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     CENA 12 Kč  1 ROČNÍK XLVI                                 LEDEN - ÚNOR  2009 

KULTURNÍ AKCE V SOBOTCE : 
 

21.02.  20:00 - sokolovna - SOBOTECKÝ PLES - hraje L. Odháněl & W.I.X. a DJ  Z. Vranovský 
25.02.  16:30 - sokolovna - JIVÍNSKÝ ŠTEFAN - udílení cen za kulturní počin roku 2008 
28.02.  15:00 - sokolovna - DĚTSKÝ KARNEVAL - tanec, soutěže, hry 
07.03.  20:00 - sokolovna - MAŠKARNÍ MERENDA - hraje Seven, pořádá SDH Sobotka 
14.03.  15:00 - sál spořitelny - SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ - ke 20. výročí založení  ZUŠ v Sobotce 

29.04.  19:00 - sokolovna - ŽÁRLIVOST - divadelní představení s J. Hlaváčovou a H. Maciuchovou 

K předvánočnímu času v ţivotě městečka pod Hum-

prechtem patří jiţ neodmyslitelně ukázka ţivého betlé-

mu a zpívání vánočních koled. Na neděli 21.12. si sobo-

tečtí baráčníci společně s ţáky ZŠ Sobotka připravili pro 

spoluobčany města vánoční program s ukázkou „ţivého 

betlému―. Sousedé obce baráčnické pod vánočním stro-

mem na náměstí postavili jesličky a připravili kolébku 

pro narozeného Jeţíška. Tento rok se z kolébky na nás 

usmívalo narozené děťátko Mrhálkových. Tetičky zatím 

oblékly děti do kostýmů Tří králů, Panny Marie, Josefa, 

pastýřů. Bohuţel nám k dokonalému obrazu chyběla 

V SOBOTCE NA NÁMĚSTÍ SE ZPÍVALY KOLEDY 

zvířátka. Nikdo z místních chovatelů nám ţádné neza-

půjčil. 

Dopoledne začalo vystoupením dechové hudby pana 

Ţďánského. Zpěvačka a muzikanti souboru zahráli a 

zazpívali známé koledy. Ţáci I. stupně ZŠ Sobotka za 

hudebního doprovodu p. učitelů Bady a Šislera zazpívali 

několik vánočních písní a všem známé koledy, aby si 

mohli společně s nimi zazpívat i rodiče, kteří se přišli na 

své děti podívat a poslechnout si jejich pěvecké umění.                                                 

- pokračování na str. 2  

Tři králové na soboteckém náměstí. 

ZPRAVODAJ 
ŠRÁMKOVY SOBOTKY 
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18. veřejné zasedání zastupitelstva 
 

V předvečer Vánoc, za účasti třinácti zastupitelů a čtyř 

(!) občanů se dne 16. prosince 2008 uskutečnilo  

18. veřejné zasedání zastupitelstva města Sobotka. 

 

Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na rok 

2009 s tím, ţe ke schválení rozpočtu v konečné podobě 

se vrátí na své schůzi na konci měsíce ledna 2009. 

Oblastní charitě Libošovice byl schválen tradiční pří-

spěvek ve výši 60 000,-Kč. Zastupitelé vzali na vědomí 

zprávu o činnosti Mikroregionu Český ráj včetně hospo-

daření tohoto dobrovolného svazku obcí. 

S účinností od 1. ledna 2009 byla schválena změna 

názvu Střediska městské kultury na Městské kulturní 

středisko Sobotka. 

 

 

19. veřejné zasedání zastupitelstva 
 

V pořadí jiţ devatenácté veřejné zasedání zastupi-

telstva města Sobotka ve volebním období 2006-2010 

svolal starosta města na čtvrtek 29. ledna 2009. Schůze 

se zúčastnilo 14 zastupitelů a 10 občanů. 

 

Nejdůleţitějším bodem na programu schůze byl roz-

počet města na rok 2009. Zastupitelé schválili vyrov-

naný rozpočet. Předpokládané příjmy kryjí plánované 

výdaje. V případě aktuálních změn – které lze v tomto 

roce s určitostí čekat s ohledem na vývoj ekonomiky – 

budou přijímána rozpočtová opatření, a to jak na straně 

příjmů, tak výdajů.  

 

Nejdůleţitějším zdrojem městských příjmů jsou vý-

nosy z daní a dotace státu zejména na výkon státní sprá-

vy. Daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti by 

RADNICE  INFORMUJE 
zprávy z MěÚ 

Kaţdý si také mohl ve školním stánku zakoupit kera-

mické výrobky, které vznikly ve školní keramické dílně. 

Rychtářka baráčnické obce teta Rulcová pozdravila 

všechny přítomné a popřála všem krásné vánoční svát-

ky. Vánoční strom svítil barevnými světly, nad ním záři-

la kometa, mezi diváky chodili koledníci, děti krásně 

zpívaly. Všichni se usmívali a byli na sebe hodní a milí. 

A to je to pravé kouzlo Vánoc. Lidé jsou k sobě vstříc-

ní, přejí si vzájemně jen to nejlepší. Právě pro tuto neo-

pakovatelnou atmosféru připravují baráčníci tuto akci. 

Jiţ nyní se těšíme na příští rok, ţe se opět všichni 

„Soboťáci― sejdeme na náměstí a budeme k sobě milí, 

vstřícní a hodní, aby se nám v našem městě ţilo dobře a 

spokojeně. 

                   Zapsala Z. Hejnová - místorychtářka obce  

měly do pokladny přinést 3 410 000 Kč. Částku 1 460 

000 Kč představují daně z příjmů fyzických osob ze 

samostatné výdělečné činnosti, 5 300 000 Kč pak daně z 

příjmů právnických osob. Poplatky za komunální odpad 

„vynesou― 1 400 000 Kč, daně z nemovitostí 1 250 000 

Kč. Na výkon státní správy by měla být městu přidělena 

částka 1 476 000 Kč. Příspěvek na školství činí částku 

569 000 Kč. Zámek Humprecht by ze vstupného měl v 

roce 2009 přinést do městského rozpočtu 1 200 000 Kč. 

Nájmy z uţívání obecních bytů představují částku 1 270 

000 Kč. Pronájmy nebytových prostor 805 000 Kč. 

Dům s pečovatelskou sluţbou by za nájmy a sluţby měl 

do rozpočtu přinést 1 560 000 Kč. To je jen několik 

příkladů jednotlivých poloţek tvořících příjmy. Rozpo-

čet příjmů celkem činí 37 240 000 Kč. 

 

Ve výdajové části tvoří jednu z hlavních poloţek – 

stejně jako v loňském roce – splátky úvěru, úroky a ná-

klady další etapy kanalizace ve výši 5 448 000 Kč. Na 

úpravu povrchů silnic je v rozpočtu počítáno s částkou 

 1 000 000 Kč, na jejich údrţbu a opravy včetně přileh-

lých obcí s částkou 630 000 Kč. Zámek Humprecht do-

stane na zajištění provozu 1 550 000 Kč. Příspěvkovým 

organizacím „přiděluje― rozpočet v roce 2009 celkem  

5 600 000 Kč. Základní škola dostane 2 100 000 Kč, 

mateřská škola 850 000 Kč, školní jídelna 500 000 Kč a 

Městské kulturní středisko 2 150 000 Kč. Na provedení 

výkopových prací souvisejících s plynofikací půjdou 

dva miliony. Veřejné osvětlení „prosvítí― v provozu a 

údrţbě 690 000 Kč. Provozování sběrného dvora pod 

Humprechtem vyţaduje částku 475 000 Kč. Na sběr a 

svoz komunálních odpadů je v městském rozpočtu vy-

členěna částka 1 992 000 Kč. Splátky úvěru a provoz 

DPS odeberou z rozpočtu 2 567 000 Kč. Další výdajové 

poloţky tvoří například příspěvky spolkům a Sportovní-

mu klubu, dále peníze na provoz koupaliště, zdravotní-

ho střediska, údrţbu obecních bytů atd. Celkové výdaje 

se v rozpočtu pohybují ve výši 37 240 000 Kč. 

 

Rada města přijala 7. 2. 2007 pravidla pro poskytování 

příspěvků spolkům. Tato pravidla kromě jiného spol-

kům ukládají, aby předkládaly řádné vyúčtování dotace 

spolu s celkovým výsledkem svého hospodaření. Spol-

ky, kterým byl poskytnut příspěvek do výše pěti tisíc 

korun, by měly na základě těchto pravidel předloţit 

pouze vyúčtování dotace. Spolky, kterým byl poskytnut 

příspěvek nad pět tisíc, pak kromě zmíněného vyúčtová-

ní ještě doklady o celkovém hospodaření v daném ka-

lendářním roce.   

  

Zastupitelé po poněkud delší, chvílemi nesrozumitelné 

a vzrušené diskusi přijali usnesení, ve kterém stanovili 

termíny pro vyúčtování za rok 2008 a upřesnili charak-

ter dalších předkládaných materiálů dokumentujících 

výsledky hospodaření. Měl by jím být jeden jediný 

„papír―, a to daňové přiznání. Prostřednictvím městské-

ho úřadu by vyúčtování poskytnutých příspěvků za mi-

nulý rok mělo být předloţeno finančnímu výboru do  

15. února 2009 a zmíněné daňové přiznání pak do 31. 3. 

2009. Starostovi města bylo uloţeno, aby do doby, neţ 

předloţená vyúčtování posoudí finanční výbor, poskyto-

vání příspěvků na tento rok pozastavil.    
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dokonce především, cítím nutnost znovu všechno ještě 

jednou vysvětlit: zúčastněným, ale i všem ostatním. 

Dům s pečovatelskou sluţbou město postavilo proto, 

aby naši spoluobčané, kteří z jakéhokoliv důvodu nemo-

hou bydlet „ve svém―, (zejména senioři), dostali šanci 

ţít ve slušných podmínkách. Nejde o hotelové ubytová-

ní, není to ani penzion a uţ vůbec ne domov důchodců. 

Dům s pečovatelskou sluţbou tvoří samostatné bytové 

jednotky. Ţadatelům jsou byty přidělovány do uţívání 

na základě jejich ţádosti, v řádném rozhodovacím říze-

ní. Následně jsou s nimi sepsány nájemní smlouvy.  

 

Uţívání jednotlivých bytů a pobyt v DPS se řídí do-

movním řádem, ale i konkrétními pravidly, se kterými 

byl kaţdý obyvatel seznámen při podpisu nájemní 

smlouvy. Není zde například povolen chov domácích 

zvířat – tedy ani psů. DPS obývají především senioři, 

kteří potřebují klid. Zaslouţí si to nejen s ohledem na 

svůj věk. Je nutno přihlíţet také na jejich zdravotní stav. 

A v neposlední řadě jde o pořádek v celém objektu  

a jeho okolí. 

