Sopotnický zpravodaj
Květen 2008
Vydává: Obecní úřad Sopotnice

č. 2008/5
www.sopotnice.cz

Slovo starosty…………………………………………….2
Výpis z jednání rady ….………………………………….4
MŠ Stonožka……………………………………………..5
Základní škola Sopotnice..……………………………7-11
Sopotničtí hasiči slavili…......………….……………..…11
Sopotnice v televizi ! …………………………………...13
Ze sportu…………...………………………….………...15
Filipojakubská noc na Humparku……………………….17

1

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
měsíc duben je za námi, a tak mi dovolte, abych Vám přinesl
nové informace.
Posledně jsem informoval o pracích na příjezdové cestě okolo
fary ke hřbitovu. Zdá se, že počasí se konečně umoudřilo, a tak jsme
cestu konečně uvedli do ucházejícího stavu. Schází nám ještě
dokončovací práce, kdy se musí hlína kolem cesty uhrabat a znovu
zatravnit. Od Ing. arch. Kuldy jsme obdrželi slíbenou studii a s ní také
budeme dál pracovat.
Možná si mnozí z Vás všimli, když projížděli kolem
rekonstruované obecní bytovky čp. 239 „ U Benešů“, že se
v přízemním bytě, který měl být bytem upravitelným mění křídla u
oken a venku před vchodovými dveřmi byla vidět kupka stavební sutě.
Dovolte mi tedy, abych vše vysvětlil.
V rámci stavby měl být vybudován na základě projektové
dokumentace jeden upravitelný byt, kterým bylo podmíněno přidělení
dotace z ministerstva místního rozvoje (dále jen MMR) ČR. Na tuto
stavbu byla Obec Sopotnice vybrána pro poskytnutí dotace MMR ČR
na základě Rozhodnutí číslo 85/2005 ministra pro místní rozvoj ze dne
5.5.2005, v celkové výši 2 700 000 Kč. Stavba byla posléze
zkolaudována a bývalý starosta stavbu převzal.
Zádrhel byl ovšem v tom, že výše zmiňovaný upravitelný byt
nesplňoval, jak jsem zjistil, zásady pro technické řešení upravitelného
bytu tak, jak ho ukládají stavební požadavky upravitelného bytu dle
Přílohy k nařízení vlády č. 146/2003 Sb. Což mi také potvrdil
znalecký posudek, který jsem si nechal zpracovat. Takže mi okamžitě
bylo jasné, že pokud tento byt zůstane tak, jak je, bude to znamenat
jedinou věc. Vrácení dotace v plné výši 2,7 milionu korun, a to jsem si
nedovedl představit. Znamenalo by to vážné ohrožení všech dalších
aktivit v obci. Musel jsem tedy jednat rychle vzhledem k tomu, že do
června tohoto roku musí být podána na MMR ČR závěrečná zpráva
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o vyhodnocení stavby. Objednal jsem tedy urychleně stavební firmu a
nechal byt uvést do náležitého stavu. Znamenalo to výměnu nových
křídel v oknech za jiná s jiným ovládáním, vysekání nové dlažby
v koupelně, odstranění sprchového koutu, vybourání zárubní, výměna
záchodové mísy a umyvadla a spoustu jiných, zcela zbytečných úprav.
A přitom stačila maličkost, zajímat se alespoň trochu o stavbu a
důsledněji kontrolovat provedenou práci při kontrolních dnech.
Ještě není vyčíslena celková vzniklá škoda, ale jsem připraven
zájmy obce hájit i soudní cestou, bude-li to třeba, a vzniklou škodu
v plné výši vymáhat.
Nyní je však již většina úprav hotova. Požádal jsem na
Finančním úřadě v Ústí nad Orlicí o kontrolu prostředků poskytnutých
na financování akce 6 BJ Sopotnice, čp. 239 ze státního rozpočtu a
doufám, že následné kontroly proběhnou bez problémů. O tom, jaký
vše mělo průběh Vás samozřejmě budu informovat.
V dalším příspěvku mi dovolte, abych ocenil a poděkoval za
práci členům Sboru dobrovolných hasičů při přípravách spojených s
žehnání jejich praporu. Starosta sboru Ladislav Felcman a velitel
sboru Josef Hynek neponechali nic náhodě a skutečně vše precizně
připravili. V souvislosti s tím bych se rád zmínil o Jakubu Hynkovi,
Vojtěchu Vondráčkovi a Zbyňku Vondráčkovi, kteří se významnou
měrou spolu s dalšími členy sboru zasloužili o uvedení požární
techniky a hasičské zbrojnice sboru do takového stavu, v jakém ji bylo
možné při zmiňované slavnosti shlédnout.
V závěru bych velmi rád poděkoval panu Josefu Cabalkovi za
opravu zábradlí u obecního úřadu, které nám pravděpodobně o
Velikonočním pondělí utrhli dosud neznámí vandalové. Musím
konstatovat, že pan Cabalka byl velmi ochotný pomoci a odvedl
skutečně precizní a řemeslnou práci.

