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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám přinesl s novým číslem zpravodaje také
události posledních dnů.
Jak jsem informoval v minulém zpravodaji, zahájili jsme
rekonstrukci sociálního zařízení v 1. nadzemním podlaží v naší
základní škole. Od 1.7. byly zahájeny bourací práce. Projekt je
zpracován velmi kvalitně, ale vzhledem k tomu, že není žádná
dokumentace stávajících rozvodů vody a kanalizace v základní škole,
narážíme na různá „překvapení“ při průběhu prováděných prací.
Rozhodli jsme se také nepatrně odchýlit od zpracovaného projektu a
přistoupíme ke kompletní výměně kanalizačního a vodovodního
potrubí, jehož některé části měly zůstat zachovány. Ale když už jsme
se rozhodli tuto rekonstrukci provést, tak ať je provedena pořádně.
Vyhneme se tím případným pozdějším komplikacím.
Dne 13. června jsem navštívil mateřskou školku, kde proběhlo
pasování předškoláčků na školáky. S tím byla spojena také zahradní
slavnost, která probíhala ve venkovním areálu mateřské školy. Na
programu bylo vystoupení dětí z mateřské školy, předávání drobných
dárečků, loutková pohádka a další zajímavý program. Dovolte mi,
abych touto cestou poděkoval ředitelce mateřské školy paní Michaele
Diblíkové a ostatním pedagogům mateřské školy za skutečně pestrý a
pro děti a rodiče bezpochyby zajímavý odpolední program, jehož
přípravě věnovali zcela jistě spoustu času.
Letos v červnu jsme také měli možnost oslavit 130 let založení
budovy školy v Sopotnici. Tyto oslavy trvaly dva dny a myslím si, že
po oba tyto dny bylo možné shlédnout zajímavý program. V průběhu
dnů oslav bylo možné si také prohlédnout budovu základní školy
společně s připravenými výstavami prací žáků. Program oslav
pokračoval v odpoledních a večerních hodinách v sále pohostinství
Formanka, kde bylo druhý den oslav předáno žákům devátého ročníku
vysvědčení za hojné účasti publika. Po celou dobu oslav panovala
velmi příjemná atmosféra a já musím vyzdvihnout práci
pedagogického sboru v čele s panem ředitelem Mgr. Josefem
Kopeckým. Bylo patrné, že přípravě oslav pedagogický sbor věnoval
skutečně spoustu práce a času. Musím zmínit také velmi dobře a
zajímavě zpracovaný almanach, který byl k tomuto výročí školy
vydán. Za vynaložené úsilí a čas bych chtěl pedagogickému sboru
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srdečně poděkovat a věřím, že společnými silami budeme budovu
školy a kvalitu výuky dále vylepšovat.
V brzké době bude také dokončena likvidace kalamitního dřeva
po vichřici Emma. V souvislosti s tím bych chtěl nabídnout zájemcům
o samotěžbu možnost získání topného dřeva zdarma za úklid větví a
dřevní hmoty zbylé po těžbě. V případě zájmu je možné mne
kontaktovat na obecním úřadě a dohodnout prohlídku na místě
určeném k samotěžbě.
Na závěr mi dovolte jednu organizační věc. Žádáme všechny
majitele psů, aby v případě úhynu psa tuto skutečnost co nejdříve
nahlásili na obecním úřadě. Vyhneme se tak zbytečné korespondenci a
nedorozuměním ohledně evidence poplatků za psi.
Vážení spoluobčané, v mém úplně posledním příspěvku bych chtěl
popřát dětem krásné prázdniny, slunečné léto a Vám všem ostatním
krásně a příjemně prožitou dovolenou, pokud se na ní chystáte.
S přáním krásného dne Jan Antušek