 

Jsem si jist, ţe městský úřad jako provozovatel DPS 

má výsostné právo stanovit podmínky, za jakých lze 

v tomto zařízení pobývat. Nelze připustit svévoli, volný 

výklad nájemních smluv a domovního řádu. Nikdo na 

městském úřadě nemá zájem kohokoliv, kdo v DPS 

bydlí, nějak omezovat na jeho právech, nebo snad do-

konce šikanovat. Na dodrţování stanovených pravidel 

však rozhodně trváme. 

 

Některým obyvatelkám se naše důslednost nelíbí. Přes 

neustálé dohadování, trpělivé vysvětlování a dokonce 

váţnou újmu na zdraví, způsobenou jedné z méně po-

hyblivých obyvatelek DPS právě psem, trvají na svém. 

Nakonec byla pozvána televize. 

 

Televize Nova na pozvání do DPS přijela. Nic proti 

tomu. Reportéři i s kamerou nebyli jenom tam. Navští-

vili také městský úřad. Se mnou natáčeli téměř dvacet 

minut. Ve vysílání se ve finále neobjevilo vůbec nic – 

ani ve zkratce. Odpovědi místostarosty byly v pořadu 

pouţity jenom zčásti. To není objektivní pohled na věc. 

Nechci komentovat následnou „debatu― na internetu, 

kterou bylo moţné zaznamenat po odvysílání Občanské-

ho juda.   

 

V celé záleţitosti skutečně nejde o nic jiného, neţ  

o dodrţování daných pravidel. Je nutné zmínit, ţe k těm 

zdaleka nepatří jenom zmíněný zákaz chovu domácích 

zvířat, ale ještě také péče o uţívané byty, úroveň mezi-

lidských vztahů, především pak obyčejná lidská sluš-

nost. Je-li poţadována od nás, jako od představitelů 

města (a nemyslím si, ţe bych s tím měl nějaký pro-

blém), pak by slušní, objektivní a hlavně pravdo-

mluvní měli být i aktéři uměle zveličovaného 

„problému“. Mají-li totiţ ve spoluţití s ostatními oby-

vateli DPS konflikty v podobě nejrůznějších naschválů, 

pak se jen těţko mohou stát důvěryhodnými bojovníky 

za práva psů. 

Stanislav Tlášek 

starosta města   

Pro informaci uveďme, komu a v jaké výši byly v roce 

2008 příspěvky poskytnuty. Pěvecký spolek Bendl do-

stal deset tisíc, pionýrská skupina F. Šrámka stejnou 

částku, jezdecký klub o pět tisíc víc. Myslivecké sdruţe-

ní vloni dostalo 20 000 Kč, Baráčnická obec obdrţela 

stejnou částku. Sokolové si díky příspěvku do rozpočtu 

přidali 25 000 Kč. Hokejový klub dostal 5 000 Kč. Pří-

spěvek  ve výši 240 000 Kč byl poskytnut Sportovnímu 

klubu Sobotka. 

 

V turistické sezoně 2008 provozoval parkoviště u hřbi-

tova zámek Humprecht. Za parkovné bylo vybráno 161 

510 Kč.  Po odečtení provozních nákladů a mzdových 

prostředků činil čistý zisk 44 910 Kč. Finanční výbor 

doporučil, aby provoz parkoviště byl stejným způsobem 

zajištěn i v letošním roce. Se ţádostí o provozování par-

koviště se však na městský úřad obrátil také Sportovní 

klub Sobotka, který jiţ jednou parkoviště ve své „reţii“ 

měl – v roce 2007. 

 

Zastupitelstvo uloţilo starostovi, aby záměr na proná-

jem parkoviště byl veřejně vyhlášen a poté byl vybrán 

konkrétní provozovatel. 

 

Nový záměr – výběrové řízení – na kupce pozemků 

v prostoru „Krásný plac“ pro výstavbu bytových 

domů bude rovněž starostou města vyhlášen 

v souvislosti s odstoupením již vybrané firmy od 

smlouvy. V současné ekonomické situaci si vybraná 

firma netroufá postavit dva bytové domy najednou. 

Rozhodující je především termín dokončení. Nabídky 

nových zájemců by měly být městskému úřadu doruče-

ny do 16. března 2009 s tím, ţe všechny podmínky pro 

uzavření kupní smlouvy zůstávají v platnosti. Mění se 

pouze konečný termín výstavby. Tím je 30. listopad 

roku 2016. 

 

Trochu „pohádkově aţ snově“ znělo čtení starosty 

města z návrhu Programu regenerace městské památko-

vé zóny. Nicméně jde o dokument, který je nutno zpraco-

vat pro Ministerstvo kultury ČR. Na základě tohoto pro-

gramu by se pak v průběhu let měly získávat finanční 

prostředky.  

 

I kdyţ se asi těţko někdo ze současných zastupitelů i 

přítomných občanů doţije komplexní realizace smělých 

– avšak pro město potřebných plánů – byl Program 

schválen. 

 

                                                                              -MJ -  

 

 

BYDLENÍ V DPS MÁ SVOJE PRAVIDLA 
Ještě jednou o psech, ale nejen o nich 

 

Televize Nova odvysílala ve svém pořadu Občanské 

judo „příběh― o psech, jejich nešťastných majitelích a 

zlém městském úřadu, který s jejich „páníčky―, bydlící-

mi v DPS, jedná necitlivě a jen z pozice síly. Povaţuji 

za svou povinnost uvést na pravou míru to, co bylo od-

vysíláno. Chci se také zmínit o tom, jak se natáčelo a co 

bylo nakonec odvysíláno. A v neposlední řadě, nebo 
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V loňském roce proběhly jako kaţdý rok dva sběry 

ţelezného šrotu. 

Dne 19. 4. se sebralo 5680 kg za účasti 17-ti členů, od-

pracováno 108 hodin. 

Dne 25. 10.  - přesný počet kg není znám - vzhledem 

nízké ceně za ţelezo je šrot uskladněn v areálu SDH. 

Zúčastnilo se 18 členů, odpracováno 72 hodin.  

 

 
Požární asistence 

 
16. 2. Asistence na Soboteckém plese. Zúčastnili se  

2 členové, odpracováno 12 hodin. 

14. 6 - 15. 6. Asistence na autokrosu v Dolním Bousově. 

Zúčastnilo se 6 členů, odpracováno 108 hodin.  

20. 6 - 21. 6. Asistence na Sobofestu. Zúčastnilo se  

13 členů, odpracováno 312 hodin. 

22. 8. Asistence na ohňostroji při soboteckém posvícení. 

Zúčastnilo se 6 členů, odpracováno 25 hodin.  

22. 8. Asistence při filmování ve Vesci. Zúčastnili se  

2 členové, odpracováno 20 hodin.  

Asistence na Kurzech tance a společenské výchovy 

v termínech 11. 10. - 28. 11. Celkem odpracováno 

 79 hodin. 

26. 12. Asistence na Štěpánské zábavě v sokolovně. 

Zúčastnili se 3 členové, odpracováno 24 hodin.  

 

 
Soutěže  

 
17. 5. Okrsková soutěţ v Libošovicích - zúčastnilo se  

28 členů, druţstva ţen, muţů a starších ţáků obsadila 

první místa, mladší ţáci byli druzí. Zde se také konala 

oslava 115 let tamějšího sboru. Technika: MAN CAS 

16, CAS 32, Avia -30 s PS -12. 

31. 5. Účast na  130. výročí zaloţení SDH v Městci Krá-

lové, kde  mladší a starší ţáci předvedli ukázku poţární-

ho sportu. Technika: MAN CAS 16, Avia -30 s PS -12. 

14. 6. Účast na 120. výročí SDH Mladějov, kde proběh-

la soutěţ v poţárním sportu. Umístění: mladší ţáci třetí 

místo, starší ţáci první místo, ţeny první místo a muţi 

obsadili osmé místo. Technika: MAN CAS 16, Merce-

des CAS 16, Avia -30 s PS -12. 

Během loňského roku byly provedeny tyto prospěšné 

a potřebné práce pro SDH i pro město Sobotka: 

ZPRÁVA O ČINNOSTI  
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  

V SOBOTCE ZA ROK 2008 
 

Zpráva byla přednesena na valné hromadě dne  

17. ledna 2009 v klubovní místnosti SDH. 

 

Hasiči se opět po roce sešli, aby zhodnotili svoji činnost 

nejen hasičskou, ale i společenskou. Členská základna 

má 97 členů.V uplynulém roce bylo 12 členských schů-

zí a jedna výborová schůze. Průměrná účast na člen-

ských schůzích byla 20 členů. 

Dne 9. 5. se SDH rozloučil v chrámu Páně svaté Máří 

Magdaleny s bratrem Jaroslavem Koťátkem, který byl 

dlouholetým pracovitým členem a poctivým hasičem. 

29. 6. zemřel bratr Ignác Humaj, který byl také dlouho-

letým a aktivním členem sboru. 

 

Požáry a technické zásahy 2008 
 

18. 2. Osek - silnice - poţár osobního automobilu, zasa-

hovalo 6 členů, bylo odpracováno celkem 6 hodin. 

Vozidlo: MAN CAS 16, řidič Vokráčko J. 

14. 4. Sobotka - poţár zámku Humprecht, zasahovalo  

5 členů, bylo odpracováno celkem 5 hodin. Vozidlo: 

CAS 32, řidič Horčík J. st.  

7. 8. Křešice u Libáně - poţár obilného pole. Zasahova-

lo 10 členů, bylo odpracováno celkem 10 hodin. Vozi-

dlo: MAN CAS 16, řidič Vokráčko J., CAS 32, řidič 

Horčík J. st., CAS 24, řidič Horčík O. 

11. 8. Osek - silnice - poţár traktoru. Zasahovalo 8 čle-

nů, bylo odpracováno celkem 8 hodin.Vozidlo: MAN 

CAS 16, řidič Vokráčko J., CAS 32, řidič Horčík J. ml.  

16. 8. Podkost - poţár lesa za hradem Kost. Zasahovalo 

14 členů, bylo odpracováno celkem 42 hodin. 

Vozidlo: MAN CAS 16, řidič Vokráčko J., CAS 24, 

řidič Štajer V., CAS 32, řidič Horčík J. ml., AVIA-30 

s PS -12, řidič Horčík O. 

17. 8. Údrţba a očista techniky po zásahu. Zúčastnilo se 

9 členů, bylo odpracováno 18 hodin. 

6. - 7. 9. Čálovice - poţár chléva, skladu sena č. p. 4 u 

pana Šolce. Zasahovalo 11 členů, bylo odpracováno 

celkem 187 hodin. Vozidlo: MAN CAS 16, řidič Vo-

kráčko J., CAS 32, řidič Horčík J. st., CAS 24, řidič 

Štajer V. 

