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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
měsíc květen je za námi a s ním si Vám dovoluji přinést nové
informace.
Začal bych asi nepopulární věcí jakou je navýšení dovozného za
obědy o 1 Kč od měsíce června. Tedy na 8 Kč za jeden oběd. Důvod
je zcela prostý, zvyšující se ceny benzínu. Dnes obec doplácí na
rozvoz obědů zhruba 40 Kč denně. Děkujeme za pochopení.
Asi nejdůležitější událostí v tomto měsíci bylo schválení a vydání
územního plánu. Tomu předcházelo jednání na Pardubickém kraji a
ŘSD v Pardubicích, které se týkalo změny trasy přeložky silnice 1/14
v Sopotnici. Ohledně změny trasy této přeložky budou probíhat další
jednání na ŘSD Praha a já doufám, že se nám časem podaří této
změny trasy přeložky dosáhnout. Co se týká samotného územního
plánu, můžeme zadat konečně studii kanalizace, na kterou jsme již
obdrželi dotaci od Pardubického kraje 140 tis. Kč a u které musí být
tento rok provedené vyúčtování.
V měsíci červenci nás také čeká rekonstrukce sociálního zařízení
v naší základní škole v 1. nadzemním podlaží. Tato rekonstrukce by
měla být dokončena do konce července, aby bylo možné provést úklid
po dokončení stavebních prací a připravit tak budovu školy na nový
školní rok. Již tak trochu v předstihu jsem nechal u projektantky
vyhotovit projektovou dokumentaci na tuto rekonstrukci a zároveň
jsem se s ní dohodl, že bude vyhotovena projektová dokumentace také
na rekonstrukci sociálního zařízení v 2. nadzemním podlaží, abychom
ji měli připravenou a bylo možné vybrat při jejím zahájení jen
dodavatele stavby.
Další novinkou je objednání 15 plastových popelnic o obsahu 240
litrů na ukládání posekané trávy, které budou po dodání rozmístěny po
obci. Do těchto nádob bude možné ukládat posekanou trávu
z udržovaných ploch a její odvoz a likvidaci bude zajišťovat obec.
Nádoby nám budou zapůjčeny zdarma, abychom vyzkoušeli, jaký
zájem o tuto službu bude a jak bude tento systém fungovat.
Když už jsem narazil na otázku odvozu odpadů, tak bych zde chtěl
zmínit odvoz plastů a skla, který zajišťuje Ing. Kejval z Dobrušky.
Zde bude trochu změna, protože vzhledem k tomu, že tohoto odpadu
přibývá, bude svoz prováděn následovně. Každé pondělí a pátek
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budou sváženy plasty a ve středu sklo. Věříme, že se situace
s přeplněnými popelnicemi výrazně zlepší. Zde bych ještě zmínil, že
jsme na obecní úřad objednali sběrný box na drobná elektrozařízení,
jako jsou staré kalkulačky, mobilní telefony, rádia atd.
V posledním článku bych rád tlumočil prosbu pracovníků ČEZ,
kteří žádají občany Sopotnice, aby označili své domy řádně čísly
popisnými. Důvodem je snadnější orientace při haváriích nebo
reklamacích, při kterých pracovníci ČEZ kontaktují obyvatele
rodinných domů.
S přáním krásného dne Jan Antušek

Výpis z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice konaného dne 22.4.2008.
- obecně závazná vyhláška
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Sopotnice č. 2/2008
o užívání plakátovacích ploch v majetku obce.
- majetkoprávní úkony
ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku parc.č. 507 v obci a
k.ú.Sopotnice. ZO schvaluje kupní cenu ve výši 20 Kč/m2 s tím, že
kupující uhradí související náklady včetně vyhotovení geometrického plánu.
- záměr prodeje pozemků
ZO vyhlašuje záměr prodeje pozemků parc.č. 1480/11, 1480/12,
1480/13 a 1480/14 vše v k.ú. Sopotnice, a to za cenu 425,00 Kč/m2.
Výpis z Usnesení
z jednání rady obce (dále jen RO) č. 38 ze dne 29.4. 2008
- RO schvaluje tento ceník výlepu plakátů v návaznosti na OZV č.
2/2008 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce.
Formát plakátu

do 7 dní

do 14 dnů

do 21 dnů

do 30 dnů

za každý další
započatý měsíc

A4

6,00 Kč

9,00 Kč

12,00 Kč

17,00 Kč

17,00 Kč

A3

12,00 Kč

20,00 Kč

23,00 Kč

35,00 Kč

35,00 Kč

A2

18,00 Kč

25,00 Kč

35,00 Kč

51,00 Kč

51,00 Kč

A1

25,00 Kč

36,00 Kč

51,00 Kč

68,00 Kč

68,00 Kč
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- RO schvaluje zvýšení ceny za dovoz obědů ze školní jídelny ze
současných 7 Kč na 8 Kč s platností od 1.6.2008.
- RO projednala a schvaluje záměr výpůjčky pozemků p.p.č. 3117/32,
3117/47 a část p.p.č. 3117/1 sousedící s p.p.č. 189 a p.p.č. 188/3 v k.ú.
Sopotnice, vedeného na LV 10001 pro obec Sopotnice. RO pověřuje
starostu vyhlášením záměru výpůjčky.