S přáním krásného dne Jan Antušek
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Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 36 ze dne 3.4. 2008
Ø RO schvaluje pokračování v soudním sporu Obec Sopotnice vs.
Jiří Bartozel o náhradu škody a zároveň zamítá uzavření smíru
s náhradou ½ nákladů na soudní řízení.
Ø RO schvaluje pořízení E-BOXU od fy. Asekol pro ekologické a
ekonomické řešení sběru drobných elektrozařízení a pověřuje
starostu vystavením objednávky. Umístění E-BOXU pro obce je
zdarma.
Usnesení z jednání rady obce (dále jen RO) č. 37 ze dne 17.4. 2008
Ø RO schvaluje rozšíření stávajícího mostku před pohostinstvím
„U Šafářů“ za dodržení podmínek uvedených ve vyjádření k této
věci od Zemědělské vodohospodářské správy v Rychnově nad
Kněžnou.

Prožili jsme……
APRÍLOVÝ DEN
Aprílový den aneb den naruby si děti náramně užily. Už od rána
děti chodily do školky v oblečení naruby. Vymýšlely popletené
pohádky, vtipy, ale co se dětem povedlo – nachytat vtipně i paní
učitelku.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Na pohádku s klasickým titulem „O Popelce“ v podání divadelního
souboru Mladá Scéna z Ústí nad Labem jsme se vydali 9. dubna do
Ústí nad Orlicí. Představení bylo pestré na kostýmy, ale i hudbu. Děti,
především holky, obdivovaly Popelčiny šaty z oříšku. Na konci
divadla nechybělo poděkování v podobě potlesku.
PLAVECKÝ KURZ
Od 16. dubna s dětmi jezdíme na plavání do krytého bazénu v Ústí
nad Orlicí. Na první lekci se děti seznámily s novými instruktory,
prostředím a také bezpečností v bazénu. Děti mají k dispozici bazény,
brouzdaliště, vířivku a páru. Také skluzavku, spoustu pomůcek a
hraček do vody.
Naše školka se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“
Cílem projektu je podpora emocionálního (psychického,
myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže pomocí osvětové,
výchovné, organizační a promoční činnosti.
Projekt Celé Česko čte dětem vznikl proto, aby si společnost
uvědomila, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho
emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci
a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě
jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o
vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.
Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s
dítětem a vynikající výchovnou metodou.
Hlasité předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob,
jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě
přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti
pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho
jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní
návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.
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Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut
denně do hlasitého čtení - jim a s nimi - a vychovávejme z nich
vnímavé čtenáře.
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
Více informací naleznete na: www.celeceskoctedetem.cz
UKÁZKA PRÁCE POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. Proto jsme si do školky pozvali
policisti z Ústí nad Orlicí, aby nám něco pověděli o tom, co je náplní
jejich práce. Pro děti bylo připravené i překvapení – policejní auta a
policejní psovodi s pejsky. Nejprve dětem paní policistka povídala
vše, co se jejich práce týče a také dětem přiblížila vhodnou
obrázkovou formou situace, do kterých by se mohly dostat ( krádeže,
úrazy, ztraceni v cizím prostředí, cizí člověk „za dveřmi“…). Nakonec
si povídali o dopravních značkách, co která znamená, zda je pro auta
nebo i pro nás chodce. Poté jsme se šli ustrojit a venku na nás čekali
dva krásní policejní psy – němečtí ovčáci. Tentokrát nám policisti
ukázali praktickou ukázku cvičení psů – poslušnost, výcvik, obrana
proti „lumpům, hra… Poté na děti čekala prohlídka policejních vozů,
kde děti nejvíc zaujala houkačka a vysílačka J. Věřím, že se dětem
dopoledne líbilo a hlavně, že si z něho odnesly spoustu ponaučení!!
Markéta Motlová

Co nás čeká…….
Plánované akce:
6. 5. 2008 (úterý)
12. 5. – 16. 5. 2008
22. 5. 2008
19. 5. – 23. 5. 2008
29. 5. – 30. 5. 2008

Povídání o sluníčku – Sokolovna Vamberk
(divadelní představení)
téma: Kdo je moje rodinka? Tatínek a maminka
(svatební týden)
Logopedická schůzka – MŠ Sopotnice
Sportovní olympiáda školky
Nocování ve školce
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Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny:
15.5., 22.5., 5.6., 12.6. 2008
Místo:
Mateřská škola v Sopotnici
Od:
14,30 hod.
Do: 16,00 hod.
Krásné květnové dny plné sluníčka
Diblíková Michaela