Výpis z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice konaného dne 29.5.2008
- Územní plán Sopotnice
ZO v souladu s ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, vydává Územní plán Sopotnice formou
opatření obecné povahy, v textu dle předloženého návrhu.
- Změna přeložky trasy I/114 Sopotnice
ZO pověřuje starostu jednáním s ŘSD Praha o možnosti změny
trasy přeložky I/14 v Sopotnici, která by vedla ke změně trasování
v územním plánu Pardubického kraje.
- Majetkoprávní úkony
ZO pověřuje starostu obce jednáním s B. K. na majetkovém
vyrovnání mezi ním a Obcí Sopotnice
- ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 507 v k.ú. Sopotnice
dle GP, a to za cenu 20,00 Kč/m2, nákladů za vyhotovený GP a
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nákladů spojených s převodem nemovitosti
-ZO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 193/2 v k.ú. Sopotnice
dle GP, a to za cenu 20,00 Kč/m2, nákladů za vyhotovený GP a
nákladů spojených s převodem nemovitosti
-ZO pověřuje starostu jednáním o koupi budovy bez čp/če na
pozemku 308 a pozemku parc.č. 308 – zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Sopotnice.
- Projekt kanalizace
ZO vyhlašuje výběrové řízení dle Pravidel na dodavatele
zpracování studie provedení kanalizace v obci Sopotnice.
- Závěrečný účet
ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2007 v důsledku zjištěných
nedostatků „s výhradami“.
- Mateřská škola STONOŽKA Sopotnice
ZO schvaluje výjimku ze stanoveného počtu dětí dle zák.č.
561/2004 Sb., a to o 6 dětí na celkovou kapacitu MŠ
-ZO schvaluje stavební úpravy v MŠ Stonožka Sopotnice dle přílohy.

Výpis z USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Sopotnice konaného dne 17.6.2008.
- Zastavovací studie – lokalita RD Sopotnice
ZO schvaluje dodavatele na zpracování zastavovací studie „lokalita
RD Sopotnice“, a to Ing. Michala Kokulu, Ústí nad Orlicí.
- Majetkoprávní úkony
ZO schvaluje nákup objektu bez čp/če na pozemku parc.č. 308
a pozemek parc.č. 308 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Sopotnice
za kupní cenu 200.000,00 Kč a náklady spojené s převodem
nemovitosti.
- ZO schvaluje výběrovou komisi pro výběr dodavatele na akci
stavební úpravy hygienického zázemí budovy ZŠ Sopotnice ve složení
Lukáš Malina, Petr Lžičař, Ing. Jan Janota, MBA
-ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro
rozšíření veřejného vodovodu týkající se pozemkových parc. č.
1480/10, 1480/16 a 3007/1 v k.ú. Sopotnice, které jsou ve vlastnictví
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obce Sopotnice. Žadatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s.
-ZO pověřuje starostu podáním žaloby o určení vlastnictví k tarasům
u silnice I/14 v Sopotnici, a to prostřednictvím advokátní kanceláře
Mgr. Zdeňka Šroma.
- Nákup služebního automobilu
ZO schvaluje nákup osobního automobilu zn. Citroen Berlingo za
max. kupní cenu 310.000,00 Kč.
Pozn. Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná
znění jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Co jsme prožili……
POHÁDKOVÁ CESTA DO LITIC
ANEB OSLAVA KE DNI DĚTÍ
5. června jsme s dětmi podnikly pohádkovou cestu do Litic. Do
Litic jsme jely vlakem, což je velký zážitek, hlavně tunel na trase J.
Když jsme dorazily pod hrad, děti se posilnily na cestu a protože se tu
sešlo více školek, byly jsme vysláni jako druzí na hrad vysvobodit
princeznu a najít poklad. Cestou na hrad nás čekalo několik zastávek.
První nás zastavili dva loupežníci, kteří si nevěděli rady s poházenými
odpadky v lese, a tak děti jako mravenečci pomohly odpadky nejen
posbírat, ale i roztřídit. Jako druhý na nás číhal drak a tomu jsme
musely zazpívat písničku ( a víte jakou – Gabrielu Stonožku ).
U brány hradu stál Strážce brány, který chtěl od dětí vědět, z čeho je
hrad postaven a kdo v něm kdysi přebýval. Cesta nás zavedla za bránu
hradu, kde byla princezna, kterou věznil drak ( papírový J ).
U princezny si každý mohl vyzkoušet jak se střílí z kuše. U další
brány byla schovaná ježibaba, která měla pro děti připravené
poznávání různých bylinek. Před samotným hradem se ukrýval
vodník. U vodníka musely děti vylovit rybku z rybníčka. Poslední
5