Co jsme prožili……
SVATEBNÍ TÝDEN 12. – 16. května 2008
...bereš si dobrovolně svoji kamarádku, budeš ji mít rád, pomáhat ji,
starat se o ni?…
Tak tímto slibem vyvrcholil svatební týden ve školce. V pondělí
jsme měly zásnuby – děti se seznamovaly s tradicí a zvyky o svatbách
a poté si každý vybral svoji vyvolenou (svého vyvoleného). V úterý si
každý pro svého kamaráda ( kamarádku ) přinesl malý dáreček
(plyšáka, tužku, bloček, puzzle, přívěšek na klíče,… ). Ve středu nás
čekala svatební cesta do Ústí nad Orlicí do krytého bazénu na plavání.
Ve čtvrtek jsme s dětmi chystaly velkou svatební hostinu. A na konci
týdne nastal den D- pátek - svatba. Děti přišly ve svatebním
oblečením. Po svačince začal svatební obřad, kde si děti vyměnily
prstýnky, za pózovaly na společné foto a pak už nadešla velká
svatební hostina s tancem. Myslím, že tato akce má u dětí velkou
zálibu, děti si ji užívají a těší se na ni.
OLYMPIÁDA VE ŠKOLCE
V týdnu od 19. do 23. května se naše školka zapojila do projektu „
1. Sportovní hry Mš Pardubického kraje 2008“. Cílem tohoto
projektu je vést děti ke sportu, učit principy fair play a rozvíjet
myšlenku olympismu.
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Celý týden jsme si s dětmi povídaly o významu barev
olympijských kruhů, o sportovních disciplínách, vyráběly jsme vlajky
a připravovaly jsme se na olympiádu.
V pátek jsme s dětmi na místním hřišti uspořádaly olympiádu.
Sportovních disciplín bylo pět – štafetový běh, házená, překážková
chůze, skok do dálky, pětiskok ( žabák ). Protože jsme olympiádu
pojaly Coubertinovou myšlenkou: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se!“, vyhráli nakonec všichni malí sportovci J. Děti získaly medaile,
diplom za účast na olympiád a volnou vstupenku do Krytého bazénu
v Ústí nad Orlicí.
NOCOVÁNÍ VE ŠKOLCE
Ze dne 29. na 30. května se ve školce pořádalo, již dlouho
očekávané, spaní přes noc ve školce. Ve čtvrtek ráno se děti scházely
ve školce, každý si měl s sebou vzít spacák, baterku a dobrou náladu,
což všechny děti splnily. Po svačince, jsme vyrazily na tajný
pohádkový výlet. Kam jsme vyrazily? Do pohádky, přesněji řečeno,
do Pardubic na Kunětickou horu a do Perníkové chaloupky. Na
parkovišti pod hradem nás čekal piknik, každý dostal od paní
kuchařky řízek s chlebem a pití na posilněnou.
Pak jsme si vyšláply kopec na hrad. Cestou jsme se kochaly
krajinou-byly krásné výhledy. Na Kunětickém nádvoří jsme si
prohlédly hradby, věž a okolí hradu. Poté jsme sešly lesem do
Perníkové chaloupky. Nejprve jsme prošly pohádkovou zahradou, kde
mimo jiné byly: sáně dědy Mráze, strom Frňákovník, úl včelky
Máji,…O půl druhé nám začala prohlídka Perníkové chaloupky.
Průvodce dětem nejdříve vyzkoušel ukazováček v tzv. prstovém
tlustoměru, a kdo prst vytáhl mohl jít dál. Čekalo nás „medové
království“- výstava různých perníků. Pan průvodce dětem vysvětlil,
jak to s tou perníkovou chaloupkou je: děti neuměly pozdravit,
Ježibabu nepoprosily o perník, kradly perník…a tak zkrátka ježibaba
byla hodná paní a Jeníček s Mařenkou byli pěkný uličníci J!
Expozice dále pokračovala pohádkovým lesem okolo krtečka,
pavouka, spící princezny, až k perníkové chaloupce, kde naše děti
nejprve zaklepaly, pozdravily a poprosily o perník J taky každý
dostal od Ježibaby sladký medový perník. Ježibaba nám ukázala svoje
neposlušné koště a také nám ukázala, jak se perníky vyrábějí a pečou.
Pak jsme nahlédly do pokojíčku Ježíška a poté nás cesta zavedla do
pekla. Na děti tu čekala „čertovská špindíra“ – čertovská skluzavka.
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Po prohlídce Perníkové chaloupky jsme se občerstvily zmrzlinou a
pak nám nezbývalo nic jiného, než se vrátit zpět do školky.
Cestou zpátky si v autobuse všechny děti odpočaly a tak mohl začít
večerní program. Ve školce na nás čekala výborná večeře – oblíbené
tradiční špagety od našich hodných kuchařek - mňam J ! Po večeři si
děti vyrobily čepice barvami na textil – vypadaly jsme všichni jako ti
čerti z Perníkové chaloupky J. Den se chýlil ke svému konci a tak
děti „naskákaly“ do sprchy a do hajan. Ale pro odvážné děti ( což byly
všichni ), byla připravena stezka odvahy. Všichni odvážlivci na konci
stezky našli poklad – svítící tužku. Pro děti jsme si připravily na konec
dne ještě jedno malé překvapení – ohňostroj. „Tak a teď už opravdu
všichni do hajan – dobrou noc“…
Myslím si, že se nocování povedlo, užily si ho paní učitelky, ale
především děti!!! A tak příští rok se budeme zase těšit J
Markéta Motlová
Co nás čeká…….
Plánované akce:
Pohádková cesta do Litic
Bobříkova škola zdravých zoubků
Zahradní slavnost
Výlet s rodiči – ZOO + parník
Poslední zvonění

Litice n.Orlicí
hřiště Sopotnice
školní zahrada MŠ
Praha
MŠ Sopotnice

5. 6. 2008
9. 6. 2008
13.6. 2008
20.6. 2008
27.6. 2008

Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny:
5.6., 12.6. 2008
Místo:
Mateřská škola v Sopotnici
Od:
14,30 hod.
Do: 16,00 hod.
Hlavní prázdniny v mateřské škole:
- uzavřen provoz:
pondělí 30. června - do neděle 3. srpna 2008.
- omezený provoz: pondělí 4. srpna - do neděle 31. srpna 2008.

