ZPRAVODAJ
OBCE SOBČICE
Ročník 18

číslo 1

květen 2018

Ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních (v období leden - duben) projednalo a schválilo:

Finanční příspěvky










Knihovně V. Čtvrtka Jičín – na nákup knih do výměnného fondu v rámci regionálních knihovnických služeb ve výši 6.000 Kč,
organizaci Sportem proti bariérám, z.s. - na novou sociální službu v regionu Hořicka – nepřetržitou terénní osobní asistenci ve
výši 4.000 Kč,
Domácímu hospici Duha, o.p.s. – na podporu služeb domácí hospicové péče ve výši 4.000 Kč,
Českému rybářskému svazu, MO Ostroměř – na činnost dětských rybářských kroužků ve výši 4.000 Kč,
Gymnáziu, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice – na tisk časopisu POD ZVIČINOU ve výši 2.000 Kč, pozn.: v dubnovém výtisku č. 2/2018
tohoto časopisu naleznete 8istránkový článek s názvem „Život v našich obcích za Světové války – Sobčice“, časopis si můžete
zapůjčit v místní knihovně, v případě velkého zájmu lidí bychom mohli časopis objednat přímo u vydavatele,
TJ Sokol Chomutice – na podporu zájmové činnosti dětí, mládeže a dospělých ve výši 4.000 Kč,
Mateřské škole, Sobčice – na nákup hudebních kláves, myčky, termovárnic a dvouplotýnkového vařiče ve výši 20.000 Kč,
SDH Sobčice – na nákup 2 ks uniforem ve výši 10.000 Kč (pozn.: čerpáno z rozpočtu obce Sobčice, kde sbor má vyčleněno celkem
30tis. Kč na svoji činnost, vybavení atd. pro rok 2018).

Mimořádnou změnu územního plánu obce Sobčice
Obec obdržela žádost na změnu územního plánu obce Sobčice, která se týká parcely č. 417/31 a bude řešit změnu funkčního
využití části rozvojové plochy Z1 se způsobem využití ZO – plochy zeleně ochranné a izolační na SV – plochy smíšené obytné – venkovské
při zachování původních hranic lokality. Důvodem změny je plánovaná výstavba rodinného domu. Protože se jedná o individuální žádost
jedné osoby, veškeré náklady, které obci vzniknout v rámci změny ÚP, půjdou za žadatelem. Změna ÚP Sobčice bude zpracována dle
§ 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, tj. zkráceným postupem. Tento postup změny ÚP vešel v platnost od 1.1.2018.

Kulturní akce pro rok 2018





v květnu přivítáme nové občánky obce Sobčice,
dne 16.6.2018 se uskuteční výlet ke „Dni dětí“ do ZOO Dvůr Králové n/L.,
dne 9.6.2018 SDH Sobčice pořádá „Slavnosti – 130 let od založení sboru“,
dne 1.9.2018 bude uspořádáno „Sousedské posvícení“. Od 17 hodin bude hrát kapela „Fanda a jeho banda“.

Stanovení výše poplatku STOČNÉ pro rok 2018
Zastupitelstvo schválilo výši stočného pro rok 2018 na 8 Kč/ 1 m3, dle zákona je na 1 osobu stanoveno 36 m3, tzn.: 1 osoba bude
ročně platit za stočné: 8 x 36 = 288 Kč.

Záměry obce
 Obnovu střech na dvou kůlnách vedle mateřské školy, které jsou ve špatném technickém stavu. Některé šablony zcela chybí. Tento
záměr je ve fázi příprav. Zpracovává se rozpočet.
 Vybudování přístřešku včetně zpevněné plochy pro kontejnery na odpad. Kontejnery umístěné u hasičské zbrojnice budou
přemístěny na plácek pod obecní úřad. V rámci této akce bude zpevněna / obnovena přístupová cesta k těmto kontejnerům. Stav
akce: bude poptán dodavatel. Realizace – podzim letošního roku.
 Nové oplocení na hřišti. Stav akce: byla podána žádost na MěÚ Hořice pro vydání územního souhlasu. Nyní se zpracovává výběrové
řízení na realizaci tohoto záměru.
 Firmou kovářství Pour bude provedena instalace mříží do oken obecního skladu na hřišti z důvodu zvýšení bezpečnosti obecního
majetku a dále bude provedena montáž chybějící branky při vstupu na dětské hřiště.

 Obnovu veřejného osvětlení v obci. Zastupitelstvo dne 23.2.2018 schválilo podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova
Královéhradeckého kraje na obnovu veřejného osvětlení / svítidel, která jsou umístěna na sloupech elektrického vedení. Projekt počítá
s výměnou 57 ks starých svítidel (těles) za nová LED svítidla s regulací intenzity světla, včetně pořízení ústředny = centrální řídící
jednotky pro ovládání osvětlení. Stáří svítidel se pohybuje kolem 30 až 40 let. Některá svítidla jsou skutečně v havarijním stavu a je
nutná jejich častá oprava. Celkové náklady projektu činí cca 756.000 Kč, výše dotace 50 %, tzn.: dotace 378.000 Kč, vlastní náklady
obce 378.000 Kč.
Zdali naše žádost o dotaci byla Krajským úřadem KHK vybrána k podpoře, se dozvíme na konci května 2018. Samotná realizace by poté
proběhla v období červenec – listopad 2018.