Z naší školy
Po dvou měsících mi dovolte krátké ohlednutí
za tím, co se událo v naší škole.
Oba měsíce, březen i duben, byly na akce
velmi bohaté, o spoustě z nich Vás informovali
kolegové již v dubnovém čísle Zpravodaje, o dalších
Vás informují na stránkách tohoto vydání květnového. Já bych se tedy
pozastavil jen u některých.
V březnu jsme se zúčastnili již v minulém čísle zmiňovaného
Festivalu vědy a techniky v Pardubicích, kde se náš vědeckotechnický kroužek pod vedením Olgy Holé velmi úspěšně presentoval
se svým projektem Fyzika a lidské tělo. V „oblastním kole“ jsme, jak
jsem psal již minule, vybojovali 3. místo – a tím i postup na kolo
„krajské“. Z tohoto regionálního kola si potom naši studenti odvezli
Cenu Univerzity Pardubice! Dovolte mi proto, abych touto cestou paní
učitelce Holé, ale především všem, kteří na projektu participovali,
abych jim všem poděkoval za vynikající representaci naší školy.
Před Velikonocemi probíhala v naší škole soutěž a výstava o
nejhezčí předmět s velikonoční tematikou. Za celou akcí stála paní
kolegyně Petra Vondráčková, která s ní měla nemalou práci. Ale
zvládla to, alespoň podle mého názoru, skvěle. I jí bych proto rád
takto veřejně poděkoval. Dále bych chtěl pogratulovat těm, kteří
v soutěži zabodovali a dostali se na pomyslné stupně vítězů, a těm,
kteří se „jenom“ zúčastnili, těm chci poděkovat, že jste nás v tom
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nenechali. Díky. (O výsledcích této soutěže Vás v minulém čísle
informovala právě kolegyně Vondráčková.)
Od dubna jsme opět zahájili sběr starého papíru, ten potrvá až do
konce května.
V dubnu proběhl také program ke Dni Země, o tom jste již
zřejmě slyšeli, možná jste článeček o něm četli v Orlickém deníku.
Letos poprvé jsme Den Země „oslavili“ praxí. Celá škola vyrazila do
terénu a pomohla s úklidem kolem Orlice. Výsledek – tedy 46 pytlů
odpadků, spousta pneumatik, kol, domácího harampádí apod. – nás
zarazil. Ukázalo se ale, že podobné akce mají smysl, děti to bavilo – a
lépe než z jakékoli přednášky o ochraně životního prostředí pochopili,
že se k přírodě někdy chováme skutečně barbarsky. Za tuto akci chci
poděkovat všem žákům, kteří se k ní postavili čelem, panu kolegovi
Mgr. Bc. Františkovi Zemanovi, který ji zajistil, panu Ing. Josefu
Hájkovi z CHKO Orlické hory, který s touto myšlenkou přišel a který
nám s její realizací velmi pomohl, Obecnímu úřadu v Potštejně, který
zajistil likvidaci sesbíraného odpadu a také všem učitelům, protože
bez jejich nasazení bychom nic podobného realizovat nemohli.
Tolik tedy k našim akcím. Fotografie z nich (ale nejenom z nich
a nejenom fotografie) bychom chtěli v brzké budoucnosti zveřejňovat
na našich webových stránkách, které se nám daří postupně
zprovozňovat. Naleznete je na adrese: www.zs-sopotnice.cz. Zatím
jsou ve výstavbě, ale již teď tam naleznete ty nejdůležitější věci, které
se vážou ke škole.
Závěrem již jenom několik poznámek:
Jak jsem Vás již minule informoval, začal v lednu pracovat
Výbor pro oslavy výročí založení naší školy. V současné chvíli víme,
že oslavy proběhnou ve čtvrtek 26/6. Nebo alespoň jejich hlavní část.
Dnes začínáme uvažovat, vzhledem k počtu akcí, které jsme si
naplánovali, že bychom oslavy možná ještě rozšířili o středu 25/6. Vše
ale bude ještě upřesněno, všechno se včas dozvíte. Již teď vás tedy
na naše oslavy zveme! Program bude bohatý!
K tomuto jubileu naší školy připravujeme také vydání
almanachu. V souvislosti s ním bych se na vás všechny, kteří na léta
prožitá na ZŠ v Sopotnici vzpomínáte v dobrém, rád obrátil s prosbou,
zda byste nám nepomohli s jeho obsahem. Napište nám (třeba jen

8

krátký) článeček, vzpomínku, poznámku, drobnost, ohlédnutí za svým
působením uvnitř zdí sopotnické základky. Budeme vám vděční!
Za celou školu vám přeji vše dobré!
(jjk)

