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     CENA 12 Kč  3 ROČNÍK XLVI                         KVĚTEN - ČERVEN 2009         

KULTURNÍ AKCE V SOBOTCE : 

19. 06.  17:00 zámek Humprecht - QUONAB QURTET - koncert smyčcového kvertetu 
20. 06.  11:00 kolbiště pod Humprechtem - SOBOFEST - festival hudby a sportu pro celou rodinu 
21. 06.  17:00 zámek Humprecht - STOJMÍR A BENDL - DOBROVAN - ZUŠ SOBOTKA - koncert  
smíšených pěveckých sborů ze Sobotky, Dolního Bousova a Dobrovic  a dětí ze  sobotecké ZUŠ 
4. - 11. 07.  53. ŠRÁMKOVA SOBOTKA - festival českého jazyka, řeči a literatury 
22. 08.  náměstí a městský park  SOBOTECKÝ JARMARK a FESTIVAL ŘEMESEL 

ZPRAVODAJ 
ŠRÁMKOVY SOBOTKY 

53. ŠRÁMKOVA SOBOTKA ZAČÍNÁ 4. ČERVENCE 
Od  4. do 11. 7. proběhne další ročník Šrámkovy So-

botky, festivalu českého jazyka, řeči a literatury. Jde o 

jeden z nejstarších festivalů v Česku, jeho první ročník 

se konal v létě 1957. Hlavním pořadatelem akce je 

Městské kulturní středisko Sobotka, spolupořadateli 

Město Sobotka, NIPOS - ARTAMA Praha, občanské 

sdruţení Splav!, občanské sdruţení Šrámkova Sobotka, 

Impuls Hradec Králové, ZŠ 

Sobotka, EXOD Sobotka a MŠ 

Sobotka. Festival se koná pod 

dlouholetou záštitou Rady Krá-

lovéhradeckého kraje a za pod-

pory Ministerstva kultury ČR. 

Letošní téma - ŠRÁMKOVA 
SOBOTKA ON-LINE aneb 
jazyk, literatura, škola a 
nová média  odráţí proměny 

češtiny v elektronických médi-

ích, vnímání textu v těchto mé-

diích, moderní metody výuky  

(e-learning, elektronické výuko-

vé programy), pojetí knihy a 

knihovny ve 21. století, téma 

internetové komunikace, internetových slovníků, literár-

ních webů, blogů, sociálních sítí, apod. Odborné proble-

matice se budou věnovat ranní přednášky, dopolední 

prezentace a odpolední semináře, které jsou otevřeny 

jak přímým účastníkům festivalu, tak všem zájemcům z 

řad veřejnosti.  Zkušenost z uplynulých let ale potvrzu-

je, ţe hlavnímu zájmu laické veřejnosti se těší večerní 

divadelní představení.   Proto jsou pořadatelé rádi, ţe se 

podařilo zajistit pět večerních divadelních představení 

různých ţánrů. Hned v sobotu 4. 7. se můţete těšit na 

„Odcházení“, poslední hru Václava Havla v podání 

Klicperova divadla z Hradce Králové, v reţii Andreje 

Kroba. V neděli pak uvidíte  poetické divadlo skupiny 

SKUTR nazvané „Malá smrt“, o den později můţete 

vidět Ljubu Skořepovou v hlavní roli hry Arnošta Gold-

flama „Stará bába tančí“, v úterý je na programu poetic-

ké drama ústeckého Činoherního studia  nazvané 

„Tetování“, ve středu muzikál „Janík, hojahoj, zbojník“ 

Východočeského divadla Pardubice a na závěr divadelní 

představení na motivy kultovního komiksu Pixy v podá-

ní bezdomoveckého divadla  Je-

ţek a Číţek. 

Programovou nabídku tradičně 

doplní večerní nokturna, poslechy 

rozhlasových her a autorská čtení 

- letos přijede například Miloslav 

Topinka, Sylva Fischerová nebo 

Tobiáš Jirous. 

Slavnostní zahájení festivalu spo-

jené s vyhlášením výsledků lite-

rární soutěţe bude v neděli 5. 7. 

od 10 hodin v sále spořitelny. Ten 

samý den si určitě nenechte ujít 

nevšední kulturní záţitek, kdy se 

od 16:30 v kostele sv. Maří  Mag-

daleny koná koncert Scholy Gre-

goriany Pragensis, jednoho z nejlepších evropských 

interpretů  středověkých gregoriánských chorálů. 

Dalším zajímavým bodem v programu je otevření 

Galerie Karla Samšiňáka na Šolcově statku spojené s 

vernisáţí dvou výstav. 

Přestoţe je festival určen převáţně studentům filozo-

fických a pedagogických fakult, pedagogům středních, 

základních i mateřských škol a všem zájemcům o čes-

kou literaturu a jazyk, vůbec se neuzavírá běţným ná-

vštěvníkům města, turistům a uţ vůbec ne obyvatelům 

Sobotky. Je otevřený všem, stačí si vybrat z programu a  

přijít.  Více informací naleznete na novém webu 
festivalu www.sramkovasobotka.cz a na 
www.sobotka.cz                                            -JAN-                                                               
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RADNICE  INFORMUJE 
zprávy z MěÚ 

21. veřejné zasedání zastupitelstva  
 

Za účasti 13 zastupitelů a sedmi občanů se dne  

26. května 2009 uskutečnilo v pořadí jiţ jedenadvacáté 

veřejné zasedání Zastupitelstva města Sobotka.  

