Podlesí
2 1 5
17. Berentzen Ústí n.O.
1 2 5
18. VBH Orlice Kostelecká Lhota 1 1 6

33:16 13
32:20 11
27:21 10
35:23 9
33:24 9
40:39 8
23:42 5
19:47 4
22:33 3

Pořadí střelců (bez záruky – převzato z Orlického deníku )
Marcel Paštika 18, Radek Švec 9, Radek Martinec, Jiří Dytrt 7, Jiří
Martinec, Marian Paštika 5, Milan Pošepný 4, Josef Švec, Martin Vítek
3, Vladimír Hynek, Tomáš Dytrt 2.
Blahopřejeme Tygrům TJ Sopotnice k výbornému umístění, dobrým
výkonům i k dobré střelecké mušce. Věříme, že v příštím ročníku
turnaje se už postup do I. ligy podaří.

Dvě pozvánky od turistů …
V neděli 13. dubna 2008 se v Potštejně uskuteční SETKÁVÁNÍ 2008,
akce pro lidi všech věkových kategorií, aktivní sportovce i pro ty
„gaučové“. Pořadateli jsou Obec Potštejn, odbor KČT TJ Sopotnice a
RTIC Kostelec nad Orlicí. O významu obce jsme informovali
v lednovém čísle SZ. Dnes několik konkrétních informací o programu.
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Oficiální program :
8,00 – 10,00 Prezentace, zakoupení příležitostné turistické známky,
opravňující ke slevě na vstupném na hrad, do zámku i ke slevě na
občerstvení v některých rest.
9,00 – 9,30
Projevy představitelů turistiky, sportu a krajů.
Odhalení památníku zakladatelů a činovníků KČT u příležitosti 120.
výročí vzniku KČT.
9,30 – 10,00

Sázení lip republiky u příležitosti 90. výročí vzniku
republiky.
10,00 Rozchod po nových poznávacích okruzích na hradním
kopci, Velešově, Kapradi, Hájku, Modlivém dolu a
Sopotnici.
Doprovodný program :
8,00 – 10,00 Hraje Sopotnická dechovka v místě soustředění
8,30 – 10,00 Ukázka výcviku služebních psů
10,00
Odjezd vodáků po Divoké Orlici
10,00 – 15,00 Prodejní výstava obrazů, grafiky a fotografií s přírodní
tematikou na zámku
11,00 – 12,00 Mše s chrámovou hudbou v kostele sv. Vavřince
14,00 – 15,00 Koncert na nádvoří zámku
Akci podporují : Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Euroregion
Glacensis, Ústřední výbor KČT, Český olympijský výbor,
Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec nad Orlicí, KV KČT krajů
Královéhradeckého a Pardubického.
Patroni akce : senátorka ing. Václava Domšová, 1. náměstek hejtmana
KH kraje Helmut Dohnálek, Ladislav Špaček – propagátor etikety
(následovník Gutha-Jarkovského), bývalý mluvčí exprezidenta Havla.
________________________________________________________
Druhá pozvánka je na tradiční pochod Přes tři hrady. Uskuteční se
v sobotu 10. května 2008 a bude to již 36. ročník pochodu PŘES TŘI
HRADY a 24. ročník PŘES TŘI HRADY NA KOLE.
Po loňské dobré zkušenosti bude mít pochod opět dvě startovní a cílová
místa. To první jako obvykle bude v Sopotnici a druhé v areálu zámku
na Žampachu. Prezentace začíná na obou místech v 7,00 hod.
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Trasy ze Sopotnice :
pěší – 15, 30, 50 km, vychází se na Potštejn
cyklotrasy – 30, 50, 100, 150, pro horská kola 30 až 50 km
Trasy ze Žampachu :
pěší – 5, 15 km ( trasa 5 km vhodná pro rodiče s dětmi)
cyklotrasy – 20 – 60 km (vhodné pro rodinnou
cykloturistiku)
* Na hřišti v Sopotnici bude opět stánek Coca-Coly v rámci akce
„Coca-Cola – Srdce v pohybu“.
* Jednotné startovné 20,- Kč
* Cíl otevřen v Sopotnici do 19,00 hod. a na Žampachu do 16,00 hod.
* Prodej suvenýrů v Sopotnici i na Žampachu
* Na každý startovní lístek sleva na vstupném při prohlídce hradů
Potštejn a Litice a na rozhledně Vrbice
* V obou startovních a cílových místech vystoupí hudební skupiny
* O občerstvení v Sopotnici se postará fotbalový oddíl TJ Sopotnice,
na Žampachu Domov pod hradem. Žampach.
Na vaši účast se těší pořadatelé
mc
Fotbalové jaro odloženo
29. března 2008 měla začít jarní část okresního přeboru II. třídy a naše
mužstvo mělo zajíždět do Červené Vody. Pro nepříznivé počasí zrušil
Okresní fotbalový svaz 1. kolo a začínat se bude 2. kolem 6. dubna, kdy
Sopotnice hostí Jablonné nad Orl. Náhradní termín pro 1. kolo stanoven
na 8. květen 2008.
mc

Jaro na HUMPARKU
V případě zdařilé lyžařské sezony by členy S.K. Humparek čekalo
v nejbližších dnech radostné bilancování a hodnocení letošních zimních
dnů. Jelikož všichni víme, jak vše nakonec dopadlo, čeká nás nyní jarní
úklid a příprava plánovaných dubnových akcí. Je třeba uklidit letos
nevyužité pomy a připravit rolbu na sezónní odpočinek, následně pro ni
vyřešit zastřešení příbytku. Tímto apeluji na členy S.K., aby
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kontaktovali naše koordinátory brigád a informovali se o daných
termínech. 19.03 2008 se konala
schůze výkonného výboru .
V důsledku nevydařené zimní sezony byly v měsíci dubnu schváleny
pouze tyto dvě akce, na které bych Vás chtěla blíže pozvat.

Neděle 13.04 .- Setkávání 2008-otevření nových turistických
okruhů-Potštej
S.K. zajišťuje pro účastníky občerstvení v chatě na Humparku.
Rádi přivítáme i nepřímé účastníky tohoto pochodu.
Středa 30.04. - Rej čarodějnic u chaty na Humparku
Těšíme se opět na čarodějky, kouzelnice, ježibaby všech věkových
kategorií, a to nejenom ženského zevnějšku.
Program akce: 17:00 - před obecním úřadem v Sopotnice - sraz
masek a hromadný odlet.
Rádi by jsme s vaši pomocí překonali loňský rekord zúčastněných.
Pochod Sopotnicí nám jako v loni obohatí koňský povoz .
18:30 - na Humparku zahájení akce.
- ocenění masek.
- pro děti jsou připraveny soutěžní hry a
zajímavá překvapení.
20:00 - zážeh hranice
Občerstvení a pochoutky z ohně zajištěny. K tanci a poslechu zahraje
zatím blíže nejmenovaná country skupina. Pivního moku, nebude
trochu, proto se s námi příjďte pobavit a svátky jara oslavit.
Na výše jmenované akce srdečně zvou pořadatelé.
Za výkonný výbor S.K. zpracovala
Eva Martincová
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=================================================
Inzerce
=================================================

KOUPÍM
*************

STARÉ ZNÁMKY, OBÁLKY, POHLEDNICE,
BANKOVKY A MINCE

celé sbírky, větší množství i pozůstalost po
sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
*************

Informace na tel.: 724 229 292

=================================================
=================================================

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Eva
Martincová, Josef Vondráček, Jakub Hynek, Josef 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 4.4.2008
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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