
  ZPRAVODAJ 
         OBCE SOBČICE 

 
      Ročník 19                 číslo 1      duben 2019 
 

Milí spoluobčané, 
 

Právě se vám do rukou dostalo nové číslo Zpravodaje obce Sobčice, ve kterém se dozvíte o současné situaci na 
obci, o záměrech a plánech, které máme pro letošní rok a zároveň naše čtyřleté období, ve kterém budeme působit jako 
zastupitelé.  
 

Současná situace na obci 
Shodli jsme se na tom, že je důležité vám vysvětlit 

současnou situaci na obci, neboť se mezi lidmi šíří hned 
několik verzí. Aby v dané situaci nevznikl příliš velký 
„chaos“, pojďme se na to v klidu podívat …. 

 

Po říjnových volbách 2018 funkci starosty 
vykonával p. Luděk Smolík, funkci místostarosty p. Martin 
Munzar. Protože na začátku letošního roku u pana 
starosty vznikly neplánované události v práci, které mu 
zabránily řídit obec jako starosta, bylo rozhodnuto, že po 
dobu 2 měsíců (únor – březen) bude vést obec 
místostarosta (p. Munzar) a s administrativními 
záležitostmi mu bude pomáhat zastupitelka paní J. 
Hetfleišová. Aby tato situace byla ještě více 
komplikovanější, než se nám v té době jevila, pan Smolík 
oznámil zastupitelstvu, že by rád skončil ve funkci starosty 

a pokračoval pouze ve funkci zastupitele, a že by pozici 
starosty nabídl ostatním zastupitelům. Zpočátku se nám 
zdálo, že nebude problém sestavit nové vedení obce, ale 
opak se stal pravdou. V současné době hledáme vhodné 
řešení, jak tuto vážnou „možná i kritickou“ situaci vyřešit, 
neboť řešení chceme nalézt. Nechceme dopustit, aby naše 
obec byla vedena jinou obcí, cizím úředníkem apod.  

Závěr: Obecní úřad na dobu neurčitou bude 
zastupovat p. Munzar, který byl tímto úkonem pověřen 
zastupiteli (schváleno na veřejném zasedání OZ dne 
16.3.2019). Od dubna (na 1 měsíc) mu v administrativních 
záležitostech bude vypomáhat zastupitelka P. Barešová. O 
nových informacích vás budeme včas informovat.  

 

Barešová

 



Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice 
Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních (v období říjen 2018 – březen 2019) projednalo a schválilo: 
 

 Nový povodňový plán obce Sobčice.  
 Podání žádostí o dotaci do: 

- Programu obnovy venkova KHK na veřejný rozhlas, 
- Programu podpora obnovy a rozvoje venkova MMR na obnovu Pomníku padlým, 
- Programu péče o krajinu na ošetření památné lípy.  
     Žádost na obnovu pomníku a na ošetření památné lípy byla podána. Zpracovatelem byla P. Barešová, která za    
     vypracování žádostí dostala finanční odměnu ve formě dohody o provedení práce ve výši 2.500,- Kč v čistém.  

Žádost na veřejný rozhlas nebyla podána z důvodu opomenutí termínu pro podání žádosti ze strany vedení obce.  
 

 Navýšení poplatku za komunální odpad v podobě popelnic o 10%. 
 Navýšení poplatku za pytle na komunální odpad. Ceník: pytel 110 l – 70,- Kč, pytel 60 l – 35,- Kč. 

Od 16.3.2019 se mění ceník pytlů. Hlavním důvodem byly časté dotazy občanů na způsob třídění odpadů jiným 
způsobem, než je běžné, který se v obci objevuje u několika vlastníků nemovitosti. Odpad je dávám do popelnic, 
která je svozovou firmou vyvážena i přesto, že není uhrazen její roční poplatek. Ptáte se – jak je to možné? Lidé, se 
svolením svozové firmy, odkládají odpad místo do pytle do popelnice, která má stejný objem (110 l). K popelnici 
přiloží prázdný pytel, který řidič vezme a tímto proběhne vývoz. Nechceme, aby se tento způsob s nakládáním 
odpadů rozšiřoval, proto jsme ceny pytlů navýšili tak, aby jeho cena se rovnala ceně vývozu popelnice o objemu    
110 l.   

