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Ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních (v období květen - srpen) projednalo a schválilo:
- Ošetření památné „Žižkovy“ lípy
Provedli jsme poptávku po arboristech, kteří vlastní
certifikát k ošetřování památných stromů. Na doporučení MěÚ
Hořice byl osloven pan Přibyl z Hořic, který provedl důkladný
průzkum stromu, včetně velké dutiny, která byla napadena
hnilobou. Výsledek průzkumu je bohužel špatný. Rozsah dutiny
je větší, než byl původní předpoklad. Dojde k radikálnímu řezu
lípy a to minimálně o 40%. Byl nám předán posudek, podle
kterého bude odborně ošetřena památná lípa. Vše za dozoru
odboru životního prostředí. Předběžně jsou náklady vyčísleny
na 13.915,- Kč.

- Nákup 2ks odpadkových košů na psí exkrementy
Rozhodli jsme se pořídit 2 odpadkové koše na psí
exkrementy, které budou umístěny po obci. První vytipované
místo je plácek „u spojovačky“ a druhé v ulici „Na Rybníčku“
v zatáčce u Javorky. Celkové náklady činily 6.716,- Kč. Žádáme
občany, aby sbírali „hovínka“ po svých psích miláčcích a
vyhazovali je do košů k tomu určených, nebo do dalších nádob
na odpad. Děkujeme.
- Pořízení 3ks informačních tabulí
Další naše činnost bude směřovat k vytvoření 3ks
informačních tabulí, které budou mít své konkrétní téma. První
tabule bude zaměřena na historii o kostelu, druhá o obci a třetí
tabule bude obsahovat informace o pomníku padlým.
- Předfinancování projektu mateřské školy
Zastupitelstvo schválilo žádost mateřské školy o
předfinancování
projektu
čerpaný
z EU
v rámci
zjednodušeného vykazování projektů tzv. „Šablon“ na realizaci
projektových dnů pro děti, seminářů s odborníky pro rodiče a
na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve výši
116.560,- Kč do doby, než bude dotace připsána na účet.
Předpokládaný termín připsání dotace je 02/2019. Jedná se o
100% dotaci, tudíž žádné náklady obci ani školce nevzniknout.
Po předložení „Rozhodnutí o přidělení dotace“ bude mezi obcí
a školkou sepsána „Smlouva o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu obce Sobčice“, kde budou zohledněny
všechny potřebné termíny a další informace, které si vyžaduje
dotační program.
- Rekonstrukce podkrovní místnosti v hostinci
Na
srpnovém
zasedání
zastupitelstva
byla
odsouhlasena rekonstrukce podkrovní místnosti v obecním
hostinci, čímž dojde k vybudování další místnosti k obývání pro
pana hostinského. Věřte, že pro zastupitele to bylo nelehké

rozhodování a po zhodnocení všech kladů i záporů, jsme se
rozhodli pro rekonstrukci. Hlavním důvodem byl fakt, že jsme
rádi, že máme VŮBEC někoho, kdo chce provozovat hostinec
v naší obci, neboť nelze mluvit o velkém výdělku z této
činnosti. V sousedních vesnicích jako například v Chomuticích
či Třtěnicích hledají nového provozního obecní hospody a
věřte, že mohou mít velké problémy, aby se někdo sehnal. My
naštěstí tento problém prozatím řešit nemusíme, proto
uděláme vše, co bude v našich silách, abychom provoz
hospůdky a tím i zajištění kulturních akcí v naší obci udrželi.
- Výměna kontejneru na odpad u hřbitova
U hřbitova byl zrušen velký kontejner a nahrazen
plastovou popelnicí. Důvodem byly velké komplikace při
vyjednávání vývozu tohoto odpadu a dalším důvodem bylo
časté vyhazování odpadu, který do kontejneru v žádném
případě nepatřil, např. elektroodpad, zahradní nábytek, černé
neidentifikovatelné pytle atd.
- Přemístění kontejneru na bioodpad
Kontejner na bioodpad byl přemístěn do ulice (směr na
Kabáty) k topolům, naproti „záhonům“ a tuto změnu
odsouhlasilo zastupitelstvo. Současný stav byl nevyhovující,
pozn.: časté vjíždění motorových vozidel na hřiště, narušení
zázemí pro trénování mladých hasičů či případné komplikace
při vjezdu nákladního automobilu pro nakládku bioodpadu po
natažení nového plotu, který je naplánován na podzim
letošního roku.
Po přemístění kontejneru se objevily velké
komplikace/stížnosti od místních občanů, kteří bydlí v těsné
blízkosti a nepřáli si, aby nadále tento kontejner byl zde

