
 

 ZPRAVODAJ 
            OBCE SOBČICE- 

 

     Ročník 23                                  číslo 1    únor 2023 
 

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

v druhé polovině loňského roku 2022 a v lednu 2023 v naší obci.     
 

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice – konané dne 14.12.2022 a 18.1.2023 

Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních projednalo a schválilo: 
 

 

▪ D35 – stavební povolení 
Zřejmě se konečně blíží dlouho očekávaná stavba 

dálnice D35 Úlibice – Hořice. Již na podzim roku 2022 
obec vydala povolení ke kácení stromů rostoucí mimo les 
a v prosinci bylo na veřejné schůzi vyjádřeno souhlasné 
stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení k celé 
stavbě dálnice D35 a také k přístupovým komunikacím. 
Zastupitelstvo obce a občané měli však následující 
připomínky, které byly k jednotlivým vyjádřením zaslány. 

 

➢ Protihluková ochrana je dle předložené 
dokumentace navržena pouze v oblasti 
mostu přes řeku Javorku v úseku Úlibice-
Hořice. Zbývající části D35 nemají 
navrženou dostatečnou protihlukovou 
ochranu, z tohoto důvodu se zastupitelstvo 
obce obává o zdraví a životní prostředí 
obyvatel obce Sobčice zhoršené škodlivým 
účinkem dopravního hluku. Zastupitelstvo 
obce navrhuje vytvoření dostatečné 
protihlukové ochrany po celé délce D35 
Úlibice – Hořice. 

➢ Zastupitelstvo obce si uvědomuje 
budoucího velkého zatížení komunikace 
vedoucí přes obec Sobčice v důsledku 
výstavby dálnice D35, a proto klade velký 
důraz na uvedení komunikace do 
původního stavu, a to nejen hlavní silnici 
vedoucí středem obce ve vlastnictví 
Královehradeckého kraje, ale i místní 
(vedlejší) komunikace ve vlastnictví obce 
Sobčice, které budou používány pro 
výstavbu D35. 

 

▪ Demolice vlakové čekárny 
V následujícím období můžete sledovat demoliční 

práce vlakové čekárny v Sobčicích. Zastupitelstvo obce 
mělo k plánované demolici požadavek, aby stojan 
a přístřešek na kola byly ponechány na vlakové zastávce 
a přístřešek byl opraven. Od správy železnic jsme dostali 
odpověď, že po demolici čekárny bude terén urovnán 
a zhutněn a zároveň se počítá s obnovou přístřešku 
a osazením nového mobiliáře, konkrétně stojanů na kola 
a odpadkového koše. Přesný datum odstranění stavby 
ještě není znám. 

 
 

▪ Finanční dar 
- Knihovně V. Čtvrtka v Jičíně. ve výši 6tis. Kč,   
- Českému rybářskému svazu, MO Ostroměř ve výši 4tis. Kč, 
- Na vybavení odborných učeben v ZŠ Chomutice ve výši 

30tis. Kč,  
- TJ Sokol Chomutice ve výši 4tis. Kč.  

 

▪ Výše poplatků – vodné, stočné, poplatek za psy pro 
r. 2023 

➢ pes 50,- Kč 
➢ vodné 40,- Kč/m3 
➢ stočné 8,- Kč/m3 

V následujících letech se plánuje výměna stávajících 
vodoměrů, kterým končí platnost. Vodoměry budou 
měněny postupně během několika následujících let. Nové 
vodoměry budou mít dálkový odečet a dokonce bude 
správce vodovodu včas informován o nekontrolovatelném 
úniku vody (např. kapání vody z bojleru). Nové vodoměry 
a jejich výměnu bude hradit obec, roční náklady budou do 
10 tisíc korun. 

 

▪ Diskuse o záměru rekonstrukce domu č.p. 49 
(Vobořilův statek) ve vlastnictví obce 
Během listopadu jsme Vás prosili o Váš názor týkající 

se opravy domu č.p.49 pro vytvoření nového obecního 
úřadu v Sobčicích. Byli jsme překvapeni, že většina z vás 
(kteří se k záměru vyjádřila) byla pro rekonstrukci 
budovy. Výsledek byl 41 domácností pro a 5 proti. Na 
veřejné schůzi dne 14.12.2022 jsme s občany diskutovali 
o tomto záměru. Zastupitelstvo obce Sobčice nakonec 
došlo k rozhodnutí, že se do tohoto záměru pustí, nechá 
si vypracovat kalkulaci opravy. 