Školní jídelna:
Upozornění pro strávníky ZŠ, MŠ – odhlášky a přihlášky stravy jsou
automaticky odhlašovány pouze v době uzavření ZŠ a MŠ
(např.:prázdniny). Jiné termíny si každý zajišťuje sám! Pouze u
mateřské školy se odhlášky praktikují též v době celodenních akcí.
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V případě uzavření provozu školní jídelny – tedy pokud se nevaří jsou obědy automaticky odhlášeny všem strávníkům.
Zároveň upozorňujeme všechny strávníky odhlášky a přihlášky stravy
jsou možné pouze: u cizích strávníků a školních dětí – den předem
do 14,00 hodin, pouze u dětí MŠ – do 7,30 hod. téhož dne.
V termínu od 30. 6. – 10. 7. 2008 bude probíhat zúčtování stravného,
z tohoto důvodu všechny strávníky, prosíme, o vyplnění přihlášky ke
stravování nejpozději v termínu do 20. 6. 2007 pokud jste tak dosud
neučinili!Přihlášky jsou k vyzvednutí ve ŠJ a MŠ.
Provozní doba školní jídelny : 6,00 - 14,30 hodin.
Školní jídelna: 465 584 190, 739 755 742
Nově jsme od května 2008 zvýšili normu porce masa u cizích
strávníků. Bohužel nejenom s tím, ale hlavně díky stále rostoucími
potravinovým (těstoviny, mléčné výrobky, …) a provozním nákladům
(elektřina, apod….) jsme nuceni přistoupit ke zdražení obědů pro cizí
strávníky: o 3,- Kč, tedy na 45,- Kč od 1.9.2008.
Případné další zdražení potravinové režie není vyloučeno také u
dalších kategorii, neboť zdražování základních potravin nutných
k zabezpečení vaření se týká všech věkových skupin a jistě ho stačil
zaznamenat od ledna 2008 každý z nás. O výše uvedeném zdražení
bude rozhodnuto na základě zúčtování a uzávěrce po datu 30.6.2008 a
budete o něm včas informováni.
Uzavření školní jídelny v době prázdnin:
od pondělí 30. června – do neděle 6. července 2007 – týden
sanitačního úklidu ( ŠJ začne vařit: pondělí 7. července 2007).
Za spolupráci a pochopení všem děkujeme!
Diblíková Michaela

Z naší školy…………….
Tropy jsou tu. V červnu. Snad jako předzvěst
krásných prázdnin. A ty jsou za dveřmi. Školní práce
proto finišuje. Také proto, že, jak už jsem psal, nás
na konci tohoto měsíce čekají velké oslavy. Nejprve
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mi dovolte krátké ohlednutí za květnem. Naši žáci se v uplynulém
měsíci zúčastnili mnoha soutěží, o některých píší učitelé na jiném
místě tohoto vydání podrobněji, ve kterých jsme nebyli neúspěšní.
Vzpomínám si např. na dopravní soutěž, Pythagoriádu, Běh Údolím
Jana Amose Komenského aj.
Výběr žáků se v půli měsíce vydal na Dny muzeí do Prahy, kde
reprezentoval naši školu, resp. činnost našeho vědecko-technického
kroužku. Jak jsem od dětí slyšel po jejich návratu, bylo to prý „super“.
Reprezentativní charakter měla i naše účast na Bambiriádě
v Rychnově. Za oběma akcemi stála opět paní kolegyně Holá, která
vše připravila, zajistila a také dotáhla do konce, za což ji patří velký
dík. Od dětí, školy i ode mě.
Největší akcí, kterou jsme pořádali my sami, ve spolupráci
s Obecním úřadem a za podpory z obecního rozpočtu, byl bezpochyby
fotbalový turnaj O pohár starosty Sopotnice. I o této sportovní události
Vás informuje kolega Zeman jinde ve Zpravodaji. Já bych ale rád
využil tohoto místa, abych mu poděkoval za to, jak celý turnaj
připravil a zajistil. Díky, pane kolego! A děkujeme ještě jednou také
obci za podporu.
Mimoto se děti ze 4., 5., 6. a 9. ročníku vydaly na „cestu do
pravěku“, to bylo koncem měsíce. A výběr také do Polska, kde se žáci
zúčastnili
česko-polského
setkání
škol
zabývajících
se
environmentální výchovou. Škola se v průběhu května zapojila do
dvou veřejných sbírek – nejprve to byl počátkem měsíce „Květinový
den“, kdy studentky devátého ročníku nabízely květ měsíčku jako
odměnu za příspěvek boji proti rakovině, potom koncem května sbírka
na podporu činností dílen pro „Děti ulice“. Za školu myslím, že to
byly akce, které mají smysl. A vám všem, kteří jste tyto sbírky
podpořili, vám všem děkuji.
A ještě jedna osobní poznámka ke květnu: Na začátku měsíce
jsem dokončil své, ze zákona povinné, studium pro ředitele, konečně
jsem tedy „plnohodnotným“ ředitelem.
Přelom května a června jsme věnovali oslavám Dne dětí. Proto
jsme na pátek pro celou školu připravili cvičení v přírodě, během
kterého si všichni jednak odpočali od školních lavic, ale také si
„oprášili“ své znalosti ze zdravovědy a topografie, zastříleli si ze
vzduchovky, prošli se po okolí Sopotnice atd. Hlavně se ale krásně
odreagovali. Naštěstí nám vyšlo také počasí, proto můžu říct, že to
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byla akce vydařená. Velmi. V pondělí 2/6 jsme se potom všichni, celá
škola, vydali do Ústí nad Orlicí do kina.
A když už jsem u června:
Všem, kteří jste nám do školy poslali v průběhu května svůj
příspěvek do almanachu, který vyjde k oslavám našeho kulatého
výročí, vám všem moc díky. Na almanachu se právě v těchto dnech
intenzivně pracuje. Snad se vám to, jak jsme ho připravili, bude líbit.
Rád bych vás ještě jednou pozval na oslavy 130. výročí naší
ZŠ, které budou probíhat ve středu 25/6 a ve čtvrtek 26/6. Na oba
předprázdninové dny jsme připravili bohatý program, ve středu
sportovní odpoledne, divadlo, výstavy. Den otevřených dveří. Ve
čtvrtek školní akademii, na které vystoupí všechny třídy. Proběhne
pasování prvňáčků, rozloučení s devátým ročníkem. Večer potom
bude taneční zábava.
Přesný program s časy jednotlivých akcí zveřejníme na plakátu,
sledujte proto vývěsky a plakátnice. Akce bude probíhat ve škole,
školním areálu, na hřišti – a ve Formance.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI !!!
Za celou školu vám přeji vše dobré!
(jjk)
CESTA DO PRAVĚKU
V pátek 23. května vypadalo počasí slibně a žáci 4., 5., 6. a 9. ročníku
vyráželi do pravěku. Ačkoli škola nevlastní stroj času, který by umožnil
nahlédnout zblízka do tak vzdálené doby, není to žádný žert.
Před několika lety totiž skupinka nadšenců v čele s doc. Radomírem Tichým, ne
neprávem přezdívaným svými studenty Náčelník, začala zajímavý projekt, který
posléze vyústil ve vybudování pravěké vesničky na pozemcích ve Všestarech u
Hradce Králové. V současnosti, už nikoli skupinka, ale Centrum experimentální
archeologie, vytváří vzdělávací program pro školy, který má dětem přiblížit
život v pravěku.
Původně příjemné počasí těsně před Hradcem nabídlo drobný hustý déšť a
protože v pravěku to nebyla žádná selanka, museli jsme překonat rozbahněný
terén a projít mokrou trávou. Ti, kteří se na cestu vydali v lakýrkách a místo
nepromokavých bund na sobě měli mikiny, záhy poznali, že hrubě podcenili
pojem ‚sportovní oblečení‘. I tak si ale mohli na vlastní kůži vyzkoušet kopání
dřevěnou motykou, spřádání nitě na primitivním vřeteně, broušení kamenných
nástrojů a ti nejhodnější si mohli posedět i ve slavném monoxylu, hrdinovi
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expedice Monoxylon, dřevěné lodi ze staletého dubu vyrobené pomocí replik
pravěkých nástrojů, na níž se před lety Náčelníkova skupina plavila po
Středozemním moři.
Pobyli jsme si v tzv. dlouhém domě nebo v polozemnici, což je obydlí
částečně zahloubené do země, prohlédli si pravěkou studnu, různé typy
vypalovacích pecí i výrobky, které v nich vznikly, shlédli video z budování
jednotlivých objektů a poseděli v kultovním rondelu.
Až se někteří žáci naučí, jaký je přesný význam slova „ticho“, budou podobné
exkurze ještě příjemnější, nejen pro pedagogický doprovod, který se nebude
muset omlouvat průvodcům, ale i pro ostatní děti, které chtějí poslouchat o době
kamenné a ne hloupé a vulgární poznámky svých spolužáků.
Ze Všestar jsme se vrátili jen kousek blíž k Hradci, na Chlum. Muzeum bitvy
prusko-rakouské války z roku 1866 nebylo pro všechny natolik zajímavé, ale to
jim bohatě vynahradily modely bitevního pole s domečky a figurkami vojáčků a
vystavené uniformy a zbraně.
A komu se nelíbili ani vojáčci, ocenil vyhlídku z chlumské rozhledny. I když
zatažená obloha neslibovala daleké rozhledy, v tuto chvíli nepršelo a pohled
dolů rozhodně nebyl špatný. Tady se dostalo satisfakce těm, které ve Všestarech
rušily a obtěžovaly řeči nevychovanců, protože se ukázalo, že takový brepta
může mít docela obyčejný strach z výšek a tak mu na chvíli sklaplo. Jeho
spolužáci se ale ukázali jako kamarádi, doprovodili ho cestou po schodech dolů
a poskytovali mu morální oporu. Vrátili jsme se v pořádku, mamut nikoho
nezašlápl, nikdo nepadl zasažen sekeromlatem ani oštěpem, nikoho jsme
nezapomněli spícího pod povalem, ani nebylo třeba vytvořit novou mohylu
vedle té, v níž experimentátoři před lety uspořádali slavnostní pohřeb vlčákovi,
kterého nalezli v příkopě sraženého autem a učinili z něj tak prvního obyvatele
pravěkého pohřebiště.