 

V úvodu jednání vyslechli zastupitelé zprávu ze schů-

ze finančního výboru. Ten kromě jiného projednal 

závěrečný účet města za rok 2008, rozpočtové opatření 

číslo 2/2009, výsledky hospodaření města za období 

leden – duben 2009, kdy bylo konstatováno, ţe daňové 

příjmy poklesly o 415 tisíc korun. Výbor doporučil, aby 

v roce 2010 byly finanční dotace, poskytované spolkům 

a organizacím působícím ve městě, vázány na konkrétní 

účel. Výbor nedoporučil zvyšovat koeficient daně 

z nemovitosti. Zastupitelé vzali informaci ze schůze 

finančního výboru na vědomí. 

Rozpočtovým opatřením číslo 2/2009 zastupitelé 

schválili úpravu rozpočtu města k 21. 5. 2009 

v příjmové i výdajové části na částku 38 703 680,- Kč. 

 

Schválen byl Závěrečný účet města za rok 2008. 

Daňové příjmy byly vyšší o 0,18 % z důvodu navýšení 

daní z příjmů fyzických osob. Také nedaňové příjmy 

byly vyšší o 0,82 % z důvodu zvýšení nájmů. Za účelem 

poskytování podpory a modernizace bytového fondu 

zřídilo město Fond rozvoje bydlení. V roce 2008 jsou 

vykazovány splátky půjček ve výši 245 714,- Kč.  

 K 31. 12. 2008 činí  nezaplacené půjčky částku 

721 179,- Kč. Zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2008 je 

492 425,65 Kč. Město hospodaří s majetkem ve výši 

415 360 454,06 Kč. Nejvyšší hodnotu má např. Dům 

společenských funkcí. 

Hospodaření města za rok 2008 bylo přezkoumáno 

pověřenými pracovníky ekonomického odboru Krajské-

ho úřadu Královéhradeckého kraje na základě ţádosti 

města. Nebyly shledány ţádné závaţné nedostatky. 

 

Jednání zastupitelstva se zúčastnili představitelé 

firmy TRIGAD Praha, která je dodavatelem tepla 

pro ZŠ, MŠ, zdravotnické středisko a DPS a provo-

zovatelem kotelny. Důvodem jejich pozvání byla cena 

tepla v roce 2009. Dodavatelská firma můţe ovlivnit cca 

10% této ceny. Plyn nakupuje jako kaţdý jiný zákazník 

za aktuální cenu. Ta v letošním roce představuje navý-

šení výdajů za teplo pro výše zmíněné objekty o cca půl 

milionu korun. Je to víc, neţ bylo předběţně stanoveno 

ve smlouvě uzavřené v listopadu minulého roku. Městu 

nezbývá nic jiného, neţ cenovou kalkulaci přijmout. 

Přestavitelé dodavatelské firmy byli poţádáni, aby se 

snaţili cenu sdělit v období, kdy je sestavován městský 

rozpočet, aby také pohotověji reagovali na odstraňování 

technických závad. V neposlední řadě lze samozřejmě 

samotnou spotřebu ovlivňovat regulací intenzity vytápě-

ní s ohledem na vývoj počasí. 

 

                                                                            -MJ- 

Z  REDAKČNÍ POŠTY 
 

 Následující text ing. Bartoně přišel 
  na adresu redakce dne 22.4. . Otisku-
jeme jej v plném rozsahu, stejně tak i 

reakci pana starosty. 
 

Můţou za to „šrámkovci“? 
 

Začnu moţná nevhodně, kdyţ řeknu, ţe nemám 

rád Šrámkovu Sobotku, kaţdoroční setkání učitelů a 

studentů pedagogických a filozofických fakult. Nemám 

jí rád proto, ţe naší obec – tedy všechny občany Sobot-

ky - něco stojí a domnívám se, ţe se nám tato investice 

nevrací. Mám pocit, ţe si sem jen klub starých známých 

jezdí na pár dnů o prázdninách uţít a ţe kulturní akce, 

které to našim občanům poskytuje, jsou natolik odbor-

né, ţe vlastně zajímají jen samotné účastníky. Jsem toho 

názoru, ţe jedna zmínka v médiích za rok nám opravdu 

mnoho propagace nedělá, ţe by se zkrátka kultura pro 

občany mohla a měla dělat i jinak. 