 

▪ Nájem pachtu obecního majetku 
Byla podepsána pachtovní smlouva mezi obcí Sobčice 

a Zeas Podhorní Újezd, a.s.. Za obhospodařování 
zemědělských ploch ve vlastnictví obce bude obci ročně 
odváděna částka ve výši 7 181 Kč. 

 

▪ Vytvoření společného školského obvodu spádové 
základní školy – ZŠ a MŠ Chomutice 
Obec má povinnost dle zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) zajistit podmínky pro 
plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého 
pobytu na jejím území. Tuto svou povinnost může obec 
splnit především zřízením základní školy, nebo zajistit 
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plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované 
jinou obcí nebo svazkem obcí. Jelikož nejvíce dětí žijících 
v Sobčicích v současné době navštěvuje ZŠ v Chomuticích 
(celkem 19 dětí) a jedná se o ZŠ v nejkratší vzdálenosti od 
obce Sobčice, tak bude vytvořen společný školský obvod 
spádové základní školy ZŠ a MŠ Chomutice.  

 

▪ Využití služby jednotky SDH obce Ostroměř jako 
jednotky protipožární ochrany obce Sobčice 
Zastupitelé obce bohužel neúspěšně hledali velitele 

jednotky protipožární ochrany obce Sobčice. Současně 
byl zjištěn nevyhovující stav výzbroje jednotky. Z těchto 
důvodů bylo rozhodnuto, že bude požádáno o využití 
služeb jednotky SDH obce Ostroměř.  

 

▪ Směna pozemku a prodej pískovcové zdi na parcele 
s p.č. 795 (k.ú. Sobčice) 
Zastupitelé obce Sobčice schválilo směnu pozemku 

s p.č. 795, který je ve vlastnictví obce, za pozemek s p.č. 

90/40 ve vlastnictví paní H.O. a pana J.O. (jedná se o část 
chodníku).  Současně byl schválen prodej pískovcové zdi 
ve vlastnictví obce, která se nachází na směnované 
parcele, panu J.O. ve výši 20 tis. Kč. 

 

▪ Prodej pozemku p. p. č. 736/4 v k.ú. Sobčice 

Byl odsouhlasen prodej pozemku s p.č. 736/4 

společnosti Pragoprojekt, a.s. za účelem provedení 

stavby veřejně prospěšné dopravní infrastruktury „D35 

Úlibice – Hořice“. Jedná se o pozemek o velikosti 2 m2, 

druh pozemku „ostatní plocha“, za 560 Kč. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE, stav k 14.2.2023 
- účet u ČNB …………………………………….   274.770,- Kč 
- účet u České spořitelny ………………… 12.453.478,- Kč 
- pokladna ……………………….…………..…..    40.548,- Kč 

INFORMACE K PLÁNOVANÉ AKTUALIZACI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE 
 

V následujícím roce (do května) bude aktualizován Územní plán obce Sobčice. Pokud máte jakékoliv návrhy na změnu 
územního plánu, prosím podávejte Vaše žádosti emailem na adresu ou@sobcice.cz nebo vložením do schránky 

Obecního úřadu v Sobčicích. 

Výběrová řízení na pozici „Pracovník údržby veřejné zeleně“ 

a „Pracovník na úklid obecního úřadu a veřejných prostor“ 
 
Pracovní poměr: dohoda o provedení práce 
 
Výše mzdy: 150 Kč / 1 hodinu (čistá mzda) 
 
Pracovní náplň „pracovníka na údržbu veřejné zeleně“: Komplexní údržba veřejné zeleně – trávníků, stromů, keřů 
a keřových skupin, okrasných záhonů, výsadba veřejné zeleně, řez dřevin. 
 
Pracovní náplň „pracovníka na úklid obecního úřadu a veřejných prostor“: Úklid Obecního úřadu Sobčice, ale i dalších 
obecních budov a veřejných prostorů (např. sál u obecního hostince, budova na sportovním hřišti, autobusová a vlaková 
zastávka atd.), dále výsadba a následná péče o okrasné záhony v betonových květináčích a případná pomoc při údržbě 
veřejné zeleně. 
 
Přihlášku lze zaslat emailem na adresu ou@sobcice.cz nebo vložením do schránky Obecního úřadu v Sobčicích. 
 