Pročištění kanalizace v obci. Na podzim loňského roku bylo na veřejném zasedání zastupitelstva odsouhlaseno pročištění kanalizace
v obci včetně provedení kamerových zkoušek, které mají ukázat, v jakém stavu je obecní kanalizace. Poté padne definitivní
rozhodnutí, zdali vybudovat novou kanalizaci s čistírnou odpadních vod, nebo jít do lokálních oprav. V březnu letošního roku jsme
udělali poptávku po dodavateli na tuto akci. Získali jsme cenovou nabídku od firmy ENVIROX s.r.o., dále od EKOLSERVIS a ATLANTIK
servis, s.r.o. Nejnižší cenovou nabídku podala firma ENVIROX s.r.o., s kterou byla sepsána „Smlouva o poskytování služeb“.
Předmětem této smlouvy je vyčištění a monitoring dešťové kanalizace včetně provedení pasportizace a zaměření kanalizačních uzlů se
zajištěním závad na kanalizaci a jejich lokalizaci a návrhem oprav (včetně orientační ceny). Realizace akce – květen 2018.



Výsadba aleje – další naše kroky povedou k získání dotace z „Nadace ČEZ“, která dvakrát ročně vyhlašuje grantové řízení „Stromy“,
které je zaměřeno na zlepšení životního prostředí prostřednictvím podpory liniové výsadby stromů. Naším snem je provést výsadbu
aleje podél komunikace směrem k sv. Linhartu (pozn.: komunikace směrem na Kabáty). Abychom vůbec mohli tuto žádost o dotaci
podat, čeká nás ještě spoustu práce a úskalí, která nás mohou potkat. Jedna z hlavních překážek může být nezískání souhlasu majitelů
pozemků, které těsně sousedí s obecní komunikací, na kterých by mohla být provedena výsadba zeleně. Abychom zjistili, kam až
vedou hranice našeho pozemku (obecní cesty), oslovili jsme geodeta, který v nejbližších dnech zaměří hranice zmiňované cesty. Pokud
se ukáže, že zeleň by musela být vysázena na pozemcích, které nepatří obci, museli bychom oslovit vlastníky těchto pozemků a získat
od nich souhlas k výsadbě. Grantové řízení bude vyhlášeno od 1.6. – 31.7.2018. Realizace akce (pozn.: za podmínky získání souhlasů
majitelů pozemků a dotace) podzim letošního roku.



Úprava veřejného prostranství za zahradami domů „na pašce“. Chtěli bychom zprůchodnit původní cestu za zahradami domů na
pašce a tím zkvalitnit okruh pro pěší. Tato cesta je pochozí jen z části, zbylý úsek je zarostlý nálety stromů, keřů, objevují se tu velké
nerovnosti terénu, a pokud chcete tento úsek cesty projít, musíte jít po poli. Obnovený úsek bude sloužit pouze pro pěší turistiku,
NIKOLIV PRO AUTA, jak někteří tvrdí a tuto informaci šíří mezi občany. Naše první kroky povedou k zjištění majetkových vztahů.
Zarostlý úsek, kde neexistují hranice v podobě pevného oplocení zahrad, které sousedí s obecním pozemkem, bude zaměřen
geodetem. Po zjištění přesných hranic obecního pozemku se můžeme vrhnout na zmiňovanou úpravu veřejného prostranství. Protože
nám byl vnuknut nápad uspořádat na tento záměr brigádu, bránit se této myšlenky rozhodně nebudeme a velice nás těší, že se mezi
námi najdou lidé, kteří chtějí „obci“ pomoci. Termín brigády včas uveřejníme.
Barešová

Zprávy z obce . . .
-

úklid chodníků a cesty – děkujeme všem spoluobčanům, kteří si zametli, nebo se chystají zamést chodník/cestu před svým domem.
V dřívějších dobách bylo běžné, že začátkem jara proběhl úklid před svým stavením, aniž by někdo řešil, jestli je daný pozemek jeho
nebo obce. Bohužel, v dnešní době už to tak běžné není. Proto ještě jednou všem moc děkujeme, velice si toho vážíme.

-

na údržbu zeleně byla zakoupena nová zahradní technika – PLOTOSTŘIH a BENZINOVÁ PILA, včetně příslušenství (ochranné helmy,
řetězu a olejů), celkové náklady činily 9.655 Kč.

-

firmou Zahradnictví Květ ze Stračova byl proveden ořez stromů podél zámecké zdi a na hlavní třídě. Celkové náklady činily 15.185 Kč.