 Rozpočet obce Sobčice na rok 2019. 
 Přijetí rezignace M. Bareše na funkci velitele jednotky SDH Sobčice.  

         Zůstává pouze velitelem SDH Sobčice. Do funkce velitele jednotky SDH Sobčice byl jmenován pan T. Krejčí ml.  
 

 Kulturní akce pro rok 2019: 
Dětský maškarní karneval (6.4.), Divadelní představení „Damiánek“ (27.4.), Den matek (11.5.), Den dětí (červen), Pouť 
sv. Prokopa – posezení nad kronikou a fotografiemi na sále obecního hostince (6.7.), Sportovní odpoledne (srpen), 
Sousedské posvícení (7.9.), Drakiáda (září/říjen), Výroba adventních věnců (23.11.), Rozsvícení vánočního stromu 
(1.12.), Vánoční zpívání v kostele (23.12.). 
 

 Výši vodného pro rok 2019 na 29,- Kč/ m3 vč. DPH. Cena se navýšila o 2,- Kč. 
 Strategický rozvojový dokument obce Sobčice na období 2019 – 2026. 

Zastupitelstvo obce Sobčice se rozhodlo vytvořit nový „Strategický rozvojový dokument obce Sobčice“ (dále jen SRD) 
na období 2019 – 2026, který bude mapovat základní potřeby a vývoj obce v následujících osmi letech.  
SRD bude respektovat finanční možnosti obce a efektivně využívat cizí zdroje, tzn.: z evropských a krajských dotací, 
k financování jednotlivých záměrů obce. Zpracovatelem dokumentu byla P. Barešová, která byla za tento úkol 
finančně odměněna částkou 2.422,- Kč v čistém.  
 

 Finanční dar: 
Českému rybářskému svazu, z.s., MO Ostroměř ve výši 4.000,- Kč,  
Knihovně V. Čtvrtka Jičín ve výši 6.000,- Kč,   
Domácímu hospici Duha, o.p.s., Hořice ve výši 4.000,- Kč. 
 

 Nákup 5 ks hasičských helem ve výši 33.348,- Kč pro jednotku SDH Sobčice.  
pozn.: V obci Sobčice působí Sbor dobrovolných hasičů Sobčice (jedná se o občanské sdružení, které působí na úseku 
požární ochrany ve smyslu zvláštního zákona). Sbor se skládá z Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen 
JPO).  Velitele této jednotky jmenuje a odvolává starosta obce. Jednotka je tvořena velitelem a počtem stanovených 
členů. Náš sbor spadá do JPO V.  
Na podzim loňského roku obec obdržela email od Hasičského záchranného sboru KHK, územní odbor Jičín, s žádostí o 
zaslání zřizovací listiny včetně seznamu členů JPO Sobčice. Již několik let jsou obce upozorňovány na to, že by 
jednotky sborů měly mít své členy proškolené (velitelé a strojníci musí projít čtrnáctidenním kurzem), měli by mít 
zdravotní prohlídku a být řádně vybaveni ochrannými pomůckami (helmami, rukavicemi, hasičskými mondury apod.). 
Protože jednotce sboru obce Sobčice chybí některé z těchto povinných pomůcek, je nutný provést dokup tohoto 
vybavení. Mohli jsme využít i druhé varianty, a to ZRUŠIT JPO obce Sobčice. To by znamenalo, že by nám byla 
přiřazena cizí jednotka, která by se o ochranu naší obce starala a obec Sobčice by platila nemalé finanční prostředky 
za tuto činnost, odhaduje se cca 30 – 50tis. Kč/ročně. Na tuto variantu jsme nepřistoupili. Myslíme si, že bychom měli 
udělat maximum pro to, abychom jednotku obce (složená z místních členů) udrželi.  
 



