
 

 ZPRAVODAJ 
             OBCE SOBČICE- 

 

     Ročník 22                                  číslo 1    červenec 2022 
 

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

června v naší obci.     
 

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice 
Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních projednalo a schválilo: 

 
 

▪ Odkup komunikace 
Před několika lety se stala nemilá událost, omylem byla 

prodána část místní obecní komunikace vedoucí 
k Zahradnictví Janouchovi. Chci zde velmi poděkovat pí.         
P. B. a V. S. za to, že nám vyšly ve všem vstříc a bez jakýchkoliv 
komplikací tuto část komunikace prodaly zpět obci. Prodej 
proběhl formou směny 2 pozemků (jeden pozemek byl 
v majetku obce, druhý v majetku zmiňovaných paní). Obec 
doplatila částku 16.310,- Kč.  
 

▪ Obnova Pilíře se sochou Panny Marie 
V lednu letošního roku jsme zpracovali žádost o dotaci 

na obnovu Pilíře se sochou Panny Marie. Využili jsme 
vyhlášeného dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR. 
Naše žádost byla kladně vyhodnocena, a proto jsme 
v březnu mohli schválit dodavatele na restaurování této 
památky. Nejnižší cenovou nabídku podala Mgr. Tereza 
Bartošová. Celkové výdaje projektu budou činit 180tis. Kč. 
Výše dotace 113.400,- Kč, náklady obce 48.600,- Kč. Konec 
realizace září 2022. V průběhu léta k této památce bude 
umístěna lavička a na podzim proběhne drobná výsadba. 
Vše je ve stavu příprav.   

 
▪ Nákup nové betonové desky na septik 

Z důvodu havarijního stavu betonové desky na 
septiku vedle budovy sportovního areálu byla pořízena 
nová. Přesně na míru pro naše potřeby nám ji vyrobila firma 
BOND PARDUBICE s.r.o. O dopravu a osazení se postaral      
p. Kozák. Celkové náklady činily 15.600,- Kč.  

 
▪ Finanční dar 

- organizaci Linka bezpečí, z.s. ve výši 3tis. Kč,   
- Českému rybářskému svazu, MO Ostroměř ve výši 4tis. Kč, 
- organizaci Sportem proti bariérám, z.s., Nová Paka ve výši 

5tis. Kč,  
- organizaci Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice na 

tvorbu a tisk časopisu POD ZVIČINOU ve výši 2tis. Kč.  
 

▪ Parcelace pozemku (zahrady) u č.p. 49 
Geodetem byla navržena parcelace zahrady u 

nemovitosti č.p. 49. Pozemek byl rozdělen na 4 pozemky 
určené pro výstavbu RD a 1 pozemek náležící ke zmiňované 
nemovitosti č.p. 49. Podrobněji se k tomuto bodu věnuji 
v samostatném článku viz níže.  

 

▪ Revize mostků a provedení zátěžových zkoušek  
Protože jsme neměli povědomí o stavu dvou 

mostků a jednoho ocelového mostu v obci Sobčice, které 
patří do správy a majetku obce, rozhodli jsme se objednat 

jejich revizi. Dále u mostku směr k novým parcelám u mlýna 
a ocelového mostu vedoucí přes řeku Javorku jsme si 
nechali zpracovat zátěžové zkoušky. Stav ocelového mostu 
přes řeku Javorku je uspokojivý, stav mostku (směr bývalý 
mlýn) nikoliv. Tento zjištěný stav by mohl znamenat 
komplikace pro budoucí výstavbu RD v lokalitě – bývalý 
mlýn. Vše je v jednání. 

 

▪ Výběrové řízení na pozici ředitel/ka MŠ Sobčice 
Na jaře letošního roku jsme obdrželi informaci o 

plánovaném odchodu paní ředitelky mateřské školy na 
mateřskou dovolenou začátkem školního roku 2022/2023. 
Bylo vyhlášeno konkursní řízení na pozici nového ředitele/ky 
MŠ Sobčice. Přihlásil se jeden zájemce – pí. Tereza 
Marečková. Jedná se o velmi sympatickou a milou osobu, 
která má zkušenosti v tomto oboru a její cíle a náměty – jak 
vést a kam směřovat naši školku jsou velmi blízké tomu, co 
započala paní Lucie Adametzová (pozn.: současná paní 
ředitelka mateřské školy). Pevně věřím, že školka bude 
předána do dobrých rukou a bude reprezentovat svoje 
jméno v širokém okolí.  

Závěrem bych zde chtěla velmi vypíchnout práci 
paní L. Adametzové. Stálo ji nemálo sil dostat naši školku 
tam, kde nyní je. Slovy se ani nedá popsat vděk, který ji 
náležitě za prosperitu naší školky patří. Paní Adametzová, 
velmi Vám děkujeme za vše, co jste pro naši školku a naše 
děti vykonala, velmi si toho ceníme a přejeme Vám mnoho 
zdraví, rodinného štěstí a spokojenosti. 

 

▪ Pořízení držáku na konve 
Firmou Kovářství – Michal Pour byl zhotoven nový 

držák na konve, který byl umístěn ke studni na hřbitově. 
Děkujeme všem, že jsou konve odkládány na toto místo. 
Celkové náklady činily 5.203,- Kč.  

 
▪ Nákup hadic a sacího koše pro SDH Sobčice  

Z důvodu obnovení družstva žen SDH Sobčice jsme 
se rozhodli tento tým podpořit nákupem nového vybavení 
pro dosahování co nejlepších výsledků v hasičském sportu. 
Ze strany SDH Sobčice byla podána žádost o zakoupení 
tohoto vybavení. Celkové náklady budou činit cca 33tis. Kč.  

