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     Ročník 20                                  číslo 1     únor 2020 
 

Vážení občané, 
do rukou se vám dostává první číslo Zpravodaje obce Sobčice tohoto roku, který informuje o všem, co se událo od 10/2019 

do 01/2020 v naší obci, co se děje a co se připravuje. Opět nebude chybě článek z mateřské školy, knihovny a od SASKY.   

     
Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice 
Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních (v období říjen 2019 – leden 2020) projednalo a schválilo: 
 

 Prodej pozemku p.č. 694/12 o výměře 21 m2, druh pozemku – 
ostatní plocha (pozn.: pozemek před budovou kovárny), na 
základě znaleckého posudku, který byl vypracován na     
5.250,- Kč, 

 

 Výši poplatku VODNÉ a STOČNÉ  
Pro rok 2020 byl schválen poplatek za vodné ve výši 

26,09 Kč bez DPH a stočné ve výši 8,- Kč vč. DPH. Poplatek za 
popelnice (směsný komunální odpad) a poplatek za psy 
zůstává beze změny. Pozn.: koncový zákazník se dočká od 1.5.2020 
snížení DPH na vodném z 15 % na 10 %.  

 

 Vstup do Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS ČR) 
SMS ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní 

působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze 
širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit 
především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů 
mezi obce a města v ČR, připomínkují nejrůznější legislativní 
návrhy, prezentují a prosazují potřeby menších obcí a měst, 
hájí zájmy venkova a jeho obyvatel a spolupracuje v boji proti 
korupci ve veřejné správě. Je silným partnerem vlády, 
parlamentu i krajů v ČR. Svým členským obcím (tedy i nám) 
poskytují různé benefity v podobě krizové a právní poradny, 
informace o změnách připravovaných i schválených zákonů, 
pořádají semináře k venkovu, dotacím apod. Obcím dále 
nabízejí pomoc s veřejnými zakázkami, dotacemi i GDPR (pozn.: 

tyto služby jsou zpoplatněné). Obec Sobčice platí za členství 
v tomto sdružení členský poplatek ve výši 3.100,- Kč (pozn.: 
poplatek se skládá z částky 2.500,- Kč na každou obec a dále 
z příspěvku 2 Kč na každého občana obce).  

 

 Nového pověřence GDPR obce Sobčice  
K 31.12.2019 podala paní Bucková rezignaci na funkci 

pověřence pro ochranu osobních údajů obce Sobčice a MŠ 
Sobčice. Zastupitelstvo obce rezignaci přijalo a zároveň 
schválilo nového pověřence ochrany osobních údajů, a to paní 
Helenu Kuthanovou ze SMS ČR. 

 

 Nařízení obce č. 1/2020  
Toto nařízení se týká zákazu podomního a pochůzkového 

prodeje na celém území obce Sobčice. U vjezdů do obce byly 
nainstalovány cedule, které upozorňují na tento zákaz.  

 

 Nákup koberce do tělocvičny mateřské školy. Realizace by měla 
proběhnout v únoru letošního roku. Celkové náklady jsou 
vyčísleny na 22.872,- Kč.  

 

 Žádosti o finanční dar: 
- organizaci TJ Sokol Chomutice ve výši 4tis. Kč pro rok 2019, 
- SDH Sobčice ve výši 10tis. Kč na podporu činnosti s dětmi a   
  mládeží pro rok 2019, 

   - Knihovně V. Čtvrtka Jičín ve výši 6tis. Kč pro rok 2020. 
 

 

 Dodavatele na obnovu střech 
Dne 8.12.2019 obec Sobčice vyhlásila výběrové řízení – 

veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele na 
realizaci projektu s názvem „Obnova střech na obecních 
budovách v obci Sobčice“. Lhůta pro podání nabídek 
končila dne 8.1.2020 v 18 hodin. V 18,15hod. zasedala 
hodnotící komise, která vyhodnotila nabídku p. Josefa 
Bartošky jako nejvhodnější, neboť splnila kritérium nejnižší 
nabídkové ceny. Nabídková cena veřejné zakázky činí 
675.620,- Kč bez DPH, 817.500,20 Kč vč. DPH 21%. V rámci 
toho projektu bude obnovena střecha na obecním domku 
č.p. 26 u hřiště, střecha na dvou kůlnách u MŠ a dále levá 
část střechy obecního hostince. Na tento záměr se 
pokoušíme získat krajskou dotaci. Pokud však úspěšní 
nebudeme, záměr bude celý financován z rozpočtu obce.  
 