zastávka byla ukrytá na hradě, byla tam samotná královna. U královny
děti hádaly hádanky, když je všechny uhádly mohly společně začít
hledat poklad - a našly. Spoustu čokoládových lízátek a penízků.
Poklad děti našly, princeznu vysvobodily a tak nezbývalo nic jiného,
než sejít zpátky k restauraci pod hradem, kde na děti čekal oběd –
guláš s chlebem. Čas běžel jako voda a mi jsme se museli vydat na
cestu zpátky. Myslím, že se akce vydařila, děti si cestu užily a snad za
rok na Liticích nashledanou J.
Velké díky patří: paní Dytrtové a paní Špačkové za pomoc při
pohádkové cestě, a také paní Martincové Evě a panu Mádlovi za
přepravu dětí!!!

BOBŘÍKOVA ŠKOLA ZDRAVÝCH ZOUBKŮ
Naši školku přihlásila paní Monika Langrová do osvětové kampaně
péče o zoubky. Tato velká akce se konala 9. června na místním hřišti.
Přizvali jsme děti okolních Mateřských škol ze Záchlumí, Potštejna,
Hejnic, Dolních Libchav, ale také 1- 3 třídu Základní školy Sopotnice.
Program akce byl rozdělen do tří forem. Nejprve jsme s dětmi shlédli
zábavný program s moderátorem Václavem Upírem Krejčím. Který
dětem vyprávěl příběh o neposedném Bobříkovi a jeho kamarádech. A
také o tom, jak správně pečovat o svoje zoubky. Poté následovalo
soutěžení s Bobříky. Děti měly dva soutěžní úkoly. První spočíval
v tom, že děti musely vybrat dvě věci, jednu zdravou ( ovoce x
zelenina ) a tu druhou sladkou ( lentilky x lízátka ) a donést přes
překážkovou dráhu až k Bobříkovi. Druhý soutěžní úkol u Bobříka
zahrnoval správné určení puzzlí a následně i sestavení k zdravému
nebo zkaženému zoubku. Všechny děti splnily úkoly správně. A tak
jsme se mohly přesunout k poslední části Bobříkovy školy –
skákacímu hradu. Dopoledne uběhlo, všechny děti byly odměněny
dárečkem od Bobříků, a tak nezbývalo, než se vrátit zpět do školky.
Myslím si, že se program dětem líbil, užily si spoustu legrace, ale také
se dozvěděly spoustu věcí – i to, jak správně pečovat o svoje zoubky!