-

na budovu mateřské školy a obecního hostince byl firmou ENERCO vypracován energetický štítek/průkaz v celkové výši 12.380 Kč.
Tuto povinnost nám ukládal zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V případě nedodržení těchto povinností, obci hrozila ze
strany kontrolního orgánu Státní energetické inspekce sankce až ve výši 200tis. Kč za každý jednotlivý subjekt. Na budovu obecního
úřadu se tato povinnost nevztahuje.

-

byla provedena nová výsadba uschlých tújí na hřišti. Revitalizaci zeleně provedl pan R. Konečný, který provedl prvotní výsadbu
těchto tújí. Celkové náklady 1.800 Kč.

-

byly opraveny popadané šablony na střeše kostela.

-

byla opravena radlice na sníh. Byl zakoupen nový břit, jehož technický stav byl havarijní. Náklady 5.734 Kč, pozn.: tato cena je bez
prací – vyvrtávání děr pro čepy, montáže apod.

-

zastupitelstvo schválilo opravu stropu v kuchyni obecního hostince včetně jeho snížení a dále zateplení stěny v bytě foukanou izolací
z důvodu promrzání vodovodního potrubí v zimním období. Než byly tyto akce provedeny, došlo k prasknutí vodovodního potrubí ve

stěně obecního bytu. Stav řešení: vodovodní potrubí bude nově nataženo nikoliv mezi zeď hostince a zdí bytu, ale bude vedeno
zevnitř bytu, aby již nedocházelo k promrzání. Foukaná izolace provedena nebude. Realizace této akce je plánována na přelom
května/června.
-

obnova místní komunikace u hřiště byla schválena zastupiteli na podzim loňského roku. V únoru bylo provedeno výběrové řízení na
dodavatele dle zpracované projektové dokumentace, která řešila obnovu silnice v délce od plotu zemědělského objektu po hranici
plotu hřiště (pozn.: plot končící vraty). Celkem jsme obdrželi 3 cenové nabídky. Kritériem pro získání zakázky byla nejnižší nabídková
cena. Tu podala firma M-SILNICE, a.s. ve výši 391.841,56 Kč vč. DPH. Na druhém místě skončila firma COLAS CZ, a.s. s cenovou
nabídkou 415.982,27 Kč vč. DPH a na třetím místě firma REPARE TRUTNOV s.r.o. s nabídkou 465.624,94 Kč vč. DPH. S vítěznou
firmou byla poté sepsána smlouva o dílo. Práce na obnově komunikace probíhaly ve dnech od 19. – 28.3.2018. V úterý 27.3. byla
provedena pokládka asfaltové vrstvy. Z tohoto důvodu byla silnice včetně křižovatky do druhého dne uzavřena. Protože se na nás
obraceli občané s žádostí o obnovu křižovatky u hřiště, která byla ve špatném technickém stavu po realizaci vodovodu, rozhodli jsme
se obnovit i tuto křižovatku těsně za opravený kanál - nad rámec původního záměru. Vše jsme konzultovali na stavebním úřadě
v Hořicích, kde nám sdělili, že na tuto akci není zapotřebí žádné stavební či jiné povolení a tuto změnu můžeme zahrnout do Dodatku
č. 1. Po předání díla byl uzavřen ještě Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, do kterého byly zahrnuty vícepráce a méněpráce. Celkové
náklady za obnovu cesty a křižovatky činily 458.899 Kč. Všímaví lidé nemohli přehlédnout opravený úsek komunikace od plotu
objektu směrem do polí. Ten si na své náklady obnovil majitel nemovitosti. Obec tento úsek nehradila. Závěr: nyní jsou zpracovávány
podklady ke kolaudaci. Po obdržení posledního dokumentu „skutečné zaměření stavby“, bude na MěÚ Hořice podána žádost ke
kolaudaci.

-

další naší činností v tomto roce byla poptávka na výsadbu zeleně na „plácku“ u spojovačky. Byla vybrána firma Zahradnictví Květ ze
Stračova, která dne 2.5.2018 provedla výsadbu stromů a keřů.

-

z důvodu častého upozorňování na špatný stav lip u pomníku padlých a na návsi jsme se rozhodli zpracovat odbornou firmou
dendrologický průzkum těchto stromů. Posudek dále byl zpracován na 2 kaštany na návsi, lípu naproti hasičské zbrojnice a památné
lípy u nádraží. Celkové náklady dendrologického průzkumu činily 4.060 Kč. Výsledky posudku:
-