 Vybudování veřejného osvětlení – 1 lampy u č.p. 84 
Již delší dobu jsme řešili problém s neosvětlenou částí 

obce podél řeky Javorky u č.p. 84. Nyní jsme získali všechny 
potřebné souhlasy k realizaci daného záměru, a tudíž 
v brzké době dojde k samotné realizaci. Celkové náklady 
jsou vyčísleny na 55.174 Kč vč. DPH 21%. Dodavatel bude 
B. Ulrych.  
 

 Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace 
(dále jen PD) na kanalizaci 

V únoru bude vyhlášeno výběrové řízení na 
zpracovatele PD projektu s názvem „PD - kanalizace s ČOV 
v obci Sobčice“. S tím souvisí i podání žádosti o dotaci do 
programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování 
pitnou vodou a odvádění odpadních vod pro rok 2020“, 
který každý rok vyhlašuje KÚ KHK. Na tento projekt lze 
maximálně získat 300tis. Kč.  

 

 Obnovu sochy sv. Vojtěcha 
V současné době probíhá poptávkové řízení – veřejná 

zakázka malého rozsahu na obnovu zapsané kulturní 
památky - Sochy sv. Vojtěcha, kterou bychom chtěli 
v letošním roce opravit. Chceme využít finančních zdrojů 
Ministerstva kultury ČR, které poskytuje prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností (ORP Hořice) dotaci na 
zachování a obnovu kulturních památek. Výše dotace je 
80%. Uzávěrka příjmu žádostí je 28.2. Nyní čekáme na 
vydání závazného stanoviska na obnovu výše zmiňované 
památky.   

 

 Rozpočet mateřské školy na r. 2020 
Obec Sobčice každoročně ke konci roku schvaluje 

rozpočet   své příspěvkové organizaci, tedy MŠ Sobčice, na 
rok následující. Mateřská škola bude z obecního rozpočtu 
podpořena částkou ve výši 207tis. Kč. Jedná se o stejnou 



výši, jako v loňském roce. S touto částkou poté hospodaří po celý rok.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rekonstrukci el. rozvodů v budově OÚ 

Ke konci roku 2019 byla zakoupena nová rozhlasová ústředna. Nebyla však uvedena do provozu, neboť to technické požadavky 
el. rozvodů neumožňovaly. Po hlubším přezkoumání bylo zjištěno, že některé el. kabely jsou v havarijním stavu a bylo nám 
doporučeno s touto situací něco urychleně dělat. Po projednání této situace na zasedání zastupitelstva obce bylo odsouhlaseno, že 
v budově obecního úřadu bude provedena nová 
instalace el. rozvodů. Někdo si však může položit 
otázku: „Proč chtějí měnit el. vedení, když je 
plánována nová výstavba obecního úřadu?“. Ano, obec 
takový záměr má a projektová dokumentace je téměř 
hotová. Výstavbu nového úřadu však současné 
zastupitelstvo nevidí jako hlavní prioritu obce, kterou 
by chtělo v několika blízkých let realizovat. Náklady dle 
projektové dokumentace byly vyčísleny na 
18.432.043,- Kč. Po dobu našeho působení na obci, tj. 
podzim 2022, se chceme nejvíce soustředit na 
zpracování PD na vybudování kanalizace s ČOV, opravu 
obecního majetku, zeleň, kulturu, památky apod.  