Různé   
 ÚDRŽBA ZELENĚ: 

I v letošním roce o údržbu zeleně v obci Sobčice budou pečovat T. Ledvinka a P. Žalud. Svoz trávy bude zajišťovat M. 
Bareš. 
 

 KULTURA – GRATULACE: 
S gratulacemi k životnímu jubileu občanů naší obce nám pomáhají paní M. Horáková a S. Václavíková. Tímto jim 
velice děkujeme za pomoc.  
 

 VÝVOZ SEPTIKU: 
 Zájemci o vývoz septiku se mohou hlásit na OÚ každou středu od 17 – 19 hodin.  
 

 VÝBĚR POPLATKŮ: 
V sobotu 23.2.2019 proběhl výběr poplatků za komunální odpad, psy a stočné. Ti z vás, kteří tyto poplatky ještě 
nezaplatili, ať tak učiní co nejdříve. Úhradu poplatků lze provést i převodem na bankovní účet.  
 

Přehled:  
KOMUNÁLNÍ ODPAD, PES: 

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

pozn.: * u vlastní popelnice bude odečtena částka 137,- Kč. Četnost svozu 1 x 14 dní. Poplatek za psa je 50,- Kč.  
 

- pytel o velikosti 110 l – 70,- Kč 
- pytel o velikosti 60 l – 35,- Kč 

 

STOČNÉ 
- 8,- Kč za 1 m3. Dle zákona bylo stanoveno 36 m3/ 1 osoba, tzn.: 288,- Kč / 1 osoba / rok.  

 

 ODSTÁVKA ELEKTŘINY V OBCI  
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci 
Sobčice, která se bude konat v těchto dnech: 2.4., 10.4. a 26.4.2019 od 7 – 19 hod. 
 

 ZDRAVOTNÍ ŘEZ PAMÁTNÉ LÍPY: 
Na přelomu měsíce březen/duben bude proveden zdravotní řez památné lípy. Celkové náklady budou činit 
12.800,- Kč.  
 

 TERMÍNY SVOZU BIOODPADU: 
Plán svozu pro rok 2019: 2.5., 30.5., 4.7., 5.9., 3.10., 31.10., 28.11. 
 

 SASKA: 
Na podzim loňského roku byla v obci Sobčice založena „SASKA“ - Sobčická akční skupina pro kulturní aktivity, 
která je tvořena lidmi, kteří budou pomáhat obecnímu úřadu s realizací kulturních akcí. K této skupině se může 
přidat kdokoliv. SASKA vítá každého dobrovolníka. Hlavními „tahouny“ SASKY jsou: Terka Krobotová, Lada Poppy a 
Vítek Krobot. Tímto bychom chtěli všem nesmírně poděkovat!!! 
 

 BYLO ZREALIZOVÁNO: 
- Na hřišti byla vybudována 1 lampa veřejného osvětlení.  
- Na budovu sportovního areálu bylo nainstalováno osvětlení na čidlo.  
- Byl opraven kanál u hřiště.  
- Panem J. Sýkorou byl proveden ořez stromů na návsi a v obci.  
- Byla zrekonstruována podkrovní místnost v obecním hostinci. Celkové náklady činily 198.442,- Kč 

- rekonstrukce bytu byla provedena p. Čapkem ……….…….. 144.300,- Kč 
- lino …………………………………………………………………………………..   21.127,- Kč 
- plynové topidlo ……………………………………………………………….   18.494,- Kč 
- žaluzie ……………………………………………………………………………..     3.343,- Kč 
- dveře ………………………………………………………………………………..   11.178,- Kč 

 

 ZÁMĚRY OBCE pro rok 2019: 
- obnova vodovodních přípojek (reklamace podána na podzim loňského roku) 
- výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci s ČOV 
- vybudování zázemí pro kontejnery na tříděný odpad (pod OÚ) včetně přístupové komunikace 
- nákup nemovitosti za hřištěm 
- vybudování 1 veřejného osvětlení u nádraží 
- zhotovení 3 ks infotabulí  



- výměna vánočního osvětlení na návsi 
- zhotovení bezpečnostních dřevěných zábran k akumulačním kamnům v mateřské škole 
- obnova pomníku padlým (podána žádost o dotaci, nyní čekáme na vyjádření, zdali naše žádost bude či 

nebude vybrána k podpoře). 
 