 

Ale o tom jsem vlastně ani psát nechtěl. Chtěl jsem 

v této souvislosti upozornit na hospodaření města. Mno-

ho let jsem vyuţíval moţnosti se stravovat ve školní 

jídelně a dá se říci, ţe jsem byl spokojený. Kvalita jídla 

byla uspokojivá, na „kulturu“ stolování jsem si časem 

také zvykl. Jaké však bylo moje překvapení, kdyţ mi 

vedoucí jídelny sdělila, ţe uţ si další obědy zaplatit ne-

mohu. A to i přesto, ţe jsem ostatní strávníky nijak ne-

pohoršoval, u jídla jsem nemlaskal, byl jsem vţdy vhod-

ně oblečen, ţádného přestupku jsem se nedopustil. Dů-

vodem, proč nemohu nadále vyuţívat sluţeb školní jí-

delny, je prý DPH. Obrat jídelny se totiţ začal blíţit 

hranici, kdy by se uţ musela stát plátcem a pokud by 

školní jídelna plátcem DPH byla, cena obědů by se tedy 

zvýšila. Vedoucí školní jídelny tím zdůvodňovala, ţe 

důchodci města by tak drahé obědy platit nemohli. No 

nevím. Kaţdý normální podnikatel by v této chvíli své 

zákazníky neodehnal, naopak by se rychle snaţil sehnat 

další, aby tento rozdíl v cenách mohl vyrovnat. Ne tak 

ale v Sobotce. Přitom kapacita jídelny na větší počet 

jídel stačí. Například vývařovna v Dolním Bousově s 

niţším počtem zaměstnanců zvládá uvařit a dokonce 

rozvozit daleko více porcí obědů. 

 

Tím se zase dostávám ke „šrámkovcům“. Těm 

totiţ školní jídelna stravování zajišťuje a kdyby tomu 

tak nebylo, mohl bych nejen já, ale i další domácí, kteří 

byli spolu se mnou „odejiti“, sluţeb školní jídelny nadá-

le vyuţívat.  

 

Nelíbil se mi ani způsob, kterým bylo stanoveno, 

kdo se můţe a kdo nemůţe ve školní jídelně nadále stra-

vovat. Mohlo se třeba losovat, ale to se nestalo, 

„neţádoucí“ si někdo svévolně sám vybral. Je to 

v pořádku? A i kdybych vzal za rozumný argument, ţe 

pro důchodce by cena obědů s DPH byla příliš vysoká, 

jak to, ţe nové důchodce jako strávníky do stavu jídelna 

nepřijímá, kdyţ se tam i nadále ti „šťastnější“ nedů-

chodci stravují (i podnikatele mezi nimi najdete)? Proč 

tedy pro dobro důchodců nejsou zase někteří „vybráni“ 
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počty ţáků v mateřské a základní škole, pak jejich pros-

tý součet dokonce danou kapacitu jídelny mírně převy-

šuje. Naštěstí však ne všichni ţáci na obědy pravidelně 

docházejí. Jsou i tací, kteří z nejrůznějších důvodů na-

bídky školní jídelny nevyuţívají vůbec. Právě tato volná 

– avšak značně omezená kapacita - je pak nabízena ve-

řejnosti. 

 

Vedoucí jídelny při tom neuplatňovala a neuplatňuje 

ţádná privilegia, nijak neurčuje, kdo se z občanů Sobot-

ky v jídelně můţe nebo nemůţe stravovat. Řada těchto 

strávníků sem dochází uţ několik let. Nějaké zpětné 

losování „kdo vypadne z kola ven“ nepřichází v úvahu.  

 

Bohuţel, v poslední době přece jen muselo být při-

stoupeno k regulaci stávajících a nových zájemců o stra-

vování z řad veřejnosti. Popravdě ţádní noví strávníci 

jiţ přihlašováni nejsou. Důvodem není neochota vedou-

cí jídelny, potaţmo personálu či nezájem plně vyuţít 

danou kapacitu jídelny nebo snad nepodnikat. Zvýše-

ným obratem by se jídelna ocitla mezi plátci DPH, které 

se dnes pohybuje ve výši 19 %. V praxi by to pak pro 

jídelnu znamenalo vést dvojí účetnictví: jedno pro stráv-

níky z mateřské a základní školy, jejichţ obědy jsou 

dotovány státem, druhé pro ostatní. Výrazně by se zvý-

šila cena obědů pro „cizí“ strávníky, coţ by zejména pro 

důchodce bylo nepřijatelné. Nic by neovlivnilo ani sní-

ţení počtu pracovníků jídelny – odpovídá počtu vaře-

ných jídel. Jejich platy navíc hradí kraj.  Je třeba uvést, 

ţe ţádná mimořádná akce – pro kterou školní jídelna 

zajišťuje stravování (jako např. Šrámkova Sobotka) – 

nemá na celkové hospodaření výraznější vliv. Řídí se 

úplně jinými cenovými relacemi a jídlo si účastníci hra-

dí v plné výši.  

 
Přes výjimečné postavení sobotecké školní jídelny 

však ani v jejím případě nejde o vytváření zisku a 

podnikání v pravém slova smyslu. K čemu tedy je? 

Jejím základním a prvořadým úkolem bylo, je a bu-

de zajišťovat stravování pro žáky a pedagogy mateř-

ské a základní školy.  

  

                                      Stanislav Tlášek, starosta  města 

 

 

 

„ŠRÁMKOVCI“ – VÍTANÍ I NEVÍTANÍ? 
O Šrámkově Sobotce trochu jinak 

 

Zpravidla o prvním prázdninovém víkendu do našeho 

města přijíţdějí jeho dočasní obyvatelé – účastnici festi-

valu českého jazyka, řeči a literatury. Tentokrát se ter-

mín setkání drobně posunuje díky „prodlouţenému“ 

školnímu roku, protoţe ve školách naposledy zazvoní aţ 

v úterý 30. června. V pořadí jiţ 53. ŠRÁMKOVA SO-

BOTKA se tedy letos uskuteční ve dnech 4. – 11. čer-

vence 2009.  