SPORTOVNÍ AKCE-BĚH
V pondělí 19. května jsme se zúčastnili již 16. ročníku Běhu údolím J. A.
Komenského v Brandýse nad Orlicí. Naše výprava čítající osm žáků ten den
mohla počítat s taktickými radami a povzbuzováním i od pana ředitele, který
nám také pomohl s dopravou. Tento ročník považuji za nejúspěšnější
z posledních let, neboť Tomáš Pinkava získal v nejmladší kategorii vynikající 2.
místo. V dalších závodech Václav Peterka vybojoval výborné 5. místo, Daniel
Kovář doběhl šestý, Martin Kovář osmý. Naši školu také pěkně reprezentovali –
Pavel Jariš, Marie Biliová, Tereza Kiselová a Jakub Janeček. V konkurenci 11
škol, AC Choceň a celkem 162 závodníků patří poděkování všem
reprezentantům za předvedené sympatické výkony navzdory opravdu náročným
podmínkám na trati.
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O POHÁR STAROSTY
Letos již potřetí naše škola uspořádala 21. května fotbalový turnaj O pohár
starosty Sopotnice. Jelikož nám účast některé školy na poslední chvíli odřekly,
postavili jsme fotbalové výběry dva – první tvořili žáci z 6. a 9. ročníku, druhý
ze 7. a 8. ročníku. I přes nepřízeň počasí se všechna utkání konala dle programu.
Bohužel, navzdory mohutnému povzbuzování místních fanynek, s nepříliš
dobrými výsledky pro nás.
Výsledky:
ZŠ Lhoty u Potštejna – ZŠ Sopotnice 7., 8. r.
6:1 (2:0)
ZŠ Lhoty u Potštejna – ZŠ Sopotnice 6., 9. r.
2:2 (2:0)
ZŠ Sopotnice 7., 8. r. – ZŠ Sopotnice 6., 9. r.
1:3 (0:0)
Jak z výsledků vyplývá, naši hosté po zásluze zvítězili, projevilo se až příliš
naše rozdrobení sil, přesto všem, kteří naši školu reprezentovali patří velký dík.
Děkuji také všem, kteří nám s organizací vypomohli, a obci za finanční
příspěvek, který byl využit na zakoupení pohárů a občerstvení.