 

Různé – další zprávičky z obce  
 
 
 
 
 Kulturní akce pro r. 2020 

- únor/březen – maškarní karneval pro děti  
- duben – sběr odpadků (4.4.) 
- květen – stavění májky (1.5.), posezení nad kronikou 
- červen – den dětí 
- srpen – sportovní den, sousedské posezení: hudba SERVIS VOKAP (29.8.) 
- září – Zahrada Čech v Litoměřicích - autobusový zájezd (12.9. nebo 13.9.), drakiáda 
- říjen – lampionový průvod (31.10.), výsadba prostoru u kostela 
- listopad – rozsvícení vánoční stromu (29.11.) 
- prosinec – zpívání v kostele (23.12.), vánoční sobčický běh 

 

VÝVOZ SEPTIKU 
Lidé, kteří mají zájem o vývoz septiku, ať se hlásí každou středu v době úředních hodin od 17–19 hod. na Obecním úřadě 

Sobčice. Děkujeme.  

 

finální návrh nového obecního úřadu 



 Podané žádosti o dotaci 
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o plánech v oblasti dotací pro letošní rok. Na konci loňského roku jsme podali 

žádost o dotaci do programu 107290 Zachování a obnova historických hodnot I. Ministerstva vnitra ČR na obnovu Pomníku padlým 
včetně oplocení. Výsledky, zdali jsme s žádostí byli úspěšní či nikoliv, se dozvíme v průběhu letošního roku. Plán obnovy – r. 2021 (dle 
pravidel dotačního titulu). Velice bychom si přáli, abychom s žádostí byli úspěšní, neboť letos tomu bude 100 let, co byl pomník 
zhotoven kameníkem Josefem Frýbou. Dne 31.10. toto výročí bude připomenuto v rámci připravované akce „Lampionový průvod“.  

Dne 13.1.2020 byla na KÚ 
Královéhradeckého kraje odeslána 
žádost o dotaci na obnovu střech na 
obecních budovách (pozn.: levá část 
střechy obecního hostince, kůlny 
v prostranství zahrady MŠ a domek 
č.p. 26 u sportovního areálu), dále na 
pořízení mobiliáře – 3ks informačních 
tabulí, 2ks laviček, 1ks odpadkového 
koše a také na výsadbu zeleně (pozn.: 
plácek u kostela). Marií Novotnou, 
(pozn.: studentka Mendelovi univerzity, 

obor Zahradní a krajinářská architektura), 
byla zpracována vizualizace – návrh na 
ozelenění tohoto prostoru, a protože 
se návrh zastupitelstvu velmi líbil, 
nechali jsme si dopracovat osazovací 
plán a položkový rozpočet projektu.  

Na podzim letošního roku dojde k samotné realizaci, na které se budou podílet zastupitelé, členové SASKY a také „VY“, pokud 
budete chtít pomoci.  

 
 

Obnova polní cesty k Morovému křížku 
Dalším naším „smělým plánem“ je obnova historické polní cesty vedoucí k Morovému křížku, který v současné době „trčí“ 

uprostřed pole bez jakéhokoliv přístupu. Pamětníci nám potvrdili, že touto cestou se chodívávalo až do sousední obce. Cesta byla 
zničena (rozvorána) bez souhlasu obce, a protože pozemek (cesta) je stále v majetku obce, za který nám nikdo neplatí žádné 
pachtovné, rozhodli jsme se tuto cestu obnovit a zároveň vynaložit všechny síly pro získání dotace z MZe ČR na obnovu této památky. 
Na jaře letošního roku dojde k vyměření zmiňované cesty.  
 

Výběr poplatků za komunální odpad 
Finanční výbor obce Sobčice bude v sobotu 22.2.2020 od 14 do 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu vybírat 

poplatky za komunální odpad, psy a stočné.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLATBU MŮŽETE TAKÉ PROVÉST BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET OBCE  
č. účtu: 1165194389/0800, jako variabilní číslo uvádějte číslo popisné nemovitosti a  

do předmětu uveďte účel platby. DĚKUJEME.  
 