 
 
 
 
 
 

  

HOSPODAŘENÍ OBCE, stav k 30.6.2022 
- účet u ČNB …………………………………….   280.855,- Kč 
- účet u České spořitelny ………………… 8.387.217,- Kč  
- pokladna ……………………….…………..…..    44.947,- Kč 
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Poděkování 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří jakkoliv 

v tomto volebním období pomáhali Obecnímu úřadu 

Sobčice. Poděkování patří zaměstnancům na zeleň, za 

údržbu kostelních hodin, dále celému týmu za zajištění 

kulturních akcí a jubileí, paní knihovnici, spolku SASKA 

a zastupitelům. Děkuji.  

 
 
 

Nabídka práce – údržba veřejných prostranství 

obce 
Obec Sobčice hledá pracovní posilu pro údržbu/sekání 

veřejných prostranství v obci Sobčice. Forma úvazku – dohoda 

o provedení práce (DPP), výše odměny: 150,- Kč v hrubém /1 

hodina. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Sobčice, 

každou středu v době úředních hodin od 17 – 19hod., nebo 

můžete zavolat na tel.: 724 180 458 Barešová. Děkuji.  
 

Sobčice a Ukrajina 
Už více než 4 měsíce se ze všech stran dozvídáme o šílené válce na Ukrajině. Jakkoliv jsou pro nás různé záběry hrozné, 

nepochopitelné a beznadějné, tak mnohem hrůznější je to pro ty, co ty hrůzy zažívají na vlastní kůži. Rozhodli jsme se proto 

pomoci ještě dalším způsobem kromě zaslání základních potřeb. Vzhledem k tomu, že sportovní areál na hřišti je v podstatě až 

na jednu, dvě akce za rok nevyužitý, přišli jsme s nápadem vybavit místnosti v přízemí pro přechodné ubytování právě lidem 

prchajícím před válkou. Návrh jsme přednesli zbývajícím zastupitelům a po diskuzích, rozličných názorech a řešení nejrůznějších 

problémů, jsme se dohodli na víceméně kladném stanovisku. Vyhlásila se sbírka, ve které jste ukázali, že ani spoustě z vás není 

osud nevinných lidí lhostejný a sešlo se tolik věcí, že ubytování bylo víceméně vybaveno. Některé základní věci, jako přikrývky, 

polštáře, nebo novou lednici, jsme dokoupili a byly hrazeny z obecního rozpočtu.  

31. května se nám ozvali z KACPU z Hradce Králové (Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině), že je tam 6členná 

rodina (3 senioři, 1 dítě), které hledá ubytování a tak ještě ten den přijeli. Naše reakce byly oboustranně příjemné, milé, byli 

skutečně vděční za to, jaké zázemí jsme jim připravili. Rodině byly vysvětleny základní informace, jako například kde je obchod, 

vlaková zastávka, hostinec, školka. Hned po příjezdu do Sobčic se zajímali o možnost nějakého zaměstnání v okolí. I díky tomu, že 

vlastní automobil, jsou samostatní a od samého začátku po nás nic navíc nechtějí. Za poskytnuté ubytování dostává obec od státu 

kompenzační příspěvek ve výši 200 Kč/noc/osobu. 

Tímto ještě jednou moc děkujeme všem, kteří pomohli, donesli nejrůznější věci k dovybavení, říkali nám, že v případě 
potřeby se na ně dále můžeme obrátit, ale i těm, kteří nás v tomto podporovali slovně a fandili tomu.  Dále děkujeme všem, 
kteří věnovali jeden svůj sobotní den brigádě, při níž se areál uklidil a připravil. Moc si této pomoci vážíme jak my, tak i rodina 
z Ukrajiny, která tu i díky vám našla na nějakou dobu klid a bezpečí. 
              Velký dík patří i Lence Petrové, která se postarala o oficiální stránku této pomoci a komunikovala s úřady.  

          Hetfleišová, Smolík 

INFORMACE K VÝVOZU SEPTIKU 
V září 2022 budeme od majitelů nemovitostí, kde bydlí více než 2 osoby, požadovat doklad o vývozu septiku či domovní 

ČOV. Ti z vás, kteří mají vývoz zajištěn přes obecní úřad, toto potvrzení předkládat nemusí. Evidujeme ho. 
                        

                                                             PRAVIDLA ČETNOSTI VÝVOZŮ: 

CHALUPÁŘI A MAJITELÉ NEMOVITOSTI, kde bydlí 1 – 2 osoby – předkládají doklad 
o vývozu 1 x za 2 ROKY. 

 

V ostatních případech 1x za rok. 
Do září 2022 předloží doklad o vývozu septiku majitelé těchto nemovitostí:  

č.p. 1, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 50, 52, 56, 59, 61, 62, 63, 
64, 65, 67, 68, 73, 74, 75, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 91, 93, 94, 97, 99, 101, 103, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 

120, 121, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 140, 144, 145 a novostavby bez č.p.  
 

VÝVOZ SEPTIKU 
Lidé, kteří mají zájem o vývoz septiku, se mohou hlásit na obecním úřadě nejpozději do 31.7.2022. Vždy každou středu 

v době úředních hodin od 17–19 hod.  Po tomto termínu už to nebude možné.  

 

V průběhu letošního roku jste byli několikrát formou hlášení v místním rozhlase požádáni o údržbu pořádku kolem kontejnerů na 

tříděný odpad a změnu návyků v třídění plastového a papírového odpadu. Několik měsíců se situace kolem kontejnerů zdála být 

v pořádku, avšak poslední měsíc jsme zaznamenali zhoršení. Proto se na vás znovu obracíme s žádostí o dodržování pořádku kolem 

kontejnerů na tříděný odpad. ODPAD VŽDY ODKLÁDEJTE POUZE DO KONTEJNERU, NIKOLIV VEDLE KONTEJNERU. Takto odložený 

odpad svozová firma neodveze. Děkujeme.  