-

památná lípa, tzv.: Žižkova lípa, má zhoršený zdravotní stav. Přítomnost rozsáhlé dutiny má vliv na stabilitu dřeviny. Je
doporučen průzkum tohoto stromu zkušeným arboristou a případné ošetření bude vyžadovat souhlas orgánu ochrany přírody.
2 kaštany na návsi: oba jírovce mají dobrou vitalitu i relativně uspokojivý zdravotní stav. Na jaře 2019 je nutno provést radikální
řez koruny.
lípa na návsi: vitalita tohoto stromu je snížená (pozn.: velkými ořezy z minulých let) a je doporučeno tuto dřevinu odstranit a
nahradit ji novým jedincem.
lípy u pomníku obětem z 1. světové války: Lípa velkolistá (vlevo od pomníku) je realitně v dobrém stavu. Lípa srdčitá (vpravo od
pomníku) vykazuje známky značně snížené vitality. Zdravotní stav není dobrý a je doporučeno odstranění tohoto stromu, popř.
obou stromů (z důvodu kompozičního hlediska) a nahradit novými výpěstky.
lípa u hasičské zbrojnice: je relativně v dobrém stavu. Problémem je zde pouze koruna, u které je nutné provést radikální řez na
hlavu na jaře 2019.

-

termíny svozu BIOODPADU - svoz bioodpadu zajišťuje firma OK Zahrady, Nový Bydžov, a pro letošní rok byly stanoveny tyto termíny
pro vývoz bioodpadu: 18.5., 15.6., 20.7., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11.

-

náklady na vývoz velkoobjemového odpadu činily 11.095 Kč.

-

dne 4.4.2018 byl pracovníky KÚ Královéhradeckého kraje proveden audit – přezkum hospodaření obce Sobčice za rok 2017. Nebyly
zjištěny vážné chyby a nedostatky.

-

poděkování - chtěli bychom poděkovat členům SDH Sobčice za zajištění pálení velkých větví a také za to, že ve spolupráci s panem
hostinským vyměnili všechny zářivky na sále obecního hostince. Zvláštní poděkování patří také panu Buckovi, který hasičům zapůjčil
lešení na tuto práci.

-

náklady provozu vodovodu v obci Sobčice – z důvodu nízkého odběru vody z vodovodních přípojek obyvateli Sobčic se obec musí
podílet na dofinancovávání nákladů, které vznikají provozem vodovodu. Za rok 2016 jsme dopláceli 8.694 Kč vč. DPH, za rok 2017
náklady činí 16.706 Kč vč. DPH. Vzniká zde otázka, proč obyvatelé mermomocně tlačili na nás „zastupitele“, abychom přivedli
vodovodní přípojku ke každé nemovitosti, když je zde malé procento lidí, kteří vodu odebírají. A druhým faktem je to, že jsme byli
nuceni si na tuto akci vzít úvěr ve výši 1,5mil. Kč (pozn.: splacen v roce 2017), a přitom tyto finance jsme mohli investovat do jiných
záměrů. To jen na zamyšlenou ….

-

popelnice na sběr olejů BUDE ZRUŠENA – firma zajišťující sběr potravinářských olejů v naší obci nám oznámila, že z důvodu změny
legislativy již nemohou nadále zajišťovat tento sběr. Popelnice bude v nejbližších dnech odvezena. Protože jste si tento sběr suroviny
oblíbili, pokusíme se sehnat novou firmu, která by tuto činnost zajišťovala. UPOZORNĚNÍ – po odvozu popelnice na olej,
NEODKLÁDEJTE lahve s olejem na místo, kde byla popelnice umístěna. Ponechejte si je prozatím doma. Děkujeme.
Barešová

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

2.446.971 Kč
350.000 Kč
107.501 Kč

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,
nejpozději do 6. června 2018.

Zavedení hřbitovní knihy
Jako správci hřbitova máme ze zákona povinnost vést evidenci zemřelých lidí, kteří jsou pohřbeni na hřbitově v naší obci. Protože
žádnou evidenci naše obec nemá, rozhodli jsme se tuto evidenci zavést. Potřebujeme však VAŠI POMOC, protože údaje, které
potřebujeme zanést do hřbitovní knihy, smlouva o hrobovém místě, která byla uzavřena mezi obcí a nájemcem hrobu, neobsahuje. Proto
jsme vytvořili „tabulku“ (pozn.: je součástí tohoto čísla zpravodaje), která nám pomůže alespoň některé informace od občanů získat.
Tabulku, prosím, vyplňte (dle Vašich možností) a vhoďte do schránky na OÚ, nebo nám ho odevzdejte na obecním úřadě v době úředních
hodin – každou středu od 17 – 19 hodin. VŠEM MOC DĚKUJEME ZA POMOC.
Barešová

Výzva – Komunální volby podzim 2018
Začátkem října 2018 se budou konat volby do obecních zastupitelstev. Budeme rádi, pokud se mezi našimi občany najde někdo
nový, další, kdo má a po celé čtyři roky bude mít chuť podílet se na chodu naší obce.
Pokud máte chuť a zájem dělat něco pro obec, veškeré podmínky ke kandidatuře naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR,
nebo se můžete obrátit přímo na nás „zastupitele“. Veškeré materiály k volbám budou včas vyvěšeny na našich webových stránkách.
Hetfleišová