VYBÍJENÁ
Dne 29. května se vypravil tým tvořený žáky 6. ročníku do Ústí nad Orlicí,
kde se konalo okrskové finále ve vybíjené. Naši žáci i přes houževnatý výkon
skončili až na 4. místě, ale od místních pořadatelů vyposlechli velkou pochvalu
za snahu nedat soupeřům vítězství zadarmo. Jako jediná škola jsme totiž využili
možnosti nominovat dívky v chlapecké (smíšené) kategorii. Čest naší školy
hájili tito žáci – D. Kovář, P. Jariš, P. Martinec, J. Janeček, M. Diblíková, M.
Benešová, P. Jedlinská, N. Volcov, E. Vítková a A. Kiselová.
František Zeman

Česko-polské setkání
Ve dnech 25. - 27. května jsem se zúčastnil spolu s Michalem Benešem a za
doprovodu p. uč. Františka Zemana studijní návštěvy v Polsku, spojené se
setkáním se školami realizujícími ekologické projekty. My jsme představili
v minulosti zrealizovaný projekt Pavilon klidu, odpočinku a poznání.
Byl pro nás připraven bohatý program – setkání se zástupci francouzské
organizace UNCPIE, turistická stezka Odra Greenways, vzdělávací dílny,
semináře o ochraně prostředí ve výrobním závodě Toyota v Polsku, kde nám
představili svůj nový projekt – hybridní automobil, a pochlubili se ekologickou
výrobou s minimálním vlivem na znečištění prostředí a další.
Rád bych napsal – „Po příjezdu do Legnice“…, ale musím napsat: Po
příchodu do Legnice (abyste rozuměli, asi 1 km před cílem naší cesty, hotelem
Arkadia v Legnici, vypověděl autobus službu, batohy jsme hodili na záda a
protáhli si těla znavená dlouhým sezením). Odměnou nám bylo večerní
překvapení – táborák u jezera, ukázky rytířského souboje s možností zapůjčit si
11

zbroj a vyzvat soka k souboji. Protože jediným soupeřem – nechtěl-li jsem
vyzvat p. uč. Zemana – mi mohl být Michal Beneš, se kterým jsem tuto studijní
návštěvu absolvoval, a s nímž jsem byl ubytován, raději jsem nebojovalJ P. uč.
Zeman si vyzkoušel střelbu z luku na cíl. A trefil…. Připraveno pro nás bylo
dost zajímavých soutěží.
Po bohaté večeři a ukázkách našich projektů následovalo slavnostní
vyhlášení vítězného projektu, kde jsme vytřeli zrak ostatním devíti zúčastněným
školám, když náš projekt „Pavilon klidu, odpočinku a poznání“ byl vyhlášen
vítězným. Bohatý byl i program dalších dnů, dobrovolníci si mohli vyzkoušet
chůzi na boso po smyslové stezce, vystavěné z šišek, kůry stromů apod. Za
odměnu jsme dostali ochutnat místní produkty – čaje, perníky, pečivo.
Absolvovali jsme Stezku zlotoryjských přírodních památek, navštívili jsme
Gymnázium ve Zlotoryji. Při putování po vulkánu nás doprovázel zajímavý
průvodce – Druid. Druidové byli keltští duchovní a mezi lidmi měli výsadní
postavení. Dokázali jediným povelem zklidnit dav běsnících válečníků. Někdy
se tak tváří i náš pan učitel, když se snaží uklidnit běsící spolužáky.
Druhý den se konala po slavnostní večeři diskotéka, kde jsem s Michalem
byli, vzhledem k tomu, že jsme byli jediným mužským elementem z řad
studentů, na roztrhání. Měli jsme z čeho vybíratJ
Rád bych poděkoval za možnost zúčastnit se tohoto setkání. Věřím, že se
podobné akce budou, a s podobnými úspěchy, opakovat. Myslím, že zviditelnit
naši školu a obec, a práci vás všech, kteří jste na pavilonu přiložili ruku k dílu,
se úspěšně podařilo. Je to i váš úspěch.
Petr Martinec, 6. tř.

DEBRUJÁŘI A ŽÁCI ZŠ SOPOTNICE NA BAMBIRIÁDĚ
V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU
V Rychnově nad Kněžnou se konala Bambiriáda podruhé. Jde o prezentaci
volnočasových aktivit pro mládež. Akce je určena pro všechny děti, které se
chtějí přijít podívat, něco si vyzkoušet. Je také pro rodiče, školy a pro každého,
kdo se nechce nudit. Děti také samy mohou zjistit, co by je nejvíce zajímalo.
Zaujmout je mohl airsoft, policie, hasiči, šerm, tanec, besedy, bojová umění či
rychlá zdravotní pomoc a další.
Klub debrujárů a další žáci se postarali o to, aby i naše škola byla v blízkém
okolí více vidět i slyšet. Velká nástěnka ve fotografiích ukazovala život ve škole
během celého roku. Účastníci pak informovali o školním projektu Fyzika a
lidské tělo. Předváděli všechny modely z projektu. Dále příchozí zaujaly naše
hlavolamy, fyzikální hračky a pokusy. Slovy žáků: Nejvíce překvapila
skutečnost, že jsme připoutali pozornost všech věkových kategorií – od tříletých
dětí po dospělé. Největší úspěch přinesl vynález Vojty Martince, který
k technické dokonalosti dovedl Petr Martinec. Mě jako učitelku potom
překvapila Mariya Chubyrko, která se nezalekla ani kamery a pokračovala ve
výkladu a předvádění jako profesionál. Akce se zúčastnilo celkem 12 žáků.
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DEBRUJÁŘI ZŠ SOPOTNICE NA DNECH MUZEÍ V PRAZE
Od středy 14. května do pátku 16. května trávilo svůj čas v Praze 13 žáků.
V květnu se pravidelně otevírají dveře muzeí veřejnosti. Přítomnost mladých
adeptů vědy je pro tento svátek zpestřením. Od 8. hodiny ráno do 14 hodin
odpoledne měl náš tým pracovní úkol: měli jsme veřejnost seznámit s prací
debrujárů. Žáci při své prezentaci měli před sebou asi 50 žáků z Prahy s jejich
učiteli. Po krátkém představení školy i sebe pracovali žáci na stanovištích, aby si
příchozí mohli vše prohlédnout zblízka a samozřejmě si vše vyzkoušet.
Za odměnu pro nás Asociace mladých debrujárů ČR přichystala velmi milé
překvapení: ubytování v hotelu, kde jsme strávili dvě noci. Součástí byly i velmi
bohaté snídaně. Účastníci výpravy ocenili zejména procházky Prahou. Schválně.
Komu z vás se podařilo podívat se na Prahu od Hradčan, když už se setmělo?
Nebo sledovat blesky křižující zataženou oblohou z Karlova mostu?
Příjemné bylo i posezení v 3D kině na Floře. Oba filmy – Dinosauři i Divoké
safari – můžeme doporučit všem. Na Petříně nás pobavilo bludiště. A svůj
astronomický rozhled jsme si rozšířili na interaktivní výstavě na Štefanikově
hvězdárně.
Závěrem nutno dodat, že by se tato akce neuskutečnila, kdyby mi narychlo
s dozorem nepomohla Lucka Diblíková. Díky.
Olga Holá