8. 9. Údrţba a očista techniky po zásahu. Zúčastnili se  

4 členové, bylo odpracováno 8 hodin. 

12. - 13. 9. Mladá Boleslav, ulice U Nádraţí, závod 

AKUMA - poţár výrobních hal. Zasahovalo 9 členů, 

bylo odpracováno celkem 99 hodin. Vozidlo: CAS 32, 

řidič Horčík J. st., AVIA -30, řidič Horčík O. 

15. 9. Údrţba a očista techniky po zásahu. Zúčastnili se 

4 členové, bylo odpracováno 8 hodin. 

2. 11. Rytířova Lhota č. p. 38 - poţár rodinného domu, 

jednotka nezasahovala, byla odvolána. Vozidlo: MAN 

CAS 16, řidič Vokráčko J., CAS 32, řidič Hůlka M. 

Zúčastnilo se 8 členů, byly odpracovány 4 hodiny. 

1. 12. Zelenecká Lhota č. p. 59 - poţár truhlářské dílny, 

jednotka nezasahovala, byla odvolána. Vozidlo: MAN 

CAS 16, řidič Vokráčko J., CAS 32, řidič Horčík O. 

Zúčastnili se 4 členové, byly odpracovány 4 hodiny. 

 

Z výroční schůze SDH Sobotka. 
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VÁNOCE U BARÁČNÍKŮ 
 

   Stalo se dobrou tradicí, ţe  konšelstvo baráčnické obce 

zve své členy na předvánoční posezení do klubovny 

soboteckých hasičů, aby alespoň tímto způsobem vedení 

obce poděkovalo těm baráčníkům, kteří přispěli svojí 

dobrovolnou prací k rozvoji obce a věnovali svůj čas  

organizaci, zajištění a průběhu baráčnických akcí v kon-

čícím roce 2008. 

Předvánoční čas je naplněn přípravami na ty nejkrás-

nější svátky v roce. Především ţeny mají napilno, neboť 

pro své rodiny chtějí připravit vţdy to nejchutnější na 

vánoční tabuli a ve svých domovech vykouzlit neopako-

vatelnou atmosféru těchto svátků. Jsme proto potěšeni, 

ţe si naši baráčníci našli v tento čas chvilku pro zklidně-

ní a přišli se bavit mezi své přátelé, se kterými strávili 

velkou část roku. 

Také letos se 17. prosince od 15 hodin sešlo 46 členů 

obce, aby zavzpomínali na společně strávené chvíle při 

baráčnické činnosti. Místnost hasičské klubovny tetičky 

vánočně vyzdobily. Na bílých ubrusech se vyjímala 

výzdoba z červených jablíček, zelených větviček jehlič-

nanů a vánočních skleněných ozdob. Nemohou chybět 

ani svíčky, které jsou nedílnou součástí Vánoc a jejich 

plamínek je symbolem zrození nového ţivota. Kaţdá 

tetička  přinesla své upečené cukroví, vánočku, dort, 

preclíky a slané tyčky, kaţdý dostal pár kousků na mlsá-

ní, a tak jsme mohli pochválit tetičky za chutné výrob-

ky. 

 

Vánoční zasedání zahájila rychtářka teta Rulcová při-

vítáním a přáním příjemně proţitých svátků vánočních a 

popřála do nového roku hodně zdraví. Pak uţ naše zdat-

né pěvkyně nasadily na první tóny koledy „Nesem Vám 

noviny―, ostatní se přidávali, aţ zněl mohutný chorál. 

Podávalo se občerstvení, pečená bílá klobása s chle-

bem, nápoje různých druhů: pivo, káva, čaj, grog, víno, 

lihoviny, kaţdý dostal, na co měl chuť.  O výběr a serví-

rování nápojů se na našich zasedáních starají  celoročně 

manţelé Huňatovi, jim patří velké poděkování za vzor-

nou péči,  hbitou obsluhu a úsměv, který pro nás mají 

pokaţdé schovaný. 

V průběhu zasedání jsme hudební stránku přenechali 

profesionálovi. DJ soused Huňat nám pustil několik 

Údrţba a oprava hasičské techniky na STK, zazimování 

hasičské techniky, oprava, instalace vyprošťovacích 

zařízení do vozu MAN CAS - 16, úklid prostoru 

v areálu hasičské zbrojnice. Celkem odpracováno 168 

hodin. Během roku proběhla dvě cvičení druţstev 

s průměrnou účastí 7 členů a 7 členek, odpracováno 44 

hodin. 

 

1. 3. SDH uspořádal tradiční Hasičskou merendu v sále 

sokolovny, na organizačním zajištění se podílelo v prů-

měru 21 členů, celkem se odpracovalo 385 hodin. 

13. 3. se naši členové zúčastnili školení řidičů 

v autoškole. 

23. 3. proběhlo cyklické školení strojníků v areálu HZS 

Jičín za účasti našich dvou členů. 

1. 11. proběhlo cyklické školení strojníků v prostorách 

HZS Jičín za účasti osmi našich členů. 

6. 11. byl pro SDH Sobotka významný den, protoţe 

HZS Jičín prostřednictvím Mgr. Zikeše a Ing. Oborníka 

předal soboteckým hasičům vyprošťovací zařízení a od 

této chvíle má SDH Sobotka označení JPO 2-C1. 

7. - 8. 11. proběhlo cyklické školení velitelů 

v prostorách HZS Jičín za účasti dvou členů. 

12. 11. školení vyprošťovací techniky za účasti Ing. 

Oborníka a pana Bakovského, zúčastnilo se 13 členů 

SDH Sobotka   

22. 11. se dva členové zúčastnili shromáţdění představi-

telů SDH okresu Jičín v Slatinách. 

 

Během loňského roku naši zástupci předali dary 

členům sboru u příležitosti jejich životního jubilea: 
Josef Kolumpek - 60let,  Vladimír Dostál - 60let, Lud-

mila Šulerová - 75let, Miroslav Dostál - 50let, František 

Huňat - 60let. 

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim členům, 

našim sponzorům, všem, kteří s námi spolupracují, 

a v neposlední řadě Městskému úřadu Sobotka za po-

moc a podporu  naší činnosti. Všem bych rád popřál 

mnoho zdraví, úspěchů a osobní pohody v tomto roce. 

 

Zpráva o činnosti byla vypracována   

Milanem Bázlerem a Josefem Moravcem. 

  

V rámci výroční schůze SDH Sobotka došlo  
k předání medailí za výchovu mládeže paní Ivaně 

Odlerové a Miroslavě  Horčíkové. 

Momentka z baráčnické schůze. 
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KRAJANSKÉ HROBY 

 
Úvodem k našemu novému seriálu:  

 
Kdo z našich čtenářů by neznal sobotecký hřbitov, 

kdo by neznal nádherné Šrámkovy verše, které ho osla-

vily, kdo by neprošel i malé venkovské hřbitůvky 

v okolních obcích. Jsou místem posledního odpočinku 

našich spoluobčanů a přátel, našich předků. Alespoň 

jednou v roce – o Dušičkách – se k nim vracíme i 

z dálky, zdobíme hroby našich blízkých květinami a 

vzpomínáme, kdyţ zapalujeme svíčky. Ti citlivější z nás 

si povšimnou i opuštěných hrobů lidí, kterým uţ nemá 

kdo rozsvítit. A jsou hrobová místa, která mění majitele, 

protoţe rod vymřel. Pozůstatky dávných neboţtíků se 

uloţí do společného hrobu, pomníčky se odstraní, do 

půvabně starobylého rázu okolí vstoupí novodobá leště-

ná deska... Mohly by o tom vyprávět třeba ostatky gene-

rála Josefa Pícka. 

 

Ale jsou i hroby našich krajanů v dáli. Hroby ošetřo-

vané i opuštěné, hroby zrušené, kdyţ si potomci přenesli 

ostatky předků blíţe ke svému novému domovu. (Tak se 

například přemístily pozůstatky soboteckého lékárníka a 

purkmistra Antonína Fierlingera z Dolního Bousova do 

Olomouce). A právě těchto krajanských hrobů bychom 

si chtěli všimnout. Třeba si je někteří čtenáři zazname-

nají do své paměti a čas od času je navštíví, jako to 

v Praze dělávali Ţemličkovi i další rodáci. Třeba včas 

zasáhnou, kdyţ památným hrobům významných rodáků 

hrozí nebezpečí, jako pan Vladimír Vokálek, který upo-

zornil na likvidaci hrobu Josefa Ladislava Turnovského 

na praţském Vyšehradě – na jeho místě si chtěl zřídit 

hrob normalizační ředitel Národního divadla Přemysl 

Kočí a vůbec mu nevadilo, ţe ničí i místo posledního 

odpočinku ţeny Turnovského, která byla matkou dětí 

Josefa Kajetána Tyla... Třeba se o takový krajanský 

hrob budou trvale starat, jako paní Ludmila Koudelková 

z Mělníka o hrob tamního děkana P. Františka Rolejčka, 

soboteckého rodáka, o němţ se dozvěděla aţ z článku 

pana Josefa Volfa v našem časopise.  

 

Sobotečtí dávali najevo svou rodáckou příchylnost a 

mnoho se jich vracelo ze světa navţdy pod Humprecht. 

Na ty, kteří spí svůj věčný sen jinde, pamatovali rodác-

kým pomníkem. Dílo architekta Pavla Janáka a sochaře 

Karla Pokorného ozdobilo sobotecký hřbitov roku 1927. 

Máme i poměrně úplnou evidenci významných hrobů 

v Sobotce a okolí, víme o osobnostech pohřbených 

v kostelech či na zrušených hřbitovech. Chceme si však 

vrýt do paměti i místa posledního odpočinku našich 

krajanů pohřbených jinde. Proto budeme postupně otis-

kovat fotografie jejich hrobů s krátkým informativním 

textem. Ale nevíme o všech – a proto bychom byli rádi, 

kdyby v přípravě seriálu pomohli i naši čtenáři a poslali 

nám snímky hrobů našich krajanů, pohřbených mimo 

Sobotecko. Předem děkujeme! 

  

Karol Bílek 

sviţných dechovkových skladeb. Hudba ťala do těla 

tanečníka souseda Karbana, který postupně vyzval k 

tanci snad všechny přítomné tetičky. K vidění byly ta-

neční kreace, za které by se nemusely stydět ani taneční 

páry ze Stardance. 

A tak odpoledne plynulo v příjemné sváteční pohodě. 

Hodně se povídalo, slyšet byl i smích a jásot. 

Venku uţ vládla paní tma, kdyţ se první hosté začali 

zvedat a připravovat k odchodu. Jen hvězdičky svítily 

na temném nebi a společně s osvíceným  Humprechtem 

vytvořily nádhernou, aţ dojemnou kulisu. Jenom sníh 

ne a ne padat. Nastalo loučení, ještě poslední vyslovená 

přání, zamávání a uţ jen pozdrav „V novém roce na 

viděnou―. 