tj. dne
5.10. bude kontejner přemístěn zpět ke hřišti – do
zahrady patřící domku u hřiště. Vše máme vyjednané
umístěn. Žádostem jsme vyhověli a při příštím svozu,

s majitelkou pozemku a tímto ji moc děkujeme za její souhlas a
pomoc.
Téma „kam umístit kontejner na bioodpad“ však
nekončí. Do budoucna budeme muset tento problém znovu
řešit. Je jednoduché říci: „já ho tady u svého domu nechci“,
mnoho lidí jen kritizuje, ale už neumí poradit a neřeknou, kam
ho přemístit, aby tedy nikomu nevadil. Moc možností není a
obec nemá pozemky, kam by šel kontejner umístit. Pár návrhů
bylo – ke hřbitovu, nebo za Javorku? Ano, to by šlo, ale kdo
bude hlídat, aby do kontejneru nebyl vyhazován odpad, který
tam nepatří. Budeme každý měsíc trnout, jestli k vývozu dojde

či nikoliv? A pokud ne, kdo bude platit extra vývoz do Popovic
na skládku? Jak se zdá, není to lehké téma a nebude.
Otázku přemístění bioodpadu jsme řešili více než ¾
roku, nebylo to bezmyšlenkovité, jak si asi mnozí myslí. Nejsme
dokonalí a neomylní a ani to netvrdíme, jsme jen lidé a přála
bych každému, aby měl možnost si vyzkoušet, jaké to je být
zastupitelem. Mít starosti s chodem a administrativou obce.
Možná by se i ledacos změnilo….
Termíny svozu BIOODPADU - 5.10., 2.11. a 30.11.
- Rekonstrukce chodníku za budovou MŠ
Do poloviny října bude zrekonstruován chodníček za
budovou mateřské školy, který je v havarijním stavu a hrozí
přivodění úrazu. Je využíván nejen dětmi mateřské školky, ale

také nájemníky obecního bytu. Byl vybrán dodavatel a to pan
M. Čapek, který podal nejnižší cenovou nabídku. Náklady jsou
vyčísleny na 66.000,- Kč. Dále bude vytvořen kousek zpevněné
plochy/chodníčku mezi zelení (břízou a drobnou výsadbou
stromečků) hned u vstupu na hřiště po pravé straně směrem
k herním prvkům.

- Vybudování zázemí pro kontejnery
Na podzim letošního roku bude pod obecním úřadem
vybudováno zázemí pro kontejnery na tříděný odpad, včetně
zpevnění přístupové cesty.
Barešová

Kulturní akce pro rok 2018




dne 22.9.2018 od 14 hodin „Drakiáda“ na místním hřišti.
dne 2.12.2018 „Rozsvícení vánočního stromu.
dne 23.12.2018 „Charitativní vánoční koncert Miroslava Vobořila“ v kostele sv. Prokopa Sobčice.

Výzva k zaplacení poplatku stočné
Žádáme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek stočné pro rok 2018 či neuzavřeli s obcí „Smlouvu o
odvádění odpadních vod“, aby tak učinili nejpozději do poloviny října 2018.

Zprávy z obce . . .
 Oprava prasklého potrubí v bytě a stropu v kuchyni v obecním hostinci
V minulém čísle jste byli informováni o prasklém vodovodním potrubí v bytě obecního hostince, který byl způsobem velkým
mrazem a špatně provedeném zateplení při prvotní rekonstrukci bytu. Potrubí bylo nově nataženo zevnitř bytu, tudíž k promrzání
potrubí už by nemělo docházet. Poté byly provedeny drobné zednické práce v kuchyni hostince, opravena díra ve stropě a snížen a
zateplen strop. O rekonstrukci potrubí se postaral pan Š. Bílek, náklady celkem 8.762,- Kč, o zednické práce pan M. Čapek, náklady
celkem 28.962,- Kč.