 



Vybudování zázemí pro pálení větví  

Za mostem směr na Ostroměř bylo vybudováno nové zázemí pro 

pálení větví včetně oplocení. Původní místo, které bylo využíváno obcí a 

jejími občany pro odložení biologického odpadu (pozn.: větví), bylo firmou 

ZEAS Podhorní Újezd revitalizováno. Hledali jsme proto nové místo. Štěstí 

při nás stálo, neboť v těsné blízkosti od původního místa pro pálení, jsme 

našli obecní pozemek, který velikostně byl „tak akorát“, aby byl využit 

k našemu zamýšlenému záměru. Byl nakoupen materiál – pletivo, sloupky 

a příslušenství k upevnění plotu, díry pro umístění sloupků byly 

mechanicky vyvrtány firmou Petr Kareš z Ostroměře. Poté po dva víkendy 

se konala brigáda, během které bylo oplocení vybudováno. Za realizaci 

oplocení velmi děkuji M. Barešovi, M. Hetfleišovi, M. Munzarovi, R. 

Fibigerovi a Z. Barešovi. Náklady: nákup pletiva, sloupků a příslušenství 28.615,- Kč, vrtání děr: 2.300,- Kč, beton: 6.552,- Kč, mzda 

celkem formou DPP: 12tis. Kč v hrubém.  

Prodej stavebních pozemků a domu č.p. 49 

Jak už jsem psala v úvodní části tohoto zpravodaje, na 

posledním zasedání zastupitelstva obce byl projednán a poté schválen 

prodej 4 pozemků pro výstavbu rodinných domů, včetně prodeje 

samotné nemovitosti č.p. 49. Cena za 1 m2 byla stanovena na 1.000,- 

Kč bez zasíťování, prodejní cena nemovitosti č.p. 49 stanovena na 

2.700.000,- Kč. Rozměry parcel: pozemek č. 1 - 897 m2, pozemek č. 2 

- 890 m2, pozemek č. 3 - 816 m2, pozemek č. 4 - 650 m2 a pozemek 

s nemovitostí č.p. 49 celkem 1004 m2. Podmínky prodeje budou 

upřesněny v záměru o prodeji, který bude v nejbližších dnech vyvěšen 

na úřední desce obce.   

Knihovna v obci ukončila další školní rok s dětskými 

čtenáři „Pasováním na čtenáře“ 

Oba místní 
prvňáci se již několik 
týdnů připravovali na 
to, jak nám všem 
dokážou, že už umí číst. S partou starších to ovšem neměli lehké. Ti si na ně 
vymysleli, že bude nutné dokázat nejen umění číst, ale i psát a počítat. Opsat text a 
nechat si ho oznámkovat od „paní učitelky“ byl další krok k získání titulu čtenáře. 

Dnešní děti ovládají mobilní telefony a tablety s takovým přehledem, že 
jsme si mohli dovolit vyzkoušet budoucí čtenáře jako IT specialisty. Krabičku 
s rozstříhaným textem museli chlapci nejprve propočítat a pak správně srovnat do 
vět a přečíst.  

Původně jsme si všichni 
mysleli, že to bude těžké, ale 
opak byl pravdou. Za pár minut 
už jsme slyšeli, kam každý 

z opravářů chodí do školy a co se tam naučil. Potom už scházelo jen pasování 
a podpis na další stuhu, která přibyla na naši „pasovací“ vařečku.   

Všichni pasovaní dostávají při této příležitosti knihu od OÚ. Letos 
výběr knih nezůstal na knihovnici, ale pověřili jsme maminky, aby pro své synky 
knihu vybraly ony. A byl to dobrý nápad.  

Slavnostní odpoledne bylo zakončeno pohoštěním a vyhlášením nové 
soutěže pro všechny zájemce pod názvem Prázdninová školička. Texty je 
možné vyzvednout v knihovně každou středu. Zatím jsou připraveny tři okruhy 
otázek. Vyhodnocovat se budou první středu v září.  Knihovna ve své činnosti 
pokračuje stále každou středu od 13.00 hodin. Poslední novinkou je možnost půjčovat si ve VF v Jičíně nejenom knihy, CD ale i 
stolní hry. 

Jitka Šidáková 

OBECNÍ ÚŘAD SOBČICE NABÍZÍ OBČANŮM 

MOŽNOST PÁLENÍ VĚTVÍ NA OBECNÍM 

POZEMKU U CESTY 

 SMĚREM NA OSTROMĚŘ. 

ZÁJEMCI SI PO DOHODĚ MOHOU 

VYZVEDNOUT KLÍČE OD OPLOCENÉHO 

POZEMKU  

U PANÍ BAREŠOVÉ NEBO U PANÍ PETROVÉ. 

PODMÍNKOU JE, ŽE SI OBČAN VĚTVE NA MÍSTĚ 

SPÁLÍ V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ.  