Sobotecký festival patří k nejstarším kulturním akcím 

svého druhu v naší zemi. Ne kaţdé české či moravské 

město se můţe pochlubit takovou tradicí. Není náhodou, 

ţe i ten, kdo nikdy Sobotku nenavštívil, si ji automatic-

ky spojuje se jménem slavného rodáka, básníka Fráni 

a ze stavu strávníků škrtnuti tak jako já a mnozí další? 

Opět se ptám, je to v pořádku? 

Pro zastupitele bych tedy měl několik otázek: 

Je opravdu tak velkým problém, aby školní jídelna byla 

plátcem DPH? 

Je opravdu tak důleţité zajišťovat stravování 

„šrámkovcům“ na úkor občanů Sobotky? 

Proč nebyla stanovena pravidla pro „vylučování“ stráv-

níků? 

Proč školní jídelna nevaří důsledně pouze pro děti ško-

lou povinné i nepovinné a pro důchodce a proč nebyli 

vyloučeni všichni ostatní? 

A v důsledku všeho popsaného shora, nepřijde vám, ţe 

svým přístupem nedodrţujete rovnost občanů? 

 

Závěrem bych měl návrh: zrušte vyvařování pro 

osoby mimo školu a školku, nechte v jídelně tři kuchař-

ky včetně vedení a pak nebudete mít problém s DPH, ba 

naopak ušetříte i na mzdách. Anebo naopak nechte jí-

delnu vařit na plnou kapacitu, informujte občany o moţ-

nosti se v ní stravovat a nehleďte na DPH, ale na renta-

bilitu, i kdyby se cena obědů měla zvýšit. A hlavně: 

neřešte „problémy“ školní jídelny na úkor občanů naše-

ho města. 

 Ing. Martin Bartoň 

 

  
K čemu je školní jídelna ? 

 

Školní jídelny jsou sociální sluţbou pro děti zaměstna-

ných rodičů. Se vzdělávacím a výchovným procesem 

probíhajícím ve škole nemají tato zařízení prakticky 

vůbec nic společného – snad kromě dozorů zajišťova-

ných učiteli. Školní jídelny jsou „servisem“ pro před-

školáky v mateřských školách, ţáky ve školách základ-

ních, také pro pedagogické a provozní pracovníky a 

vychovatele. Stát dotuje platy kuchařek a pomocných 

sil, přispívá určitou částkou na kaţdého dětského stráv-

níka. Školní jídelny – jak uţ vyplývá z jejich názvu – 

zajišťují stravování ţáků a pedagogů v mateřských, zá-

kladních a středních školách. Nejsou sluţbou určenou 

široké veřejnosti, tudíţ ani nějakou specifickou restau-

rací. Jejich statut, umístění povětšinou v budovách škol 

a s tím spojené bezpečnostní a hygienické předpisy to 

ani neumoţňují.  

 

Odlišná je situace v našem městě. Netýká se to základ-

ního poslání školní jídelny. Stejně jako všechny ostatní  

má za úkol především zajišťovat obědy pro ţáky MŠ, 

ZŠ a učitele. Sobotecká školní jídelna je však jednou 

z příspěvkových organizací zřízených městem. Má 

právní subjektivitu, samostatně hospodaří. Kuchyň, jí-

delna, sklady, hygienická zařízení, šatny a další provoz-

ní zázemí se nacházejí mimo budovy MŠ a ZŠ. Dětem 

z mateřské školy jsou svačiny a obědy vydávány přímo 

ve třídách, kaţdá má k tomu zřízenou kuchyňku. Ţáci 

ZŠ musejí do školní jídelny docházet. Právní subjektivi-

ta spolu s umístěním školní jídelny mimo budovy MŠ a 

ZŠ umoţňuje nabídnout část volné kapacity veřejnosti. 

Jídelna můţe maximálně uvařit 420 obědů. Toto číslo je 

limitováno především materiálním vybavením – kaţdá 

kuchyň takovou maximální hranici má. Spočítáme-li 
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jen z nějakého důvodu festival vadí, nechť v klidu svého 

domova sní o obehnání Sobotky hradbami. Ve svých 

představách pak můţe stát u vstupní brány a halapartnou 

odhánět kaţdého „vetřelce“, který by chtěl jeho klid 

narušit. Naštěstí je nás víc, kterým ten mimořádný týden 

vůbec nevadí. Naopak. S upřímnou radostí nové dočas-

né obyvatele opět po roce mezi sebou uvítáme. 