Parkování na veřejných prostranstvích
V poslední době si nejen my, ale i další občané všímají aut, která stojí na veřejných prostranstvích. Buďme, prosím, ohleduplní
sami k sobě navzájem a parkujte na svých soukromých pozemcích. Nejenže se často dá špatně projít po chodníku, kde je zaparkované
auto, ale častým stáním auta se může chodník/kanál či pozemek poničit. Berte, prosím, na vědomí, že stání automobilu na chodníku je dle
Zákonu o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů bráno jako přestupek. Věříme, že nejsme všichni ke svým
spoluobčanům lhostejní a „parkovací zvyky“ se tu změní k lepšímu.
Hetfleišová

GDPR
Dne 25. května 2018 vstoupí v platnost Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation)
známe pod zkratkou GDPR. Touto magickou zkratkou (GDPR) se již několik měsíců zabývají ti, kteří nakládají s osobními údaji lidí, nejen
tedy obce a města, ale i podnikatelé, školská zařízení, spolky aj. Této problematice se musíme proto důkladně věnovat i my, ale jak samo
Ministerstvo vnitra říká, není důvod se jí příliš obávat. Již několik let tu platí zákon č. 101/2000 Sb. – Zákon o ochraně osobních údajů,
který určuje práva a povinnosti s nakládáním osobních údajů. GDPR tyto povinnosti ještě více konkretizuje a zpřísňuje a hlavně je platné
ve všech členských zemí Evropské unie.
Po datu, kdy GDPR vstoupí v platnost, je pro nás povinnost mít jmenovaného tzv. Pověřence (neboli angl. Data Protection Officer), jehož
úkolem je dohlížení na soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi, které vyplývají z nařízení.
My, jako obec, se na toto nařízení připravujeme už také dlouhou dobu. Na podzim loňského roku začaly semináře pořádané MAS
Podchlumí, z. s., kterých jsem se s paní starostkou zúčastňovala. Na konci dubna jsem se zúčastnila celodenního školení, které pořádalo
Ministerstvo vnitra. Byly zde vysvětleny základní informace o GDPR, včetně zodpovězení našich dotazů. Školení vedli jak zástupci
z Ministerstva vnitra, Svazu průmyslu a dopravy, tak i z Úřadu pro ochranu osobních údajů a snažili se nám, zástupcům obcí toto nařízení
„polidštit“.
Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích
a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám. Pokud máte k této
problematice dotazy, rády vám je zodpovíme každou středu v úředních hodinách na OÚ.
Hetfleišová

Kultura 2018
Damiánek
První kulturní akcí letošního roku bylo představení
pohádky „O princezně, která snášela zlatá vejce“, které si připravil
divadelní spolek DAMIÁNEK pod vedení paní Danuše Bílkové a
paní Miroslavy Krejčové. Představení se uskutečnilo v sobotu 10.
března 2018 na sále obecního hostince. Nejen herci, ale i paní
režisérky sklidili velký aplaus a slova chvály. Na představení se
stejně jako každý rok přišel podívat hojný počet diváků a celkově
se na dobrovolném vstupném vybralo 7.170 Kč. Rádi bychom
všem, kteří se na této akci podíleli, ještě jednou poděkovali a
těšíme se na vaše další představení.
Maškarní bál
Hned druhý den po divadelním představení, tedy v neděli
11. března, se na sále hostince konal Maškarní bál pro děti.
S nabídkou na uskutečnění této akci nás oslovila paní Lada Poppy
s paní Terezou Krobotovou. Celý maškarní bál se nesl v řeckém
božském duchu. Hudbu pro děti pouštěl DJ Apollón a u různých

soutěží asistovala např. bohyně Afrodite, či bůh Zeus aj. Akce se
zúčastnilo 47 dětí, které si po splnění všech soutěží odnesly malé
pozornosti. A ti odvážnější po zarecitování básničky na pódiu si
mohli vybrat knížku dle svého výběru. Na dobrovolném vstupném
se vybralo 1.954 Kč. Děkujeme nejen paní L. Poppy a
T. Krobotové, ale celému jejich týmu, který tuto akci pro děti
připravil.
Vítání občánků
V neděli 20. května mezi sebe přivítáme naše nejmenší
obyvatele a bude jich rovnou šest: Barbora Munzarová, Radek
Ungrád, Prokop Bareš, Kryštof Smolík a dvojčátka Darina a Laura
Procházkovy. Nejen pro malé občánky, ale i pro jejich rodiče a
všechny ostatní, si děti z Mateřské školy, Sobčice, pod vedením
paní Mgr. Lucie Adametzové, připraví malé kulturní pásmo. Na
upomínku poté naši noví občánci obdrží zlatý přívěsek, pamětní
list a knížku a maminky budou obdarovány květinou.
Hetfleišová