Sběr starého papíru byl ukončen k 30. květnu 2008. Děkujeme všem
občanům, kteří se na sběru papíru podíleli.

Dopravní soutěž
Školní kolo proběhlo již v dubnu – v I. kategorii (5. a 6. ročník):
1. Marie Diblíková, 2. Daniel Kovář, 3. Kateřina Hájková
v II. kategorii (7. a 8. ročník): 1. Václav Peterka, 2. Martina Kočová,
3.Veronika Vávrová
Ve školním kole plní žáci pouze dvě disciplíny – pravidla silničního provozu a
jízdu zručnosti. 13. května 2008 probíhalo oblastní kolo v Ústí nad Orlicí,
kterého se zúčastnili za
I. kategorii: M. Diblíková, K. Hájková, P. Martinec, D. Kovář
II. kategorii: M. Kočová, V. Vávrová, V. Peterka a P. Sklenář.
V oblastním kole žáci soutěží ve čtyřech kategoriích – pravidla silničního
provozu, jízda po dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti a první pomoc.
Martině Kočové byla udělena pochvala za výborné znalosti z první pomoci.
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Za panem učitelem Rypkou…
V neděli dne 18. května 2008 zesnul v rychnovské nemocnici tiše,
ve věku nedožitých 89 let, pan František Rypka, učitel v.v.
Narodil se 5. listopadu 1919 v Sopotnici a od roku 1940 až do roku
1980 působil na zdejší základní škole jako učitel i ve funkci zástupce
ředitele školy. Vyučoval matematice, fyzice, pracovnímu vyučování
i dalším předmětům, tak jak bylo třeba. Koncem šedesátých let se
organizačně podílel na rekonstrukci školní budovy. Byl znám svou
pracovitostí i vzácnou ochotou pomoci radou a svými zkušenostmi
mladším kolegům.V obci působil také veřejně. Byl dlouholetým
poslancem MNV, zastával funkci okresního konzervátora, řadu let stál
v čele osvětové besedy, jejímž byl správcem, pracoval v místní
organizaci Českého zahrádkářského svazu. Spoluobčanům často
rouboval stromy na jejich zahradách a věnoval se i dalším aktivitám.
Odešel dobrý člověk, výborný pedagog a obětavý spoluobčan, který
vzdělání a výchově mládeže i veřejnému životu v Sopotnici věnoval
celý svůj aktivní věk.
Čest jeho památce !
mc

Ještě k výstavě dortů
V dubnovém SZ čís. 4/2008, v článku Dorty ve školní jídelně, byla
zmínka, že výstavu navštívil šéfredaktor časopisů Knihovnička
RECEPTY a Knihovnička ZAHRADA, ing. Jiří Savinec. Ten slíbil o
sopotnické výstavě dortů napsat článek a zveřejnit snímky z výstavy
v některém z příštích čísel časopisu Knihovnička RECEPTY. Slib
dodržel a v květnovém čísle zmíněného časopisu vyšel článek pod
názvem Stále živé dědictví dortových bab. Na třech stránkách píše
o tradici pečení dortů v Sopotnici a dokládá své povídání o výstavě
dvaceti pěti snímky dortů, které vzešly z rukou našich žen.
Jistě pěkné zviditelnění naší obce zásluhou sopotnického Klubu žen.
mc

Koncert Sopotnické dechovky se odkládá
Koncert Sopotnické dechovky, ODPOLEDNE S DECHOVKOU,
plánovaný na neděli 8. června 2008, se z technických důvodů odkládá
na neurčito.
Jaké jsou ony „technické důvody“ ? Je to stará sopotnická bolest –
není kde koncert uspořádat. Situaci s místními restauracemi všichni
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dobře znají. Hledalo se náhradní řešení, ale jednání s myslivci kvůli
termínu také nedopadlo. Snad se nějaké řešení a hlavně místo pro
pořádání této už tradiční akce najde. Stejný problém řeší i některé
další organizace, když chtějí pořádat svou akci pro širší veřejnost.
A tak jen můžeme českolibchavským závidět jejich Habřinku. Proč to
jinde jde a v Sopotnici jsou problémy ? Všechno je v lidech, jak se
často říká, a asi to bude pravda. Alespoň zkušenost za Sopotnice to
dosvědčuje.
mc

Meteor na Humparku
Ne, žádná poplašná zpráva, či novinářská kachna. Na Humparku se
skutečně 16. května 2008 objevil METEOR, ale jen bývalá slavná
a populární sopotnická kapela. Na třicet bývalých muzikantů této
kapely se sešlo 16. května 2008 na lyžařské chatě, aby zavzpomínali
na 45. výročí vzniku kapely a na její slavné třicetileté působení
v letech 1963 až 1993, kdy pod vedením kapelníka Josefa Hradeckého
byli známí po celém širokém regionu Vzpomínali rádi a dlouho. Při
zpěvu a pivečku se jim to krásně vzpomínalo. Stejně tak si jistě
vzpomenou i pamětníci na taneční orchestr METEOR. A ti, kteří už
kapelu METEOR nepamatují, si mohou o ní přečíst v brožuře
Sopotnice v hudbě na stánkách 11 až 15. Vyšla v roce 2003.
mc