 ZÁMĚRY OBCE dle Strategického rozvojového dokumentu obce Sobčice na období 2019 – 2026: 
- vybudování kanalizace s ČOV 
- obnova chodníků a komunikací v obci 
- nákup zahradní techniky 
- zasíťování stavebních parcel 
- revize a případné opravy mostků v obci 
- úprava polních cest 
- vybudování Obecního domu Sobčice 
- vybudování oplocení na hřišti 
- pořízení nového rozhlasu 
- obnova památek 
- MŠ: obnova zahrady – přírodní zahrada, 

dopravní hřiště, přístřešek, výměna topení, 

nákup interaktivních pomůcek, obnova 
střech na kůlnách 

- aktualizace / nový územní plán obce 
- podpora kulturních akcí v obci 
- výsadba alejí, zeleně 
- vybudování chodníčku ke kostelu 

z pískovcových kamenů 
- obnova uliček na hřbitově 
- údržba obecních budov 
- obnova inventáře kostela 
- umístění bezpečnostního zábradlí na hrázku 
- atd.  

 

 VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019: 
Letos na jaře, přesněji 24. – 25.5.2019 budeme mít možnost jít k volbám, tentokrát volit české poslance do 
Evropského parlamentu. Nově zvolený Evropský parlament bude mít 705 křesel, Česko v něm bude mít stejně jako 
dosud 21 zástupců. Předchozí parlament měl 751 křesel, počet mandátů se snížil kvůli vystoupení Spojeného 
království z EU. Zasedací místnost obecního úřadu bude opět sloužit jako volební místnost.   

 

 
 
 
 
Hospodaření obce 
 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav finančních prostředků 
k 31.3.2019 

 
BANKOVNÍ ÚČET – Česká spořitelna: 
3.915.166,- Kč 
 
BANKOVNÍ ÚČET – ČNB:  
17.343,- Kč 
 
 
POKLADNA: 
69.746,- Kč 
 



Dvacet tři let kronikářkou v Sobčicích 
 

Po třiadvaceti letech jsem v minulém roce ukončila svoji činnost jako kronikářka obce. Za dobu mého kronikaření 
jsem se setkala s řadou příjemných lidí, kteří se do obce vraceli pro různé informace, například při sestavování svých 
rodokmenů, hledání hrobů apod. Většina z nich měla potřebu vyprávět zážitky spojené s životem svých předků 
v Sobčicích. Vyslechla jsem příběhy veselé i neuvěřitelně smutné. Nejčastější vyprávění se týkalo Sobčic a života 
v nádherném a pohodovém prostředí, odkud je životní cesty zavedly daleko od rodné obce.  

Na letošní sousedské posezení připravujeme výstavku dokumentů a fotografií. Rádi bychom z těchto archiválií 
vytvořili soubor, který by zůstal tady. Byla by tak možnost kdykoliv ho využít k prohlížení nebo případnému promítání. 

Chtěla bych vás všechny touto cestou poprosit o spolupráci. Pokud máte doma nějaké dobové fotografie, které by 
podle vašeho mínění bylo dobré zveřejnit, prosíme o jejich zapůjčení. Domluvit se můžete s Janou Hetfleišovou, Terezou 
Krobotovou, nebo Jitkou Šidákovou. Děkujeme za každou i malou spolupráci.  