Lhůta pro podání přihlášky: 19.2.2023 
 
Více informací na stránkách obce sobcice.cz nebo na úřední desce Obecního úřadu Sobčice. 
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Prodej stavebních pozemku č. 2 – p.č. 57/12 

a 793  

Stále zůstává v prodeji stavební parcela č. 2 

= pozemek p. č. 57/12 o výměře 684 m2 a pozemek s p.č. 

793 o výměře 223 m2 (celková plocha stavební parcely je 

907 m2). Cena je 949 000 Kč vč. DPH. Pozemek není 

zasíťovaný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K VÝVOZU SEPTIKU 
Také v roce 2023 zůstává povinnost majitelů nemovitostí, kde bydlí více než 2 osoby, předkládat 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. 
 

Lidé, kteří mají zájem o vývoz septiku, se mohou hlásit na obecním úřadě každou středu v době úředních hodin od 
17–19 hod., nebo formou SMS na telefonním čísle 724 180 458. 

 

  

Od 1.2.2023 bude probíhat svoz komunálního odpadu pouze 
v ranních/dopoledních hodinách, proto Vás žádáme, aby nádoby ke 

svozu byly přistavovány v den před plánovaným svozem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K PLATBĚ POPLATKŮ 
 

Obyvatelé obce Sobčice mohou v průběhu ledna a února v úředních hodinách Obecního úřadu Sobčice, to jest každou 
středu od 17 do 19 hodin uhradit poplatky za stočné, psy a za odvoz komunálního odpadu. Též je možnost zaslat žádost 
o zaplacení prostřednictví SMS zprávy (724 180 458) nebo emailem (ou@sobcice.cz). Zpětně bude odeslána informace 

o výši poplatku a číslo bankovního účtu obce, na který lze poplatek zaslat. Ceny veškerých poplatků jsou stejné jako 
v minulém roce. 



Rozsvícení vánočního stromu v Sobčicích 

Dne 27.listopadu 2022 jsme oslavili první 

adventní neděli a načerpali vánoční náladu při 

rozsvícení vánočního stromu na návsi v Sobčicích. 

Zaposlouchali jsme se do zpěvu šikovných dětiček 

z MŠ Sobčice, ZŠ Chomutice a Amálky Krejčové, 

popovídali jsme si s přáteli a sousedy při pití 

svařáku, čaje či jiných teplých nápojů, mohli jsme se 

zakousnout do výborného bramboráku a dát si 

sladké cukroví, bábovky a placky. Účast byla hojná a 

všichni přítomní mohli zkusit své štěstí při losování 

výherních lístků a přáníček, hlavní cena byla krůta 

a kapříci na štědrovečerní večeři.  

Poděkování patří všem sponzorům, organizátorům, účinkujícím 

na této akci a dětem a paní knihovnici za výrobu přáníček. Veškeré 

výhry a občerstvení zadarmo byly sponzorskými dary. Obec při této 

akci sponzorovala odměny pro vystupující děti a zvukaře 

a osvětlovače. 

 

Náš vánoční strom se dokonce umístil na krásném druhém místě ve vánoční anketě Jičínského deníku o nejhezčí vánoční 

stromek na Jičínsku. Všem lidem, kteří dali našemu stromečku hlas, moc děkujeme a vážíme si toho. 

 

 

 

  



Co se plánuje v roce 2023 ??? 

V roce 2023 se zastupitelstvo obce Sobčice rozhodlo rozjet dva z mnoha zamýšlených projektů. Jelikož jsme byli 

velice překvapeni kladným postojem občanů k renovaci „Vobořilova statku“ (budova s č.p. 49) za účelem vytvoření nového 

obecního úřadu, tak jsme se rozhodli začít s tímto záměrem již v roce 2023. Naší představou je vytvoření reprezentativní 

budovy, která bude sloužit občanům nejen v úředních hodinách, ale kde se budou moci vítat naši noví malí občánci Sobčic, 

budou se zde moci konat menší kulturní akce (např. dílničky v období adventu nebo velikonočních svátků), pro konání 

veřejných zasedání, bude zde umístěna knihovna pro velké i malé čtenáře a pro kreativní vyžití dětí ze Sobčic s paní knihovnicí, 

atd. Dále se také plánuje v této budově vytvořit 2 bytové jednotky, které budou sloužit mladým párům jako startovací byty 