Ocenění pro sopotnického filmaře-dokumentaristu
V sobotu 10. května 2008 se dočkal Josef Hradecký, filmař amatér
a sopotnický dokumentarista, po zásluze vysokého ocenění na krajské
soutěži filmových amatérů v Pardubicích. Soutěž obeslal dvěma
snímky a mezi dvaceti soutěžícími získal 1. a 3. místo. Snímek
Ďáblova bible – Codex gigas získal v kategorii dokumentárních
snímků 1. místo a v předvýběru postoupil do celostátního finále, které
proběhne ve dnech 6. a 7. června 2008 v Ústí nad Orlicí. Druhým
snímkem Josefa Hradeckého v soutěži byl snímek Její veličenstvo
královna, natočený se sopotnickým včelařem Janem Hledíkem.
Snímek se umístil na 3. místě, ale do celostátního finále nepostupuje.
Oba snímky jsme měli možnost shlédnout při Promítání filmových
kronik na Habřince.
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Panu Hradeckému blahopřejeme k úspěchu a postupu docelostátního
finále. Držíme palce, aby i tam se ctí uspěl. Za dlouholetou, záslužnou
práci na poli regionální dokumentaristiky si to jistě zaslouží.
mc

Slavnost Božího těla v Sopotnici
Po mnoha letech navázala sopotnická farnost na dávnou tradici
slavností Božího těla. Snad po 55 letech se tak stalo v neděli 25.
května 2008 odpoledne za účasti téměř 150 stálých návštěvníků
bohoslužeb i dalších občanů, nejen ze Sopotnice. Občané byli
pozváni na Boží tělo prostřednictvím letáčku, na němž byl také
vysvětlen význam slavnosti.
Slavnost začala mší svatou, při níž na chrámovém kůru hrála
Sopotnická dechovka. Pro průvod byly připraveny čtyři oltáře. První
u bočního oltáře v kostele, druhý pod zvonicí, třetí u kostelní zdi
a čtvrtý před farou. Průvod navštívil za doprovodu Sopotnické
dechovky postupně všechny oltáře, u každého se četl úryvek
z evangelia a konaly přímluvy za církevní i světské potřeby. V čele
průvodu za křížkem kráčelo 15 malých družiček, které na cestu sypaly
květiny. Baldachýn (nebesa) nad knězem s Nejsvětější svátostí nesli
místní hasiči. Následovala dechovka a za ní všichni účastníci
slavnosti.
Od posledního oltáře se průvod vrátil do kostela a Nejsvětější
svátost byla uložena do svatostánku. To už se na faře a před ní
připravovalo posezení i občerstvení pro všechny účastníky slavnosti,
které pozval pan farář Mára. K pěkné chvilce přispěla Sopotnická
dechovka, která před farou vyhrávala. Za krásného počasí nikdo
nespěchal domů.
Obnovení tradice Božího těla s prosebným průvodem se rozhodně
vydařilo. Organizátoři i účastníci byli nadmíru spokojeni a všichni
věří, že tato církevní slavnost bude ve stejném duchu zdárně
pokračovat i v příštích letech.
mc

ZE SPORTU
Přes tři hrady s rekordem
Tradičně pěkné počasí přilákalo letos na 36. ročník pochodu Přes tři
hrady a 24. roč. cyklojízdy Přes tři hrady na kole rekordní počet
účastníků. Letos, 10. května 2008, jich do Sopotnice zavítalo 4 476 !
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Pochod získává rok od roku na věhlasu i oblibě. Přidá-li se k tomu
krásné počasí, jako tomu bylo letos, lze úspěch a spokojenost
očekávat. Počasí vyšlo, organizace bez závad, pohoda na trasách i
v cíli. Letos se opět startovalo ze dvou míst, ze hřiště v Sopotnici a
z areálu Domova pod hradem na Žampachu.
Počty evidovaných startujících.
Na trasách pro pěší :
5 km………… 528 ( ze Žampachu )
15 km …….. 2 870
30 km ……..
200
50 km …….
24
Pěší trasy celkem ….. 3 622 účastníků
Na trasách pro cyklisty : 30 km ………… 290
50 km ………… 148
100 km ………… 42
150 km ……….. 11
horská kola ……… 30 km ………. 214
60 km ………. 149
Cyklotrasy celkem….. 854 účastníků
Z toho na Žampachu :