Zasedání pomalu končí, končí i rok 2008. Jaký vlastně 

pro baráčníky byl? Mnoho dobrého se podařilo vykonat, 

nabídli jsme našim spoluobčanům řadu zajímavých po-

řadů. Strávili jsme příjemné chvilky slavení s  jubilanty. 

Bavili jsme se na plese, oslavách i zasedáních. Někdy 

byly přípravy rušné a debaty dávaly průběh emocím, ale 

i s tím jsme se nakonec dokázali vypořádat. Snad nejví-

ce nás dokáţe zaskočit nemoc přátel a rozesmutnět úmr-

tí našich členů. Bohuţel i letos jsme se loučili s několika 

členy. Nejvíce nás zasáhl odchod  souseda Samšiňáka, 

který ještě na loňském zasedání s námi vydrţel posedět 

do pozdních nočních hodin a zpíval pro nás a s námi 

oblíbené písničky. 

Proto si přejme do nového roku především zdraví a 

štěstí. Kdyţ je zdraví a štěstí, daří se všechna práce, 

kdyţ k tomu přidáme i lásku, přátelství, slušné chování, 

snahu pomáhat druhým, bude na tomto světě dobře. A 

protoţe se nikdy nesplní všechno, přejme si, aby se z 

tohoto přání splnilo co nejvíce. Ať ţije rok 2009 a my 

všichni s ním!!!!!    

                                                        Zapsala Z.Hejnová 

 

Sobotečtí baráčníci ve svých krojích. 

PO  STOPÁCH  MINULOSTI 

Sbor dobrovolných hasičů Sobotka 
 vás srdečně zve na tradiční 

 

MAŠKARNÍ MERENDU 
 

Sobota 7. března 2009 ve 20:00 v sokolovně 
hraje skupina SEVEN 

 
vstupné 100 Kč 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ 
Z mnoha lednových a únorových kulatých výročí uveď-

me alespoň ta nejvýznamnější: 

  

18. 1. uplynulo 50 let od smrti známého soboteckého 

fotografa Miloslava Bureše. Připomeňme si nejen jeho 

drobnou postavičku – na procházce vţdy s květinou 

v klopě a s pejskem, ale hlavně zásluhy o fotografování, 

neboť v jeho ţelezářském obchodě, kde byl zaměstnán 

obětavý Josef Jindra, bylo centrum soboteckých fotoa-

matérů. 

 21. 1. 1999 zemřela první dlouholetá vedoucí Recitač-

ního studia Šrámkova domu Eva Seemannová. Do So-

botky jezdila jako herečka uţ od mládí a spolu s prof. 

Marií Hejnovou vedly skutečně kvalitní soubor. 

  

22. 1. 1859, tedy před 150 lety, se v Sobotce narodil 

Alexandr Josef Bernard, výborný přírodovědec a nad-

šený archeolog. Byl profesorem gymnázia v Táboře, 

ředitelem tamního muzea a čestným občanem města. 

Vydal řadu knih, studií a článků, psal i do Ottova slov-

níku naučného. Velký článek o něm jsme otiskli vloni. 

 

 30. 1. 1909 -  před 100 lety se narodila MUDr. Marie 

Kafková, dlouholetá sobotecká lékařka, známá po širo-

kém okolí. Byla skromná, těţko jsme se dovídali o je-

jích zásluhách třeba při léčení uprchlých válečných za-

jatců na sklonku 2. světové války. A kolika tisícům dětí 

pomohla při jejich nemocech a úrazech! Právem byla 

zvolena čestnou občankou města. 

                                                                              -KB- 

— 

 
LEDNOVÉ MATINÉ  

K VÝROČÍ NAROZENÍ F. ŠRÁMKA 
 

Matiné proběhlo v neděli 18.1. v sále spořitelny v So-

botce. MKS Sobotka tentokrát pozvalo turnovského 

malíře a básníka Jana Solovjeva (nar. 1922), který v 

loňském roce vydal knihu básní v próze, kterou si i sám 

ilustroval. Z knihy nazvané Objevování ráje - tak zněl 

ostatně i název celého programu - výborně recitovali 

Jana Adamová a Petr Pešek za hudebního doprovodu 

Bohuslav Lébla. Autora samotného postupně představo-

val PhDr. Vlastislav Hnízdo. Tato jména jsou určitě 

pravidelným účastníkům matiné známá z loňska - jde o 

kulturně činnou skupinu lidí sdruţených  při turnovské 

knihovně. Jen škoda, ţe těch pravidelných účastníků 

matiné bylo letos tak ţalostně málo.                       -JAN- 

Eleonora hraběnka Kounicová (26. 1. 1809 – 10. 1. 

1898), známá česká vlastenka a podporovatelka umění, 

má k Sobotecku blízký vztah. Narodila se jako vnučka 

kosteckého pána Antonína Vratislava Netolického a 

jeho manţelky Eleonory z Vrbna; její matka Alţběta 

(1783-1857) měla za manţela Jáchyma Jindřicha Vora-

čického z Paběnic. Eleonora se roku 1828 provdala za 

Michala z Kounic a často pobývala na jejich zámku 

v Březně u Mladé Boleslavi. Vychovatelem jejich syna 

Václava (pozdějšího zná-

mého politika) byl spiso-

vatel Ferdinand Schulz, 

autor známé Latinské ba-

bičky z prostředí mladobo-

leslavského gymnázia. A 

právě ten zprostředkoval 

v roce 1867, ţe paní Eleo-

nora nabídla pomoc sobo-

teckému básníkovi Václa-

vu Šolcovi a umoţnila 

první vydání jeho básnic-

ké sbírky Prvosenky. Jiţ 

předtím podporovala Bo-

ţenu Němcovou, které 

pomohla k vydání Babič-

ky. Pohřbena je v Praze na 

Vyšehradě; letos si připo-

mínáme 200. výročí jejího 

narození. 

 

Karel V. Rais (4. 1. 1859 – 8. 7. 1926). Je neuvěřitel-

né, ţe od narození spisovatele Karla V. Raise uplynulo 

jiţ 150 roků. Toto výročí si připomínáme i v Sobotce, 

protoţe oblíbený autor měl k našemu městu blízký 

vztah. Kdyţ zde totiţ byla zřízena měšťanská škola, stal 

se jedním z jejích učitelů Raisův bratr Antonín. Ţil zde 

u něho i jeho otec, a tak není divu, ţe K. V. Rais u nás 

trávil v letech 1892-1898 celé prázdniny. Psal tu svá 

nejznámější díla – Zapadlé vlastence a Pantátu Bezouš-

ka; přímo ze Sobotecka čerpá námět jeho povídka Ve 

skále aj. Zúčastnil se i 2. rodáckého sjezdu roku 1893. 

Ale Rais dal Sobotce ještě dva skvělé dárky: na jeho 

přání ilustroval Adolf Kašpar povídku Skleník sobotec-

kými motivy (kolik z nás si ještě vzpomene na úspěšné 

provedení Kafkovy dramatizace tohoto díla sobotecký-

mi ochotníky?) a také napsal překrásnou kapitolu svých 

pamětí nazvanou Z mých vzpomínek soboteckých. Pa-

mětní deska od Václava Hlavatého nám Raisův pobyt 

v Sobotce připomíná trvale.Hrob má na Vinohradském 

hřbitově v Praze.  

—- Zprava: PhDr. V. Hnízdo, J. Adamová a P. Pešek. 
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Ústav pro českou literaturu Akademie věd České re-

publiky dokončil v roce 2008 dvě rozsáhlá díla: čtyř-

svazkové Dějiny české literatury 1945-1989 

(Academia Praha 2007-2008) a rovněţ čtyřsvazkový 

(celkem v 7 dílech) Lexikon české literatury 

(Academia Praha 1985-2008). Připočteme-li k nim ještě 

dvousvazkový Slovník českých spisovatelů od roku 

1945 (Brána Praha 1995-1998), zpracovaný rovněţ od-

borníky z ÚČL AV ČR, máme před sebou solidní celek, 

který nám dává ucelený obraz vývoje české literatury od 

jejích počátků aţ do současnosti, schopný uspokojit i 

náročného uţivatele. Zvláště cenné jsou podrobné bibli-

ografické části. Na podrobnější rozbor zde není místo. 

Domníváme se, ţe Lexikon i Slovník mají celkově i 

z regionálního hlediska odpovídající výběr hesel; u Dě-

jin chybí pasáţe, které by zhodnotily literární soutěţe, 

festivaly a rovněţ vývoj literárního muzejnictví a ar-

chivnictví.  

Aleš Fetters: Osudu navzdory. Život a dílo Heleny 

Čapkové. Muzeum bratří Čapků a obec Malé Svatoňo-

vice 2008, 32 s. Útlá broţurka přibliţuje nelehký ţivot 

sestry Karla a Josefa Čapků i její dílo. Autor nás na zá-

kladě dostupné literatury a pramenů i svých dalších po-

znatků provází jejím dětstvím a studiemi, rozebírá její 

literární tvorbu a věnuje se podrobně i jejím ţivotním 

osudům za blahých časů první republiky i v nelehkém 

období druhé světové války a zvláště v poválečné době, 

kdy byla pronásledována. Jak by také ne: dcera 

z burţoazní rodiny, manţelka vězněného básníka Josefa 

Palivce, matka emigrantky atd., atd. Vţdyť i její nejzná-

mější dílo, vzpomínková kniha Moji milí bratři, vyšla 

s velkými potíţemi a cenzurními zásahy. 

Kníţka je rovněţ velmi pěkně graficky řešena a do-

provázena 11 fotografiemi a 4 barevnými reprodukcemi. 

Postrádáme snad jen fotografii Josefa Palivce. 

Nás navíc zaujme i několik vět věnovaných přátel-

ským návštěvám Čapkových i Palivcových v Sobotce za 

prázdninových pobytů Fráni Šrámka v rodném městě. 

Díky autorovi za jeho další dílo – a těšíme se na nové!   

 

-KB- 

 

 

 

 

 

KDE JE MAGICKÉ MÍSTO PRO „NÁCTILETÉ“? 
Je to sokolovna nebo Syrovanda? 

 

Jiţ několikrát jsem byl přímým svědkem podivného a 

pro mne (prozatím) nepochopitelného „úkazu―.  

Městské kulturní středisko je kromě jiného tradičním 

pořadatelem kurzů tance a společenské výchovy. Je na 

místě zmínit, ţe kurzy jsou vedeny velice dobře a ţe 

s přihláškami budoucích tanečníků to vůbec není špatné. 