 

Výše poplatku za popelnice a pytle:  

- 60l ………………………… 1.464,- Kč  - 120l …………………… 1.863,- Kč* 
- 80l ………………………… 1.610,- Kč  - 240l …………………… 3.687,- Kč 
- 110l ………………………. 1.863,- Kč*   

 

- pytel o objemu 60l …….. 35,- Kč/ks 
- pytel o objemu 120l ….. 70,- Kč/ks 

 

pozn.: * u vlastní popelnice bude odečtena částka 137,- Kč. Četnost svozu 1 x 14 dní.  
 

Výše poplatku za psy: 
- 50,- Kč/pes 

 

Výše poplatku za stočné 288,- Kč/osoba/rok 
Zákon určuje počet kubíků na osobu/rok, tj. 36 m3/osoba/rok. S touto hodnotou nikterak hýbat nemůžeme. Pouze s výší 
poplatku za m3, který byl pro letošní rok stanoven na 8,- Kč/m3. 
 

pozn.: výpočet stočného: 36 m3 x 8,- Kč = 288,- Kč/osoba/rok. Tento poplatek platí všichni, kteří bydlí v obci Sobčice bez ohledu 
na to, zdali tu mají trvalý pobyt. Žádné úlevy (např. pro děti a důchodce) zákon neumožňuje. Lidé, bydlící v bytové jednotce, 
vycházejí z hodnoty 35 m3/osoba/rok. Lidé, jejichž nemovitost není napojena na obecní kanalizaci, poplatek stočné neplatí.  

HOSPODAŘENÍ OBCE, stav k 31.1.2020: 
- účet u ČNB …………………………………………….      85.400,- Kč 
- účet u České spořitelny ………………………… 4.917.865,- Kč  
- pokladna …………………………………………..…..         48.556,- Kč 



. . . . . . pokračování příběhu Vobořilův statek č.p. 49 
 

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme se podrobně věnovali situaci, která v podzimních měsících loňského roku panovala 
kolem domu č.p. 49 (dále „Vobořilův statek“). Uběhly tři měsíce a my jsme se 
posunuli, troufnu si říci, o velký krok kupředu.  

Vše začalo osobním setkáním majitelky (1/3) domu, která odmítla prodej 
domu „panu XY“ se záměrem vybudování sociálního bydlení. Záměr obce, využít 
pozemek pro výstavbu RD, se jí zalíbil, proto jsme nákup nemovitosti včetně 
zahrady schválili v zastupitelstvu dne 24.11.2019 za 2.450.000,- Kč.  

Dne 17.1.2020 proběhla osobní prohlídka domu včetně přilehlých budov. 
Stav všech budov nás mile překvapil, nejsou v havarijním stavu, jak jsme si 
původně mysleli. Tentýž den mezi majitelkou (1/3) domu a obcí Sobčice byla 
podepsána „Smlouva o budoucí smlouvě kupní“, která obci zaručuje, že poté, co 
majitelka (1/3) domu získá zbylé 2/3 a stane se vlastnicí celého celku nemovitosti, 
bude do jednoho měsíce sepsána kupní smlouva, na základě které obci prodá celý 
pozemek, který se skládá z p.č. 57/2 zahrada o výměře 2919 m2, st. p.č. 47/1 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1363 m2 a p.č. 57/8 ostatní plocha o výměře 
87 m2.  

 
 

Přehled výdajů obce Sobčice r. 2019 
 16.090,- Kč   doplatek obce firmě Stavoka Kosice za provozování vodovodu v obci. Z důvodu nízkého odběru vody se obec spolupodílí   

                                      na nákladech. V loňském roce to bylo např. 15.877,- Kč.   

 198.442,- Kč  rekonstrukce podkrovní místnosti v budově obecního hostince. 

 368.872,24 Kč  vybudování zázemí pro kontejnery (prostranství pod obecním úřadem). 
 550.000,- Kč  nákup nemovitosti u hřiště. 

 190.000,- Kč  nákup pozemku u kostela. 