 Oprava místní komunikace u hřiště
Na jaře letošního roku byla obnovena komunikace u hřiště. Poté byly připraveny podklady pro kolaudaci, která proběhla dne
19.7.2018 pracovníkem MěÚ Hořice. Vše proběhlo v pořádku a „kolaudační rozhodnutí“ jsme získali dne 30.7.2018.

 Reklamace na vodovodní přípojky
V polovině září jsme podali reklamaci na propadlé vodovodní přípojky a další závady, které se na vodovodu projevily.

 Instalace mříží do oken obecního skladu, zpevnění vrat a montáž branky na hřišti
Firmou kovářství Pour byla provedena instalace mříží do oken a zpevnění vrat obecního skladu a dále montáž chybějící branky na
hřišti.

 Výsadba zeleně ke sv. Linhartovi
V minulém čísle obecního zpravodaje jste byli informováni o podání žádosti o dotaci do Nadace ČEZ na výsadbu aleje ke sv.
Linhartu. Žádost se nám podařilo, i po velkých problémem, podat. Avšak ne v takové podobě, kterou bychom si přáli. Původní záměr
byl provést výsadbu z obou stran cesty. Z této myšlenky bylo upuštěno, neboť se objevily ze strany zemědělského družstva obavy
v podobě: neprůjezdnosti cesty velkou technikou, velký zábor orné půdy apod., a tyto obavy nám byly sděleny necelé dva dny před
uzávěrkou příjmu žádostí o dotaci, kdy už jsme měli všechny podklady zpracované a zbývalo už jen žádost odeslat. Nicméně jsme to
nevzdali a žádost jsme podali. Projekt řeší prozatím výsadbu 10 ks javorů po pravé straně cesty (směr ke sv. Linhartu). Vzdálenost
mezi stromy bude 30m a je to z toho důvodu, že výsadbu plánujeme i na druhé straně cesty, tím by byly mezery mezi stromy po 15m.
Pokud se nám tento záměr se zemědělským družstvem nepodaří vyjednat, provedeme dodatečnou výsadbu stromů na pravé straně
v příštím roce. Dne 30.8.2018 jsme obdrželi „Rozhodnutí o přidělení dotace“ ve výši 33.880,- Kč. Výsadba proběhne na podzim
letošního roku a budeme potřebovat i Vaši pomoc, neboť podmínkou nadačního příspěvku je zapojení veřejnosti do zmiňované
výsadby. O termínu výsadby Vás budeme včas informovat a předem děkujeme za pomoc s realizací tohoto záměru.

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.
Děkujeme.

Hospodaření obce
Stav finančních prostředků obce Sobčice:
- na bankovním účtu u České spořitelny ……………
- na bankovním účtu u ČNB ………………………………..
- v pokladně …………………………………………………….…

3.093.433 Kč
677.530 Kč
12.480 Kč

 Obnova veřejného osvětlení v obci
Velkou radost máme z úspěšné žádosti o dotaci ve výši 302.400,- Kč s názvem
„Obnova veřejného osvětlení v obci Sobčice“, která byla podána do Programu obnovy
venkova Královéhradeckého kraje, číslo podprogramu 18POV12 „Komplexní úprava
veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava a údržba místních
technické a dopravní infrastruktury“. Bylo provedeno výběrové řízení – veřejná
zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů.
Celkem jsme obdržely 3 cenové nabídky, kritériem pro výběr dodavatele byla nejnižší cenová nabídka. Tu podal pan B. Ulrych
z Vojic, s kterým byla dne 31.8.2018 uzavřena „Smlouva o dílo“. Celkové náklady projektu budou činit 760.606,- Kč. Výstupem
projektu je komplexní výměna stávajících technicky nevyhovujících světelných těles – celkem 51 ks za nová LED svítidla s možností
dálkového řízení (ústřednou) světelného toku, s vysokou světelnou účinností, s moderní konstrukcí krytů a dále pořízení 1ks centrální
řídící jednotky včetně software a 51 ks modulů pro systém řízení osvětlení. Termín plnění je 31.8.2018 – 31.10.2018. Poté bude
zpracováno závěrečné vyúčtování dotace.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
 Obecní kanalizace – VYHODNOCENÍ
V květnu a červnu proběhlo firmou ENVIROX pročišťování a monitoring obecní kanalizace. Celkové náklady na tuto akci činily
483.616,- Kč. Abychom mohli postoupit zase o krůček kupředu a směřovat toto velké téma „Vybudovat novou kanalizaci s čistírnou
odpadních vod či NIKOLIV“ k nějakému závěru,