 

                                                        Miroslav Jalovecký 

 

Kterak technický pokrok vtrhl do  
poklidného města Sobotky 

2. část 
Zároveň s fotografií prvního soboteckého automobilu 

najdeme ve výše citovaném Památníku další Menclovu 

fotografii – snímek lokomotivy a prvního vlaku, který 

dorazil do Sobotky 28. listopadu 1905. To se po létech 

vyjednávání podařilo dostavět trať Mladá Boleslav – 

Stará Paka aţ do Sobotky a v příštím roce ji zprovoznit 

celou. Hlavní zásluhu o zdárnou realizaci stavby měl 

tehdejší sobotecký městský tajemník Jindřich Gustav 

Maštálka, zemský a říšský poslanec. O této události 

vyšlo jiţ několik broţurek a článků.14 A ţe i zde můţe 

dojít při neinformovanosti autora k podstatné chybě, 

dokazuje povídka Láska starého vlastence od Františka 

Hampla ze sbírky Poznamenaní, zařazené později do 

knihy Z bouřného času.15 Autorova fantazie zde nechá 

přijet do Sobotky vlakem a pohlíţet na tuto ţelezniční 

trať Josefa Ladislava Turnovského, třebaţe ten zemřel 

jiţ roku 1901. 

Třetí fotografie Františka Mencla ze zmíněného Pa-

mátníku nám představuje opravdu nečekaný objekt – 

sobotecké letadlo. K jeho historii se musíme vrátit do 

roku 1899, kdy o něm psal hektografovaný satirický 

sobotecký časopis Větrník.16 Jeho doplněné a upravené 

údaje přetiskli opět se značnou nadsázkou Jan Kubů a 

Gustav Maštálka v onom několikrát citovaném Památ-

níku z roku 1906 v článku Náš první balon17 a je mu 

věnován skoro celý obsah zmíněné broţurky Ze zákoutí 

Sobotky z téhoţ roku. Přisadil si i redaktor onoho Pa-

mátníku Ladislav Novák pozdější povídkou 

„Samolet“18 a svérázný sobotecký novinář – samouk 

František Dolenský článkem v Pojizerských listech.19 

Od té doby byla tato historie připomenuta ještě mnoha 

drobnými články v denním tisku i broţurou Karla 

Samšiňáka.20 Miroslav Hataš v roce 1967 oţivil údaje 

z Hlasu národa z roku 1902.21 Sobotecký letecký pokus 

našel své místo také v knize Václava Rypla Z dějin naší 

vzduchoplavby z roku 1927.22 Další podrobnosti sebral 

JUDr. Vladimír Šulc,23 který cituje svědectví pamětníků 

Jana Šolce, Josefa Šimka a Františka Stašky ze Sobotky. 

I mně potvrdili tuto událost má babička Anna Kyziváto-

vá (1879-1974), její vzdálenou příbuznou byla paní 

Šachmajerová, která se ovšem psala Tschachermeyero-

vá) a bývalý kastelán na Humprechtě ing. Václav Jirků 

(1888-1964, zvaný VašVaš). Drobné zmínky jsou i ve 

sborníku Sobotka 68 (články Jiřího Havránka a Vladi-

míra Rudy) aj. 

Šrámka. A jak uţ to bývá, mnohdy se  tato osobnost těší 

většímu zájmu „přespolních“ neţ „domácích“.  

Není ţádným tajemstvím, ţe mnohých „soboťáků“ se 

festival nijak nedotkne – jde zkrátka mimo ně. Někteří 

obyvatelé zaregistrují, ţe městem se v tom týdnu pohy-

bují větší či menší skupinky „šrámkovců“, jak se jiţ léta 

účastníkům festivalu důvěrně říká. Mnozí občané a cha-

lupáři navštěvují divadelní představení, jejichţ nabídka 

je v tom týdnu opravdu pestrá, a také další akce kaţdo-

ročně bohatého programu. Jsou však mezi námi i tací, 

kterým z nějakého důvodu festival vadí a jiţ při pouhém 

pomyšlení na něj jim „naskakuje kopřivka“. 

 

Proč? Vţdyť kdo nechce, skutečně můţe ten týden 

zcela pominout. Nikdo ze stálých obyvatel není nucen, 

aby se jinak choval, jednal, aby se něčemu povinně pod-

řizoval atd. „šrámkovci“ nikoho svou přítomností neob-

těţují. Poklidný ţivot městečka spolu s dalšími turisty a 

návštěvníky naopak příjemně oţivují. Svými – třeba i 

drobnými nákupy – v místních obchodech a návštěvou 

restaurací zvyšují jejich obrat. Naprostou většinu dne 

tráví účastí na tvůrčích dílnách, přednáškách, projek-

cích, seminářích, besedách, prezentacích… Kromě dí-

len, v nichţ pečlivě připravují kulturní program pro zá-

věrečný večer, jsou všechny akce volně přístupné veřej-

nosti. Program není uzavřenou záleţitostí pro vyvolené. 

Je pravda, ţe některé přednášky a semináře se nezasvě-

ceným mohou jevit aţ příliš odborné. Mějme však na 

paměti, ţe jsou především určeny učitelům českého 

jazyka a literatury – jsoucím i budoucím. Pro širokou 

veřejnost jsou naopak přístupné prezentace nakladatel-

ství, jiţ zmíněná divadla, večerní (noční) programy na 

zahradě Šrámkova domu a mnoho dalšího.  