Den Země
Letošní rok byla tato událost rozčleněna do třech částí. Již
v březnu vypukla už tradiční soutěž v rozpoznávání jarních rostlin
našeho regionu „Poznávej a chraň“ určená žákům 2. stupně.
Největší akce se konala 23. dubna, kdy během dopoledne dokázali
naši žáci vyčistit od odpadků prostor okolo Divoké Orlice mezi
Sopotnicí a Potštejnem. Celkem sesbírali 46 pytlů, deset velkých
pneumatik, dva patníky, nárazník od automobilu, počítačový
monitor, kbelík betonu a obrovský kus linolea. O tomto úklidu
informoval i Orlický deník. Po dobrém skutku zbyl čas i na opékání
uzeniny k svačině, čehož využili hlavně ti menší. Doufejme, že
uklizená oblast dlouho v tomto stavu vydrží. Velké poděkování
patří p. Ing. Josefu Hájkovi, který nám s přípravou Dne Země
pomáhal a obohatil ji poutavým výkladem o místní fauně a floře.
Poslední součástí Dne Země byl i jarní úklid všech ročníků v okolí
ZŠ. Závěrem ještě dodávám, že sběr starého papíru bude probíhat
do konce května – děkujeme všem, kteří sbírají s námi.
František Zeman
HOKEJBAL PROTI DROGÁM
V kategorii 6.-7. tříd nás 2. dubna jel reprezentovat tým – složen
převážně z 6. ročníku (P. Jariš, D. Kovář, M. Martinek, P. Martinec,
L. Ledr, P. Jedlinská, M. Diblíková, N. Volcov, A. Kiselová), posílen
o dva žáky 7. ročníku (S. Beneše, P. Sklenáře). V turnaji, který se
konal v České Třebové, jsme odehráli celkem 5 zápasů. Dokázali jsme
porazit 2:1 ZŠ Choceňského Choceň a dlouho jsme vedli 1:0 i nad ZŠ
Svatopluka Čecha Choceň, bohužel tento zápas se nám do vítězného
konce dotáhnout nepodařilo. O největší rozruch na turnaji se postarala
naše děvčata – nejen svou účastí (v tomto tvrdém a fyzicky velmi
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náročném sportu krajně neobvyklou), ale hlavně i velmi sympatickými
a bojovnými sportovními výkony, které zaujaly všechny přítomné.
Celkově jsme obsadili 6. místo v okrskovém kole.
Dne 3. dubna se konal turnaj kategorie 8.-9. tříd. Do Letohradu se
vyrazila naše výprava čítající sedm chlapců (z 8. r. – M. Pinkava, V.
Peterka, M. Kopecký, z 9. r. – L. Pinkava, M. Beneš, T. Blažek, J.
Krčmář) a jednu dívku (T. Kiselovou). Naši reprezentanti sehráli
pěkných šest zápasů – ve dvou z nich jsme i vedli, bohužel jsme
v nich nakonec pouze remizovali. Kvůli tomu i vzrůstající únavě jsme
skončili až na 7. místě v okrskovém kole. Všichni naši žáci si zaslouží
velkou pochvalu, neboť soupeřili velice statečně s žáky v plné
hokejbalové výstroji, kteří tento sport hrají závodně.
SPINNING
V pondělí 9. dubna okusil krásu spinningu v Ústí nad Orlicí celý 9.
ročník naší školy. Myslím si, že akce se povedla a někteří svými
výkony velmi překvapili i slečnu předcvičitelku, která z nich byla
opravdu nadšená.
COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR
Již třetím rokem jsme se zúčastnili fotbalového turnaje určeného pro
celou republiku. Letošní rok jsme měli více štěstí při rozlosování a
vynechali kvalifikační utkání, které pro jiné školy znamenalo
konečnou. Pro naši školu bylo 1. kolo uspořádáno v Chocni místními
školami, které byly zároveň i našimi soupeři. Zápasy se hrály 2×20
minut za opravdu nevlídného počasí. Vždy se nám podařilo sehrát
jeden kvalitní vyrovnaný poločas, ale ve druhém se nám proti
výběrům z městských škol tvořených hráči divizními a krajského
přeboru již tolik nevedlo.
Výsledky:
ZŠ Sopotnice – ZŠ Jiráskova Vysoké Mýto 0:3 (0:1)
ZŠ Svatopluka Čecha – ZŠ Sopotnice 3:2 (3:0)
ZŠ Choceňského Choceň – ZŠ Sopotnice 5:0 (1:0)
Naši školu reprezentovali tito žáci – v brance famózní T. Blažek,
v poli M. Beneš, L. Pinkava, J. Krčmář, P. Krejčí, J. Plíhalová, K.
Brožková, T. Kiselová, (všichni 9. r.), M. Pinkava, M. Kopecký, V.
Peterka (8. r.), S. Beneš (7. r.) a D. Kovář (6. r.).
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Pískání pro zdraví
je název celostátní dětské soutěže ve hře na zobcové flétny. Semifinále
jejího 10. ročníku se zúčastnili v sobotu 26. dubna 2008 v Pardubicích
i členové našeho kroužku fléten Pramínek (D. Javorski, M. Lehká, J.
Malinová, O. Švec, M. Žežulová z 1. tř., A. Lžičařová z 2. tř., J.
Martinec ze 4. tř., H. Peterková z 5. tř. a M. Kočová a Š. Svobodová
ze 7. tř.). Třetí místo v 1. kategorii nakonec získalo 8 žáků (2 byli
nemocní). Radost z diplomu a plyšového slona – symbolu Pískání pro
zdraví – byla a je opravdová. K blahopřání dětem přidávám i
poděkování rodičům, kteří ochotně pomohli zabezpečit dopravu na
soutěž.
Eva Raková /vedoucí Pramínku/