je naplánováno setkání na sále obecního hostince dne 26.9.2018 od

17 hodin, kde Vám budou představeny videa a vyhodnocení stavu obecní kanalizace.
 Aktualizace povodňového plánu obce Sobčice
V letošním roce nám končí platnost povodňového plánu obce, proto zastupitelstvo schválilo zpracování nového dokumentu. Na
doporučení okolních obcí jsme oslovili pana Zdražila, který nám dokument zpracuje za 20tis. Kč, včetně schvalovacího řízení na Povodí
Labe a ORP Hořice. Dále za 2,5tis. Kč nám zpracuje „Povodňový plán vlastníka nemovitosti“, dokument, který se předá vlastníkům
nemovitostí, kteří jsou ohroženi povodněmi. Dotazník vyplní a vrátí zpět na obecní úřad. Tím bude naplněna povinnost daná zákonem
č. 254/2001 Sb. v § 71, odst. 4. Tento zákon říká: Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo
mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce
jejich vlastníci. Za nesplnění této podmínky hrozí pokuta od ORP nebo ČIŽP do 100.000,- Kč.

 Údržba zeleně v obci Sobčice
Od června máme nové dva pracovníky na údržbu zeleně a to pana P. Žaluda a T. Ledvinku. Během letních prázdnin výrazným
způsobem zvelebili hřbitov a okolí, veřejná prostranství v obci a budou využívány i na drobné manuální práce. Tímto bych jim chtěla
velmi poděkovat za dosavadní skvěle odvedenou práci. Zhostili se této „nevděčné“ práce na výbornou a do budoucna si mohu přát jen
jediné, aby u této činnosti vydrželi co nejdéle.

 Digitalizace obecních kronik
Jsme v kontaktu s ředitelem Státního okresního archivu Jičín, u kterého jsme si objednali digitalizaci obecních kronik. Tuto službu
provedou zcela zdarma. Přesný termín však není znám. Jsme v pořadníku. Po provedení digitalizace budeme ze strany archivu včas
informováni.
Vytyčení hranic nových parcel ke geometrickému plánu č. 256-15-217-1/2018. Majetkoprávní příprava stavby dálnice D35
ÚLIBICE – HOŘICE
Ve dnech 10.-14.9.2018 proběhlo vytyčování hranic trvalého záboru stavby (mezi Sobčicemi a Chomuticemi) v rámci
Majetkoprávní přípravy stavby dálnice D35 ÚLIBICE – HOŘICE.


 Dopravní nehoda v obci Sobčice
Ve středu 5.9.2018 v podvečerních hodinách u obchodu s potravinami se stala drobná dopravní nehoda, kdy návěs nákladního
automobilu poničil při couvání kontejner se sklem. Nehodu prošetřila Policie ČR, byl sepsán záznam o dopravní nehodě. Vše nyní řeší
pojišťovna. U svozové firmy byl objednán nový kontejner na sklo, do kterého budeme uklízet rozsypané sklo a sklo z rozbitého
kontejneru.

 Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Sobčice
Dne 31.10.2018 v 16hod. v budově obecního úřadu Sobčice (zasedací místnost) proběhne veřejné projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Sobčice, spojené s odborným výkladem projektanta. Veškeré informace ke změně naleznete na pevné úřední desce,
nebo na webových stránkách obce www.sobcice.cz/uredni-deska.
Barešová

