ZPRAVODAJ
OBCE SOBČICE
Ročník 19

číslo 2

červen 2019

Vážení občané,
do rukou se Vám dostává nové číslo Zpravodaje obce Sobčice, ve kterém se dočtete o změnách a novinkách na Obecním
úřadě Sobčice.
Před námi jsou letní prázdniny, a proto bychom Vám chtěli popřát krásné léto plné sluníčka, pohodovou dovolenou a
načerpání sil do dalších měsíců v roce.
Zastupitelé obce Sobčice

Nové vedení Obecního úřadu Sobčice
V pátek 31.5.2019 od 18 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu konala ustavující veřejná schůze, na které byl zvolen
nový starosta a místostarosta obce Sobčice. Do funkce starostky byla zvolena P. Barešová, do funkce místostarosty J. Okrouhlecký.
Pánové L. Smolík i M. Munzar zůstali řádnými zastupiteli. Zastupitelstvo obce je stále sedmičlenné, a doufejme, že tomu tak bude do
příštích voleb do obecních zastupitelstev.
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás již informovali o tom, že danou situaci chceme vyřešit co nejdříve. Několik měsíců
jsme hledali vhodné řešení, nikdo se však nechtěl VEDENÍ OBCE ujmout. Funkce starosty i místostarosty není jednoduchá záležitost.
Nárůst administrativní zátěže, především na malých obcích, je obrovská a málo kdo si dokáže představit, co se za touto činností
skrývá. To byl také jeden z důvodů, proč pan Smolík s panem Munzarem skončili. Byli osloveni o napsání pár řádků, aby se mohli
k dané situaci vyjádřit. Tuto nabídku nevyužili a my (pozn.: starosta s místostarostou) tímto tuto záležitost uzavíráme a k dané
události už se více vyjadřovat nebudeme.
Zastupitelstvo dále odsouhlasilo navýšení odměny za výkon funkce starosty, a to na 15tis. Kč hrubého z původní částky
11.717,- Kč. Bývalému starostovi i místostarostovi náleží odstupné ve výši 1 platu, které jim bylo vyplaceno v tomto měsíci.
Barešová, Okrouhlecký

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Sobčice
Zastupitelstvo obce Sobčice na svých zasedáních (v období duben – červen) projednalo a schválilo:


Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2018.



Novou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sobčice.



Nákup zahradního traktůrku na údržbu veřejných prostranství v obci ve výši 129.990, - Kč.
Od začátku letošního roku jsme se na zahradních traktůrkách potýkali s častými poruchami, a proto jsme začali vážně uvažovat o
nákupu nové techniky na údržbu zeleně. Obec disponuje zeleným traktůrkem, který je starý 19 let a červeným traktůrkem, který
je starý 9 let. Na veřejné schůzi dne 31.5. jsme s veřejností projednávali možnosti nákupu nového stroje. V úvahu připadl nákup
nového stroje s širším záběrem sekání, samo výklopným sběrným košem atd., jeho cena se však pohybuje kolem 500tis. Kč, nebo
koupit menší stroj, jehož cena by byla poloviční. Nakonec jsme využili nabídky firmy Agrotest, a.s., Jičín na nákup „ročního
ojetého traktůrku“, který byl používán pouze na sekání velkých travnatých ploch a jeho prodejní cena se pohybuje okolo 250tis.
Kč. Protože je traktůrek v perfektním stavu, této nabídky jsme využili a koupili ho. Schváleno na OZ dne 9.6.2019.