Sopotničtí hasiči slavili
Letos si Sbor dobrovolných hasičů v Sopotnici, a
spolu s ním celá obec, připomíná již 115. výročí
svého založení. Stalo se tak v roce 1893. A aby
sláva nebyla malá, bylo rozhodnuto o pořízení
praporu, který aktivnímu sboru hasičů dosud chyběl. Přípravy na
připomínku slavného výročí probíhaly intenzivně téměř po celý rok.
Termín oslav byl stanoven na sopotnickou pouť, na dny 2. až 4.května
2008. Hlavní oslavy se konaly v sobotu 3. května.
Již v pátek odpoledne si zájemci mohli prohlédnout výstavu,
instalovanou v hasičské zbrojnici. K vidění byly historická i současná
požární technika, stejně jako fotografie a další předměty z historie
sboru. Výstava trvala po všechny tři dny.
Sobotní program začal ve 13,30 hod. položením věnce u pomníku
padlých. Následovala slavnostní mše v kostele sv. Zikmunda, kterou
celebroval hradecký světící biskup Kajnek.
Při mši zazněla Mozartova Korunovační mše v podání chrámového
sboru a orchestru za řízení sbormistra ing. Vondráčka. Novému
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praporu požehnal pan biskup Kajnek a stuhy k němu připnuli
senátorka Müllerová, radní pardubického kraje Šilar a místní starosta
Antušek.
Když program v kostele skončil, odebral se průvod všech účastníků,
hasičů, hostů, mažoretek a občanů za doprovodu Sopotnické dechovky
na hřiště. Tam se již připravovalo bohaté občerstvení, sjížděla se
požární technika. Slavnost na hřišti mohla začít. Jediným kazem byl
déšť, který téměř po celé odpoledne občas zazlobil a znepříjemňoval
jinak výbornou náladu, která mezi početným davem návštěvníků
panovala.
Programem na hřišti provázela Sopotnická dechovka za řízení
kapelníka Luboše Langra a moderoval ho Luděk Vinzens z Českých
Libchav. Starosta Antušek předal prapor hasičům a s krátkými
proslovy vystoupili vzácní hosté – paní senátorka Mullerová, radní
pardubického kraje Šilar, poslanec Martínek, starosta Českých
Libchav Šalda. Došlo i na ocenění zasloužilých členů sboru.
Nejvyššího ocenění se dostalo panu Františku Martincovi (85).
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska mu udělilo Řád sv. Floriána.
Medaili Za zásluhy pak dostal pan Josef Hynek. Obec ocenila
obětavou práci mladých hasičů Jakuba Hynka, Zbyňka a Vojty
Vondráčkových. Ocenění se dostalo i některým dalším členům sboru.
Následovalo roztomilé vystoupení malých mažoretek z Domu dětí a
mládeže z Chocně, které si říkají Hvězdičky. Na hrací ploše
fotbalového hřiště předvedli místní hasiči požární útok a hasiči ze
Solnice se pochlubili svou stále funkční historickou stříkačkou
„Máňa“. Snad největší zájem byl o obrovský vysouvací žebřík
Hasičského záchranného sboru pardubického kraje, který na své
plošině zvedal zájemce o podívání z výšky. Jistě nezapomenutelný
zážitek, na nějž stálo zato si počkat ve frontě.
Odpoledne se pomalu blížilo ke svému závěru. Déšť už zcela ustal,
ale lavice zůstávaly mokré, takže se většinou postávalo. Sopotnická
dechovka skončila a na pódiu se začala připravovat hudební skupina
SKELET z Ústí nad Orlicí, aby večer mohl pokračovat příjemnou
zábavou. Hostující požární technika se také rozjížděla do domovských
stanovišť.
Oslavy 115. výročí založení SDH Sopotnice, spojené s žehnáním
nového praporu, se rozhodně vydařily, navzdory ne příliš vydařenému
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počasí. Plánovaný program byl zcela naplněn. Přejeme do dalších let
našim hasičům mnoho úspěchů v záslužné práci pro veřejnost.
mc