Poohlédnutí za výročím oslav Sboru dobrovolných hasičů Sobčice
Vážení spoluobčané,
jen v krátkosti se zmíním o činnosti našeho sboru. Dne 9.6.2018 jsme oslavili pro náš sbor krásné 130. výročí od jeho založení.
I přesto, že celý rok panuje krásné slunečné počasí, tak v den našeho výročí jsme se nevyhnuli malé spršce, která nám však oslavy
nezkazila. Oslavu jsme započali u hasičské zbrojnice, kde nám starostka obce pí Barešová slavnostně odkryla nový smaltový znak, za
což ji tímto děkujeme. Od zbrojnice jsme se za doprovodu dechové hudby vydali průvodem k pomníku padlým, kde jsme uctili
památku našich bývalých členů. Odtud jsme pokračovali na hřiště, kde program pokračoval. Jen škoda, že při průvodu obcí nebylo více
diváků, protože těchto akcí je již pomálu. Doufám, že se všichni zúčastnění dobře bavili až do konce. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem členům a občanům, kteří nás při oslavách podpořili a navštívili. Zvláštní poděkování patří p. Tichému a AGRU
Chomutice za podporu našeho sboru. Děkujeme.
Během roku jsme absolvovali několik závodů v hasičském sportu. Především naši malí hasiči nám dělají radost, i když naši
muži se nedali zahanbit a letos to také všem nandali. Poděkování patří veliteli Marku Barešovi, protože nebýt jeho a maminek
některých dětí, tak bychom žádnou soutěž nenavštívili a to by byla velká škoda. Zároveň mi dovolte poděkovat Vám všem, kteří nás
jakkoli podporujete.
S poděkováním starosta SDH Michal Suchý

Pokračování …
Obec Sobčice se 9. června 2018 probudila do krásného slunného počasí a oslava výročí 130 let SDH Sobčice mohla začít.
Příprava oslavy začala s předstihem několika měsíců a to nejen určením termínu slavnostního dne, ale hlavně soupisem věcí, co je
potřeba udělat, zařídit, nakoupit, vyrobit … atd. Do příprav se aktivně zapojilo sice jen pár lidí, přesto si myslím, že jsme vše dobře
zvládli a slavnostní den proběhl tak, jak jsme si přáli.
Sláva byla zahájena odpoledne ve 13 hodin. Za hudebního doprovodu „dechovky“ se seřadili členové místního i okolních
sborů u hasičské zbrojnice. Po proslovu starosty sboru a starostky obce vyrazil průvod k pomníku obětem 1. světové války, kde byl
položen věnec a uctěna památka bývalých členů sboru. Poté se všichni přítomní přesunuli na hřiště, kde program slavností pokračoval
až do pozdních večerních hodin. Během odpoledního programu jsme mohli vidět ukázky hasičské techniky a požárních útoků SDH
Sobčice, projekci o historii sboru s dobovými fotkami a byli také oceněni zasloužilí členové sboru. Tanečním večerem nás doprovázela
skupina Servis a Vokap. Závěrem bych chtěl poděkovat Obecnímu úřadu Sobčice za spolufinancování oslav ve formě zaplacení hudební
kapely a také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a nesmím zapomenout poděkovat VŠEM HOSTŮM, kteří se na
slavnosti přišli podívat. Děkujeme.
Marek Bareš, velitel SDH Sobčice

Zprávy z knihovny
Na místních dětech pozoruji, jak čas běží. Často v poslední době odpovídám na otázku: „Jak dlouho už chodím do místní
knihovny?“. Tak věřte nebo ne, už je to od roku 2002, jestli dobře počítám 16 let. Za tu dobu jsou z těch původních malých čtenářů
vysokoškoláci, dokonce i rodiče nejmenších spoluobčanů.
Už dobře vím, co kdo rád čte a podle toho vybírám v nabídce Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně z jeho výměnného fondu. To
všichni, co chodíte do knihovny, dobře víte. Dnes mohu oznámit, že můžeme využívat další službu a to jsou audioknihy. Máme
v knihovně prvních patnáct CD. Odezva od posluchačů je velice příznivá. V krátké době bude možné půjčovat i stolní a deskové hry.
Nechci se v každém příspěvku do Zpravodaje opakovat, ale poděkovat za knižní dary musím. Pak také děkujeme za darované
pomůcky, ze kterých můžeme s dětmi tvořit a vyrábět různé drobnosti. V současnosti vyrábíme pavoučka pro štěstí.
Knihovna je otevřena každou středu od 13:00 do 19:00 hodin.
Jitka Šidáková