 34.212,- Kč   nákup osvětlení včetně zapůjčení vysokozdvižné plošiny. Celkem bylo zakoupeno 260 m osvětlení. 
Touto cestou bych chtěla velmi poděkovat panu Jiřímu Sýkorovi, který nám několik dní pomáhal s instalací nového 
osvětlení bez nároku na finanční odměnu. Moc děkujeme za tento sponzorský dar.  

 129.990,- Kč  nákup zahradního traktůrku. 
 31.456,- Kč   vybudování plotu na hřišti a u MŠ. Velké poděkování patří SDH Sobčice a všem, kteří se podíleli na realizaci tohoto  

                                      záměru.  

 3.689,-  Kč   nákup kompostérů u hřbitova. 

 35.000,- Kč   finanční dary (Českému rybářskému svazu, z.s., MO Ostroměř, Knihovně V. Čtvrtka, Jičín, Domácímu hospici Duha,  
o.p.s., Hořice, TJ Sokol Chomutice, SDH Sobčice, organizaci Sportem proti bariérám, Lince bezpečí). 

 33.348,- Kč   nákup přileb pro JPO SDH Sobčice. 
 43.650,- Kč   kryty na topení včetně skříňky na hasicí přístroj do MŠ Sobčice. 
 49.250,- Kč   modernizace rozhlasu. 

 87.875,- Kč   kultura (kulturní a sportovní akce obce, vítání občánků, gratulace vč. balíčků pro seniory, odměny za  
organizaci akcí). 

 249.720,- Kč  odpady (234.235,- vývoz popelnic a pytlů na směsný odpad, 32.000,- Kč velkoobjemový odpad, 15.000,- Kč bioodpad,  

                                      500,- Kč vývoz oleje). Příjmy za odpady 190.000,- Kč.  

 210.700,- Kč  zeleň (128tis. Kč – sekání, odvoz trávy, nátěr herních prvků a laviček, stříkání plevele, 14tis. Kč – oprava traktůrků,  

                                      48tis. Kč – nákup benzínu, barev a materiálu, 11tis. Kč – výsadba zeleně, 10tis. Kč – ošetření/prořezání kaštanů na návsi   
                                          a ostatních stromů).  

 15.000,- Kč   zpracování PD – ozelenění plácku u kostela.  

 

Pozvánka 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dětský divadelní spolek Damiánek 
v Sobčicích nacvičil muzikální pohádku 

Zlatovláska 
Všichni, kdo máte rádi pohádky, jste srdečně zváni na premiéru tohoto představení. 

V neděli 29.3.2020 ve 14 hodin 
v sále obecního hostince v Sobčicích. 

Vstupné dobrovolné! 

 



Zprávy z mateřské školy 
První pololetí školního roku je téměř za námi ani nevíme jak. Na konci října jsme s dětmi úspěšně ukončili sportovní školičku 

s medailemi na krku. Projektový den „Vesmír“, na který jsme se začátkem listopadu s dětmi moc těšili, nezklamal naše očekávání. Děti 
zkoušely přemoci gravitaci skoky na trampolíně a také posílaly prostřednictvím rakety pozvánky do vesmíru, ve kterých zvaly 
k návštěvě naší planety. Na pozvánku měly za úkol namalovat, co je na naší planetě nejlepší. Pro některé to byla maminka, pro jiné 
zemědělská technika nebo projížďka tatínkovým autem. Vrcholem 
bylo sférické kino, které nafouklo stan přes celou tělocvičnu, a 
promítalo v něm pohádku Příležitostní astronauté, ve které se děti 
seznamovaly s vesmírem. 

Také proběhly dva odborné semináře a to na téma „Funkční 
a nefunkční komunikace“ s psycholožkou a autorkou několika knih 
Mgr. Martou Helingerovou a seminář „Jak předcházet rizikovému 
chování u dětí“ s Bc. Miroslavem Zavadilem, Dis., který pracuje 
především jako terapeut v Centru rodinného poradenství 
v Nymburce. Semináře hodnotím jako vydařené a inspirující v naší 
náročné rodičovské práci. Dalšími plánovanými semináři jsou 20.2. 
„Odměny a tresty - co místo nich?“ a 17.3. „Jak stanovit hranice a 
neříkat NE“. Jste srdečně zváni! 