Sopotnice v televizi !
Česká televize Brno vysílá každý pracovní den na 1. programu v
17,15 hod. soutěžní pořad AZ-kvíz. V úterý 29. dubna 2008 byla mezi
čtveřicí soutěžících paní Blanka Lau-Vanšurová, sopotnická rodačka.
Na otázku co dělá odpověděla, že hraje v orchestru Janáčkova divadla
na housle. Pak úspěšně soutěžila a jako vítěz soutěže toho dne
postoupila až k bankomatu, kde si měla za své vítězství vyhrát
nějakou sumu peněz. Ještě než se tak stalo, položila jí moderátorka
soutěže otázku, čím to, že vydržela u houslí, když mnohé děti učení
hře na hudební nástroj nezřídka vzdávají. Paní Blanka odpověděla, že
pochází z malé vesnice a měla dobrého učitele. A když se
moderátorka zeptala která je to vesnice, řekla Blanka - Sopotnice. Nic
více, nic méně.
Kdo soutěžní pořad viděl, jistě Blanku okamžitě poznal a držel jí
palce. Dopadlo to dobře, paní Blanka může v soutěži pokračovat i
příště. Soutěžit může maximálně pětkrát. Tak jí přejeme hodně
úspěchů a děkujeme i za tu malou zmínku o naší obci, na niž ani po
letech v Brně nezapomíná. Vždyť tu má rodiče. My také
nezapomínáme na její četná koncertní vystoupení v Sopotnici, jimiž
nás vždy potěšila.
mc

Turbína v továrně se zase rozběhla …
Mnozí, zejména bývalí zaměstnanci provozovny Orličan, vědí, že
„ve fabrice“ jsou turbíny dvě. T.zv. „zadní turbína“, horizontální,
která je zatím nefunkční, na opravu teprve čeká. Druhá, „přední
turbína“, se nachází v budově na nádvoří továrny. Původně to byla
turbína Girardotova z roku 1921, uložená v dřevěné kašně. V roce
1928 byla tato stará turbína nahrazena modernější turbínou
13

Francisovou a původní dřevěná kašna byla vybetonována. Jedná se o
vertikální turbínu, která tehdy poháněla transmise k textilním strojům
a vyráběla elektrický proud. Později sloužila pouze k výrobě el.
proudu. Projekt vypracovala v roce 1928 pardubická firma Prokop a
synové, továrna na stoje a slévárna. Technická data : spád 3,2 m,
množství vody 1,2 m kubického/sec. výkon 40 HP.
Když v továrně skončila letecká výroba firmy Schemp-Hirt (1999),
začaly tovární objekty chátrat. V roce 2005 byl objekt v restituci
navrácen synovci p. Adolfa Munka dr. Petru Munkovi (75) a brzy
začaly práce na opravách. Na jaře 2007 byla založena správcovská
společnost PAMSOP s.r.o. , která se pustila do opravy přední turbíny.
Nejprve bylo nutno opravit střechu, vyčistit turbínu, vyčistit a opravit
náhon, opravit zcela vykradenou a zničenou trafostanici apod. Již od
roku 2006 započaly intezivní práce na zprovoznění turbíny. Pánové
Zmelík a Dušek, za pomoci brigádnických pracovníků, mají za sebou
notný kus poctivé práce. V polovině dubna 20086 byla turbína dána
do zkušebního provozu. Veškeré práce na zprovoznění turbíny
provázela a stále provázejí složitá jednání s úřady. Papírů a různých
povolení není nikdy dost. V současnosti se čeká na smlouvu s ČEZ,
aby mohl být el. proud (40 kwh) dodáván přes vlastní trafostanici do
sítě.
V továrním objektu, kde sídlí nyní tři firmy, se bude tedy zakrátko
pravidelně roztáčet přední turbína. Ta zadní, o níž jsme se zmínili jen
letmo, na opravu čeká. Podle záměrů firmy PAMSOP by i ona měla
pracovat do jednoho roku. Revitalizace sopotnické „fabriky“ zdárně
pokračuje. Postup obnovovacích prací natočil p. Josef Hradecký a
uvažuje se také o nějakém „dnu otevřených dveří“.
mc