Nákup nemovitosti čp. 26 u sportovního areálu.
Na jaře letošního roku se k nám dostala informace, že majitelka nemovitosti čp. 26 plánuje tuto nemovitost prodat. Již delší dobu
jsme o tomto záměru uvažovali, neboť nákupem této nemovitosti bychom mohli rozšířit zázemí obecního skladu a z přilehlého
pozemku bychom vytvořili „malý sběrný dvůr“. Vyřešila by se tím i dlouhodobě diskutovaná otázka „kam s kontejnerem na
bioodpad v případě prodeje této nemovitosti?“. Proběhlo několik jednání i osobní prohlídka nemovitosti na místě s majitelkou
domu. Dům je zcela vyklizen, odpovídá však podmínkám – způsobu žití bývalých nájemníků této budovy. K bydlení tento domek
rozhodně není, přesto jsme se nevzdali myšlenky udělat z této nemovitosti sklad, a proto jsme se rozhodli, že tuto budovu
koupíme. Záměr prodeje byl schválen zastupitelstvem obce dne 31.5.2019. Cena nemovitosti činí 550tis. Kč včetně daně
z nemovitosti, kterou platí kupující. Nyní probíhají jednání s majitelkou nemovitosti a advokátem, který nám pomáhá sepsat
kupní smlouvu.



Modernizaci obecního rozhlasu.
Od firmy Mopos communications, Pardubice jsme si nechali zpracovat cenovou nabídku na modernizaci stávajícího obecního
rozhlasu, která spočívá v nákupu nové ústředny včetně software a přidáním několika nových reproduktorů k posílení signálu.
Celkové náklady byly vyčísleny na 50tis. Kč vč. DPH. Druhou možností je pořízení nového bezdrátového obecního rozhlasu, jehož
cena byla vyčíslena na 300tis. Kč vč. DPH. Rozhodli jsme se pro první variantu, a to pro modernizaci stávajícího obecního
rozhlasu.



Finanční dar:
- organizaci Sportem proti bariérám ve výši 4tis. Kč a Lince bezpečí ve výši 3tis. Kč.

Pozvánka
Sdružení SASKA ve spolupráci s obcí Sobčice pořádá v sobotu 29.6.2019 od 15 hodin v obecním hostinci posezení nad
kronikou a fotografiemi ze života místních obyvatel. Všichni jste srdečně zváni!

Zprávy z obce . . .
TŘÍDĚNÍ OLEJŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Obec Sobčice uzavřela s novou firmou Černohlávek Oil smlouvu o svozu olejů z domácností. Sběrná nádoba žluté barvy je
umístěna u obchodu se smíšeným zbožím.
DO NÁDOBY PATŘÍ: přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
DO NÁDOBY NEPATŘÍ: směsný (komunální odpad), živočišné tuky (sádlo, lůj), motorový olej, plast, sklo, papír, nápojové
kartony, baterie, textil, biologický odpad či zdravotnický materiál.
Přehled vytříděného odpadu:

17 LITRŮ / DUBEN 2019
25 LITRŮ / KVĚTEN 2019

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 3.7.2019. Poté bude objednán vývoz. Děkujeme.
SEZNAM HROBOVÝCH MÍST S NEZAPLACENÝM PRONÁJMEM
V říjnu loňského roku Obecní úřad Sobčice uveřejnil na svých webových stránkách, pevné úřední desce na OÚ a vývěsní
tabuli u hřbitova výzvu s žádostí o kontrolu hrobových míst s nezaplaceným pronájmem. Jedná se o tyto hroby:
Pravá část hřbitova – Sobčice:
číslo: 16, 18, 22, 23, 28, 29, 30, 40, 52, 53, 66, 75, 80, 82, 83, 84, 87, 88, 91, 92, 94, 104, 105, 107, 108, 110, 1110, 114.
Levá část hřbitova – Podhorní Újezd:
číslo: 3,5, 6, 8, 13, 16, 23, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 74, 76, 80, 81,
82, 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 100, 105, 106, 107, 112.
Ve většině případů se jedná o opuštěné hroby, ke kterým se již delší dobu nikdo nehlásí. Pokud se nájemce výše
zmiňovaných hrobových míst nepřihlásí do jednoho roku (tj. do 20.10.2019) na OÚ Sobčice, propadnou tato hrobová místa obci.

DIGITALIZACE OBECNÍ KRONIKY
Minulý týden jsme si ze Státního okresního archívu Jičín vyzvedli elektronickou verzi první knihy obecní kroniky. Zároveň jsme
podali žádost o digitalizování ostatních knih obecní kroniky a tato služba nebude obci zpoplatněna. Elektronická verze kroniky je lidem
k dispozici na obecním úřadě – vždy každou středu v době úředních hodin. Dle potřeb i jiný den v týdnu po předchozí domluvě s vedením
obce. Uveřejnění kroniky na webových stránkách obce nám NEBYLO DOPORUČENO, a proto se touto radou budeme řídit a kroniku na
web prozatím umisťovat nebudeme.