 



Kultura – zájezd od ZOO Praha  

Jako dárek ke dni dětí jsme dne 11.6. uspořádali výlet do ZOO Praha. Vyrazili jsme již v 7.30 hod. od obecního úřadu 

přistaveným autobusem, a to v počtu celkem 40 lidí. ZOO je velmi rozlehlá, ne každému se tedy podařilo projít ji celou. Počasí 

bylo velmi horké, trochu jsme záviděli tuleňům a hrochům jejich lázeň. Bohužel jsme neměli možnost prohlédnout si gorily 

vzhledem k tomu, že byly právě přestěhovány do nového bezpečnějšího pavilonu, který pro ně byl vybudován. Vynahradil nám to 

nový obyvatel zahrady, a sice vombat, který je prvním a jediným zástupcem tohoto vačnatce v ČR. Někteří z nás se také projeli 

lanovkou a prohlédli si tak zahradu z výšky. Odjezd byl naplánován na 18.00, děti si zbývající čas zpříjemnily na dětském hřišti 

s prolézačkami nebo v brouzdališti. Vstupné pro děti ve výši 3.650,- Kč a dopravu autobusem ve výši 16.027,- Kč hradila obec. 

Dospělí si vstupné hradili sami.  

Petrová 

Zprávy z SDH Sobčice 

Vážení čtenáři, 

dovoluji si vás seznámit s aktivitami a činností SDH Sobčice v letošním roce. Po zkušenostech z předešlých let u nás 

přetrvávaly obavy, zdali nám covidová opatření nepřekazí uspořádání našeho tradičního hasičského plesu, který se koná vždy 

v druhé polovině února. Vše dopadlo dobře a veškeré přípravy nevyšly nazmar. K tanci a poslechu nám hrála kapela Fanda a jeho 

banda. Dle svého osobního hodnocení mohu konstatovat, že se ples vydařil a těšíme se na všechny opět příští rok. Dále bych chtěl 

poděkovat všem sponzorům za poskytnuté dary do tomboly.  

                                                                                                                                                                                                                                                               

 



Po plese jsme netrpělivě vyhlíželi příchod jara, které pro nás znamenalo přípravu na novou sezónu. Hasičský útok a 

štafety jsme poctivě trénovali na místním hřišti. Den „D“ pro nás znamenal čtrnáctý květen, kdy jsme v ranních hodinách vyrazili 

na okrskovou soutěž do Starých Smrkovic. V dopoledních hodinách probíhaly závody mužů a žen, v odpoledních hodinách závody 

mladších a starších žáků. Podmínky soutěže byly pro všechna družstva stejná. Závody se skládaly ze dvou disciplín, a to v požárním 

útoku, který byl ukončen sestřelením terčů, a štafety. Nejlépe se umístilo družstvo žen, které obsadilo krásné 1. místo. Družstvo 

starších žáků obsadilo 2. místo, družstvo mladších žáků pěkné 4. místo a družstvo mužů 6. místo. Všem moc děkuji za účast. Bylo 

super vidět jméno našeho sboru na prezenční listině i na stupních vítězů. A toto byl teprve začátek … 

Netušil jsem, že tyto závody probudí u družstva žen SDH Sobčice chuť pokračovat a účastnit se i jiných hasičských závodů, 
které se konaly a budou ještě konat v našem kraji. Plány mají velké, mně nezbývá nic jiného než jim držet palce, aby chuť a nadšení 
do hasičského sportu u nich přetrvávala co nejdéle. Výsledky z dalších závodů ukazují, že děvčata jsou velmi šikovná a mají na to 
se pravidelně umisťovat v horní části výsledkové listině. Držme jim palce, aby se jen a jen zlepšovaly. Mám také upřímnou radost 
z toho, že práce s dětmi po 8 letech přinesla své „ovace“, neboť se jedná o děvčata, která si náš sbor vychoval. Dále bych chtěl 
poděkovat Obecnímu úřadu Sobčice za schválení nákupu vybavení – hadic a sacího koše. Děkujeme.  

Další akce našeho sboru, o kterém bych se zde chtěl zmínit, je ozdobení a postavení májky na návsi. Májku ozdobily děti 
mašlemi různých barev a bylo na nich vidět, že je to moc baví a mají z této činnosti obrovskou radost. Jsem rád, že se vše vydařilo 
na výbornou a v této tradici bych chtěl pokračovat i v příštím roce společně s dětmi a jejich rodiči.  

Konec školního roku jsem chtěl zakončit tradičním stanováním na hřišti. Z důvodu obsazených kabin rodinami z Ukrajiny 
jsme se rozhodli toto stanování uspořádat na veřejném prostranství za budovou obecního úřadu. Celý týden jsme sledovali počasí, 

neboť na víkend předpověď počasí nevypadala moc dobře. Bohužel se naše obavy naplnily a přesně v 17 hodin, kdy jsme chtěli 
stavět stany, začalo pršet. Akci jsme nechtěli jen tak ukončit, a proto jsme se rozhodli stanovat na sále v obecním hostinci. Protože 
se jednalo pouze o jednu noc, my dospělí jsme přespání zdárně „přežili“. Po vydatné snídani jsme stany sbalili a rozloučili se, 
neboť sobotní výlet do Pařezské Lhoty jsme z důvodu špatného počasí zrušili. Následující pondělí jsme si za budovou obecního 
úřadu opekly párky, které jsme měli uchystané na sobotní odpoledne. Opět akci hodnotím za velmi zdařilou a pevně věřím, že se 
sejdeme i v příštím roce.  

Za SDH Sobčice Marek Bareš  

SDH Sobčice ženy 
 

Po delší odmlce, kterou způsobila i covidová opatření, jsme zformovaly tým žen SDH Sobčice. Skládá se z dřívějších 

starších žákyň, které se doplnily o nové členky. V tomto seskupení jsme poprvé vyrazily na okrskové kolo, které se konalo 

14.5.2022 ve Starých Smrkovicích. Nad naše očekávání jsme se umístily na 1. místě, což nám zajistilo postup na okresní kolo do 

Nové Paky.  