ZE SPORTU
SETKÁVÁNÍ 2008 slavilo úspěch
Odbor KČT TJ Sopotnice ve spolupořadatelství s Obecním úřadem
Potštejn byl organizátorem 3. SETKÁVÁNÍ na dálkové turistické
cestě Gutha- Jarkovského . Akce se konala v neděli 13. dubna 2008
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v Potštejně a zúčastnilo se jí na 400 turistů, diváků a hostů. Mezi
vzácné hosty patřili : čestný předseda KČT ing. Jan Havelka,
místopředseda KČT ing. Jan Babnič, senátorka ing. Václava
Domšová, 1. náměstek hejtmana kraje Hradec Králové Helmut
Dohnálek, představitelé oblastního výboru KČT Hradec Králové a
další. Bohužel, nedostavil se nikdo ze zástupců kraje Pardubice, ani
z oblastního výboru KČT, ani ze samosprávy, ačkoli byli řádně
pozváni. Nedostavili se snad proto, že akce se konala na území
sousedního Hradeckého kraje ? Pánové zapomínají, že dálková
turistická cesta Gutha-Jarkovského vede z větší části právě po území
kraje Pardubice. Začíná v Kostelci nad Orlicí a za Potštejnem přechází
na území kraje Pardubice, pokračuje přes Litice, Českou Rybnou,
Žampach, Letohrad až do Ústí nad Orlicí. A právě na těchto místech
by se měla konat další SETKÁVÁNÍ v příštích letech.
Na náměstí v Potštejně vyhrávala od 8,00 hod. Sopotnická dechovka
a přicházeli první turisté. V 9,15 hod. začala slavnostní část
SETKÁVÁNÍ projevy hostů. Následovalo odhalení památníku
zasloužilým představitelům turistiky z našeho regionu. Na pamětní
desce je vyryto šest jmen osob, dnes již nežijících, a jako sedmý je
tam uveden odbor KČT TJ Sopotnice. Památník je odhalen na počest
120. výročí vzniku KČT. Potom hosté zasadili mladou lípu na začátku
lipové aleje, na počest 90. výročí vzniku republiky.
Pak už si účastníci SETKÁVÁNÍ mohli vybrat z bohaté nabídky
doprovodného programu. Na Bělisku shlédnout výcvik služebních
psů, nebo si zastřílet ze vzduchovky. Na hradě vystupovala skupina
historického šermu, na zámku byla výstava obrazů, v kostele
probíhala mše s chrámovou hudbou. Odpoledne pak koncertoval na
nádvoří zámku ústecký orchestr Black Band. Ti pravověrní turisté se
vydali na některý z pěti vycházkových okruhů do nejbližšího okolí
Potštejna.
3. ročník SETKÁVÁNÍ se určitě vydařil. Také díky krásnému
počasí i tradičně dobré organizaci a spolupráci odboru KČT TJ
Sopotnice s Obecním úřadem Potštejn.
mc
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Pozvánka
Na letošní pochod Přes tři hrady jsme vás pozvali v minulém čísle
SZ. O jeho průběhu budeme informovat v červnovém SZ. Dnes vás
chceme pozvat na další květnovou turistickou akci našeho odboru. Je
jí 6. roč. turistické a cílové jízdy na kole LIČENSKÉ KOLEČKO
a proběhne v sobotu 24. května 2008.
Start a cíl je na hřišti v Ličně. Trasy jízdy jsou v délce 20, 30, 45, 85
a 100 km ve směrech na jihozápad od Lična. Již cestou do Lična
můžete být účastníky cílové hvězdicové jízdy, když si na své trase
necháte někde potvrdit razítkem svou cestu. (restaurace, obchod
apod.).
Na vaši účast se těší pořadatelé odbor KČT TJ Sopotnice a Sokol
Lično.
Sestup z trůnu, aneb když střelcům zvlhne prach …
Fotbalisté Sopotnice odehráli na jaře již čtyři kola s nevalnými
výsledky. Ačkoli přezimovali na čele tabulky, jarní střelecká
nemohoucnost zapříčinila jejich propad na čtvrté místo. Z dosud
odehraných čtyř zápasů se třikrát rozešli se soupeřem bezbrankovou
remízou ! Z toho čtvrtého odešli poraženi. Prostě „to tam nepadá“,
ačkoli herní projev není tak zoufalý. I když se často hraje před
soupeřovou brankou, zakončit akci úspěšně a skórovat se nedaří.
Dosavadní výsledky : 6. 4. 2008 :
12. 4. 2008 :
20. 4. 2008:
27. 4. 2008 :