REKLAMACE VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK
V září 2018 jsme podali reklamaci na propadlé vodovodní přípojky, proražení obecní kanalizace vodovodním potrubím a další
nedostatky na vodovodu. Před 2 týdny proběhlo jednání s firmou, která vodovod a přípojky v obci realizovala a všechny nedostatky –
reklamované věci jsme s nimi pečlivě prošli. Své pochybení uznali, to však ale není záruka toho, že k reklamaci přistoupí tak, jak my si
představujeme. Závěr: S firmou jsme nadále v kontaktu a naším cílem je domluvit nejbližší termín oprav.

RŮZNÉ:
 ÚDRŽBA ZELENĚ:
Na sekání zeleně a údržbu chodníků byl přijat pan P. Hochmal, který nastoupil za jiného pracovníka obce.

 PODĚKOVÁNÍ:

• Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli na úklidu obecního pozemku za zahradami domů na „pašce“. Jednalo se především
o ořez větví a porostů, které zasahovaly do obecního pozemku. V průběhu této brigády byla spálena i hromada větví, kterou na
obecní pozemek navezli (bez svolení obce) místní občané. Žádáme proto všechny občany, aby si svůj odpad ponechali na svých
zahradách a nezakládali skládku na cizích pozemcích. Bioodpad můžete odkládat do kontejneru u hřiště. Děkujeme.
• Další poděkování patří sdružení SASKA za obnovu pumpy včetně vysázení květinového záhonku u „spojovačky“. VŠEM MOC
DĚKUJEME.

 OSTATNÍ NÁKLADY OBCE:
-

-

Vývoz velkoobjemového odpadu ………………………………….……..
Instalace veřejného osvětlení u nádraží, oprava rozhlasu …….

13.077, - Kč

8.833,- Kč

 OŘEZ PAMÁTNÉ LÍPY
V dubnu byl proveden zdravotní řez památné lípy. Radikálně byla ořezána vrchní koruna stromu a vše proběhlo dle zpracovaných
dvou posudků a za dohledu MěÚ Hořice – odboru životního prostředí. Celkové náklady činily 12.800,- Kč. Na tuto akci „ořez památné
lípy“ jsme podali žádost o dotaci do Programu péče o krajinu – Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného
prostředí Ministerstva životního prostředí. Žádost byla kladně vyhodnocena a obec získá finanční prostředky ve výši 12.560, - Kč. Nyní
čekáme na „Rozhodnutí“ od ministerstva. Poté bude podána závěrečná zpráva.

 UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU KOLEM KONTEJNERŮ
Prosíme občany, aby neodkládali krabice, pytle s plasty, popřípadě sklo u kontejnerů v případě, že už jsou kontejnery plné a čeká se
na jejich vývoz. Ponechte si, prosím, tento odpad doma a vhoďte ho do kontejneru až bude opět prázdný. Při silnějším větru dochází
k rozfoukání těchto odpadků a v případě deště papír zbytečně namokne a hrozí, že tento odpad poté nebude svozovou firmou
vyvezen. Děkujeme za pochopení.

 OBNOVA POMNÍKU PADLÝM
Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR na obnovu pomníku jsme nedostali. Další dotační možnosti budeme chtít využít začátkem
příštího roku, kdy budou vyhlášené nové výzvy na obnovu sakrálních staveb.