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V pátek 13. června se ve školce konala Zahradní slavnost.
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…“Paní učitelko, tak to teda, když prší, to nebude Zahradní slavnost,
ale Hospodská slavnost, že?!“…prohlásil jeden hošík ve školce.
Ano, tak s tímto problémem jsme se potýkali již od rána – bude pršet,
nebo ne?! Ale nakonec se počasí umoudřilo a slavnost se konala ve
školce i na zahradě.
Všichni jsme se sešli v Beruškové třídě, kde si děti připravily pásma
pro rodiče. Poté následovalo pasování předškoláků na školáčky. Pro
děti jsme měli přichystané nejedno překvapení. Každý dostal malý
dáreček, a především nechyběla loutková pohádka „O Popelce“.
Rodiče se mezitím mohli občerstvit na zahradě. Myslím si, že, až na to
začarované počasí, se akce vydařila a snad se líbila nejen rodičům, ale
i dětem! J
Děkujeme panu Pávkovi a panu Diblíkovi za pohoštění pro děti a
rodiče.
PLAVECKÝ KURZ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Plavecký kurz v Ústí nad Orlicí probíhal každou středu od dubna
až do června. Děti měly k dispozici všechny bazénky a hračky.
V polovině kurzu a na konci děti mohly vyzkoušet tobogán, což mělo
velký úspěch. Myslím si, že děti si plavání užily a získaly i spoustu
dovedností.
VELKÝ VÝLET S RODIČI – Paroplavba + ZOO Praha
Výlet do Prahy se konal 20. června 2008. Ráno okolo šesté hodiny
jsme se všichni sešli na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí. Odtud
jsme zamířili směr Praha – hlavní nádraží. Poté se každý přemístil na
Rašínovo nábřeží, kde byl zakotvený vyhlídkový parník. Ten nás
svezl po Vltavě až do Tróji. V Pražské zoologické zahradě jsme trávili
celé odpoledne. Navečer na nás čekal vlak, i když zpožděný, dorazili
jsme zpět do Ústí okolo osmé hodiny. Sluníčko nám celý den svítilo a
tak si myslím, že se výlet vydařil.
Markéta Motlová
ŠKOLNÍ JÍDELNA:
Ke dni 30.6.2008 byly vráceny přeplatky na uvedené
bankovní účty v přihlášce strávníka stravného všem
strávníkům. Provoz školní jídelny zahájen již od 7.7.2008.
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Podmínky přihlášky ke stravování
ÚHRADA STRAVNÉHO + ŠKOLNÉHO
Úhradu je nutné provést vždy předem –nejpozději do 25. dne
předcházejícího měsíce stravování bezhotovostním převodem na účet
č.: 222 438 032/0300 NOVĚ!
Variabilní symbol: evid. číslo strávníka přidělené ŠJ. , nepoužívejte,
prosím, rodné číslo ,specifický symbol: 602 10
Výše zálohy stravného = počet dní x sazba stravného
Výše platby školného MŠ……..……………200,-Kč
Denní sazby stravného:
předškolák s odkladem školní
docházky…………………………………..…....….31,- Kč
dítě s celodenní docházkou
(přesnídávka+oběd+svačina)…….…...................…26,- Kč
dítě s polodenní docházkou (přesnídávka+oběd, nebo
oběd+svačina)…..... ………………………………..20,- Kč
dítě ZŠ: I. kategorie………… (6-10 let)………........19,- Kč
II. kategorie………… (11-14 let)….…...…...21,- Kč
III. kategorie………… (15-18 let)......….…....22,- Kč
cizí strávníci: dle pokynů hospodářky MŠ…(od 1.9.2008)....45,- Kč
V případě úhrady stravného či školného u dvou a více dětí, či
strávníků z jedné rodiny (např.dítě MŠ+dítě ZŠ, 2děti MŠ, cizí
strávník+dítě MŠ,apod…) lze dohodnout formu úhrady společnou
částkou, s uvedením VS nejmladšího z dětí, s hospodářkou MŠ.
Vyúčtování skutečných nákladů stravování bude prováděno ročně na
konci školního roku. O měsíční kontrolu počtu odebrané a odhlášené
stravy můžete požádat hospodářku MŠ. Přeplatky Vám vrátíme na
Váš účet, který uvádíte v přihlášce ke stravování. Přeplatky je možno
převést do následujícího roku, nebo převést na sourozence – a to na
základě Vaši písemné žádosti o vypořádání přeplatku.
PŘÍJEM ODHLÁŠEK A PŘIHLÁŠEK – tel:465 584 127,739 755 742
Oběd na následující den se musí odhlásit nebo přihlásit DEN
PŘEDEM do 14.00 hodin u cizích strávníků a strávníků ZŠ. U dětí
mateřské školy jsou přijímány do 7.30 hod. dne odhlášení. Poté jsou
obědy automaticky přihlášeny podle zadané objednávky na přihlášce.
Odhlášku je možno zaslat i formou SMS zprávy na výše uvedené číslo
mobilního telefonu. Ukončení stravování ihned je nutno nahlásit
v kanceláři ŠJ.
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NEMOC – je nutné odhlásit,dítě v době nemoci nemá nárok na oběd
dle vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování, pouze první den je možné
neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.
PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro děti MŠ a ZŠ, ostatní školní
akce se odhlašují individuálně!
Provozní doba školní jídelny : 6,00 - 14,30 hodin.
Andrea Petříčková