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

0:0
0:0
4:2(2:0)
0:0

Hráči sami i jejich příznivci věří, že jednou už to přijít musí, třeba
hned v tom příštím utkání v Albrechticích. Držíme jim palce !
mc
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Filipojakubská noc na Humparku
V měsíci dubnu uspořádali členové sportovního klubu na
Humparku pohoštění pro účastníky potštejnského setkávání a rej
čarodějnic. Tuto akci pokládáme za velmi zdařilou, a proto bych o ní
ráda čtenáře informovala.
Ve středu 30.4.2008 se k Obecnímu úřadu v Sopotnici slétlo 22
čarodějnic prvního i druhého stupně a 11 čarodějek třetí kategorie,
nechyběly ani ježibaby. Sopotnický starosta J.Antušek nás vyprovodil
příjemným slovem a odstartoval náš odlet na Humparek. Do kroku
čarodějnicím i početné skupině civilního doprovodu hráli na voze,
taženém kobylkou Britou, B+band Papáčkovi z Českých Libchav.
Touto cestou děkujeme také P. Janečkovi, který věnoval svůj čas a
doprovodil nás se svým koňským povozem až na kopec. Průchod obcí
provázela veselá nálada až na cílové místo. Cestou se přidávaly
další malé i velké čarodějnice.
Na Humparku nás přivítala jedna z hlavních čarodějnic a vyzkoušela
své kolegyně z dovednosti létání na koštěti. Společně si oslavenkyně
prohlédly připravenou hranici a následně již mohl slibovaný program
začít. Nejprve byly ohodnoceny zúčastněné masky za odvahu a
nápaditost. Letošní porota byla složena z velkých a malých čarodějnic
ty potom mezi sebou vybraly šest nej….. Úkol to byl opravdu
nelehký, každá maska měla své kouzlo. Nakonec byly oceněny z první
a druhé kategorie- čarodka Lumpina a Lucimíra, čarodějka Běluška
a Dorotka Máchalová, čaroděj Marťa i čaroděj -Hrozinka . Z
dospělých čarodějnic a ježibab byly vybrány tyto-Hermiona,
Čurymára , Androméda ,Bahulena ,Kostimúra a Bezzuba.
Celou volbu, ale i dlouho po ní, se o hudební doprovod starali
B+band Papáčkovi .
Pro všechny přítomné děti byly připraveny soutěže. Soutěžící si
mohli vyzkoušet čarodějnické dovednosti, za které byli odměněni.
Pro děti bylo také velmi zajímavým zpestřením povozit se na koňském
povoze taženém opět velmi pěkně vyparáděnou kobylkou Britou.
Filipojakubská noc na Humparku vyvrcholila ve 21.00 hod, kdy
byla konečně zažehnuta připravená hranice. Replika čarodějné
magické osoby zmizela v plamenných jazycích velmi brzy.
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Čarodějnice předvedly magický slet z Humparku k ohni, za přísného
dozoru hlídače ohně. Pro děti ale stále program nekončil ty odvážné
se mohly zúčastnit nočního výstupu na Humparek. Doprovázela je
ježibaba- Čurymára .Pro ty ještě odvážnější byla uspořádána noční hra
v okolí chaty. Od 21.00 až do ranních hodin se o hudební program
v chatě postaral Bohouš Šalda- B+band Sopotnice. Spolu se svou
hudební kolegyní Pavlínou byli takzvanou třešničkou na dortu celého
večera.
Čarodějnického reje se celkem zúčastnilo 42 malých i velkých
čarodějnic, loňská účast překonána nebyla, ale přesto patří velký
obdiv za odvahu všem zúčastněným čarodějnicím. Velké díky také
patří všem Humparákům, kteří se starali o uskutečnění této akce.
Na závěr mi dovolte už jen přání, aby i další akce na Humparku byly
takto navštěvované a tradice pálení čarodějnic zde byla zachována.
Za výkonný výbor S.K.Humparek zpracovala E .Martincová.
Informace ČD - Výluka traťového úseku
Doudleby n. Orl. – Žamberk
Od 7,50 hod. dne 2.5.2008 nepřetržitě do 24,00 hod. dne 7.5.2008
A od 0,00 hod. dne 12.5.2008 nepřetržitě do 17,50 hod. dne 15.5.2008
Potštejn – Žamberk
Od 0,00 hod. dne 8.5.2008 nepřetržitě do 24,00 hod. dne 11.5.2008
Informace pro cestování poskytnou operátoři Kontaktního centra ČD
na tel. 840 112 113.
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Statistické údaje z evidence obyvatel obce Sopotnice
Počet obyvatel v obci Sopotnice ke dni 7.5.2008 je 940.
Průměrný věk je 41 let.
Věkové složení:
Děti do 6 let
Děti od 6 do 18-ti let
Dospělí – muži
– ženy

61
125
370
384

Nejčetnějším příjmením (celkem 43 mužů a 36 žen) je dle
očekávání příjmení MARTINEC/MARTINCOVÁ.
Nejvíce zastoupeným jménem mužů a chlapců v naší obci je
jméno JOSEF – Josefů, Josífků, Pepíků, Pepanů a Jožinů máme
celkem 42.
U žen převládá jméno MARIE, takže zde bydlí 42 Marušek,
Mániček, Marunek a Mařenek.
DM
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=================================================
Inzerce
=================================================
*************

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

Firma TULACH CZ, s. r. o.
provozovna S O P O T N I C E
(v areálu bývalého Orličanu)

Nabízí zaměstnání
v oboru LAMINACE,

Nástup možný ihned.
*****
Bližší informace podá:
p. Hrdina – tel. 603 838 608
p. Tulach – tel. 604 367 705

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 9.5.2008
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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