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

4.599.568,- Kč
44.402,- Kč
56.355,- Kč

Novinky z mateřské školy Sobčice
Mateřská škola vesele vzkvétá a daří se jí čím dál tím lépe. V září byla schválena dotace z EU pro naši školku ve výši 116 560 Kč
a zamýšlené projekty mohly začít. V průběhu měsíců říjen - červen proběhlo v MŠ šest odborných seminářů pro rodiče a další zájemce.
Též jsme z projektu zrealizovali projektový den „Kam se, ptáčku, kam schováš“ s panem truhlářem a společně vyrobili stojící krmítko
pro ptáčky. V květnu proběhl projektový den „Volání Afriky“, kde si děti zkusily bubnování na africké bubny. A v červnu nás v MŠ
navštívili hasiči, policie i záchranáři a předvedli dětem svou záslužnou práci, čímž jim všem moc děkujeme.
Od
poloviny
října
se
též
úspěšně
rozjel
odpolední
pohybový
kroužek
„Hýbánky“
pro
děti
od 4 do 10 let pod vedením Lucie Krejčové. Děti vystoupily na Rozsvícení vánočního stromku a také na Dni otevřených dveří, který se
konal 19. března. Den otevřených dveří byl spojený s oslavou 80.výročí vzniku mateřské školy. Po úvodních slovech vystoupily děti
s tanečním vystoupením a poté byla možná prohlídka všech prostor mateřské školy a také výstava fotografií od roku 1949, mnozí
návštěvníci se na fotografiích našli. Mateřskou školu navštívilo asi 50 návštěvníků.
Naši mateřskou školu vyhledávají i děti, resp. rodiče z okolí. Po Novém roce nastoupily v průběhu roku 4 nové děti. Nyní má
MŠ zapsáno 19 dětí, do základní školy odchází 5 předškoláků: Michalka Votápková, Eliška Adametzová, Adámek Zahálka, Adámek
Stuchlík a Patriček Hladký. Od září bude do mateřské školy docházet 17 dětí.

Školku čekají od září i personální změny. Nastoupí nová paní učitelka Klára Císařová a kolektiv posílí asistentka pedagoga
Tereza Bodešínská. Pevně věřím, že se nám do nového školního roku podaří vykročit pravou nohou a se štěstím v patách.
Veškeré aktivity mateřské školy je možné sledovat na webových stránkách MŠ www.ms-sobcice.estranky.cz, nebo na
facebooku (Mateřská škola, Sobčice).
Za mateřskou školu Mgr. Lucie Adametzová – ředitelka školy

Zprávy z SDH Sobčice
Začátek roku 2019 jsme nemohli zahájit jinak než
uspořádáním hasičského plesu, který se konal 23.2.2019 na sále
obecního hostince. Již tradičně k tanci a poslechu nám hrála
kapela Fanda a jeho banda. Pro návštěvníky plesu byla
připravena bohatá tombola, která byla vyprodaná během
několika desítek minut. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat
všem jmenovaným i nejmenovaným sponzorům za poskytnutí
darů, bez „vás“ by to nešlo. Děkujeme. Ples hodnotíme jako
vydařený a budeme se na vás těšit opět v únoru 2020.
Od podzimu do jara se mladí hasiči pravidelně scházeli
v zasedací místnosti obecního úřadu, kde trénovali vázání uzlů,
učili se topografické značky či pravidla požárního sportu. Občas
jsme zašli i na sál obecního hostince, kde jsme hráli míčové hry a
pořádně se „vyblbli“, neboť zima byla dlouhá a my už jsme se
moc těšili na jaro, až vyrazíme na místní hřiště, kde opět
budeme trénovat štafety a požární útok.
První zkouškou našich fyzických sil po zimě byly
hasičské závody ve Vojicích, tzv. „OKRSKOVÉ KOLO“, kterých se
zúčastnilo družstvo mužů, starších a mladších dětí. Další