 J. Šidáková 
 

Probírám se všemi těmi dokumenty a zjišťuji, že 
názory a spokojenost dnešních spoluobčanů jsou kladné i 
záporné. Když jsem já byla mladá, nikdy, opravdu nikdy, 
jsem si nemyslela, že budu trvale žít v této obci. Dnes, 
když si z každé rodiny pamatuji několik generací 
spoluobčanů, mám naši obec ráda a záleží mně na tom, 
aby se nám zde všem žilo pěkně. 
 

O obci si myslím toto: 
Sobčice, malá obec, ve které žije kolem tři sta obyvatel. 
Mnozí žijeme jen tak, sami pro sebe, o nic a o nikoho se 
nezajímáme. Nic pro nás není dobré, nebo vhodné. 
Očekávali jsme něco jiného, ale co? Chceme se bavit, není 
kde!  Rádi bychom sportovali, nevíme s kým! Tak se pojďte 
projít naším společným domovem. Máme vlakovou 
zastávku, to mnohé okolní obce nemají. Vlakové spojení je 
velmi výhodné. Jak do Hořic, tak i do Jičína lze dojet 
celkem pohodlně. Máme kostel, ve kterém je možné 
oženit se, vdát se, rozloučit se se svými nejbližšími při 
pohřbu, přivítat nově narozené děti, zazpívat si při 
koncertech o vánocích a jistě by se našlo dost dalších 
příležitostí, kdybychom se v kostele mohli setkat. Hned 
naproti kostelu je další důležitý dům, mateřská škola. 
Každá maminka vám řekne jak je ráda, že nemusí své malé 
děti každé ráno vozit do okolních obcí do jejich MŠ a pak 
se složitě dostávat do zaměstnání. Nehledě na skutečnost, 
že v nedávné době byla v místní mateřské škole slavnost. 
Mateřská škola oslavovala 80 let svého působení v obci. 
Hosté, kteří se do místní mateřské školy přišli podívat, byli 
překvapeni. Paní ředitelka se svým kolektivem vede školu 
na jedničku. Můžeme si jenom přát, aby provoz místní 
mateřské školy byl zachován ještě pro další ročníky 
školáčků. 

A dál. Máme obchod s potravinami, občas 
kritizovaný, že prý je jak za krále Klacka. Ale pozor, až se vy 
mladí dočkáte toho, že nebudete už jezdit každý den do 
města. Pak teprve oceníte, že si můžete v místě bydliště 
nakoupit a nejenom základní potraviny. Vybrané a 
objednané zboží si během několika dnů koupíte v té 
vysmívané, ale místní a navíc každý den otevřené 
prodejně. Je tu i autobusová zastávka, sice jenom pro 
jednu linku, ale tou se spolehlivě dostanou všechny děti 

školou povinné do spádové školy a zase zpět do obce. 
Možná, si vzpomenete vy starší, že se nám pamětníkům o 
jízdě autobusem do školy do sousedních Chomutic ani 
nezdálo. Linka pokračuje až do Nového Bydžova, takže 
všechna města v našem okolí jsou pro každého dostupná. 
Místní hostinec. To jsme rádi, že je to obecní majetek. 
Lokál s možností občerstvit se, setkat se se sousedy, 
popovídat, pokritizovat, domluvit se. Sál, kolik tam se 
může uspořádat společenských akcí. Karnevaly, plesy, 
divadelní představení, schůze, sportovních utkání, cvičení. 
A zase by se našlo mnoho dalších možností jak hostinec se 
sálem využít. Mnozí návštěvníci kulturních akcí nám tento 
prostor chválí a občas i závidí. Máme obecní úřad, máme 
vlastní zastupitelstvo. Máme knihovnu. Hasiči mají svůj 
hasičský dům a v něm i klubovnu pro mládež. Náš hřbitov 
s tak unikátní pískovcovou výzdobou pomníků je chloubou 
obce. Odborníci oceňují i sochy umístěné u jednotlivých 
obecních cest. Místní hřiště, které poskytuje velké 
sportovní vyžití občanů všech věkových kategorií. 
Poskytuje místní mládeži prostor k setkávání. Budova 
areálu tamtéž nabízí pořadatelům velmi výhodné zázemí 
při pořádání akcí. V obci máme možnost nakoupit si 
květiny i zeleninu přímo u pěstitelů.  
Okolí naší vesnice je příjemné k vycházkám. Katastrem 
obce protékají Bukovka a Javorka. Javorka poskytuje 
možnost rybolovu. U Bukovky rostou vzácné rostliny, jako 
jsou například žluté kosatce, pomněnky, blatouchy. Všude  
tam žijí divoké kachny. Na stromech kolem vody jsou 
hnízda mnohých ptáků. Každoročně se objevují sovy – 
Puštík obecný a Kalous ušatý. Podle vyprávění dětí lze u 
potoka vidět i ondatry, pravděpodobně to jsou nutrie. 
Ještě před několika lety byla za mostem skládka, dnes 
upravený prostor, se kterým jsou další plány. Tak co? Je 
toho málo, nebo to na tak malou obec stačí?! 