O taneční je prostě zájem. Jiţ několik let se o parket 

sokolovny, kde se kurzy pořádají, svorně dělí slečny a 

mladí pánové ze Sobotky a Dolního Bousova. Účast na 

výukových lekcích a zejména pak na prodlouţených a 

závěrečném Věnečku je vysoká: u tanečníku stoprocent-

ní a nemalý je zájem i jejich hostů: rodičů, příbuzných, 

známých a kamarádů. To však není ten úkaz, o kterém 

chci psát.  

POZVÁNKA DO KNIHOVNY 
 

I v tomto roce bych vás ráda pozvala do sobotecké  

knihovny. 

V příjemném prostředí knihovny si můţete kníţky 

prohlédnout, v klidu vybrat. Nabízíme  k půjčování 

krásnou literaturu, naučnou i regionální. Máme na výběr 

ze 13 časopisů a 3 novin. 

V knihovně Vám poskytneme pomoc při shánění knih 

i z jiných knihoven - tzv. meziknihovní výpůjční sluţbu, 

provádíme poradenskou sluţbu i ohledně internetu, kte-

rý jsme od letošního roku zlevnili na 5 Kč za 15 minut. 

Dále v knihovně kopírujeme. Na poţádání imobilních 

občanů Sobotky provádíme donáškovou sluţbu – zdar-

ma. V jičínské knihovně máme k dispozici zvukové 

knihy pro ty, kterým zrakové problémy nedovolí číst. 

Seznam namluvených knih na kazetách nebo CD je 

k dispozici v naší knihovně. Přijďte si vybrat a my Vám 

opět zdarma tuto sluţbu zprostředkujeme. 

 V naší knihovně máme i oddělení dětské,  kde nabízí-

me kromě knih i časopisy pro děti a mládeţ. V letošním 

roce jsme zlepšili dětské oddělení o koutek pro doporu-

čenou školní četbu. 

Ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky i na internetu Vás 

budeme vţdy informovat o kniţních novinkách, které 

budou v knihovně k dispozici k vypůjčení. 

 Těšíme se na vaší návštěvu knihovny. 

Pavlína Havlová 

 

DO SOBOTECKÉ KNIHOVNIČKY 
 

Je dobrým zvykem Zpravodaje Šrámkovy Sobotky 

upozorňovat čtenáře na nové kníţky, které se týkají ale-

spoň částečně Sobotky a Sobotecka. Chceme v této tra-

dici i nadále pokračovat, a tak se pod touto hlavičkou 

budete setkávat alespoň s krátkými upozorněními na 

kníţky, které by vás mohly zajímat, protoţe obsahují 

zajímavosti o našem kraji. 

Milena Lenderová: „A ptáš se, knížko má...“ Žen-

ské deníky 19. století. Triton Praha 2008, 356 s. Zkuše-

ná autorka, která se jiţ léta věnuje zvláště historii ţen-

ského hnutí, si tentokráte vybrala za téma své nové prá-

ce psaní dívčích a ţenských deníků v období od 2. polo-

viny 18. století do 2. desetiletí 20. století. Na základě 

desítek prostudovaných tištěných i rukopisných deníků 

vznikla velmi zajímavá kniha (s poněkud zavádějícím 

podtitulkem), v níţ najdeme i zápisy uměnímilovné 

kopidlenské komtesy Elisy Schlikové (1790-1855) nebo 

čestné občanky města Sobotky, spisovatelky Jarmily 

Glazarové (1901-1977). A milým překvapením pro nás 

bude otištěný úryvek z deníku dcery Josefa Jungmanna 

Kateřiny z roku 1849, nazvaný Cesta do Libuně. Zastáv-

ku v Sobotce 13. srpna v něm popisuje takto: „...v So-

botce jsme pouţili tu příleţitost, kdyţ /vozka/ koně na-

pojil, a doskočili jsme k panu děkanu Vetešníkovi, které-

ho jsem velmi změněného nalézala, na duchu i na těle 

zeslabil velmi. Zpomínala jsem sobě, jak vesele jsem 

před mnoha lety u něho obědvala a bylo mně nějak 

smutno. Viděla jsem, kdyţ jiţ jsme zase v naším voze 

seděli, jednoho nepochybně studujícího, který o prázdni-

nách v Sobotce u rodičů dlí, slovanského klobouku i 

kabátu, zaradovala jsem se nějak, jak jsem ten oděv 

spatřila...“ 

SOBOTECKÉ POSTŘEHY 
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Exkurze 
24. listopadu jsme se třídou vyrazili do Prahy do pla-

netária. Cesta se nám zdála dlouhá. Kdyţ jsme dorazili 

na místo, byl jsem rád, ţe uţ se nemusíme trápit 

v autobuse a ţe se můţeme vydat na dlouho očekávanou 

prezentaci o Evropě v praţském planetáriu. Kolem desá-

té hodiny uţ jsme s paní učitelkou Turkovou a paní uči-

telkou Zumrovou sledovali poučný třicetiminutový po-

řad, ve kterém jsme se dozvěděli spoustu nových věcí o 

Evropě. 

Po hodině a půl jsme se vydali směrem na  Mladou 

Boleslav, kde nás čekalo zajímavé a podnětné setkání 

s pracovníky závodu Škoda. V půl druhé jsme dostali  

přístroje se sluchátky a odjeli jsme přímo do nitra závo-

du. Nejdříve jsme se projíţděli mezi jednotlivými hala-

mi a průběţně jsme byli informování o tom, co se v nich 

vyrábí. Kdyţ jsme si vše prohlédli, šli jsme nahlédnout 

do vnitřních prostor hal. Nejprve jsme vstoupili do první 

části, kde se vyrábějí převodovky, motory a kde probíhá 

kontrola motorů. Potom jsme šli do druhé části. Tam 

jsme viděli lakování auta. V třetí části jsme pozorovali 

finální fázi výroby auta. 

Uvnitř závodu to bylo zajímavé. A teď hurá do mu-

zea! Tam jsme zhlédli dva filmy o historii škodovek a o 

detailním sestavování různých součástek a dílů. Bylo to 

velice poučné a zábavné. Poté jsme si prohlédli stará 

auta. Zaujalo nás, jak se škodovky zajímavě tvarovaly a 

vylepšovaly v průběhu svého vývoje. Myslím si, ţe 

v dřívějších dobách znamenalo vlastnit auto značky 

Škoda velký luxus. 

Domů jsme se vrátili aţ navečer, ale exkurze do mla-

doboleslavské automobilky byla nesmírně zajímavá, 

byla pro nás obrovským záţitkem. 

                                             Michal Ţďánský, 8.B 

 

 
 

Zimní radovánky 
 

Sněţí, sněţí, 

srnky běţí. 

Děti z kopce sáňkují, 

ze sněhu se radují. 

 

Staví také sněhuláky, 

velké bílé panďuláky. 

Daj´ jim hrnce, uhlíky 

a nos z mrkve veliký. 

 

Děti bruslí na ledu, 

přitom myslí na dědu. 

Hrají si na hokejisty, 

led teď mají bílý, čistý. 

 

Kdyţ se zima podaří, 

dětský smích je ve tváři. 

 

                                                   

                                                           Soňa Picková, 6.B 

Aby mladí adepti tanečního umění dostali určitý odde-

chový čas a změnu, nabízí jim pořadatel diskotéku. Za 

symbolické vstupné, s moţností pozvat si kamarády. 

Přijít mohou i děvčata a kluci „z ulice―. Diskotéka je 

pořádána v den, kdy probíhá výuková lekce, po víc jak 

hodinové pauze na ní prostě navazuje. Pokaţdé je to 

sobota – neboť celé taneční probíhají od září do konce 

listopadu kaţdý týden, vţdy v jeho šestém dnu. 

Podle mého mínění se hraje dobrá muzika, rozhodně 

snese srovnání s běţnou diskotékou. Jenomţe je tu ten 

podivný úkaz. Do sokolovny se „náctiletým― na diskoté-

ku prostě nějak nechce. Účastníci kurzu sice tvoří 

„zdravé jádro―, ale ani to není nějak početné. 

Z přibliţně šedesáti účastníků posledního ročníku jich 

například přišla necelá třetina. Z „ulice― ani ne desítka. 

Uţ několik let si říkám -  proč? 

Je osmnáctá hodina příliš brzo? Pravda, na vyhlášené 

Syrovandě to začíná ţít po deváté večer. Je prostředí 

sokolovny příliš oficiální? Mají tady „náctiletí―pocit, ţe 

jsou víc pod dohledem pořadatelů? Vadí jim, ţe se nalé-

vá pouze nealko a nekouří se? Proč jen sedí a nevrhnou 

se na parket s prvními tóny muziky, aby vyuţili čas? 

Kam pořád odbíhají s telefonem v ruce? Co mají 

v igelitkách, které se snaţí ukrývat v nejrůznějších kou-

tech sokolovny? (Jednu opuštěnou jsem si dovolil zkon-

trolovat: byly v ní dvě lahve vodky a dţus). Igelitka i já 

jsme zůstali opuštěni jen několik málo minut: majitel se 

víc neţ mne bál, ţe o ni přijde. Dostalo se mi vysvětlení, 

„ţe to není  určeno sem, ale někam jinam―. Kam asi?  

To se uţ „náctiletí― nedokáţou bavit, aniţ by poţili 

alkohol? Dodávají si tím odvahu, narostou jim křídla a 

pak teprve jsou králi parketu? Nevím.  

Několika účastníkům bez jakéhokoliv projevu aktivity 

jsem se na místě snaţil klást výše uvedené dotazy. Od-

pověď jsem však ţádnou nedostal. K podivnému úkazu 

zřejmě patří i vytrvalé mlčení. A tak vás, holky a kluci, 

vyzývám: napište třeba na ―net― nebo do Zpravodaje 

(anonymně), proč vás diskotéka v sokolovně „nebere―? 

Mám daleko k jednoduchým a radikálním úsudkům. Jen 

mě to prostě jako jednomu z organizátorů nejde do hla-

vy. Inu, prostě ten zvláštní úkaz.    

 Moţná jsem naivní, kdyţ odmítám věřit tomu, ţe 

kdybychom v sokolovně nalévali (a vědomě porušovali 

zákon), podávali extázi či jiná povzbuzovadla, tak by to 

s návštěvností bylo jiné. Přimlouvám se za časový po-

sun a zřejmě i za jiný den, neboť vše, co se pro 

„náctileté― (nebo pro významnou část) odbývá v sobotu, 

v čase diskotéky na Syrovandě, nemá valnou šanci na 

úspěch. Upřímně – vţdyť dokonce i z prodlouţených 

někteří frekventanti spěchali „dolů―, kdyţ ne před závě-

rečnou, tak ještě po skončení.  

Jsem člověk zvídavý a pořád se rád učím. Tak jsem si 

řekl, ţe musím objevit kouzlo diskotéky tam dole. Asi si 

netroufnu vstoupit dovnitř – určitě mi bude stačit jen 

nahlédnout. Budu se snaţit nasát atmosféru v okolí, o 

níţ ti, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti, vědí své. Tak 

se poptám a budu se prostě jenom koukat a poslouchat. 