První světová válka - rok 1914 – 1918
V roce 2014 uplynulo 100 let od vyhlášení, nejprve částečné a během několika málo dnů všeobecné mobilizace. Císař pán
povolal a prostřednictvím c. a k. okresních hejtmanství byli jako první 26. července (svátek sv. Anny) do zbraně povoláni muži narození
v letech 1877 až 1892. V srpnu téhož roku byli odvedeni muži ještě starší. Všichni ti, kteří byli narozeni v letech 1872 až 1876. Válka to
byla vskutku neúprosná. Na jaře roku 1915 byli do vojenského šatu oblečeni a na výcvik odvedeni osmnáctiletí mladíci. Během války
pak rukovali další ročníky mladých mužů. Takže v zákopech se setkávali a vedle sebe do útoků byli hnáni muži starší čtyřiceti let
s mladíčky, kteří prošli jen několika týdenním výcvikem. Podle vyprávění pamětníků se naše obec, tak jako všude, vylidnila.
S hospodáři byli rekvírováni i koně. Všechna práce na polích a kolem hospodářství zůstala na ženách a dětech. Děti od osmi let měly
„oficielně“ přerušenou školní docházku, aby mohly pomáhat při práci v hospodářstvích. Postupně jak bylo potřeba živit velikou
armádu vojáků, byla na venkově zpřísňována kontrola odvádění potravin. Pomník v obci byl navržen a vytesán panem Josefem Frýbou.
Byl také účastníkem války, jeho zážitky byly otřesné a nerad o nich vyprávěl. Všechno své úsilí po návratu z války věnoval právě
zmiňovanému pomníku. Podařilo se mu dokončit ho a 5. 9. 1920 slavnostně odkrýt. Během krátké doby pak pan Frýba zemřel na
následky zranění, které utrpěl ve válečné vřavě. Pomník je postaven na památku padlým spoluobčanům, kterých bylo ze Sobčic dvacet
šest.
V kronice obce je panem učitelem Machkem zapsáno:
Ve válce padli, neb zemřeli následkem zranění, aneb jsou úplně nezvěstní tito:
Hlavatý Jan č. 91
Mádle Alois č. 5
Khun Antonín č. 37
Laňar Václav č.51
Horník František č. 54
Antoš František č. 92
Jiříček František č. 10
Khol Josef č. 40
Sál František č. 70
Rubín Antonín č. 94
Novotný Josef č. 13
Beran Josef č. 42
Hartl Josef č.70
Novák Jindřich č. 106
Mádle Václav č. 19
Stuchlík Josef č. 44
Imlauf Josef č. 77
Mádle Josef č. 112
Štěpánek Jan č. 26
Stuchlík František č. 44
Vodička Josef č. 47
Dušek Jindřich č. 82
Laušman František č. 36
Khun Václav č. 37
Mádle Josef č. 47
Kynčl Josef č. 84
Umírali na italské i ruské frontě. Pomník je i pro všechny ty spoluobčany, kteří zůstali někde v zákopech jako
neidentifikovatelné oběti války. Ti byli prohlašováni za nezvěstné.
Válka skončila, váleční zajatci, zvláště ti, kteří se dostali do Ruska, byli ještě několik roků nuceni sloužit na statcích, u
řemeslníků, kam byli přidělováni. Zase z vyprávění pamětníků víme, že se zajatci vraceli se zpožděním dvou, čtyř i osmi let po válce
(pan Buben, pan Machytko).
Dnes je možné vyhledávat informace ve zveřejněných archivních dokumentech. Mnohdy toto vyhledávání informací není
úspěšné, proto bych prosila každého z vás, kdo máte nějaké dokumenty, případně vzpomínky na své padlé příbuzné, poskytněte je.
Rádi bychom na pomník padlých přidali tabulku se jmény našich rodáků, kteří se do rodné obce již nevrátili. Zároveň prosím, pokud
náhodou víte ještě o někom, kdo v seznamu chybí, informujte mě.
Děkuji za pomoc a zvláště děkuji Luďkovi Hochmalovi za to, že přišel a vyjádřil své přání zveřejnit jména padlých na pomníku.
Jitka Šidáková