Každý si přidejte ještě váš pohled na rodnou obec 
a pravděpodobně se shodneme, že naše obec je pěkná. 
Jen na nás záleží, zda se bude ještě zlepšovat. Každý návrh 
je vítán.  

                                                                           
J. Šidáková

 
 



Pozvánky 

 
 
 
 
 

 

Narodil se 
David Novotný, dne 12.2.2019, manželům Věře a Jaroslavu Novotným.   
 

 
Pozvánky do okolí 
 13.4.2019 Retro disco ples, Dobrá Voda, 
 21.4.2019 Velikonoční jarmark v Poděbradech, 
 26.4.2019 Zahradnické trhy v Kuksu, 
 27.4.2019 Pochod „O Žižkův štít“, Hořice, 
 27.4.2019 Traktoriáda, Vyskeř, 
 27. – 28.4.2019 Rudolfův pohár 2019, Hřebčín 

Kladruby, 
 10.5.2019 Hradecký Majáles, 
 12.5.2019 Traktoriáda, Nový Bydžov, 
 18.5.2019 Pochod „Krajem Eduarda Štorcha“, 

Ostroměř, 
 18.5.2019 300 zatáček Gustava Havla, 
 18.5.2019 Jarmark lidových řemesel, Zdobín, 
 25.5.2019 Hořická pouť, 
 25.5.2019 Pohádková cesta v HK,  

 25.5.2019 XII. Třtěnické pivní slavnosti,  
 1.6.2019 Vojický kapr, rybářské závody, 
 2.6.2019 Vojický kapřík, rybářské závody, 
 22.6.2019 Jičínský Food Festival, 
 29.6.2019 Pohádkový les, Milíčeves, 
 30.6.2019 Slavnosti koní, historie a řemesel, Kuks, 
 19.7.2019 The Legends Rock Fest, 
 10.8.2019 Rockové Třtěnice, 
 10.8.2019 Jarmark lidových řemesel Kohoutov, 
 6.9.2019 AGRO Prim Chomutice, Třtěnice, 
 7.9.2019 Slavnosti hořických trubiček, 
 8.9.2019 Foodfestival, Nový Bydžov 
 13. – 14.9.2019 Královéhradecké krajské dožínky,  
 14.9.2019 Vinobraní na Kuksu, 

 

 
 
 
 
 

 

Zpravodaj obce Sobčice, vydává Obecní úřad Sobčice. Zpracovala: Petra Barešová. 
Kontakty: starosta – L. Smolík, místostarosta – M. Munzar, tel.: 724 180 458.  

ou@sobcice.cz, www.sobcice.cz, MK ČR E 21970. 
 

Obec Sobčice pořádá v sobotu 13.4.2019 od 8,30 hod. 
„BRIGÁDU na ořez větví, náletů a keřů“. 

Kde:                cesta za zahradami domů „na Pašce“ 
Co s sebou:    vhodné pracovní pomůcky, drobné nářadí – pilky, pily, rukavice atd. 
                       V případě zájmu se, prosím, nahlaste na OÚ Sobčice. Děkujeme. 
 