Během tří týdnů jsme poctivě trénovaly a následně 5. června odjely na okresní kolo. Byla to pro nás zajímavá zkušenost. 

Soutěžily jsme v požárním útoku, štafetě 4 x 100 m a štafetě jednotlivců. Po celkovém sečtení časů z jednotlivých disciplín, jsme 

se umístily na krásném 5. místě z 11 družstev. Dne 18.6.2022 jsme vyrazily na Netradiční soutěž do Starých Smrkovic. Zde nás 

čekala netradiční štafeta a tradiční útok. I přes menší komplikace nám to stačilo na 1. místo. Tyto vyvedené soutěže v nás vzbudily 

zájem a chuť se požárnímu sportu věnovat dále a naplno.  

V následujících týdnech nás čekají závody například v Žereticích, Bílsku a Úlibicích. I zde se budeme snažit o co nejlepší 

umístění a reprezentovat naši obec Sobčice. Sportu zdar! 

        Nikola Suchá 

  



Ohlédnutí za školním rokem v mateřské škole Sobčice 

Školní rok 2021/2022 byl milým osvěžením po dvou letech mimořádných opatření, 

zákazů a nepříjemných omezení. Do práce jsme se pustili s plným nasazením a elánem. 

Opět se školka otevřela 

veřejnosti a hlavně rodičům. Září 

jsme tradičně zahájili sportovní 

školičkou, vyrazili na výlet 

vláčkem do butoveského lesa a 

navštívili chovatelskou výstavu 

v Hořicích. 

I vánoční svátky proběhly téměř 

dle našich představ a přání – 

nechyběl čertovský rej ani 

mikulášská nadílka. Jen tradiční 

vánoční besídka bohužel 

proběhla bez účasti rodičů. 

Z aktivit pro veřejnost se uspořádal v březnu Den otevřených dveří, který navštívili jak budoucí zájemci o školku, tak pamětníci, 

kteří se přišli podívat na výstavu fotografií od roku 1949. V březnu se také konala Noc s Andersenem aneb Spaní ve školce 

s pohádkovým program a soutěžemi, palačinkovou večeří a probouzení ve 

spacácích. Pro rodiče se 

v dubnu konaly Velikonoční 

dílničky a v květnu jsme 

oslavili Den matek hudebním 

a tanečním vystoupením pro 

maminky. V červnu 

nechyběla tradiční stezka za 

pokladem na oslavu Dne dětí. 

Letos nám také přálo počasí a 

Zahradní slavnost aneb 

Loučení s předškoláky mohla 

dostát svého názvu. Na školní zahradě jsme se za teplého slunečního počasí 

hudebním vystoupením rozloučili s našimi budoucími školáky. 

Letos do základní školy odcházelo šest předškoláků – Eliška Synková, Viktorek Bílek, Mikulášek Rygl, Anička Novotná a 

Nelinka a Matýsek Chaloupkovi. 

K zápisu pro nový školní rok 2022/2023 přišlo devět dětí ze Sobčic i 

okolních obcí a od září bude mateřská škola kapacitně zcela naplněna.  

Jistě se k Vám donesla zpráva i o personálních změnách v naší školce. 

Kolektiv bude nadále tvořit paní učitelka Klára Císařová, asistentka pedagoga 

a učitelka Arnoštka Tran a provozní Tereza Šulcová. Novou posilou pracovního 

týmu bude od 1. září 2022 nová paní ředitelka Bc. Tereza Marečková. 

Má osoba odchází na mateřskou dovolenou. Chtěla bych tímto moc poděkovat 

hlavně skvělému pracovnímu týmu, na který bylo vždy spolehnutí a vždy jsme 

si vyšli 

vstříc. 

Děkuji také za skvělou spolupráci se zřizovatelem školky – 

paní starostce Petře Barešové a zastupitelům, díky nimž se 

podařilo vylepšit zejména materiální podmínky školky a 

zvýšit tak kvalitu vzdělávání. A v neposlední řadě patří 

poděkování také „mým“ školkovým dětem a rodičům, kteří 

mě těch pět let působení v sobčické školce utvrzovali, že je 

to nádherná a smysluplná práce. 

Věřím, že školka bude v dobrých rukou a nová paní ředitelka vnese do naší školky novou energii a nápady. 

 

Za mateřskou školu Mgr. Lucie Adametzová – ředitelka MŠ 

  



Podzimní volby 2022 
Volby do zastupitelstev obcí ČR 

Z médií i ze strany obecního úřadu jste byli již 
několikrát informováni o tom, že letos na podzim se budou 
tradičně po čtyřech letech konat volby do zastupitelstev obcí 
České republiky, a to ve dnech 23. – 24. září 2022. Zároveň 
s těmito volbami proběhnou u nás i volby do Senátu 
Parlamentu České republiky. Volební místností se opět stane 
zasedací místnost obecního úřadu. Protože současné obsazení 
zastupitelstva obce v následujícím čtyřletém období 
pokračovat nechce, je nutné mezi „námi“ najít pokračovatele, 
kteří převezmou agendu obce a budou pokračovat v započaté 
práci. Není to lehký úkol, ale pevně věřím, že se mezi námi 
najdou vhodné osoby, které po nás tuto činnost převezmou.  

Komu a v jaké lhůtě se kandidátní listina podává? 
Kandidátní listina se podává nejpozději 66 dnů přede dnem 
voleb do zastupitelstva obce, tj. 19. července 2022 do 16.00 
hodin registračnímu úřadu, kterým v našem případě je MěÚ 
Hořice. Veškeré dokumenty potřebné ke kandidatuře jsou ke 
stažení na stránkách obce www.sobcice.cz v sekci úřední 
deska.  