5 km ……….. 528
15 km ……… 155
cyklo ……….
93
Na Žampachu celkem……… 776 účastníků
Jak se ukazuje, spolupráce s vedením Domova pod hradem na
Žampachu je přínosem. Turisté tam mají srovnatelně stejné podmínky
jako v Sopotnici. Výběr tras ze Žampachu je připravován s ohledem
na rodiny s dětmi, ale přicházejí tam i ostatní zájemci. Vzorně se tam
o ně starají zaměstnanci Domova, najdou tam bohaté občerstvení,
hraje hudební skupina, k dostání jsou suvenýry, mohou si prohlédnout
celý areál zámku i arboretum. Letos pořadatelé pro děti objednali
skákací hrad.
Také v Sopotnici měly děti skákací hrad. Ten přivezla Coca-Cola,
která již potřetí v rámci projektu Coca-Cola Srdce v pohybu zavítala
do Sopotnice. Odpoledne vyhrávala na hřišti hudební skupina
SEŠLOST Luďka Vinzense, o občerstvení se po celý den vzorně staral
místní fotbalový oddíl. Na hřišti i mimo ně se usadilo několik
stánkařů, kteří nabízeli většinou sladkosti. O tom, jak byla obec
obložena auty návštěvníků jste se mohli přesvědčit sami. Vždyť počet
evidovaných účastníků pochodu několikanásobně převýšil počet
občanů naší obce. A to pořadatelé odhadují, že se pochodu zúčastnilo
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několik set turistů, kteří se k evidenci nepřihlásili, nezaplatili
startovné, ale také se nemohli hlásit o diplom a medaili, či o pozornost
od Coca-Coly. Škoda je na jejich straně i na straně pořadatelů.
Ke konstatování, že 36. ročník pochodu Přes tři hrady se nadmíru
vydařil, nejen díky rekordní účasti, přidáváme několik absolutních dat.
Po 36 letech trvání pochodu překročila celková účast už 80 000.
Přesně je to 82 046 turistů, při průměru na jeden ročník 2 279.
Po 24. ročníku cyklojízdy jsme spočítali celkovou účast na 10 610
cykloturistů, s průměrnou účastí 442 na jeden ročník.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci
letošního veleúspěšného pochodu podíleli, za jejich obětavý přístup a
přízeň k akci, která svým rozsahem a významem daleko překračuje
rámec obce, okresu , regionu i kraje, ba dokonce i České republiky.
Vždyť nejvzdálenější účastnice paní Raquel Standish přijela letos až
z Vancouveru z USA !!! Domníváme se, že odbor KČT TJ Sopotnice
pochodem Přes tři hrady důstojně přispěl k letošním oslavám 120.
výročí vzniku Klubu českých turistů.
Z Knihy dojmů … ( 61 zápis )
Ø Ahoj! Kde jsou maséři ? Chybí výřivka, vínečko (zdarma)! Jinak to
bylo super (30 km horská kola). Příště zkrátit a běda, jak pojedeme
zase přes pole! 15 km pěšky – kopce ofrézovat na rovinu. 30 km
horská kola : Pochod přes tři hrady a žádnej jsem ani z dálky
nezahlídla ! Příště vylepšit ! Postavit víc hradů ! Příští rok nashle a
nezapomeňte na ty maséři !! ( Alenka Veverková z Doudleb – 30
km + taťka : funěl celou cestu, ale jinak dobrý ! Pavlínka a Milan
Srpovi z Vamberka – 15 km pěšky )
Ø Přišel jsem, viděl jsem, prohrál jsem !
Ø Trasa docela dlouhá, ale jinak moc fajn akce. Je to super se takhle
provětrat, fajn organizace, ale hudba by se mohla trošku občas
prostřídat žánry. ( Terka – Skříťas )
Ø Opět nejlepší ! ( M. + K. Tomanovi )
Ø Bylo to hezký, máme prošoupané kecky. ( Rodina z Pardubic )
Ø Skvělý, konečně výlet s mamkou. ( Hnátnický )
Ø Líbilo se mi, že jsem dostala razítko a nanuk. ( Kája Jedličková )
Ø Děkuji za krásný zážitek a těším se na příští rok. ( Verča )
Ø Pochod se nám velice líbil. S pomocí fernetu, slivovice a buřtů to
byla brnkačka ! (skupina z Ústí – 13, věk 5 až 57 let )
Ø Bolí nás nohy. Měli jsme jít 15 km, ale ušli jsme 30 km. Dnes se
bude pěkně spát. Jinak pěkné. ( Víšovi )
18

Děkujeme za skvěle připravenou akci a pořadatelům blahopřejeme
k dosaženému rekordu. Přejeme do dalších ročníků více účastníků,
hlavně cyklistů. ( VeloVít sport, Chmelařovi, Kostelec nad Orlicí )
mc

Ličenské kolečko pošesté
Druhou květnovou akcí odboru KČT TJ Sopotnice byl 6. ročník
turistické a cílové jízdy LIČENSKÉ KOLEČKO. Na sousedním
okrese tuto akci pořádá náš odbor ve spolupráci s tamní TJ Sokol
Lično a obecním úřadem. Konala se čtrnáct dní po pochodu Přes tři
hrady, v sobotu 24. května 2008 a zúčastnilo se jí 207 cyklistů.
Účastníci si mohli vybrat z pěti připravených tras. Jižní okruhy měřily
45 km (přes Vrbici) a 85 km (pokračování až na Bělečko). Severní
okruhy směřovaly do Orlických hor a byly v délce 100 km (až na
Rozkoš), 50 km (přes Přepychy) a 30 km (k rozhledně Vojenice).
Navíc byla připravena další trasa pro horská kola. Počasí bylo opět
nádherné a cyklojízda proběhla v naprosté pohodě. V místě startu a
cíle, na hřišti v Ličně, se o občerstvení starala TJ Lično za podpory
obecního úřadu. Náš odbor zajišťoval akci po technické stránce
(propagace, trasy, diplomy, medaile atd.)
Účast na dosavadních šesti ročnících Ličenského kolečka už
přesáhla tisícovku cyklistů, přesně jich bylo 1 062, při ročníkovém
průměru 177.

Fotbalistům se stále nedaří
Ačkoli mají naši fotbalisté odehráno již 10 mistrovských utkání
okresního přeboru II. třídy, dosud se jim nepodařilo vyhrát jediný
zápas, dokonce ani s mužstvy ze dna tabulky. Mají sice šest
nerozhodných výsledků, ale bodový zisk pouhých 6 bodů, což
pochopitelně znamená propad v tabulce. Z prvního místa po podzimu
klesli na místo osmé! V odehraných deseti zápasech vstřelili jen 6
branek a obdrželi jich 15. Vzrůstá nervozita, přibývá žlutých karet
(už 28 !), dokonce padly i tři červené. Že by aspirace na 1. místo
v tabulce (ne)slušnosti ? Co je příčinou neutěšeného stavu v mužstvu
je věcí vedení mužstva, trenéra i hráčů samotných. Diváky rozhodně
na jaře zatím nepotěšili. Škoda.
Poslední výsledky : 4. 5. Albrechtice – Sopotnice
1:0
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8. 5. Červená Voda – Sopotnice
11. 5. Sopotnice – Sruby
17. 5. Rybník – Sopotnice
25. 5. Sopotnice - Verměřovice
31. 5. Lanškroun B – Sopotnice
Zbývá sehrát 3 utkání :

8. 6.
14. 6.
22. 6.

2:2
1:1
0:0
0:3
4:1

Sopotnice – Tatenice
Mistrovice – Sopotnice
Sopotnice – Brandýs nad Orl.
mc

==================================================
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, Petr
Martinec
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 6.6.2008
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice. Tisk povolil OÚ Ústí nad
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