Kdo ví, moţná také tam dole je nějaký úkaz. Vlastně 

musí být, protoţe jinak by to místo nebylo pro 

„náctileté― tak magické. Slibuji, ţe pak o všem podám 

zprávu. 

                                                           Miroslav Jalovecký 

ŠKOLNÍ STŘÍPKY 
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Ten samý den jsme poprvé stoupli na lyţe a vystoupa-

li jsme na nich asi do poloviny sjezdovky. Tento výstup 

v našich představách trval sotva půl minuty, ale skuteč-

nost byla zcela jiná. Plahočili jsme se snad dvacet mi-

nut, neţ jsme dosáhli zcela vyčerpáni bodu, který uznali 

učitelé za vhodný. Tam ti, co toho byli schopní, sjeli 

několik metrů dolů, aby se zhruba ukázalo jejich lyţař-

ské umění. Někteří opravdu ve vysoké rychlosti ladně 

řezali oblouky, další prostě sjeli a několik z nás, kteří 

byli rádi, ţe se vůbec drţí na lyţích, k cílovému místu 

dopluţili mizivou rychlostí. Poté jsme byli rozděleni do 

tří druţstev. První, tedy nejlepší druţstvo, tvořili ţáci 

osmé třídy, kteří výcvik absolvovali uţ loni, a Lenka 

Janatková, nejspíš nejnadanější lyţařka mezi námi. Třetí 

byli ti, co ještě nikdy buď nelyţovali, nebo lyţovali, ale 

bez valného úspěchu. A druhé druţstvo vyplňoval zby-

tek.  

K naší radosti jsme zjistili, ţe na chatě je fotbálek, a 

velkou část volna mezi lyţováním a jídlem jsme vyplnili 

tím, ţe jsme hráli tuto hru. Bohuţel byla za peníze. Cel-

kem jsme za fotbálek utratili skoro víc neţ za vlek.  

Večer v šest byla večeře. Vařilo se celkem dobře a 

vydatně, jen moţná trochu moc rýţovitě. Diskutovali 

jsme na toto téma, jelikoţ opravdu asi kaţdé druhé jídlo 

obsahovalo rýţi, a dospěli jsme k závěru, ţe někde za 

chatou je zasněţené rýţové pole. Po večeři byl kulturní 

program, film o bezpečnosti na horách.  

Večerka, kterou nikdo nedodrţoval, byla stanovena na 

půl desátou. Budíček, který měla na starost sluţba, byl 

ve čtvrt na osm a pak následovalo bodování úklidu, kte-

ré dopadlo tragicky, a snídaně. V devět hodin se šlo na 

svah Vurmovka. Pan učitel Šimral nám rozdal perma-

nentky a mohli jsme jet. Byla tu kotva, ze které se mi-

mořádně dobře padalo. Kdyţ jsme se všichni jakţtakţ 

dostali na vrchol, následovala společná rozcvička, která 

také nebyla tak úplně bezpečná, a prvotní výuka lyţová-

ní. Následoval oběd, polední klid opět dodrţovaný jen 

sporadicky a zase lyţování. Později uţ jsme lyţovali 

sami po dvojicích. A tu se konečně začali objevovat 

momenty jako vystřiţené z nějakého komediálního fil-

mu o horách. Pády. Padalo se různými způsoby: z vleku, 

při rozcvičce, zkříţením lyţí ve velké rychlosti (velmi 

oblíbené) a mnoho dalších. Nejlepší pád mám bezesporu 

na svědomí já. Závodil jsem a ve velké rychlosti jsem 

téměř srovnal se zemí zábradlí. Také kvůli takovýmto 

případům byl vyhlášen jako kaţdý rok krizový den, tedy 

vlastně půlden, kdy se nelyţovalo. První polovinu strá-

vili někteří na svahu, jiní, ti méně šťastní, na běţkách. 

To bylo utrpení. Bolely z toho ruce, nohy, a to nebylo 

nic proti pádu do hlubšího sněhu. Kdyţ se mi to stalo, 

byl jsem rád, ţe jsem vůbec vstal. Druhý půlden jsme 

měli něco podobného pěšky – „procházku― po Vítkovi-

cích.  

Také proběhlo něco na způsob diskotéky. Počet tančí-

cích či postávajících byl mizivý, coţ bylo způsobeno 

vkusem DJe, velkého fanouška hiphopu. Následovaly 

hry dle výběru pana učitele Šimrala.  

Další dny se obešly bez mimořádných událostí, nepo-

čítám-li to, ţe jeden nejmenovaný spolubydlící nám 

spláchnul jedničku ze dveří pokoje do záchodu.  

Na poslední den pobytu byl naplánován závod ve sla-

lomu. Jelo se na vedlejší sjezdovce, prudší a méně na-

Vánoční turnaj ve futsalu a florbalu 
Ve čtvrtek dne 18. prosince 2008 se konala na naší 

škole přátelská utkání ve florbalu a futsalu s partnerskou 

školou ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha. Utkání měla vyso-

kou kvalitu s velkým herním nasazením a bojovností, 

neboť ţáci obou škol pojali vzájemné souboje velice 

prestiţně. Naše škola  sice v konečném součtu výsledků 

zvítězila 3:1 na zápasy, ale nutno podotknout, ţe se sou-

peř prezentoval na turnaji s mladšími výběry, neţ bylo 

původně domluveno. Odveta této akce je plánována na 

jaro, kdy je naše škola pozvána do Prahy.  

 

Výsledky zápasů: 

ZŠ, Sobotka – ZŠ Na Dlouhém lánu, Praha 

 

Florbal – mladší  4:6 

Florbal – starší  12:5 

Futsal – mladší  4:0 

Futsal – starší  5:0 

Radek Štaff 

 
Podrobná zpráva o lyžařském výcviku třídy 7.A 

 

Nedávno nastala dlouho očekávaná doba, kdy ţáci 

sedmých ročníků základních škol odjíţdějí na lyţařský 

výcvik. Stejně tak naše třída. My jsme jeli do Vítkovic 

do chaty Na Stráni. Mohu-li mluvit za nás za všechny, 

řekl bych, ţe jsme se na to těšili. Předpokládali a doufali 

jsme totiţ, ţe ten týden na horách bude jak vystřiţený 

z povídek Šimka a Grossmanna nebo z filmu Sněţenky 

a machři. Tato nedočkavost byla zmírněna (tedy alespoň 

v mém případě) zdlouhavým pakováním, seznamy a 

samozřejmě připomínkami a radami někdy aţ přespříliš 

starostlivých matek.  

Odjezd byl stanoven na poledne 11. ledna. K autobusu 

jsme se dostavili obtěţkáni taškami, ruksaky, nesouce 

na ramenou lyţe. Všichni jsme se v duchu viděli, jak 

ladně sjíţdíme téměř kolmý svah, a ani na chvilku jsme 

si nepřipouštěli nějaké pochybnosti o vlastním lyţař-

ském umění. Někteří oprávněně, někteří ne. Kdyţ jsme 

přijeli k chatě, bylo skvělé počasí a skoro půl metru 

sněhu. První ránu naší představě o báječném týdnu zasa-

dil snad kilometrový (ve skutečnosti to nebylo ani dva-

cet metrů) výstup po mírném svahu se zavazadly 

k chatě.  

Vítězný futsalový  tým  ZŠ Sobotka. 
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BLAHOPŘÁNÍ A VZPOMÍNKY 
 

Na začátku roku jsme blahopřáli k ţivotnímu jubileu 

reţisérky Hanky Kofránkové. Do Sobotky jezdí uţ od 

svých let studentských, pro zdar Šrámkových Sobotek 

udělala uţ opravdu velký a zásluţný kus práce. Do So-

botky za ta léta přivedla i řádku dalších významných 

osobností. Bez ní a její práce by byla Sobotka o mnoho 

chudší. Patří k těm, které můţeme vţdy pokládat za 

dobré přátele, kteří nezklamou odborně a navíc nikdy 

nezkazí zábavu. „Setkat― se s ní můţeme nejen 

v červenci v Sobotce, ale pravidelně na stanici Vltava, 

kde reţíruje tradičně kvalitní pořady. 

Naše blahopřání si jistě ke své sedmdesátce zaslouţí 

Karol Bílek, promovaný historik, Soboťák (nar. 28. 

března 1939 ovšem v Mladé Boleslavi). „Doma― uţ 

řádku let neţije, ale zůstává tu srdcem stále, stále je 

činný a čilý literárně i redakčně. Má letité zásluhy nejen 

o náš zpravodaj, ale se svou druhou ţenou zaloţili a 

dlouhá léta vedli Listy starohradské kroniky. Přispívá do 

odborného tisku, popularizuje své „archivářské řemes-

lo―, napsal nebo inicioval řadu větších i menších publi-

kací, na mnohých se spolupodílel. Loni jsme uvítali jeho 

Malé dějiny Sobotecka, ale uţ dlouho před nimi např. 

stále uţitečnou publikaci Kdo je kdo v dějinách Sobo-

tecka.  

Blahopřát k ţivotnímu jubileu můţeme i hudebníkovi 

a skladateli Jaroslavu Krčkovi (nar. 22. dubna 1939), 

který u nás uţ několikrát svým zpěvem a hudbou oboha-

til vernisáţe výstav a další akce. I jemu přejeme jen 

dobré do dalších let.  

Do Sobotky rád jezdíval lomnický rodák, výtvarník a 

dobrý člověk Josef Kábrt, tvůrce řady kreslených filmů 

i večerníčků, mnoha grafik i obrazů, ale také výborný 

vypravěč. Rádi jsme ho tu vídali a hlavně obdivovali 

jeho umění několikrát vystavované „u Šolců―. Zemřel 

před dvaceti lety 7. února 1989.  

Mezi ty, které jsme v Sobotce rádi vítali a poslouchali 

jejich odborné přednášky, patřil také literární vědec a 

historik univ. prof. Felix Vodička (nar. 11. dubna 

1909, zemřel 5. ledna 1974). Mnohým z nás býval i 

přísným, ale chápajícím univerzitním učitelem, který 

uváděl do literárně vědné práce, na autory a jejich díla 

dovedl otevřít často netušené pohledy. 

Uţ 150 let uplynulo 4. ledna od narození Karla Vác-

lava Raise. I on a jeho dílo je zčásti spjato s naším měs-

tem. Několikeré prázdniny tu u bratra a otce pobýval a 

psal, mj. i své asi nejznámější dílo - Zapadlé vlastence. 

Adolfa Kašpara přiměl, aby ilustroval soboteckými mo-

tivy povídku Skleník, kousek za Kostí je dějiště Raisovy 

hluboce lidsky dojemné povídky Ve skále. 