RUBRIKA „Vy se ptáte, my odpovídáme“
STOČNÉ
Je pravda, že se v tomto roce bude vybírat poplatek za stočné?
Ano, zastupitelstvo chválilo dne 8.11.2017 vybírání poplatku za stočné v obci Sobčice od roku 2018.
Co je stočné?
Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká
okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace.
Kdo všechno bude platit tento poplatek?
Všichni občané, kteří žijí v obci Sobčice, bez ohledu na to, zdali tu mají trvalý pobyt. Děti ani důchodci úlevu z platby tohoto poplatku
nemají.
Bydlím v části obce, kde kanalizace není. Budu něco platit?
Ne, nebudete. Lidé, jejichž nemovitost není napojena na obecní kanalizaci, tento poplatek platit nebudou.
Můj syn/dcera tu má trvalý pobyt, ale bydlí v jiném městě. Bude také platit tento poplatek?
Ne, nebude. Tento případ bude řešen čestným prohlášením.
Jaká bude výše stočného?
Jak už bylo psáno v úvodu tohoto zpravodaje, zastupitelstvo schválilo výši stočného pro rok 2018 na 8,- Kč/ 1 m3, dle zákona je na
1 osobu stanoveno tzv. směrné číslo = 36 m3, tzn.: 1 osoba bude ročně platit za stočné: 8 x 36 = 288 Kč. Příklad: čtyřčlenná rodina
bude ročně platit za stočné 4 x 288 Kč = 1.152 Kč.
Jaký bude poplatek pro chalupáře?
Chalupáři budou ročně platit 288 Kč celkem/za nemovitost.
Kdy se bude tento poplatek platit?
Termín pro výběr tohoto poplatku není zatím stanoven. Předpoklad je červen – červenec 2018.
Mohu zaplatit tento poplatek bankovním převodem?
Ano, lidé budou moci stočné zaplatit bezhotovostním převodem. Variabilní číslo bude číslo popisné nemovitosti, popis platby = stočné.
Bude se sepisovat nějaká smlouva?
Ano, mezi obcí Sobčice (vlastník a provozovatel kanalizace) a odběratelem (občané obce Sobčice) bude uzavřena „Smlouva o odvádění
odpadních vod“. Vzor smlouvy je součástí tohoto zpravodaje.
Příprava podkladů pro uzavření smlouvy.
Vzor smlouvy si pečlivě pročtěte. Vyplňte kontaktní osobu – odběratele, včetně počtu připojených lidí a ostatní údaje, které je potřeba
vyplnit (pozn.: budou zvýrazněny žlutě) a poté nám smlouvu odevzdejte na OÚ (každou středu od 17 – 19 hodin v době úředních
hodin), nebo vhoďte do schránky na OÚ. My tyto údaje zpracujeme elektronicky (v počítači) a vytiskneme k podpisu. Poté budete
z naší strany vyzváni k podpisu této smlouvy. Děkujeme za spolupráci.

OBNOVA KOMUNIKACE
Proč nebyla komunikace u hřiště obnovena až ke školce a na druhé straně směrem do polí (podél zemědělského
objektu)?
Jak již bylo psáno v článku „obnova místní komunikace“, oprava této cesty proběhla v té délce, na kterou byla zpracována
projektová dokumentace (pozn.: z důvodu rozšíření komunikace) a ROZPOČET. Ke školce cesta nebyla opravena ze dvou důvodů:
prvním důvodem je stále řešící se otázka (ne)realizace nové kanalizace a druhým důvodem je nezpracovaný rozpočet a použití jiných
technologických postupů opravy (frézování, větší zhutnění silnice apod.). Komunikace podél zemědělského objektu nebyla opravena
z důvodu nezpracovaného rozpočtu a také proto, že jsme tuto akci nikdy v zastupitelstvu neschvalovali. Vždy byla „řeč“ o úseku silnice
podél hřiště. Víme, že silnice směrem do polí je ve špatném stavu a je nutná její oprava. Bohužel, v tuto chvíli jsou zde jiné priority
obce, které jsou pro nás důležité a musíme se na ně zaměřit. Pozn.: Nejhorší díry se budeme snažit alespoň zasypat
makadamem/štěrkem.
Barešová

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají s přípravami oslav.
Zvláštní poděkování patří paní Ladě Poppy za grafické zpracování pozvánky.
SDH Sobčice