 

Stojí to peníze? Jistě ţe ano. Samotný pobyt – stravo-

vání, ubytování a částečně i návštěvy kulturních progra-

mů si však účastníci hradí ze svého. Některým studen-

tům pak jejich fakulty poplatek vracejí formou mimo-

řádných stipendií. Účast na festivalu je po právu chápá-

na jako součást jejich studia. Náklady na divadelní před-

stavení jsou zčásti hrazeny ze vstupného. To však zpra-

vidla nepokryje poţadovanou cenu. Městské kulturní 

středisko proto má ve svém kaţdoročním rozpočtu zahr-

nuty i výdaje na festival. Určitou částkou přispívá i Krá-

lovéhradecký kraj prostřednictvím grantů. Tyto peníze 

nelze v ţádném případě povaţovat za promarněnou in-

vestici.  

 

Šrámkovci se vracejí. Kaţdoročně se skladba účast-

níků obměňuje tak, jako se mění studentstvo na vyso-

kých školách. Někteří přijíţdějí znovu, z mnohých se 

stali pomocníci a organizátoři. Mezi učiteli jsou i tací, 

kteří zůstali festivalu věrni celá léta a jsou ţivými svěd-

ky jeho tradice. Důleţité je to, ţe naše město, jeho bez-

prostřední okolí a celý Český ráj poznávají stále noví 

lidé. Znovu se k nám vracejí jako turisté, přivádějí své 

přátele a známé. Budoucnost města je krom jiného prá-

vě v rozvíjení čilého cestovního ruchu. A k tomu festi-

val svým dílem přispívá. 

 

Aţ v tom týdnu budeme potkávat „šrámkovce“, usmí-

vejme se na ně. Buďme dobrými hostiteli. Komu přece 

PO STOPÁCH MINULOSTI 
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O co vlastně šlo? V Sobotce ţil obchodník a schopný 

mechanik-samouk František Šachmajer (1840-1912).24 

Narodil se 6. ledna 1840 v Nové Pace v tkalcovské rodi-

ně a vyučil se tomuto řemeslu v Kosmonosích, kde rodi-

na ţila. Do Sobotky přišel jako obchodník střiţním zbo-

ţím, ţivnost provozoval v domě čp. 196 na severní stra-

ně náměstí, později ho přestěhoval do domu čp. 6 na 

protilehlé straně náměstí vedle staré radnice.25 Někdy 

před rokem 1899 se rozhodl, ţe sestrojí letadlo těţší 

vzduchu. K tomuto rozhodnutí došel pozorováním letu 

ptáků – porovnával váhu těla, plochu rozpjatých křídel a 

odpor vzduchu. Letadlo zhotovoval na dvoře a v dílně 

svého krámku s módním zboţím v domě čp. 196, pomá-

hal mu snad holič Fouček. Podle údajů Vladimíra Šulce, 

který shromáţdil nejvíce svědectví přímých účastníků, 

pouţil ke stavbě letadla dřevěné latě, plátno, provazy a 

ocelové pruţiny. I dochovaná Menclova fotografie nám 

vzhled tohoto monstra s ostrým bodcem (na rozráţení 

vzduchu) vpředu a mohutným kormidlem vzadu potvr-

zuje. Přesný popis konstrukce nelze doloţit. Nejpodrob-

nější údaje má anonymní článek z Praţského illustrova-

ného kurýra (příloha – mutace Hlasu národa), roč. 10, č. 

273 ze 4. října 1902: „Stroj...podobá se plachetní lodi 

trojstěţňové, 8 metrů dlouhé, s rozpjatými křídly právě 

tolik metrů široké. Vzadu pohybuje se volně kormidlo 

jeden a půl metru dlouhé, jímţ celý stroj lze říditi. Jeţto 

pak vpředu vyčnívá hrot k rozráţení vzduchu, činí celý 

stroj dojem rozkřídleného ptáka velikána. Stroj lze říditi 

z koše, který umístěn jest pod středním stoţárem lodním. 

Křídla ke stoţárům připevněna jsou motouzy.“ Z tohoto 

popisu vychází i rukopisná popiska Menclovy fotografie 

letadla v dokumentaci Národního technického muzea. 

Dolenský upřesňuje výšku stroje ve střední tyči (4 met-

ry) a podobu sedadla, které bylo „udělané z plátna a 

popruhu na způsob skládacích ţidliček, kde měl letec 

sedět tak, ţe nohama objímal dolní konec střední tyče“.          

Snad 12. října 1899 byly součásti letadla vyneseny 

(podle Dolenského z Markovy hospody čp. 197 na rohu 

náměstí vedle Šachmajerova krámku) nad Sobotku na 

kopec Bořenova poblíţ větrného mlýnu. Přihlíţely davy 

lidí, mezi nimi byl i sobotecký děkan Josef Benda a 

kaplan Jan Chromý. Letadlo bylo sestaveno, statečný 

letec usedl, upoutal se, aby mohl stroj ovládat, máchl 

křídly – a stroj slétl na zem a rozbil se. Jiní tvrdili, ţe 

nařídil klukům, aby letadlo postrčili, Dolenský zjistil, ţe 

pilot se „několikráte pokoušel o vzlétnutí máváním nos-

ných ploch“ a Václav Rypl ve zmíněné knize uvádí, ţe 

před startem „Albatros dán na ramena několika silným 

výrostkům.“ Šachmajer měl z pokusu ostudu, ale histo-

rie tohoto letadla ještě nekončí. Především není jisté, 

zda zůstalo u tohoto jediného pokusu, neboť 

v dokumentaci Národního technického muzea nachází-

me údaj: „Dva pokusné lety byly podniknuty v říjnu 

1899...“ Věstník sobotecký nepřináší o letadle jedinou 

zprávičku. Praţský illustrovaný kurýr ze 4. října 1902, 

uvádí, ţe „V Sobotce byla v těchto dnech dokončena 

konstrukce zajímavého řiditelného létacího stroje.“ Ta-

ké Rypl datuje událost jinak – k roku 1904 stejně jako J. 