či občanům Sobčic, kteří budou potřebovat na přechodnou dobu „střechu nad hlavou“. V následujících letech je plánováno 

bohužel zbourání starého obecního úřadu. Až k tomu dojde, tak určitě vznikne prostor pro diskuzi, co s nově vzniklým 

prostorem. A co nás vedlo k tomuto kroku? Myslíme si, že obec Sobčice si reprezentativní obecní úřad zaslouží, dále jsme 

porovnávali z finančního hlediska stavební projekt na stávající budovu obecního úřadu a novou budovu. Z hlediska získání 

dotací jsme u obou případů na stejném bodě. Starý obecní úřad by musel být zbourán a znovu postaven, tudíž bychom na 

něj nezískali žádnou dotaci (dotace jsou pouze pro rekonstrukce budov). Při opravě „Vobořilova statku“ doufáme, že 

dosáhneme aspoň, na některé nabízené dotace např. pro vybudování tepelného čerpadla a solárních panelů. Cena 

vybudování OÚ na původním místě se počítala již před 4 lety na 18 milionů Kč, což si každý občan dokáže podle vzrůstajících 

cen spočítat, že dnešní cena by byla několikanásobně vyšší. Pokud bychom měli v záměru vybudovat menší a skromnější OÚ 

na stávajícím místě, tak bychom museli opět žádat o nové stavební povolení. Stávající stavební povolení se pro menší stavbu 

nedá použít a čekalo by se na něj několik let. Věříme, že stavební povolení na opravu „Vobořilova statku“ získáme rychleji. 

V současné době čekáme na vyčíslení nákladů na opravu budovy s č.p. 49 a jakmile jej budeme mít, tak Vás budeme 

informovat. Zatím v roce 2023 počítáme v rozpočtu s 3 miliony Kč pro opravu tohoto objektu. 

Další investicí by byla částečná rekonstrukce Mateřské školy v Sobčicích. Plánujeme výměnu plynového kotle a topné 

soustavy a zateplení stropů školky. Doufáme, že touto cestou budou ušetřena spotřeba energie, zvětší se prostory školky 

(stará topení zabírala velkou část místnosti) a zvýší se bezpečnost (staré topení bylo velice rozpálené a bylo uzavřené 

v dřevěných boxech, aby se děti nepopálily). V rozpočtu pro rok 2023 se plánuje pro tuto rekonstrukci částka ve výši 1 milionu 

Kč. 

V roce 2023 plánujeme organizaci různých kulturních akcí,o kterých budete v průběhu roku informováni a doufáme, 

že se jich v hojné počtu zúčastníte a užijete si je s námi. První akcí, na kterou bychom Vás chtěli pozvat je dětský karneval, 

který se bude konat v sobotu 25.2.2023 od 14.00 hodin na sále obecního hostince. Dále připravujeme „pálení čarodejnic“. 

Snad najdeme dostatek kuchaříků a kuchařek pro souboj o „nejlepší bramborák“ v bramborakiádě. Dále bychom chtěli 

uspořádat další akce pro děti…dětský den, drakiáda, atd.  

Veronika Danková  



Činnost SDH Sobčice  

Jako již tradičně, jsme i v loňském roce zahájili naši činnost uspořádáním hasičského plesu. I přes mírné počáteční 

obavy kvůli covidové pauze, byla účast hojná a ples se nám vydařil. Zároveň jsme v průběhu loňska pomohli našim 

spoluobčanům vyčistit tři studně. V druhé polovině roku také proběhl sběr železa. Kromě železa stále sbíráme i elektroodpad. 

Sbor pro občany obce Sobčice zajišťuje bezplatný odvoz starých elektrospotřebičů, v případě zájmu prosíme kontaktujte pana 

Bareše na čísle 721 288 238 nebo pana Suchého na čísle 705 004 315. 

Práce s mládeží 

Rok 2022 jsme zahájili tradičním úklidem příkopů podél cest vedoucích do naší obce. Akce je u dětí velmi oblíbená. 