Z naší školy………………
Od 17. března do 30. května 2008 proběhlo na naší
škole jarmí kolo sběru starého papíru. Celkem
bylo sebráno 8849,5 kg papíru. Nejlepšími sběrači
jsou:
JMÉNO
UMÍSTĚNÍ
1.
Markéta Benešová
2.
David Martinec
3.
Stanislav Beneš

ROČNÍK HMOTNOST
6.
612 kg
1.
481 kg
7.
435 kg

Do konce května probíhala přírodovědná soutěž POZNÁVEJ
A CHRAŇ. Úkolem žáků bylo rozeznat názvy 85 rostlin – za oba
názvy mohli žáci získat až 2 body – tj. maximálně 170 bodů. Soutěže
se zúčastnilo 30 žáků 6. – 9. ročníku.
Jméno
Pořadí
1. Krčmář Jan
2. Krejčířová Veronika
3. Světlík Antonín

Ročník
9.
9.
9.

Body
128
125
123

Výtvarná dílna
Již se stalo tradicí, že v naší základní škole probíhají během
školního roku výtvarné dílny, na kterých děti i jejich maminky
objevují další výtvarné techniky a tvoří různé dekorace a dárečky.
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Školní rok 2007/08 se této činnosti věnovala paní učitelka Dáša
Svatá, a proto ji patří velký dík za trpělivost a ochotu, kterou všem
účastníkům dílen věnovala. Přejeme ji mnoho šťastných okamžiků a
hodně sil do dalšího období.
DM

Poděkování
Poděkování patří Elišce Vítkové a jejímu bratránkovi Pepíku
Strnadovi z České Třebové, kteří rychle ošetřili úraz a zabránili dalším
komplikacím po úraze. Zaslouží si poděkování a mohou být příkladem
pro všechny, kterým není lhostejné utrpení druhých. Ještě jednou jim
děkuji.
MM

Třikrát krátce naši rodáci
Jindřich Popelář, sopotnický rodák (ročník narození 1968), se stal
mistrem České republiky v kulturistice v kategorii 40 – 50 let a
kvalifikoval se na mistrovství světa do řecké Soluně.
Tam v sobotu 21. června 2008 obsadil druhé místo a získal stříbrnou
medaili. Zdejší školu absolvoval v roce 1982, navštěvoval také
hudební školu v Ústí nad Orlicí (lesní roh). Kulturistice se věnuje řadu
let, žije v Praze.
Josef Martinec, učitel hudby, letošní osmdesátník. Byla mu udělena
Cena starosty města Ústí nad Orlicí „za celoživotní a příkladné
spoluvytváření hudebního života v Ústí nad Orlicí“.
Josef Hradecký, filmař-dokumentarista, obdržel v celostátní soutěži
neprofesionální filmové tvorby Český videosalon 2008 v Ústí nad
Orlicí Cenu starosty města Ústí nad Orlicí za svůj snímek „Ďáblova
bible-Codex gigas“ a odnesl si krásný pohár ze 24 % olovnatého skla.
(Předchozí informace v SZ 6/2008)
Blahopřejeme našim spoluobčanům a přejeme jim hodně dalších
úspěchů v jejich činnosti.