A ještě jedno značně dávné výročí bychom neměli 

opomenout. Před 375 lety, 25. února 1634 byl v Chebu 

zavraţděn vojevůdce Albrecht z Valdštejna, mj. i ma-

jitel kosteckého panství. Násilná smrt Valdštejnova zna-

menala tehdy konec rozkvětu města Jičína i širšího Ji-

čínska. 

A nakonec připomeňme literárně významný ročník 

letošních osmdesátníků, z nichţ uţ bohuţel velmi mnozí 

odešli na věčnost. V Sobotce jsme v roce 1979 poslou-

chali milý hlas a moudrá slova Františka Nepila 

(narodil se 10. února 1929, zemřel 8. září 1995). Jeho 

vštěvované. Rozestavily se branky, rozlosovalo se pořa-

dí a jelo se. Někteří jeli, seč jim lyţe stačily, jiní celou 

trasu odpluţili. Další, dvoučlenná skupina (já a Vašek), 

jela „na efekt―. Vašek měl v úmyslu zastavit se metr 

před cílem, sundat si lyţe a dojít pěšky. Leč nebylo mu 

to umoţněno, neboť v zájmu plynulé jízdy byl nucen 

cílovou čáru projet. Já jsem před cílem spadl a doplazil 

jsem se tam opírajíc se o hůlky. Večer proběhlo vyhod-

nocení závodu, potom jsme ještě hráli hry. 

Sobota byla ve znamení balení a nacházení věcí pova-

ţovaných dávno za ztracené. Např.: rukavice, hodinky, 

sluneční brýle, mobil,… Kdyţ jsme po závěrečné koulo-

vačce opouštěli chatu, kaţdý z nás uměl lyţovat a větši-

na z nás si přála strávit na horách ještě další týden. Ale 

museli jsme se vrátit do denního stereotypu. Přivítala 

nás halda písemek a domácích úkolů, coţ ještě znásobi-

lo touhu po prodlouţení lyţařského výcviku.  

                                                 Adam Hošek, 7.A 

 

 
Zápis do prvního ročníku 

 
Ve dnech 20. a 21. ledna 2009 se uskutečnil na Zá-

kladní škole v Sobotce zápis do 1. ročníku. Jako jiţ po 

mnoho let proběhl opět v pohádkovém duchu. Děti při 

plnění úkolů doprovázeli princezny a černokněţníci. 

Budoucí prvňáčkové vyprávěli pohádky, zpívali, počíta-

li, malovali obrázek a předvedli i své pohybové doved-

nosti. 

Zápisu se zúčastnilo celkem 32 dětí. Všichni se na 

budoucí prvňáčky moc těšíme a přejeme jim hodně 

úspěchů ve škole. 

 

Mgr. Marcela Havlíková 

 

ZUŠ J.B. Foerstera Jičín - pobočka ZUŠ Sobotka 
vás srdečně zve na 

 

 SLAVNOSTNÍ KONCERT 
 

konaný u příležitosti 20.výročí založení pobočky 
 

v sobotu 14. března v 15:00 v sále spořitelny. 
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literární start byl vcelku nenápadný, jako autor zrál aţ 

s věkem. V kníţce Lipová alej píše i o Českém ráji 

s Jičínem, „hlavním městem pohádek―, v posmrtně vy-

daném Ohlédnutí (1998) je i text jeho tehdejšího proje-

vu Šrámkova Sobotka.  

O jedné ze Šrámkových Sobotek se tu tuším objevil i 

Ivan Vyskočil (nar. 29. dubna). Připomeňme i další 

jména, i kdyţ v Sobotce moţná ani nikdy nebyli. Svůj 

literární start před více neţ půlstoletím měli vskutku 

strmý jak prozaik Jan Procházka (nar. 4. února 1929), 

tak i Milan Kundera (nar. 1. dubna). Dne 10. dubna se 

(v Josefově) narodil autor literatury faktu Miroslav Iva-

nov, v jehoţ kníţce Historie skoro detektivní najdeme i 

„soboteckou kapitolu― Znám já jeden krásný zámek...  

Tentýţ ročník byl i hudební skladatel Petr Eben 

(narozený 22. ledna). První měsíce roku 1929 byly k 

naší kultuře vskutku štědré. Jaké budou ty letošní? 

Aleš Fetters 

 

 
Blahopřání a poděkování 

 režisérce a recitátorce Haně Kofránkové 
 

Jako by to bylo včera. Psal se rok 1981, před námi 

byla dvacátá pátá Šrámkova Sobotka.  Paní profesorka 

Marie Hejnová po tradičním lednovém Matiné dokončo-

vala přípravu prvního čísla Zpravodaje Šrámkovy So-

botky. Povolen byl pouze jako festivalový bulletin se 

čtyřmi čísly do roka. Dosud slyším její prorocká slova: 

„Na úvodní stránku dáme fotku  Hanky Kofránkové. Tu 

ještě budeme potřebovat...―  

Paní profesorka měla samozřejmě pravdu. Festival 

Šrámkova Sobotka by bez  Hany Kofránkové nebyl 

takový, jaký je. Moţná  by uţ nebyl vůbec. Desítky 

osobností přijely a stále jezdí do Sobotky na její doporu-

čení a osobní přímluvu. Přátelský a velkorysý vztah 

k Sobotce a jejímu festivalu je úţasný.  Zaslouţí si ob-

div a upřímné poděkování.  

Milá Hanko, děkujeme za Tvoji přízeň a lásku 

k Sobotce i k festivalu. Přejeme Ti pevné zdraví, štěstí a 

spokojenost po mnoho dalších let. Za všechny vděčné 

příznivce Tě přátelsky pozdravují a těší se na setkání 

     

                                              Alena Pospíšilová & dcery  
 

STATISTIKA POČTU OBYVATEL SOBOTKY 
 

K 1.1. 2009 měla Sobotka 2541 obyvatel. 
V loňském roce se narodilo 21 a zemřelo 25 obča-
nů. V rámci Sobotky se přestěhovalo 18 lidí, nově 
se k pobytu přihlásilo 67 a odhlásilo 37 občanů. 
Podrobná statistika, včetně počtu cizinců přihláše-
ných v Sobotce bude zveřejněna v příštím čísle 
Zpravodaje Šrámkovy Sobotky. 

 
 

 
 
 
 

 
UZAVŘENÉ SŇATKY 

 
27. 12. 2008 obřadní síň Sobotka 

Petr Novák, Liberec 

Jana Havlínová, Turnov 

 

 
STATISTIKA SVATEB  2008 

 
V matričním obvodu Sobotka bylo v r. 2008 uzavřeno 

celkem 83 sňatků.  

Na hradě Kost proběhlo šestatřicet svateb, následoval 

Humprecht se čtyřiatřiceti svatbami, v obřadní síni MěÚ 

bylo uzavřeno deset svateb, v kostele sv. Maří Magdale-

ny jedna svatba. Zbývající 2 svatby se konaly mimo 

zmíněná místa, z toho jedna v horkovzdušném balónu 

nad Českým rájem. 

 
 

JUBILEA 
 
občanů, kteří oslavili své ţivotní výročí 80, 85, 90 a 

více let a mají trvalý pobyt v Sobotce a našich připoje-

ných obcích. 

   

S kaţdým novým rokem, hned na jeho počátku, osla-

vuje své narozeniny paní Marta Barešová ze Sobotky - 

bývalá učitelka mateřské školy. 2. ledna 2009 to byly 

narozeniny jiţ 91. A jako by ten další rok nebyl na jubi-

lantce ani znát. Stále stejně skromná a příjemná paní 

učitelka chtěla hned od počátku (prý aby na to zase ne-

zapomněla) poděkovat touto cestou za velkou ochotu a 

vstřícnost pracovníkům knihovny a celému kolektivu 

Městského kulturního střediska v Sobotce. Jejich pro-

střednictvím totiţ získává kazety a CD, které jí pomáha-

jí zpříjemňovat volný čas. Bez těchto vymoţeností dneš-

ní doby si uţ ani svůj ţivot nedovede představit. Běţné 

čtení jí velmi oslabený zrak prostě nedovoluje, a tak 

poděkování během návštěvy několikrát opakovala, aby 

se opravdu nezapomnělo. Nebýt zdravotního handicapu, 

vypadá paní Barešová velice dobře. Ráda vzpomíná na 

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ 

Ze Šrámkovy Sobotky : Hana Kofránková mezi 
Jiřím Šlupkou Svěrákem a Radovanem Lipusem. 
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děti, které měla v mateřské školce a ráda si popovídá o 

své rodině, dětech, vnoučatech i pravnoučatech.  

 

14. ledna se dalšího velkého jubilea 94 let doţila paní 

Kateřina Houžvičková ze Sobotky. Narozeniny s ní 

pravidelně oslavuje dcera Eva a její rodina ze Sobotky a 

tentokrát byl přítomen i syn Rudolf. Další dvě děti Hana 

a Jaroslava poslaly pěkná blahopřání. Paní Houţvičková 

téměř kaţdoročně zavzpomíná na své rodiště, kterým je 

město Elbing v Německu. Jiţ dávno tam nebyla, ale 

vzpomínky jsou stále silné, vţdyť tam proţila dětství a 

mládí, ale zaţila také válku. Blízký přístav byl několi-

krát bombardován a nálety nad městem se konaly kaţ-

dou chvíli. Odejít mohla jen díky tomu, ţe měla za man-

ţela Čecha a bylo tedy kam odejít. Do Čech přišla bez 

znalosti jazyka a navíc se dvěma malými dětmi, ale jen 

tak se mohla dostat z frontové linie. V nové zemi jiţ 

zůstala celý ţivot, na Elbing však zapomenout nemůţe. 

  

Dalším lednovým jubilantem s datem narození 19. 1. 

1929 je paní Jaroslava Loudová ze Sobotky. Přesto, ţe 

se děti v té době rodily více doma, jejím místem naroze-

ní je nemocnice v Jičíně. Dokonce tam s maminkou 

mohla být prý i babička - taková příjemná a milá zvlášt-

nost. Jinak však paní Loudová celý ţivot proţila 

v Sobotce, jen do gymnázia jezdila do Mladé Boleslavi. 

I s manţelem se poznala zde. Prostě místo na ni zapůso-

bilo ve všech směrech svým zvláštním duchem. Kromě 

několika málo pracovních let strávených v závodě Fruta 

pracovala po celý ţivot ve Sklárně v Sobotce jako účet-

ní a ekonomka. S manţelem vychovali jednoho syna, 

který ji s rodinou pravidelně navštěvuje a pomáhá 

s vylepšováním a údrţbou domu i zahrady. Sama paní 

Loudová je velice pracovitá a pečlivá a na okolí je to 

vidět.  