hasičské závody, tentokrát jarní kolo hry Plamen, se konaly ve
třech dnech, a to od 31.5.-2.6.2019 v Miletíně. Výsledky z těchto
závodů se sčítaly dohromady s výsledky z podzimního kola 2018.
V pátek byly odstartovány štafety požárních dvojic a štafety
CTIF. V sobotu na soutěžící čekal požární útok CTIF, štafety 4x60
m a v odpoledních hodinách se rozběhly požární útoky. V každé
disciplíně byly možné dva pokusy. Po absolvování všech disciplín
družstvo starších skončilo na krásném 4. místě z 20, družstvo
mladších na 7. místě z 8. Musíme si však přiznat, že nebýt dvou
posil z SDH Třtěnice a jedné z SDH Holovousy, nemohli bychom
jít vůbec na start. Chtěl bych zde vypíchnout skvělé umístění
naší hasičky Terky Jebavé, která se v jednotlivcích umístila na
skvělém 2. místě. Všem soutěžícím děkuji za účast a velké
poděkování patří rodičům, kteří jeli na závody v pátek i sobotu
se mnou. Díky. Veškeré výsledky ze závodů včetně diplomů
můžete shlédnout ve vývěsce na budově hasičské zbrojnice.
A co nás v nejbližší době čeká? Tuto sobotu vyrážíme na
hasičské závody do Holovous a konec školního roku zakončíme
již tradičním stanováním na hřišti.

Nábor mladých hasičů
Má Vaše dítě zájem o kroužek mladých hasičů? Pokud ano, neváhejte a přidejte se mezi nás. Chcete vědět víc? Přijďte se na
nás podívat, trénujeme každé pondělí od 16,30hod. na místním hřišti. Těšíme se na Vás!
Marek Bareš, velitel SDH Sobčice

Sběr ELEKTROODPADU
Rádi bychom Vám připomněli, že místní sbor dobrovolných hasičů zajišťuje sběr ELEKTROODPADU. Po telefonické domluvě či
zaslání SMS zprávy Markovi Barešovi, tel.: 731 288 238, můžete k hasičské zbrojnici odkládat veškerý elektroodpad (v nerozebraném
stavu), který se zapojuje do zásuvky. ŽÁROVKY a ZÁŘIVKY do elektroodpadu nepatří, proto je, prosím, k hasičské zbrojnici
neodkládejte. Děkujeme.

Zprávy z kultury
Maškarní bál
V sobotu 6. dubna se konal dětský maškarní bál, ve
kterém se děti nejen pobavily a zasoutěžily, ale rovněž se
vypravily na všechny světové kontinenty. V deštivé Anglii si
vypily čaj s královnou nebo pohovořily s rodilým Britem, v Číně si
zkusily namalovat své znamení čínského horoskopu, nebo
v Africe si zabubnovaly s černochy. Celé odpoledne se vydařilo,
děti si odnesly domů odměny a ti odvážnější, kteří na pódiu
zazpívaly nebo zarecitovaly, dostaly navíc ještě krásnou knížku.
Odpolednem provázela hudba, o kterou se staral DJ Eskymo.
Večer maškarní bál pokračoval pro dospělé.
Den matek
Druhou květnovou neděli slavily svátek všechny
maminky. A tak jako již tradičně, tak i letos paní Horáková s paní
Václavíkovou všem maminkám nad 65 let poblahopřály a
předaly milou pozornost.
Vítání občánků
Sobota 24. května patřila vítání našeho nejmladšího
občánka mezi občany Sobčic. Za obec malého Davídka

Novotného, rodičů Věry a Jaroslava Novotných, vítal pan Luděk
Smolík s panem Martinem Munzarem. Malého občánka přišly
přivítat i děti z naší mateřské školy, které si pro něj připravily
malé kulturní pásmo. Davídek dostal jako vzpomínku na tento
den od obce dárečky a my mu přejeme hodně zdraví a doufáme,
že se mu tady bude žít hezky a spokojeně.
Zájezd k dětskému dni do Mirákula
V sobotu 15. června se uskutečnil autobusový zájezd ke
dni dětí do zábavního parku Mirákulum v Milovicích u Prahy. I
přesto, že se do parku jelo už před třemi lety, tak i letos byl o
tento výlet projeven zájem. V Mirákulu došlo za ty roky
k určitým změnám, například vybudovali vodní svět, který byl
v tento horký den tím ideálním místem k zábavě. Po osvěžení ve
vodě byla nově nabitá energie využita při dovádění na hradech,
prolézačkách, houpačkách, v tunelech a dalších všemožných
atrakcích. Hlavním kritériem pro zhodnocení výletu byla
spokojenost a nadšení dětí, a to se vyvedlo na jedničku. Dopravu
autobusem včetně vstupného dětem hradila obec.
Hetfleišová
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