Osudová osmička
Letopočty s osmičkou na konci hrají v české historii významnou
roli. Letos máme množství příkladů, které nám sdělovací prostředky
průběžně připomínají. Osudy národa se pochopitelně promítají i do
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života obcí, ovlivňují život jejich občanů Letos si připomínáme 70.
výročí neblahého mnichovského diktátu, kdy evropské mocnosti
rozhodly „o nás bez nás“ a republika musela postoupit pohraniční
oblasti – Sudety – nacistickému Německu Adolfa Hitlera. Zjevně se
schylovalo k válečnému konfliktu v Evropě, ale mnozí si to nechtěli
připustit Podívejme se, jak se události roku 1938 promítly do života
Sopotnice. Fakta budeme čerpat budeme z obecní kroniky.
„Rok 1938 byl rokem velmi rušným“, konstatuje tehdejší kronikář p.
řídící František Frydrych, v úvodu zápisu událostí toho roku. Již
v roce předešlém (1937) bylo obyvatelstvo zneklidněno řadou
opatření, k nimž docházelo v důsledku neklidné situace v Evropě,
způsobené nárůstem rozpínavosti nacistické Německé říše. Šlo o řadu
vojenských opatření, přijetí zákona o povinné branné výchově
mládeže a mužů vojáků od 17 do 30 let, ustavení místních branných
čet, praktická provádění cvičení civilní protiletecké obrany, budování
pohraničního opevnění, prováděly se sbírky na fond obrany státu
apod.
22. května byla provedena mobilizace vojska a povolaní museli
nastoupit ihned ke svým útvarům.
16. července byl na obci z nařízení vlády pořízen seznam všech
osob, které podléhaly zákonu o branné výchově. Týkalo se to osob
obojího pohlaví od 14 do 50 let. Z mužů byli zapsáni jen nevojáci.
28. srpna proběhla v hostinci u Martinců (u kostela) přednáška
majora Hofnera o potřebě branné výchovy.
4. září uspořádala Hudební odbočka v Sopotnici slavnostní koncert
ve prospěch fondu na obranu státu. Koncert vynesl 2 000 Kč
14. září v 5 hodin ráno předával starosta obce (Josef Prachař, 244)
osobně povolávací rozkazy k nastoupení vojenské služby ihned. V
7,30 hod. odváželo nákladní auto firmy Triga z Kostelce nad Orlicí
povolané vojíny do Vysokého Mýta. Celkem bylo z obce povoláno 68
mužů. Odjížděli překvapeni, ale v jejích tvářích se zračila statečnost a
odhodlání.
18. září byla slavnostně zahájena v obci branná výchova. 115
účastníků se shromáždilo před kostelem ve 3 hod. odpoledne a s
hudbou odešli na cvičiště. Tam, pod vztyčenou státní vlajkou, složili
přísahu věrnosti republice a jejímu prezidentovi. Pak bylo zahájeno
cvičení.
28. září opsaly děti ve škole provolání zemského prezidenta, že se
lidé mají připravit na letecké útoky a evakuaci. Opisy předaly děti
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doma. Výzva vzbudila mezi občanstvem velké vzrušení. Z obchodů
zmizel petrolej, benzín, baterky i cukr. Veškeré boty z místní prodejny
Baťa byly vyprodány. Lidé také vybavovali své domácí lékárničky
podle doporučeného seznamu. Od tohoto dne začaly v noci procházet
obcí občanské hlídky. Do hlídky muselo poslat svého člena každé
domovní číslo.
21. září oznámila vláda, že se rozhodla postoupit některé kraje
v Sudetech Německé říši. Lidé začali hned vybírat své vklady v místní
Kampeličce. Ačkoli mohl každý vkladatel vybrat pouze 200,- Kč, bylo
v září a říjnu vyplaceno přes čtvrt milionu korun.
Od 23. září je železniční most přes Divokou Orlici střežen
čtyřčlennými hlídkami ve dne i v noci. Obec je povinna hlídky
vydržovat. Z hostince u Čižinských je jim donášen oběd a večeře.
25. a 26. září odjíždí z obce 9 selských povozů povolaných
vojenskou správou v Rychnově nad Kněžnou a před odvodní komisi
tamtéž jsou odvedeni i koně. Jen málokterý kůň se vrátil neodveden.
11 usedlostí zůstalo zcela bez koňského potahu. Tím pádem byl
nedostatek koní pro probíhající polní práce. Proto na žádost obecního
úřadu posílá vozatajský oddíl, umístěný v Brné, do obce 10 párů koní i
s vojáky.
30. září je nařízeno úplné zatemnění. Prodavač místní prodejny
Baťa zachytil ve 4 hodiny odpoledne zprávu na krystalku, že čtyři
velmoci rozhodly v Mnichově, abychom vydali sudetoněmecké okresy
Od 3. října jsou stavěny hlídky i k dřevěnému mostu přes Orlici na
silnici k Potštejnu.
5. října abdikoval prezident dr. Edvard Beneš.
9. října se do obce nastěhovali vojáci. Staví stráže na silnici do
Českých Libchav. Sopotničtí muži se začínají vracet domů
z mobilizace. Majitelé evidenčních koní a povozů si mají pro ně dojít
do Rychnova nad Kněžnou
11. října jsou Německé Libchavy obsazeny říšskými vojáky. Kdo
dojíždí za prací do Ústí nad Orlicí, musí si na obecním úřadě opatřit
propustku.
16. října se v hostinci u Martinců koná Posvícenská taneční zábava.
Je hojně navštívená, zejména vojáky. Po půlnoci dochází k incidentu,
když někdo vhodil oknem do kuchyně velký kámen. Do hlavy byl
zasažen důstojník, který tam právě večeřel. Musel být převezen do
nemocnice. Vojáci obklíčili hospodu, ale pachatele nezjistili. Po
hodině a půl směli tanečníci odejít domů.
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20. října přijíždějí do obce další vojáci. Velitel bydlí v hostinci u
Čižinských, vojenská kancelář je v čp. 281 (dnes Zemanovi),
velitelství v čp. 238 (dnes Šklibovi, původně dům p. řídícího
Frydrycha) a mužstvo je ubytováno v čp. 2, 9, 115, 116, 273.
V továrně se již 14 dní nepracuje, není dostatek příze, kterou dříve
dodávaly firmy ze zabraných Sudet.
22. října opět po dvou měsících hraje místní biograf
24. října je novým prezidentem republiky (tzv. druhé republiky)
zvolen Dr. Emil Hácha.
Vojáci již v obci téměř zdomácněli, chodí do rodin a pomáhají při
polních pracích.
4. prosince opouštějí vojáci Sopotnici, vracejí se do Vysokého
Mýta. Prý mnohá sopotnická dívka v ten den uronila slzičku. (Alespoň
tak to píše kronikář).
Spolkový život v obci, vzhledem k politickým událostem, toho roku
zcela ustal.
Dramatické události roku 1938 měly neméně dramatické
pokračování v roce 1939.
Z obecní kroniky vybral mc.