Cvičení pro ženy v budově sportovního areálu
Na základě poptávky místních občanů bych Vám ráda nabídla nově vznikající volnočasovou sportovní aktivitu – kondiční
cvičení „Hejbej se“. Nejde o to, abychom trhali olympijské rekordy, jde o to udělat si chvilku sami na sebe a zajít si společně a příjemně
protáhnout tělo přiměřeným způsobem. Nejedná se o aerobik ani zumbu, která leckterým nepříliš trénovaným často spíše uškodí, než
by zdravotně prospívala. Nicméně v případě Vašeho zájmu není problém zařadit jakékoli druhy cvičení a aktivit, vše je na Vašem zájmu
a vzájemné dohodě. Primárně bych Vás ráda naučila a ukázala Vám, že není třeba mít speciální a drahé sportovní vybavení ani nutně
chodit do posilovny. Bude nám stačit dobrá nálada, podložka pro pohodlné sezení/ležení, PET láhve s vodou a gumička na cvičení.
Lekce budou probíhat 1x týdně na areále sportovního hřiště v Sobčicích, přesný termín a začátek cvičení bude upřesněn dle
zájmu a domluvy. Věkový limit není stanoven, cvičení je tedy vhodné pro široké spektrum zájemců.

Lektorkou cvičení bude Lucie Krejčová, trenérka kondičního běhu, výživová specialistka a asistentka pedagoga v MŠ Sobčice.
V rámci své mnohaleté praxe jsem načerpala spoustu poznatků, přišla jsem a přicházím do kontaktu se špičkovými odborníky ve
sportovních oborech a zdravotnictví, dva roky jsem působila u ing. Petra Havlíčka a spolupracovala na televizních pořadech „Jste to, co
jíte“ a „Souboj v těžké váze“, na projektu časopisu Dieta Hubneme do plavek, věnuji se přednáškové činnosti a projektům v MŠ a ZŠ a
v mateřských centrech.

Přihlásit se a získat další informace je možné na tel.: 604 360 257, nebo na lucie.krejcova1@gmail.com, popřípadě na
facebookové stránce. Pojďte se společně „hejbat“ a cítit se fit…!
L. Krejčová

Kultura
Zoo Dvůr Králové nad Labem
V sobotu 16. června se uskutečnil autobusový zájezd k Mezinárodnímu dni dětí. Tentokrát se děti se svými rodiči, či prarodiči
podívali do Zoologické zahrady Dvůr Králové nad Labem. Kromě mnoha druhů převážně afrických zvířat si děti užily zábavy také na
dřevěném hřišti v africkém stylu, lanovém hradu nebo u stanoviště se zvířecími hádankami. Dopravu autobusem, stejně jako
vstupenky pro děti, hradila obec.
Zábavné sportovní odpoledne
Společně zasportovat jsme si mohli v sobotu 11. srpna. To se na místním hřišti konalo „Zábavné sportovní odpoledne“. Pro
děti byla připravena stanoviště, kde plnily nejen sportovní úkoly, ale třeba také hádaly podle chuti druhy ovoce a zeleniny. Mezi
jednotlivými úkoly si mohly jít odpočinout k paní Šidákové, která tam měla pro děti připravenou tvořivou dílničku. Hlavní soutěží pak
byl II. ročník sobčického běhu, pod vedením paní Lucie Krejčové. Děti si v kategoriích podle věku změřily své síly s ostatními a do
některých kategorií byly zapojeni i jejich rodiče. Smyslem bylo se především pobavit a to se určitě povedlo. Na konci pak čekalo
vyhlášení a ti nejlepší dostali zaslouženou medaili. Po sportovních výkonech přišlo vhod i osvěžení v podobě nanuků a melounů.
Sousedské posvícenské posezení
Další, již tradiční akcí bylo „Sousedské posvícenské posezení“, které se uskutečnilo první zářijovou sobotu. Počasí nám příliš
nepřálo, a jelikož déšť měl přednost, sešli jsme se na sále obecního hostince. To ale nevadilo a i tak se akce zdařila. Ochutnat jsme
mohli koláčky, buchty a jiné moučníky, které napekly místní ženy (za což jim ještě jednou děkujeme), k tanci nám zahrála skupina
Fanda a jeho banda a v neposlední řadě byla pro všechny připravena výborná kýta na grilu, o kterou se postaral pan Marcel Fiala
s panem Jaromírem Petrem.
Mělnické vinobraní
Na podnět obyvatelů měl být v sobotu 15. září uspořádán autobusový zájezd do Mělníka na vinobraní. Tamní vinobraní patří
k jednomu z největších a nejstarších vůbec a provází ho i bohatý doprovodný program. Pro malý zájem však byla nakonec tato akce
zrušena.
Hetfleišová