 

Jen málokdo ze starousedlíků by neznal paní Marii 

Balákovou. Narodila se před 80 lety v závěru měsíce 

ledna, přesně 28. 1. 1929 v Sobotce. Zde chodila do 

školy a také se provdala za Ing. Františka Baláka, sou-

kromého zemědělce. Sobotku však musela nedobrovol-

ně opustit v červnu roku 1953 a s celou rodinou odejít 

do obce Terešov na Rokycansku. Vystěhování nesla 

rodina těţce. Odcházeli se starými a nemocnými rodiči 

a třemi malými dětmi. Začátek v novém působišti byl o 

to sloţitější, ţe manţel byl téměř čtyři roky vězněn - 

pracoval při těţbě uranu. Celých čtyřicet let trvalo, neţ 

se mohla s částí rodiny zase vrátit do Sobotky, do svého. 

Syn František a jeho rodina začali opět hospodařit a 

paní Baláková má tak 2 děti a jejich rodiny zase daleko, 

protoţe se usadily v místě, kam původně nedobrovolně 

odešly, a uţ tam jsou zakotveny i jejich děti, vnoučata i 

pravnoučata paní Balákové. A kde je vlastně doma? 

Kdyţ byla v Terešově, čtyřicet let myslela na domov v 

Sobotce, a kdyţ je v Sobotce, vnímá, ţe ona dlouhá do-

ba učinila své - část rodiny je jinde. Snad jen s tím roz-

dílem, ţe dnes uţ to není takový problém jet na návště-

vu. 

 

Měsíc únor začal svými narozeninami pan Josef Ko-

nečný z Trní. Narodil se před 80 lety 2. 2. 1929 

v Domousnicích. Do současného bydliště se přiţenil za 

manţelkou, s níţ vychoval jednu dceru. Přestoţe pan 

Konečný má určitý zdravotní problém, vypadá na svůj 

věk velice pěkně. Prý proto, ţe o něj manţelka tak dobře 

pečuje. Z Trní se vţdy velice špatně dojíţdělo do za-

městnání. Výchozí stanice byla zpravidla v Dolním 

Bousově. I tak pan Konečný celý aktivní ţivot dojíţděl, 

pracoval ve Škodovce v Mladé Boleslavi, dokonce ve 

směnném provozu. Navíc jeho velkým mimopracovním 

koníčkem bylo hraní, tedy zase další cestování. 

S kapelou markvartického pana Kuţela objíţděli blízké 

i vzdálené okolí. Hráli na různých společenských ak-

cích, na čajích na Kosti atd. Jenţe takový koníček zabírá 

opravdu hodně času, někdy i na úkor rodiny, a tak pan 

Konečný prostupně hudbu omezoval. Přesto mu zůstaly 

i další záliby, třeba houbaření, nebo zejména chov 

okrasných ptáků, a této činnosti se věnuje i v současné 

době a zřejmě mu to velmi prospívá. 

Našim jubilantům jen to hezké pro roky příští přeje za 

všechny 

 

Jaroslava Vraná 

  

 
 

 
24. 2. 2009 by se doţila 80 let naše 

maminka, babička, sestra, švagrová  

a teta paní Věra Lišková z Libošovic 

80. V prosinci 2008 jsme vzpomněli 

25. výročí jejího úmrtí. 

Vzpomínají   

           děti s rodinami a bratr s rodinou 

 

 

 

Dne 6. března 2009 vzpomeneme 

šestého výročí úmrtí naší drahé 

maminky a babičky, paní Aloisie 

Čurdové a 21. března 2009 jejích 

nedoţitých 100. narozenin. 

Bábinko, stále ţiješ v našich srd-

cích.                     Eva s rodinou 

 
 
 

OPUSTILI NÁS NAVŽDY 

 
Prosinec 

 

Dne 3. prosince zemřel ve věku 50 let pan Václav Bohá-

ček z Oseku. Dne 22. prosince zemřel ve věku 56 let 

pan Jan Janatka ze Sobotky. Dne 23. prosince zemřel ve 

věku 67 let pan Jaroslav Tupáček ze Samšiny.  Dne 28. 

prosince zemřel ve věku 85 let pan Miloslav Heršálek, 

rolník na odpočinku z Markvartic. 

 

Leden 

 

Dne 3. ledna zemřel ve věku 67 let pan František Kru-

pička z Hubojed. Dne 23. ledna zemřela ve věku nedo-

ţitých 87 let paní Františka Folprechtová, rozená Brunc-

líková, ze Staňkovy Lhoty. 
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záře lidem, kterým slušnost je cizí pojem a generacím 

příštím to dává příklad, ţe takoví lidé v naší krásné zemi 

byli, jsou a budou uctíváni. To by bylo neodpustitelné. 

Vy jste psal o čtyřech vyznamenaných, já měl na mys-

li pouze soudruhy normalizátory. Vyzdvihovat je při 

srpnovém výročí, či kdykoliv jindy, mně přijde opravdu 

zrůdné. Nikde jsem se také nedopátral, co dobrého pro 

město vykonali. Mezi vyznamenanými mě osobně uţ 

dávno chyběl pan Karel Samšiňák, který se tohoto bo-

huţel dostál in memoriam. 

Ocenění Vám udělené nezpochybňuji. I já jsem byl 

několikrát poctěn, naposledy před třemi měsíci zlatým 

kříţem III. třídy. 

Zmínil jste se i o politice. Ta sama o sobě není špatná, 

nedobrou ji dělají jen špatní a bezcharakterní lidé. Ko-

nec roku 1989 jsem proţíval na Letné a zvonil klíči. 

Moţná jsem ty vyznamenané v tom davu přehlédl, 

nicméně si opravdu nemyslím, ţe tam byli. Spíše pod-

porovali Lidové milice proti svým spoluobčanům. 

Dále píšete, ţe nesouhlasíte s lustračním zákonem. Já 

s ním naopak naprosto souhlasím a měl by být mnohem 

tvrdší, jako např. v západních zemích, kde v mnoha 

ohledech je větší svoboda neţ u nás. Dávat za příklad 

Pavla Kohouta také o něčem svědčí. Já bych raději cito-

val Dostojevského, Solţenicyna, Wericha, Tigrida či 

Škvoreckého: „Ksindl zůstane ksindlem, ať se tváří jak-

koli.― 

Tím chci zdůraznit, jak hluboce se mýlíte a jsem 

opravdu rád, ţe Váš názor a úhel pohledu je ve společ-

nosti minoritní. 

                                                   Darek Bareš, Sobotka 

 
 
 
 

Reakce K. Bílka na předchozí dopis 
 

Váţený pane Bareši,  

je dobře, ţe je demokracie a ţe si můţeme svobodně 

vyměňovat názory, i kdyţ jeden druhého nepřesvědčí-

me. O tom, ţe se hluboce mýlím (ţe jsem pomýlený), 

mi uţ říkali někteří komunisté po roce 1968. Ale já uţ 

holt jiný nebudu. Tím povaţuji naše dopisování za uza-

vřené. 

                                                                   Karol Bílek  
 
 

     

Celkové výsledky : 

 

 PŘÍJMENÍ               MÍSTO                   A      B     C      D 
                                                                                                                               
1. RICHTR J.          DOUBRAVA          36    35    37   108  
2. MAREK J.           M.HRADIŠTĚ        37    37   23     97 
3. NOVOTNÝ J.      KACÁK. LHOTA    26    32    36     94                                                        
4. JANKO R.           CVIKOV                38    36    17     91 
5. KROUPA J.         ČISTÁ                  25    40    20     85 
6. KOCH B.             M.HRADIŠTĚ       39     0     39     78 
7. SEVERÝN V.      LIBEREC              11    39      8     68 
8. SOUDSKÝ R.     ČESKÁ LÍPA         31    33      4      68             
9. ŠKALOUD M.     LOMNICE               0    38    27      65         
10. SKOKAN P.      ČESKÁ LÍPA        40    11      9      60 
11. ŠOUREK I.       PRAHA                 10    16     34     60                    
12. HANUŠ F.        SOBOTKA            29    29       0      58  
13. ZEJBRLÍK R.   SOBOTKA            35      0      21     56 
14. CRHA V.           PRAHA                30      0      22     52 
15. VOKOUN T.      BĚLÁ                     4      0     28      52  

 
Počet hráčů v turnajích:                      54       51    53 

 

Vysvětlivky: A - Velikonoční turnaj 
                      B - Turnaj Nebákov 
                      C - Svijany Cup 
                      D - celkový součet bodů 
 

Za 1. místo je 40 bodů, za 2. místo  39 bodů,  
za 3. místo 38 bod…., za 40. místo je 1 bod.                

MARIÁŠ  
MISTROVSTVÍ ČESKÉHO RÁJE 2008 

DŘÍVE LIBOŠOVICKÁ LIGA  
 VI. ROČNÍK 

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE LIBOŠOVICE 
volený mariáš ve třech osobách 

 
 
 
 
 

Z REDAKČNÍ POŠTY 
 

Odpověď panu Bílkovi 
(viz ZŠS 5/2008, s.14 a ZŠS 6/2008, s.10) 

 
Váţený pane Bílku, 

 zvaţoval jsem, zda mám reagovat na Váš článek a 

dospěl jsem k názoru, ţe musím. Uţ jen z úcty k Vám 

neb jste persóna všem dostatečně známá. 

K mému, jak píšete rozhořčenému vzkazu (za tím si 

stojím). Kaţdý člen jakékoliv společnosti má jistě právo 

na názor i svůj názor změnit. O tom není pochyb. Stejně 

jako i Vy jsem si persekuce zaţil dostatek, domnívám 

se, ţe však toto není předmětem této záleţitosti. 

Slušný a charakterní člověk zůstane slušným za kaţ-

dého reţimu a méně slušný mu bude slouţit a podporo-

vat ho. Můj praděd zůstal raději slušným, a proto byl  

z postu starosty města Sobotky nucen odejít. V ţádném 

případě nebylo a není mým úmyslem pořádat hon na 

čarodějnice, pouze jen nesouhlasím s udělováním svato-
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ve středu 25. února 2009  
  v 16:30 v sokolovně v Sobotce 

 
Pro vzpomínku na nezapomenutelného jičínského občana Josefa Štefana Kubína 

rozhodli jsme se již dvanáctým rokem udělit cenu Jivínský Štefan 
za pozoruhodný kulturní počin roku 2008  a za dlouholetou kulturní činnost 

 
Prezence už od 16:00. Vítáme tuto příležitost pro setkání lidí, kteří si mají  co říci.  

Přijít může kdokoli. 
 

  Pořadatelé a organizátoři: Štefanská komise  - Nadační fond Jičín město pohádky  
Knihovna Václava Čtvrtka Jičín  -  Prochoroviny  

Spolupořadatelé: Město Sobotka - MKS Sobotka  - T.J. Sokol Sobotka   
Partner : MUDr. J. Macoun 
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