Před Vánocemi nám vánoční besídku překazila vysoká 
nemocnost dětí, proto jsme se rozhodli zahrát Betlémský příběh po 
Novém roce. Děti se moc snažily vystoupení po delší odluce oprášit a 
znovu nacvičit. Myslím, že si děti vystoupení moc užily, přesto ještě 

zapracujeme na hlasitějším projevu ���� 

Zprávy o naší školce se šíří i do blízkého okolí a od Nového 
roku přibyly ve školce dvě nové děti. Momentálně tedy do školky 
dochází 18 dětí. 

Minulý týden k nám do školky zavítalo Maňáskové divadlo 
Šternberk s pohádkami O perníkové chaloupce, Červené klubíčko a 
Kohoutek a slepička. Nyní už se těšíme na projektový den 11.2.  
„Z pohádky do pohádky“ se spisovatelkou Jitkou Mojžíšovou-
Vítovou. Rozjednané máme představení herce a muzikanta Ivana 
Urbánka nebo návštěvu ZOOparku Stěžery. 

Přiloženou pozvánkou Vás také zveme na Den otevřených dveří v sobotu 21.3. od 14 do 16 hod. 

Za mateřskou školu  
Mgr. Lucie Adametzová, ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

Zkouška Betlémského příběhu  
Projektový den „Vesmír“ 



Zprávy z kultury 
Rozsvícení vánočního stromu 

Adventní čas nemohl jinak začít než tradičním 
„Rozsvícením vánočního stromečku“. Protože se nám z loňského 
roku osvědčila suchá varianta, rozhodli jsme se tuto akci opět 
uspořádat na sále obecního hostince. Na návštěvníky čekal 
vyzdobený sál vánoční tematikou, kterou zajistilo obecní 
zastupitelstvo, dále byla vytvořena výstavka fotografií, která 
byla rozdělena do tří bloků: hasiči, obecní - kulturní akce a 
mateřská školka. Občerstvení zajistily místní ženy v podání pí. 
Horákové, Václavíkové, Bílkové a Stuchlíkové. O kulturní 
program se postarali děti z místní mateřské školky, děti 
z kroužku „Hýbánky“ a žáci ze ZŠ Chomutice. Všem se 
vystoupení moc povedlo, a proto si každý domů odnesl sladkou 
odměnu. Na závěr nechyběla ani vánoční tombola – losování o 
drobné dárečky od sponzorů. Podvečer nemohl být zakončen 
jinak než tradičním rozsvícením stromečku na návsi. Pro letošní 
rok jsme ho oblékli do nového kabátku v podobě několika 
stovek drobných světýlek. Vše se povedlo na jedničku a na 
tvářích každého z nás bylo vidět, že už se všichni moc těšíme na 
Vánoce. Všem patří velké poděkování za to, že pomohli 
s přípravou a organizací této kulturní akce. Děkujeme. 
 

Zpívání v kostele 
V předvánočním čase, v pondělí 23. prosince, jsme se 

opět po roce sešli vánočně naladěni v kostele sv. Prokopa, 
abychom si zkrátili čekání na Ježíška společným zazpíváním 

koled. Pro všechny byly připraveny zpěvníky a proti prochladnutí 
se podávaly teplé nápoje.  Během tohoto podvečera bylo možné 
přispět symbolickým finančním příspěvkem na obnovu 
morového křížku, který obec chce v blízké době opravit. Celkově 
se v této sbírce vybralo 3.277,- Kč. Tímto moc děkujeme všem, 
kteří přispěli a vítají obnovu našich památek. Poděkování rovněž 
patří akční skupině SASKA, která se o akci postarala a vše 
nachystala. 
 