Svědčí o tom hojná účast, která nás mile překvapila. Je až neuvěřitelné, kolik odpadků je z příkopů každý rok uklizeno. Vždy 

se jedná okolo 6-8 pytlů. Další setkání s dětmi patřilo prvnímu máji, kdy jsme společnými silami ozdobili slaměný věnec 

pentlemi a vztyčili májku z břízy na návsi. Dne 14. května jsme vyrazili na závody okrsku do obce Staré Smrkovice, kde jsme 

soutěžili v kategorii mladší a starší žáci. Mladší žáci obsadili pěkné 4. místo a starší krásné 3. místo. Všem moc děkuji za účast 

a rodičům za pomoc s dovozem a odvozem dětí. Na konci školního roku, přesněji ve dnech 26.-27.6.2022, proběhlo naše 

tradiční stanování. Spíše bychom ho mohli nazvat slovem netradiční. Z důvodu nepříznivého počasí jsme na poslední chvíli 

vymysleli náhradní místo pro konání této akce, a to prostory sálu obecního hostince. O hry a zábavu nouze nebyla. Všichni 

jsme si to skvěle užili. Pevně věřím, že i v letošním roce budeme v našich aktivitách pokračovat, a že se nám podaří vyjet na 

více hasičských závodů, než tomu bylo doposud.  

Závody – muži a ženy 

Nejen starší a mladší žáci se zúčastnili okrskových závodů ve Starých Smrkovicích. Sbor dobrovolných hasičů Sobčice 

přijelo reprezentovat i družstvo mužů a žen. Muži po absolvování štafety a útoku obsadili 6. místo. Ženy úžasné 1. místo, čímž 

si vysloužily postup na okresní kolo v Nové Pace. Zde získaly krásné 5. místo. To se ukázalo být velkou motivací, a tak se naše 

ženy rozhodly, že zkusí své štěstí v několika dalších závodech. Během čtyř měsíců se nakonec zúčastnili 11 soutěží a odvezly 

si 8 pohárů, z nichž dva jsou putovní. Tak snad se jim bude dařit stejněi v nadcházející sezoně.  

Sbor dobrovolných hasičů Sobčice tímto děkuje Obecnímu úřadu Sobčice a sponzorům SDH za podporu a nákup nového 

vybavení pro hasičský sport.  

 
SDH Sobčice v letošním roce oslaví výročí 135 let od založení sboru. Toto výročí oslavíme dne 

1. července 2023 v prostoru areálu hřiště v Sobčicích. 
              

          Marek Bareš, Michal Suchý 

 

 

 

 



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

Po dvou covidových letech jsme se zase mohli v podvečer před Štědrým dnem sejít v kos-
tele a za doprovodu zdejších hudebníků si společně zazpívat tradiční vánoční koledy a po-
slechnout nadané sólisty. Ač venku vládlo vlahé jarní počasí, v kostele byla zima, jak se 
na Vánoce patří. Zamrazilo nás také, když těsně před začátkem odvezla jednu z hlavních 
organizátorek sanitka poté, co si před kostelem zlomila kotník.
     V kostele vládla sváteční sousedská atmosféra podpořená teplým grogem a cukrovím 
místních hospodyněk. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a programu podíleli. Těšíme se 
na další milá setkání.  

Sobčický zpravodaj

Byli jste se někdy podívat u sochy panenky Marie? Loni k ní byla částečně 
obnovena cesta. V minulosti byla zvaná „umrlčí“, neboť po ní vyprovázeli 
své nebožtíky na sobčický hřbitov pozůstalí z tehdy méně rozvinuté obce 
Ostroměře. Díky minulému zastupitelstvu byla socha zrestaurována a tahle 
kulturní památka se zachová pro příští generace. Na cestě a v okolí sochy 
proběhla v září výsadba okrasných a užitkových keřů. Na 200 sazenic udělá 
radost výletníkům a podpoří lokální biodiverzitu, dočasné oplocení zabrání, 
aby si na nich pochutnala zvěř dřív, než se keře dostatečně rozrostou. Obecní 
úřad zajistil sazenice a dobrovolníci se postarali o jejich výsadbu. Využijte 
tedy nové příležitosti a udělejte si procházku za sobčickou historií. 

NA PROCHÁZKU K MARII

Adventní sousedské setkání



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

Sobčický zpravodaj

Možný je ruční sběr housenek, u dobře přístup-
ných dřevin lze rostliny očistit silným proudem 
vody, či tlakovým čističem, a opadané housen-
ky poté zlikvidovat. Chemické postřiky se nedo-
poručují, neboť mohou poničit půdu a ohrozit 
jiné živočichy, existují ovšem účinné přípravky 
na biologické bázi (např. Leponix Plux), které 
jsou pro vás i okolí netoxické.  