Dění v sobčické školce
První pololetí školního roku bylo ve znamení seznamování a sžívání se s novými kamarády, což se nám dařilo prostřednictvím
společných her a akcí ve školce i mimo ní. Od září probíhal v deseti lekcích plavecký výcvik v bazénu v Hořicích, dále jsme navštívili
představení Honzy Krejčíka v KD Koruna v Hořicích. Před Vánocemi nás ve školce navštívil Mikuláš s andílkem, kteří přinesli dětem sladké
balíčky výměnou za básničku. Také jsme s dětmi vystoupili s pásmem básní na Rozsvícení vánočního stromku před obecním úřadem, kde
nás však nemile překvapilo technické zázemí a recitace dětí nebyla příliš slyšet. Čas Vánoc by se však neobešel bez vánoční besídky pro
rodiče spojené s vánočními dílničkami. Tentokrát se děti proměnily ve sněhuláčky, kteří lákají zimu a užívají si ji plnými doušky. V závěru
besídky si mohli rodiče s dětmi vyrobit vlastní kouličku na vánoční stromeček a zamlsat cukroví všeho druhu. A protože je s Vánocemi
spojena i nadílka a radost z nových dárků, nepřišly ani naše děti zkrátka. Tu radost si jistě dokážete představit.
Akcí, které se s dětmi snažíme podnikat, je opravdu mnoho a každým rokem jsme zkušenější a odvážnější v pořádání dalších.
V průběhu roku s dětmi cvičíme jógu a co nejvíce aktivit se snažíme přemístit ven. Nechybělo tradiční karnevalové veselí, vynášení
Morany, ani velikonoční dílničky, které nám nepokazila ani velká nemocnost dětí. V březnu jsme navštívili moc hezké a poučné koncertní
představení pí Novozámské Naše písnička aneb Postavím si domeček. V dubnu se konal čarodějnický rej, kde se děti kromě vaření
lektvarů učily létat na koštěti a dalším kouzelnickým dovednostem. V rámci tématu Zdraví si děti vyzkoušely ukuchtit jednoduché a zdravé
recepty s podporou představení Zdravé 5, které přednesla výživová poradkyně pí Radka Drobná.
Květnem nás provází téma Rodiny a poznávání místa, kde žijeme, a proto jsme s dětmi vyrazili na poznávací výlet vláčkem do
Dobré Vody, kde jsme navštívili výrobnu trubiček, ve které mohly děti výrobu nejen shlédnout, ale také ochutnat, a také tvořivou zahradu
pana Kužela, který vytváří dřevěné sochy. V neděli 20.5. přivítají naše děti nové občánky v Sobčicích pásmem písniček a básniček.
Do konce školního roku ještě plánujeme školní výlet za princem Bajajou na hrad Pecka, navštívit zelárnu v Dobré Vodě a uspořádat
Zahradní slavnost spojenou s pasováním školáků. Letos nám do první třídy v ZŠ Chomuticích nastoupí Adélka Jebavá.
A jak se nám jinak daří? …
V dubnu nastoupila do MŠ nová provozní pí Arnoštka Bydžovská Tranová. Školka se během roku dovybavila nejen novými
hračkami, ale také společenskými hrami a didaktickými pomůckami. Z účelové dotace byla zakoupena myčka nádobí, která je se
zvyšujícím se počtem dětí a polovičním úvazkem provozní nezbytná, a mimo jiné také hudební klávesy, které ve školce zcela chyběly. Pro
nový školní rok 2018/2019 jsou přijaty tři nové děti, takže se od září budeme těšit v počtu 15 dětí a obec v roce 2018 (a doufáme, že i
v příštích letech) nebude muset školku dofinancovávat.
Veškeré dění v mateřské škole je možné sledovat na webových stránkách MŠ, které průběžně aktualizujeme a to:
www.ms-sobcice.estranky.cz, nebo na facebooku (Mateřská škola, Sobčice).
Přejeme všem příjemné trávení letně jarních dní
Za mateřskou školu Mgr. Lucie Adametzová – ředitelka školy

Narodili se
Prokop Bareš, dne 10.1.2018 manželům Petře a Markovi Barešovým,
Kryštof Smolík, dne 14.2.2018 manželům Kateřině a Luďkovi Smolíkovým,
Darina Lenka a Laura Alexandra Procházkovy, dne 9.3.2018 Nikole Suché a Petru Procházkovi.

Pozvánky do okolí
















19.5.2018 pochod Krajem Eduarda Štorcha v Ostroměři,
19. – 20.5.2018 300 zatáček Gustava Havla v Hořicích,
24.5., 1.6., 7.6., 14.6., 22.6.2018 Hořické hudební
slavnosti,
25.5.2018 Noc kostelů v hospitálu Kuks,
2.6.2018 Rybářské závody „Vojický kapr“,
3.6.2018 Rybářské závody „Vojický kapřík“,
16.6.2018 Neckyáda v Novém Bydžově,
23.6.2018 Jičínský food festival 2018,
23.6.2018 Novobydžovský čtverec – Memoriál Elišky
Junkové, tradiční auto-moto-velo přehlídka veteránů,
30.6.2018 Sjezd rodáků a Pohádkové prázdniny v Kovači,
30.6.2018 Mafiánský divadelní festival v Hořicích,
1.7.2018 Slavnosti koní, historie a řemesel Kuks,
14.7.2018 Hořický food festival,
20.7.2018 The Legends RockFest v Hořicích,
11.8.2018 Jarmark lidových řemesel Kohoutov,
















11.8.2018 Rockové Třtěnice,
11.8.2018 Oslavy 700. výročí založení obce Ohnišťany a
sjezd rodáků,
11. – 13.8.2018 Svatovavřinecká pouť a posvícení
v Novém Bydžově,
18.8.2018 Česká Tourist Trophy a IRRC v Hořicích,
24. – 25.8.2018 Sobotecký jarmark a festival řemesel,
26.8.2018 Slavnosti sv. Bartoloměje v Chodovicích,
1. – 2.9.2018 25. ročník CIAF Hradec Králové,
7.9.2018 Agro PRIM Chomutice ve Třtěnicích,
8.9.2018 Slavnosti hořických trubiček,
8.9.2018 Jawa Třtěnice klub,
9.9.2018 2. ročník Food festivalu v Novém Bydžově,
12. – 16.9.2018 Jičín – město pohádky,
15.9.2018 Slavnosti hořického piva,
6.10.2018 Slavnosti holovouských malináčů,
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