Hozák, který jeho údaje přebírá.26 O více pokusech 

svědčí i údaje pamětníků uvádějících jako místo chysta-

ného vzletu nejen Bořenova, ale i svah u lesa Ryje nad 

Čálovicemi (dnes také součást Sobotky). Tomu by na-

svědčovalo i zalesněné pozadí Menclových fotografií. 

Potvrzuje to konečně i citovaný článek Kurýru v další 

části, kde mluví o mnoha pokusech, konaných „na kop-

ci Bořenovu a Kýji za přítomnosti pana Petra, inţenýra 

ze Lvova a za velké účasti obecenstva soboteckého i 

okolního.“ Petrovu přítomnost potvrzuje i anonymní 

pisatel popisky k jedné z několika fotografií   

v dokumentaci Národního technického muzea; ten kro-

mě něho a Šachmajera uvádí mezi přítomnými P. Chro-

mého, M. Bureše, Slavíka a Lustika. Ovšem o spolehli-

vosti údajů tohoto pramene svědčí jiţ třeba chybná data-

ce fotografií – rok 1900. Či snad pokusy pokračovaly i 

v tomto roce? 

Jan Kubů, František Dolenský i Ladislav Novák také 

uvádějí jako dalšího fotografa obchodníka Miloslava 

Bureše, jehoţ snímky Šachmajerova letadla se prodáva-

ly v doţívajícím Mrvově knihkupectví v Sobotce ještě 

v 50. letech 20. století. V dokumentaci Národního tech-

nického muzea je i zajímavý údaj, ţe „Přes nezdar po-

kusu věřil Fr. Schachermayer aţ do své smrti, ţe myš-

lenka letu jest dobrá a pracoval stále na modelu leta-

dla.“27 

František Šachmajer, romantický snílek a průkopník 

aviatiky, zemřel navzdory svým neklidným zájmům 

zcela prozaicky ve své posteli v Sobotce ve spánku 

v noci 30. června 1912. Pohřben byl 2. července 1912 

ve 4 hodiny odpoledne na sobotecký hřbitov. 

    Historie soboteckého letadla má však ještě jednu linii. 

Zvláště Jan Kubů, ale i Ladislav Novák a později Karel 

Samšiňák vyuţili celé události k humoristickému zpra-

cování příběhu. Místy se tu těţko odděluje skutečnost 

od fikce. Začal místní švec a humorista Jan Kubů (1861-

1935) hned v roce 1899, kdy vydal hektografovaný ča-

sopis Větrník a pokračoval pak roku 1906 v broţurce Ze 

zákoutí Sobotky a za pomoci Gustava Maštálky článkem 

Náš první balon ve zmíněném rodáckém Památníku. Ve 

všech popisuje veršem i prózou přípravy letu, přidává 

úspěšný start a let Albatrosa kolem světa, cituje telegra-

my, které konstruktér F. Meyeuer a kapitán Fook posíla-

li během letu do Sobotky i jejich přistání a uvítání doma 

atd. Asi nejvtipnější je básnička: 

První „letadlo― v Sobotce 
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ponechal stranou, zato končí optimisticky – pan Čach se 

dozví, ţe jeho pokus se dostal do knihy o dějinách české 

vzduchoplavby a ţe tedy nevymýšlel letadlo zbytečně. 

Karel Samšiňák nechává vyprávět celý příběh v 70. le-

tech 20. století u hospodského stolu sobotecké Pošty 

starým pamětníkem Jindřichem Brixím a obratně vyuţí-

vá všech detailů z tisků svých předchůdců. 

 

Tím by mohl náš pohled na vtrhnutí techniky do So-

botky končit. Snad uţ jen připojme, ţe v roce 1912 za-

zvonil v Sobotce první telefon a v roce 1924 bylo město 

elektrifikováno.      