Rozpoznat napadenou dřevinu je náročné, 
zhruba pěticentimetrové, světle zelené hou-
senky s černými pruhy a hlavou, ji totiž likvi-
dují zevnitř a velmi rychle. Kontrolu buxusů 
je potřeba provádět již brzy zjara. Najdete-li 
(nejen) u kmene okousané a pavučinkami 
opředené listy, housenky či jejich trus, máte 
několik možností, jak strom zachránit.

Podle posledních pozorování se již do Sob-
čic rozšířil škůdce, který dokáže zlikvidovat 
buxusy a brsleny. Jde o východoasijského 
motýla Zavíječe zimostrázového, který se 
šíří náhodně se sazenicemi a díky teplejšímu 
počasí tu již dokáže přežít. Housenky tohoto 
motýla konzumují listy i čerstvé letorosty zi-
mostrázu a dokáží rostlinu zcela zlikvidovat. 

Zavíječ zimostrázový útočí

Panenka Marie Sobčická 

V blízkém okolí Sobčic prosvítá mezi stromy socha Panny Marie, umístěná na nepříliš  
vysokém sloupu. Panna Marie byla od dávné doby ochránkyní všech lidí, byla jejich posled-
ní nadějí v bolesti a utrpení a vždy pečlivě ochraňovala místo.
    Sloup se skládá z jednoduchého hranolového soklu, ozdobeného obdélným rámcem  
s uchy, dále z patky a dříku, který je členěn 3 svislými pásky. Hlavice je rozšířená a profilovaná.
Samotná socha Panny Marie působí klidným, spirituálním dojmem. Je zobrazena s dlaněmi 
položenými na hrudi a s rozpuštěnými vlasy. Ve tváři se zračí klid a její zavřené oči prozrazují 
hluboké ponoření do modlitby. Panna Marie stojí pevně na pravé noze, levá noha je pokrče-
ná. Její šat s dlouhými rukávy člení mělká drapérie, drapérie nemodeluje tvar postavy ani 
samotný šat, plní pouze dekorativní funkci. Sochu vytvořil roku 1857 Ferdinad Skvařil.    
 Zdroj: Muzejní noviny (2001/1)

 

Z HISTORIE OBCE

SVATÁ MARIA 
přispěj nuzným, podporuj malomyslné,
potěš plačící, pros za lid, oroduj  
za duchovenstvo, přimlouvej se za zbožné 
pohlaví ženské, nechť všichni ochrany  
tvé uznají, kdo o pomoc tě vzývají.
Oroduj za nás svatá Boží rodičko, abychom 
hodni učiněni byli zaslíbení Kristovým.
Nápis na podstavci sochy Panny MarieFOTO: Vlevo podstavec před restaurováním, vpravo nyní



Další rok v knihovně. 

Je tu zase další rok a s tím je spojeno vyplňování statistických 

údajů z roku minulého. Čtenářů je stále přibližně stejně. Výpůjček 

také. Přetrvává zájem o české autory. Historie, detektivky, romány pro 

ženy. Časopis Chalupář jsme v loňském roce nepředplatili, nebyl o něj 

zájem, Zato Epocha a Flóra to jsou časopisy, které jsou neustále mezi 

čtenáři. Občas od předplatitelů dostáváme starší ročníky časopisů 

Lidé a země za což děkujeme. U dětí je oblíbené Sluníčko. 

Stále opakuji, že v místní knihově je možné půjčit si knihy za 

sobčického fondu. Potom z výměnného fondu, který je pro obce 

z regionu zřízen v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně. Do něho se 

průběžně kupují nové knihy, na které zčásti přispívají obecní úřady 

z míst, kde jsou místní (obecní) knihovny. Je možné vypůjčit si audio 

knihy a společenské hry. 

Studenti najdou v místní knihovně většinu titulů, které mají 

přečíst k maturitě z českého jazyka. 

Za poplatek je možné využít MVS (meziknihovní výpůjční služba) 

z velkých knihoven z celé republiky.  

Místní děti využívají středeční odpoledne k setkávání 

s kamarády. Mají možnost využít počítač, kreslit si, vyrábět drobné 

dárky, prohlížet časopis a dětské knihy. V neposlední řadě je oblíbené 

hraní na školu. Starší děti jsou učitelé a mladší se velmi snaží dostávat 

hvězdičky a jedničky. 