Obecně, podle § 23 odst. 8 zákona č. 491/2001 Sb., o 
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
(dále jen „volební zákon“), nedosahuje-li souhrnný počet 

kandidátů uvedených na všech registrovaných kandidátních 
listinách nadpoloviční většiny počtu členů zastupitelstva obce, 
který má být volen, popřípadě je menší než 5, volby se v této 
obci nekonají.  

Dále pak podle § 54 odst. 3 téhož zákona nedošlo-li 
ke zvolení zastupitelstva obce z důvodu uvedeného v § 23 
odst. 8 volebního zákona, vyhlásí dodatečné volby ministr 
vnitra do 30 dnů po uveřejnění celkových výsledků voleb do 
zastupitelstev obcí Státní volební komisí. 

V případě, že se volby do zastupitelstva dané obce 
nebudou konat z důvodu, kdy na všech registrovaných 
kandidátních listinách nebude uveden potřebný počet 
kandidátů (viz § 23 odst. 8 volebního zákona), např., nebude-
li podána žádná kandidátní listina, zaniká podle § 55 odst. 2 
písm. d) volebního zákona funkce starosty, místostarosty i 
členů rady spolu s jejich mandáty ze zákona, tj. uplynutím 
prvního dne voleb do zastupitelstev obcí.  

V takové obci bude Ministerstvem vnitra jmenován 
správce obce podle § 98 odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

    

 Barešová  

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 

Letošní září se ponese ve znamení voleb. Kromě zastupitelů obcí, měst a městských obvodů se bude po dvou letech volit 

také 1/3 senátorů. Termín vyhlašuje prezident na základě zákona o volbách do Parlamentu ČR. I. kolo proběhne ve dnech 23. a 

24. září souběžně s volbami do obecních zastupitelstev obcí. Volební místnosti se otevřou v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu 

od 8 do 14 hodin. Případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR se bude konat o týden později, tedy ve dnech 30. září a                 

1. října 2022.   

Volba prezidenta České republiky 2023 

Volba prezidenta České republiky je naplánována 13. a 14. ledna 2023 a její případné II. kolo na 27. a 28. ledna. 

Současnému prezidentu skončí druhé funkční období 8. března 2023. Termín volby vyhlásil předseda Senátu Miloš Vystrčil              

27. června 2022.  

Pozvánka na sousedské posezení  - všichni jste srdečně zváni 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sobcice.cz/


Rozloučení – Petra Barešová 

Protože se blíží konec našeho čtyřletého volebního období, dovolte mi, ještě napsat pár řádků za sebe. Dlouho jsem 

přemýšlela, jak začít a čím, neboť se mi v hlavě motá nespočet myšlenek, které bych vám chtěla sdělit, ale pokusím se vypíchnout 

ty nejdůležitější.    

Do Sobčic jsem se přistěhovala za snem vybudovat si zde se svým přítelem domeček, časem si pořídit děti a žít pokud 

možno klidným a spokojeným životem. Kdybych věděla, jaké věci se v budoucnu stanou, spoustu bych jich přehodnotila a udělala 

i jinak. Ale to je pouze slovo „kdyby“, a na to se v životě nehraje. Do zastupitelstva jsem kandidovala z důvodu obrovského nadšení 

a částečné naivity, že mé zkušenosti a znalosti z oblasti samosprávy a činnosti kolem ní, včetně získávání dotací, kterými jsem se 

zabývala ve svém zaměstnání, mohou pomoci k rozvoji naší obce. Že výsledky zrealizovaných projektů zlepší životní úroveň 

obyvatel Sobčic. S klidným svědomím mohu říci, že za 12 let, ke kterým se mohu vyjadřovat, se udělal obrovský kus práce. Jsem 

na to hrdá, protože vím, že to bylo lidmi, kteří ve vedení seděli. Ne každý by dokázal tolik, co p. Horník a já. Možná v tom někdo 

vidí nafoukanost, já bych asi před několika lety také, ale nyní už ne, a proto to dokáži takto napsat. Všichni víme, že za vydařené 

věci se v naší obci nechválí, nevím, proč tomu tak je, ale je to tak. Člověk nečeká na žádné pochvaly, ocenění, či poklepání na 

ramena, ale já osobně jsem čekala větší otevřenost lidí, maličký ohlas na zrealizované projekty, neboť jen tak se můžete utvrdit 

v tom, že to, co děláte, děláte dobře a jdete tou správnou cestou. Zažila jsem i nemilé chvíle plné pomluv, kdy vám do očí nikdo 

nic neřekne, ale časem se dozvíte věci typu, že jsem v zastupitelstvu omylem, neboť si mě spletli s jinou kandidátkou na kandidátní 

listině v roce 2010, že jsme (pozn.: Barešovi) ukradli veškeré dřevo z Vobořilova statku, které se nařezalo z pokácených stromů, 

když se revitalizovala zahrada, že jsem zákeřná osoba, která si dovolila přemístit kontejner na bioodpad, že jsem „sedmilhářka“, 

nebo že už se lidé těší na to, až na obci působit nebudu, protože obec na tom bude lépe. Třeba ano, třeba také ne, hodnotit to 

nebudu. Je to váš názor. Vím však, kdo tyto informace o mně šířil a stále šíří, a s klidným svědomím mohu říci, že to částečně byli 

lidé, kteří nejenom že nikdy nic pro obec neudělali, nedělají, ale ani v budoucnu nikdy nic neudělají. Jsou to nešťastní lidé, 

nespokojeni ve svém životě a pokud jim dělá radost pomlouvání jiných, budiž, ale je to smutné, že tomu tak je.  