Jak jsem účinkovala v A-Z kvízu
Stalo se někdy v polovině května. Přijdu odpoledne domů ze
zkoušky a telefon hlásí zmeškaný hovor. Rodiče. Co se děje? Hrkne
ve mně. Obvykle si voláme večer nebo o víkendu. Vytáčím číslo, bere
to maminka. Podle hlasu soudím, že naštěstí žádná katastrofa na
obzoru. „To budeš překvapená, co je nového,“ praví matka, tajemná
jako hrad v Karpatech, a začala mi předčítat článek ze Sopotnického
zpravodaje o mé účasti v AZ kvízu.
Po pravdě řečeno: i když jsem úplně nejhůř nedopadla, ve skrytu duše
jsem doufala, že pořad nikdo nesleduje, nebo mě snad nepozná,
protože tréma vykonala své. Proč tedy lezu do televize, když pak chci,
aby mě nikdo neviděl, že? Kromě špatných odpovědí, na některé
celkem banální otázky mě mrzí ještě jedna věc. Veřejně, na kameru
ČT, jsem řekla, že Sopotnice je menší vesnice. To ale přece vůbec
není pravda! Obec s téměř tisícovkou obyvatel, v níž je mateřská i
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devítiletá škola, pošta, kostel, obchody, pohostinství, fotbalové hřiště,
lyžařský vlek a kdovíco ještě, nelze označit jako malou.
Myslím, že při mém výroku nadskočil i režisér, pan Eugen
Sokolovský. Při konkurzu, jehož součástí je i pohovor, se mě podobně
jako moderátorka zeptal, jak jsem se dostala k houslím. Řekla jsem,
že v jedné východočeské vesnici jsem chodila do hudebky. „V
které?“ zazněl režisérův dotaz. „V Sopotnici, ale to asi nebudete
znát,“ odpovídám. „Jak to, že ne, já jsem se narodil v Rychnově a přes
Sopotnici jezdím, to je nejdelší vesnice na cestě z Brna!“ „Jé, tak to
jsme rodáci, ale myslím, že Libchavy jsou dohromady delší,“ oponuji.
Housle jsou zapomenuty, bavíme se o tom, jak dlouho nám trvá cesta,
jak často rodný kraj navštěvujeme a tak. Kdyby tam nečekala spousta
dalších adeptů soutěže, krásně bychom si popovídali.
Napadá mě jedna věc :nevím, zda stačí omluva všem obyvatelům
Sopotnice. Teď abych se znova do soutěže přihlásila, pokusila se
projít konkurzem a opět veřejně, na kameru, svůj přehmat
dementovala. Pokud by se ke mně někdo z vás chtěl připojit, ať se
ozve. Zvu ho po natáčení na oběd.
Blanka Lau-Vanšurová