Využiji tuto možnost a s dětmi děkujeme za pochvaly, 

kterých se nám dostalo při rozdávání přáníček u rozsvíceného 

vánočního stromu. Vyrábět přáníčka je už tradice. Tvrdím, že 

v Sobčicích jsou nesmírně šikovné děti.  

 

Na setkání s vámi se každou středu odpoledne těším.  Jitka Šidáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zprávy z mateřské školy Sobčice 

Nový školní rok 2022/2023 došlo v mateřské škole k personálním 

změnám. Paní ředitelka Mgr. Lucie Adametzová nastoupila na 

rodičovskou dovolenou a na její pozici ředitelky jsem nastoupila já, Bc. 

Tereza Marečková. Ráda bych tímto projevila dík za její dosavadní 

práci a obrovskou píli, kterou věnovala této školce. Kolektiv i nadále 

tvoří paní učitelka Klára Císařová, asistentka pedagoga a provozní 

pracovnice Tereza Šulcová. 

 

Do práce jsme se pustili s nadšením. Kapacitně jsme mateřskou školu naplnili i díky přijetí dvouletých dětí. Předškolní děti 

tvoří letos tři chlapci a jedna dívka. I letos jsme tradičně zahájili program sportovní školičkou v Hořicích.  

Také jsme v mateřské škole rozšířili logopedickou péči pro všechny děti, a to formou skupinových her a cvičení, ale také 

individuální péčí.  V poslední době přibývá čím dál více různých poruch a vad řeči, proto je včasná a pravidelná prevence již 

v útlém předškolním věku potřebná.  

Na zahradě mateřské školy přibyl ovocný strom, odrůda Holovouský malináč, který byl pořízen z projektu Místní akční plán 

vzdělávání pro ORP Hořice II. Tento strom byl zasazen spolu se zastupiteli obce Sobčice a dětem bude sloužit nejen ke 

zdravému občerstvení, ale v budoucnu také k potřebnému zastínění hřiště. 

Z dalších akcí bych zmínila Podzimní dlabání a zdobení dýní, 

vydařenou Drakiádu na obecním hřišti nebo pohádku z dílny paní 

Ireny Fenyklové. Tradičně jsme také uspořádali Zábavné odpoledne 

pro rodiče a jejich děti. V čase předvánočním jsme si užili Putování 

po stopách svatého Martina, Čertovský rej a Vánoční besídk 

u s rozbalováním dárků.  

Mateřskou školu jsme vybavili také pomůckami z dotace pro rozvoj 

digitalizace. Jedná se o robotické hračky, které děti učí základním 

pojmům kódování nebo sluchové loto či hru pro výuku 

matematických představ. 

Z dalších plánovaných akcí v roce 2023 bych zmínila Maškarní bál, 

Noc s Andersenem spojenou se spaním ve školce, Velikonoční dílny 

s rodiči, oslavíme společně Svátek maminek a v červnu se 

slavnostně rozloučíme s předškoláky. Pro veřejnost také proběhne 

Den otevřených dveří. 

 

  



 

 

 

 

 

 

V neposlední řadě bych ráda poděkovala zřizovateli mateřské školy – 

zvláště pak nové paní starostce Ing. Veronice Dankové, se kterou jsme 

nastavili efektivní spolupráci. Tímto jí přeji mnoho štěstí na nové 

pozici starostky obce Sobčice a děkuji za vstřícný přístup k potřebám 

školky. 

Věřím, že mateřská škola bude i nadále místem příjemného 

a veselého prostředí pro všechny děti.   

 

 

Za mateřskou školu Bc. Tereza Marečková – ředitelka MŠ Sobčice 

 

 

 

 

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat všem bývalým členům zastupitelstva obce Sobčice za jejich pilnou a vytrvalou práci. Zvláště 

bych chtěla poděkovat bývalé paní starostce Petře Barešové a místostarostce Lence Petrové za pečlivé a zodpovědné vedení 

obce a za vstřícné a velice nápomocné předání zkušeností a znalostí.  

Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří v minulém roce pomáhali obci Sobčice – starost o kostelní hodiny, kulturní 

akce, jubilea, úklid, sekání veřejné zeleně, vedení knihovny a tvoření s malými čtenáři, atd. Poděkování zvláště patří sponzorům 

a organizátorům akce „rozsvícení vánočního stromu“. Děkuji také zastupitelům obce, se kterými nejen skvěle spolupracujeme, 

ale aktivně se i starají o obec a veřejná místa. 

Veronika Danková 
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