Zmiňovaných 12 let na obci mi dalo opravdu hodně. Získala jsem mnoho zkušeností do života, cenných rad, kterých si 

opravdu vážím a budu se jimi řídit celý svůj život, posunulo mě to zase o kus dál. Byla to jízda, která se pomalu, ale jistě dostává 

do cílové rovinky. Přála bych si, aby lidé měli větší představy o práci na obci, aby se mohli více vcítit do „nás“ lidí, kteří tam sedí. 

Aby si uměli představit, kolik práce a úsilí, byť jen maličkatá záležitost stojí. Opravdu to není jednoduché. Svými postoji, úkony či 

názory se nemůžete zavděčit každému. To prostě nelze. Nikdy nic není jenom černé nebo bílé. Je velmi těžké vykonávat funkci 

starosty a zároveň tu žít, protože lidé vám dávají „sežrat“ opravdu vše. Dostáváte se do situací, kdy zvažujete, zdali danou věc 

vůbec řešit, protože pokud to řešit budete, můžete se rozloučit s přátelstvím, které mezi těmito lidmi panovalo. Stalo se mi to a 

je velmi smutné, že poté zůstanete už pouze u pozdravu „ahoj“. Jsem jenom člověk, stejně jako vy, ale s tím rozdílem, že jsem byla 

v pozici, kdy jsem zastupovala a hájila zájmy obce, byla to moje povinnost. Nemůžete dělat výjimky, musíte si jasně a striktně 

nastavit pravidla, kterými se poté řídíte. Je to velmi obtížné, ale jiná cesta není. Musíte se chovat zodpovědně a být i například 

dobrým hospodářem, který se o finance obce stará zodpovědně. Výsledky vaší práce úzce souvisí s časem, který jste ochotni dané 

práci, kroužkům, zálibám obětovat. Obec je neuvěřitelný „žrout“ času a nelze se ji věnovat jen okrajově, protože časem vás to 

dožene. Musí zde být chuť, odhodlání rozvíjet obec dál a dál. Chce to mít kolem sebe i ty správné lidi, kteří to vidí podobně, stejně 

jako vy.  

Poslední rok na obci považuji z mé strany za velké trápení. Už se necítím komfortně v této pozici a důvodů je nespočet. 

Především čas, rodina a lidé. Můj dennodenní režim je: ráno práce, odpoledne rodina, večer obec + další soukromé aktivity. Už 

to takto dál nemohu praktikovat, jsem unavená, zklamaná z určitých věcí a už se nechci zabývat věcmi, které mi nepřinášejí tu 

radost, jako tomu bylo dříve. Už nechci, aby příjmení Bareš, Barešová, bylo propíráno lidmi, aby si o nás šuškali, pomlouvali a při 

tom jsme to byli my, kdo tu určité věci držel nad vodou (pozn.: např. vedení kroužku mladých hasičů ve spolupráci s rodiči, údržba 

veřejných prostranství obce. Manžel neseká, protože by chtěl, ale proto, že stále máme podstav a nemůžeme najít nikoho, kdo by 

se o tuto práci zajímal, natož aby v této pozici vydržel déle než např. jeden týden, měsíc či rok. I to se v minulosti stalo). A není to 

o čase, protože ten nemá nikdo. Myšlení a chování lidí se změnilo. Vytratil se z nás určitý cit – sounáležitost s místem, kde žiji či 

kde jsem se narodil, zájem o dění v obci a o lidi, kteří žijí kolem nás. V tomto nám ale nikdo nepomůže. První krok – změna musí 

nejprve nastat u nás.   

Chtěla bych zde s velkou úctou vysmeknout poklonu právě mému manželovi – Marku Barešovi, který při mně vždy stál, 

neuvěřitelným způsobem mi pomáhal a říkal, buď sama sebou, stůj nohama pevně na zemi a měj na vše svůj názor. Já mu za to 

moc děkuji.  

Co bude v říjnu, nevím. Vše má vždy nějaké řešení. Pevně doufám, že pro naši obec to dopadne dobře … 

Barešová  

 Zpravodaj obce Sobčice, vydává Obecní úřad Sobčice. Redakční rada: Bc. Petra Barešová, tel.: 724 180 458. 
ou@sobcice.cz, www.sobcice.cz, MK ČR E 21970. 
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Marulka lékařská je u nás zapomenutá by-
linka, pokud pojedete v  létě do středomo-
ří, nejspíš se s ní setkáte. Jde o nezbytnou 
součást jejich kuchyně. Používají jí čerstvou 
i sušenou, do salátů i na maso. A dělají z ní 
čaj, který se nemusí sladit, marulka je totiž 
sladká sama o sobě.
Topolovka růžová je impozantní nejen svou 
výškou (dorůstá se i dvou metrů), ale i svý-
mi ozdravnými účinky. Sbírají se hlavně kvě-
ty, čím tmavší, tím lepší. Dříve se používala 
i k barvení vín a likérů. Topolovka právě kve-
te, tak na zdraví! 

SASKA /Sobčická Akční Skupina (nejen) pro Kulturní Aktivity/

Dojděte si natrhat plody právě plodícího 
muchovníku, kterému se lidově přezdívá in-
diánská borůvka. Jeho temně fialové plody 
jsou bohaté na vitamin C. Dřevo se prý v Se-
verní Americe používá k výrobě rybářských 
prutů, ale to prosím nezkoušejte.
Kozlík lékařský pomáhá s nespavostí a  jeho 
intenzivní vůně neodolatelně přitahuje kočky. 
Pokud potřebujete jedno nebo druhé (a nebo 
jen výraznou okrasu do zahrádky), můžete si 
v parku odrýt nějakou menší sazenici, na sta-
novišti se totiž bohatě vysemenil.
Žlutě kvetoucí keř štedřenec byl svého času 
nadějí pro strádající kuřáky. Za první svě-
tové války probíhaly pokusy o  jeho užívání 
jako náhražky tabáku, hlavní účinná látka 
má podobné účinky jako nikotin. Právě šte-
dřenec je skutečný zlatý déšť (z německého 
názvu der Goldrege), nikoliv zlatice, za kte-
rou se běžně zaměňuje.