ZE SPORTU
Vítězná tečka za fotbalovým jarem
Posledním utkáním skončilo fotbalové jaro ve II. třídě okresního
přeboru. Pro naše fotbalisty to byl konec šťastný, když konečně
vyhráli. Ze 13 odehraných zápasů si odnesli 5 porážek, v 7 utkáních se
rozešli se soupeři s nerozhodným výsledkem a v tom posledním přišlo
přece jen vítězství nad Brandýsem nad Orlicí. Díky velmi dobrým
výsledkům v podzimním části soutěže (1. místo !!) odpadly sestupové
starosti. Konečné 8. místo v tabulce je za dané situace úspěchem. Po
celé jaro snad nebyl herní projev mužstva tak zoufalý, jak by se mohlo
zdát. Chybělo více střeleckého štěstí, bojovnosti a určitě i větší vůle
po vítězství. Výsledkové neúspěchy mužstva se bohužel projevily
slabší diváckou návštěvností na posledních domácích zápasech.
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Starosti s nápravou ponechejme vedení mužstva i hráčům samotným a
připomeňme si poslední výsledky.
Poslední výsledky :

8. 6. Sopotnice – Tatenice
1:1
14. 6. Mistrovice – Sopotnice
5:3
22. 6. Sopotnice – Brandýs n.O. 4:0

Konečná tabulka :

1. Verměřovice
2. Dolní Dobrouč
3. Mistrovice
4. Lanškroun B
5. Tatenice
6. Brandýs n.O.
7. Jablonné n.O.
8. SOPOTNICE
9. Albrechtice
10. Sruby
11. Rybník
12 Červená Voda
13. Kerhartice
14. Luková
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18
16
16
14
12
13
10
10
7
6
5
6
5
3

4 4
7 3
4 6
3 9
8 6
4 9
9 7
9 7
4 15
6 14
8 13
5 15
7 14
4 19

71:24 58
60:33 55
66:38 52
60:38 45
60:31 44
56:43 43
45:36 39
45:40 39
30:59 25
33:60 24
45:60 23
32:55 23
28:53 22
28:90 13

==================================================
Inzerce

RULANDSKÉ ŠEDÉ
MÜLLER TURGAU

48 Kč / 1 l
40 Kč / 1 l

FRANKOVKA
MODRÝ PORTUGAL

43 Kč / 1 l
43 Kč / 1 l

==================================================
Inzerce

Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, učitelé ZŠ a MŠ, Jan Antušek, Blanka
Lau-Vanšurová, Andrea Petříčková, Dana Malinová
Děkujeme všem, kteří s 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 (případně i na
papíře) na obecním úřadě. Děkujeme
Redakce.
Chyba tisku vyhrazena.
Vydáno 9.7.2008
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