Mateřská škola – do nového školního roku s úsměvem
Prázdniny utekly jako voda, avšak naše školka ani přes prázdniny nezahálela. V polovině července přišla skvělá zpráva, že
firma Envirox daruje MŠ sponzorský dar. Myšlenka dala myšlenku a nápad na novou šatnu pro děti byl na světě. Původní šatna už byla
jakousi babičkou, děti nedosáhly na horní police a nožky nejmenších dětí nedosáhly při sezení na zem. Také bílá barva stěn nebyla
příliš útulná. Bohužel dodavatel měl moc práce a poprázdninové překvapení dostalo datum až 4. září.
Přes prázdniny jsme také odeslaly žádost o dotaci z EU. Mateřská škola má zažádáno o 116.560 Kč, které budou použity na
projektové dny pro děti, na pořádání odborných seminářů pro rodiče a také na další vzdělávání učitelek. Z této dotace budou také
zakoupeny nové hračky a pomůcky pro kvalitnější vzdělávání.
Přes prázdniny jsme také trochu bloudili v historii MŠ a první zmínky se váží k březnu roku 1939, což bude nyní 80 let. Proto
máme v myšlence Den otevřených dveří spojený s výstavou fotografií a krátkým představením historie naší školky. Tímto Vás všechny
srdečně zveme k návštěvě! Předpokládaný termín bude březen 2019, včas upřesníme.
Stejně jako v loni budou novým školním rokem děti provázet pí učitelky Lucie Adametzová a Klára Zapadlová, asistentka
pedagoga pí Lucie Krejčová a provozní pí Arnoštka Bydžovská Tranová. V září nastoupilo 15 dětí, z toho 3 nové děti.
Od polovina října bude otevřen odpolední zájmový kroužek „Hýbánky“ pro děti od 3 do 10 let (viz letáček). Moc se těšíme na
nové sportovce a sportovkyně

Akce, které průběžně pořádáme, můžete sledovat na webových stránkách MŠ www.ms-sobcice.estranky.cz, nebo na
facebooku (Mateřská škola, Sobčice).
Za mateřskou školu Mgr. Lucie Adametzová, ředitelka školy

Kotlíková dotace
Příjem žádostí na výměnu zastaralých zdrojů vytápění tzv. „kotlíkové dotace II“, čerpané z Operačního programu Životního
prostředí 2014-2020, vyhlásí Královéhradecký kraj dne 21.9.2018 od 8hod. Aby mohl žadatel podat žádost o dotaci, musí si zažádat o
přidělení pořadového čísla přes portál DOTIS na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz. Termín a čas: 19.9.2018 od 10hod. Předmětem
podpory je: kombinovaný automatický kotel na uhlí a biomasu, kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné
čerpadlo.
Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná
paliva nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je RD vytápěn dvěma zdroji, tj.
kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. Veškeré podrobnosti o programu naleznete na stránkách
KÚ KHK, v případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na P. Barešovou, tel.: 724 180 458, ráda Vám poradím, popřípadě pomohu
s vyplněním žádosti.

ČEZ – upozornění
Společnost ČEZ si dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční
soustavy provozované společností, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Volby do zastupitelstva obce Sobčice
Volby do zastupitelstev obcí a měst pro volební období 2018 – 2022 proběhnou ve dnech 5.10.2018 od 14 – 22hod. a
6.10.2018 od 8 – 14hod. Místem konání voleb je u nás tradičně zasedací místnost obecního úřadu. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem povolení k pobytu. Každému voliči bude nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodán do schránky hlasovací lístek. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti. Voliči, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit k volbám,
mohou požádat obecní úřad o to, aby je ve dnech voleb navštívila volební komise a mohli tak odvolit mimo volební místnost. Tato
možnost lze využít pouze pro územní obvod volebního okrsku obce Sobčice. Do zastupitelstva obce Sobčice se volí 7 členů.
Náhled hlasovacího lístku obce Sobčice:
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