Sobčický zpravodaj

A když horka vystřídají prudké lijáky, stromy 
nám opět pomohou.
Díky nim déšť nedopadá přímo na zem, ale 
stéká po kapkách. Půda tak dostane vláhu, 
ale netrpí náporem silného deště. Důležitý-
mi spojenci v boji proti povodním jsou také 
kořeny stromů, které fungují jako houby 
a absorbují do země více vody, čímž pomá-
hají předcházet erozi půdy.
A neposlední řadě stromy tlumí hlukové zne-
čištění, což nás začne pálit nejpozději tehdy, 
až se po dálnici za humny začnou prohánět 
auta. Stromy dokáží pohlcovat a odrážet zvu-
kové vlny, a to hlavně díky listům. Čím větší je 
jejich povrch a hustší koruna stromu, tím je 
účinek tlumení hluku větší.
Sázejme proto stromy! Jsou to (nejen) naši 
spojenci a  navíc nám bez větších nákladů 
pomůžou efektivně bojovat s  pěknou řád-
kou palčivých problémů. 

Možností, jak přežít tropická vedra, která 
nás v posledních týdnech (a letech) sužují, 
je jistě několik. Můžeme si skočit do bazénu 
(do řeky v našem případě bohužel raději ne) 
nebo ponořit nohy do lavoru studené vody, 
pustit klimatizaci či zatáhnout rolety. Ne-
bylo by ale lepší a chytřejší zapracovat na 
tom, aby k podobným jevům u nás v mírném 
pásu docházelo co nejméně?
Středně velký strom během slunečného dne 
odpaří zhruba 100 litrů vody a  jeho chladící 
výkon je přibližně 7 kWh (zatímco opravdu 
dobrá klimatizace má výkon 2 kWh). Vodní 
pára se v chladnějším prostředí – třeba brzy 
ráno – opět změní na vodu, v tomto případě 
na rosu. Strom navíc kořeny přijímá špinavou 
vodu, ale odpařuje čistou vodní páru. (V kra-
jině bez stromů se v létě až sedmdesát pro-
cent sluneční energie přemění na teplo, čímž 
se nezalesněná plocha přehřívá.)

Jak přežít
tropická horka / přívalové deště / dálnici

Zprávy z parku



SASKA /Sobčická Akční Skupina (nejen) pro Kulturní Aktivity/

Sobčický zpravodaj

SASKA vás zve na letní projekce  
SOBIOGRAFU, které se budou tradičně 

konat na plácku za hostincem. 
Informace o promítání najdete na nástěn-

kách u hospody a obchodu paní Václavíko-
vě i na facebooku Sasky.

Máte-li nějaký nápad, co byste chtěli 
v Sobiografu vidět nebo promítnout svým 

sousedům, neváhejte nás kontaktovat!

Během léta se tamtéž bude konat  
PALALYMPIÁDA, palačinkové odpoledne 

se soutěžemi pro děti i dospělé. 

Zveme vás

Starostou obce zvolen dosávádní starosta 
Fr. Kareš č. 8, jeho náměstkem Fr. Kynčl  
č. 88 a  členy představenstva Fr. Jón č. 9,  
Josef Jerie č. 32 a Fr. Hátle č. 25.  

a  Sdružení československých domkařů 
a malorolníků 7 mandátů. Jsou tedy zvoleni 
dle pořadí na kandidátních listinách, ostatní 
jsou náhradníky.  Pro památku jsou kandi-
dátní listiny obou organisací zde přilepeny.

ROK 1919 – VOLBY DO OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA
Dne 15. června konaly se svobodné repub-
likové první volby do obecního zastupitel-
stva. Volby konány poměrným zastoupením. 
Do volební komise zvoleni za organisaci 
agrární František Jón č. 9 a  Josef Jerie č. 
32; za organisaci sociální Josef Frýba č. 41 
a  Václav Ulrych č. 65. Vládním komisařem 
jmenován okresní politickou správou Frant. 
Machek, říd. učitel.
V  obci zdejší bylo 327 voličů a  to 143 muž 
a 184 ženy. K volbě dostavilo se 299 voličů, 
z  nichž 124 muž a  175 žen. Odevzdáno 153 
kandidátek Republikánské strany česko-
slovenského venkova a  146 kandidátek 
Sdružení československých domkařů a ma-
lorolníků. Poněvadž počet členů obecního 
zastupitelstva zákonem stanoven dle po-
čtu obyvatelstva, připadá na zdejší obec 15 
členů. Obdržela tudíž Republikánská stra-
na československého venkova 8 mandátů 

Z HISTORIE OBCE

Touto cestou bychom rádi poděkovali dosavadním zastupitelům za práci, kterou za poslední 
čtyři roky pro obec udělali, i za podporu našim aktivitám. Doufáme, že se stejně jako v roce 
1919 najde i letos dost kandidátů a správa obce zůstane nadále v rukách občanů Sobčic.

Přejeme vám pěkné léto

 
pro děti

Sobčický 
den 
palačinek
PALAČINKY ZDARMA

ZÁBAVNÉ HRY

DĚTSKÉ KINO