Sobčický vánoční běh 
V sobotu 28. prosince tu odstartoval nejen vánoční běh, 

ale pravděpodobně i nová tradice. Uskutečnil se tu první ročník 
„Sobčického vánočního přespolního běhu“. Začátek byl ve 
13:30, kdy se před obecním úřadem sešel hojný počet 
účastníků, kteří na startu získali čelenku s logem běhu a siluetou 
Sobčic. Následovala společná rozcvička a chvíle se ještě posilnit 
něčím dobrým na zub nebo zahřát horkým nápojem. Na výběr 
byly dvě trasy, jedna zhruba 7 km dlouhá, druhá cca poloviční. 
Každý si tak mohl dle svých možností a schopností zvolit délku 
trasy a to, zda ji zdolá během, či chůzí. V cíli všechny mohl hřát 
nejen dobrý pocit z kilometrů v nohou, ale i thajská polévka, 
která byla podávána. Hlavou této akce je paní Lucie Krejčová, 
které patří velké poděkování, podobně jako SASCE a dalším, 
kteří se na akci podíleli. 

Jana Hetfleišová

 

O životě a aktivitách v Sobčicích 
V jednom z minulých Zpravodajů jsem se pokusila shrnout do jedné „procházky obcí“ možnosti vyžití ve společenských a 

sportovních aktivitách. Že se všechny akce připravují, a určený čas je někdo musí zajistit, je jisté. Že za každou přípravou stojí vždycky 
skupina nadšenců, možná lépe vyjádřeno obětavců, je také zřejmé. 

A zase bychom se mohli projít obcí a vyjmenovávat – ten se zabývá myslivostí, tihle rybaří, ta obětavě pomůže při všech 
sportovních akcích a není sama. Vždycky přijde několik členů rodiny a zapojí se, třeba i v přestrojení za vodníka, zajíce, ježibabu, 
indiána apod. Ten je u hasičů a s celou partou kamarádů vždycky pomůže. Další věnuje svůj volný čas dětem a sklízí úspěchy v podobě 
dětských medailí. Ta ráda sportuje, a své nadšení lehce předává ostatním. Tihle sousedé mají rádi hudbu a ta obětavě naučí zájemce 
hrát na hudební nástroje. Tamta je nadšená režisérka, a proto můžeme každý rok vidět nové dětské divadelní představení. 

U dalších vždy dostanete květinové dary, o kousek dál sadbu zeleniny a bylinek. Tamti bez problémů pozvou na připravenou 
výstavu nebo koncert návštěvníky z obce i okolí. Zapojují se i chalupáři, takže můžeme například zpívat koledy v kostele, oslavovat 
celospolečenská výročí, setkávat se, povídat si. 

V tomhle domku se sejdou kamarádky a upečou během jednoho odpoledne svatební koláčky pro nevěstu a ženicha. Tihle 
mladí nakreslí plakát, omalovánku, vytvoří příspěvek na internetové stránce obce. 
Sportovci, kteří sportují „jen tak pro radost“ uspořádají turnaj až již v malé kopané nebo v ping pongu, popřípadě šipkách. Občas se 
domluví a uspořádají zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi. Nadšení neopouští sportující maminky, při závodění je možné fandit i 
sportujícím babičkám. 

Všechny tyto aktivity v naší malé obci jsou schopni a ochotně dělat místní občané. Řadu let jsem mnohé z těchto akcí 
dokumentovala, byla jsem přítomna u toho, když se dařilo a nadšení nebralo konce. Byla jsem i u toho, když se něco nepovedlo. Obě 
tyto možnosti lze očekávat, pokud se něco dělá. Píšu tento příspěvek po dohodě s paní starostkou. Na OÚ si váží každé 
z vyjmenovaných aktivit. Je moc dobře, že je tu tolik šikovných a ochotných lidí. Všem je dobré poděkovat a společně pokračovat. 

 

    Jitka Šidáková  
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Sbor dobrovolných hasičů SOBČICE 
Vás srdečně zve na tradiční 

 
 

který se koná v sobotu 15.2.2020 od 20:00 hod. 
na sále obecního hostince v Sobčicích. K tanci a poslechu hraje skupina Fanda a jeho banda. 

Losování darů od sponzorů. 

  