                                            Karol Bílek 

 
Přetištěno (ve zkrácené podobě) ze sborníku „Čas 

rychlých kol a křídel aneb mezi Laurinem a Kašpa-
rem― (edd. Dagmar Blümlová – Jitka Rauchová a kol.), 
České Budějovice 2008, s. 226-239. 
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7) je zapsán Frantissek Schachermayr. (Za tato zjištění děkuji 
Mgr. Janu Pavlíčkovi). J. Rypl i J. Hozák uţívají shodně tvar 
Šachmajer. V Praţském illustrovaném kurýru z roku 1902 na-
jdeme podobu Šachermayer, kterou uţívá i J. Havránek ve 
sborníku Sobotka 1968. V. Ruda v tomtéţ sborníku má podobu 
Šachermajer. V. Šulc ví o Tschachermayerovi, F. Dolenský a D. 
Bílková-Kyzivátová mají Čachmajera, já jsem uţil v kníţce Kdo 
je kdo v dějinách Sobotecka tvar Tschachermeyer ve shodě se 
zápisky z vyprávění mé babičky, v dokumentaci Národního 
technického muzea je psáno Schachermayer, Jan V. Šolc má 
kromě tvaru Schachermayer i podobu Schachermeyer. 
V literárním zpracování v povídce Novákově je to pan Čach, 
Maštálka a Kubů píší o Meyerovi, Meyeurovi či Mayeurovi, 
Dolenský o Majerovi, Samšiňák o Tschachemaierovi či Tscha-
chermaierovi. 
25Drahomíra BÍLKOVÁ-KYZIVÁTOVÁ, Moje Sobotka, Sobotka 
1999, s. 6; Jan V. ŠOLC, Jak se ţilo v Sobotce před šedesáti 
lety, Pojizerské listy 59, 1944, č. 50, 23. 6., s. 5 a č. 56, 14. 7., 
s. 4. 
26Jan HOZÁK, Letectví. In: František Jílek a kol., Studie o tech-
nice v českých zemích 1800-1918, IV, Národní technické muze-
um Praha 1986, s. 384-417, o Šachmajerovi na s. 400-401. 
27Národní technické muzeum Praha, Letecký archiv, přír. č. 
564, inv. č. 188: ČSR – letci, konstruktéři S, sv. XI, s. 15-18. 

A pak že hvězdy padaly  

 Slyšte, drazí lidé, málo, co se na nebesích stalo, / kde 

je dvanáct „znamení“ / v zvířetníku k spatření. 

Četli snad jste jiţ „Denníček“: / „Albatros“ vjel do 

hvězdiček! / Pak hvězdáři pravili, / ţe to hvězdy padaly! 

 

„Býk“ tam vrazil do „berana“,/„dvojčata“ dostala 

„panna“ / „štíra“ v rvačce přemoh „rak“, / „vodnař“ 

oba polil pak.  

 

„Kozoroţec“ trknul „střelce“, /„lev“ udělal dva ko-

zelce, / tím se „váha“ sklátila, / obě „ryby“ zabila.  

 

Jak se to tu z nebe hrne, / strachy člověk celý trne, /

čertovskou tu legraci / proved ten stroj létací. 

 

Chudák Šachmajer měl tedy z neúspěchu svého sna-

ţení ostudu, ale přijímal ji klidně. Zato jeho pomocník, 

holič Fouček alias kapitán Fook, se prý opravdu rozzlo-

bil a zaţaloval Jana Kubů pro uráţku na cti. Ten byl 

odsouzen k pokutě 20 korun. To bylo na chudého ševce 

moc, ale slitovala se nad ním městská honorace a páno-

vé mezi sebou dokonce vybrali o dost vyšší částku. Li-

dový básník tak mohl pokutu zaplatit, ale zbytek si jako 

správný furiant neponechal – dal do novin inzerát, ţe se 

v Sobotce můţe usadit několik holičů. Řada se o tuto 

moţnost zajímala, tři skutečně zůstali – a bojkotovaný 

Fouček se musel odstěhovat do Mladé Boleslavi. 

Ten holič František Fouček musel být vůbec zajímavá 

postava. Věstník sobotecký přinesl roku 1898 na s. 63 

jeho inzerát, v němţ svůj podnik nazývá Holírna a vla-

sostřiţna. V roce 1902 týţ měsíčník chválí na s. 42 

v článku o loutkovém divadle soboteckého Jeřábkova 

druţstva „blesky a hromy prováděné jemnou technikou 

p. Foučka“. To by nasvědčovalo, ţe o techniku zájem 

měl, ale zároveň si můţeme myslet, ţe s tím bojkotem 

to nebylo tak zlé, kdyţ tři roky po nezdařeném leteckém 

pokusu Fouček dál v Sobotce holí, stříhá a hraje loutko-

vé divadlo. Leč týţ rok se ve Věstníku soboteckém obje-

vuje na s. 95 opět Foučkův inzerát. Jím dává pan holič a 

kadeřník Sobotce „Sbohem“... a stěhuje se do Mladé 

Boleslavi. 

I František Dolenský dosvědčuje, ţe Sobotečtí si 

z leteckého pokusu dělali legraci hned od počátku, leta-

dlu dali jméno Albatros, konstruktéra přezdili na dokto-

ra Majera a jeho asistenta Foučka na kapitána Fooka. Po 

neúspěšném pokusu posměváčkové skládali posměšné 

písničky. Primát v tom měl prý občan Vítek. I u Dolen-

ského lze však těţko oddělit skutečnost od jeho fantazie 

a vymyšlených či upravených jmen a podrobností. 

Údajně populárně naučná kniha Ryplova de facto vy-

chází z humoristického zpracovaní Jana Kubů, dokonce 

si vymýšlí další podrobnosti: (před startem prý „Ve 

městě krom starých dědů, babiček a nemluvňat nebylo 

človíčka – všude jako po vyhoření“, součástmi kon-

strukce byla i vozová plachta a kosinky s husími pery, 

letec si sebou vzal potraviny na delší dobu atd.). 

Ladislav Novák sepsal svou humornou povídku Sa-

molet komorněji, ústředními postavami jsou obchodník 

pan Čach a jeho ţena Kačenka. „Holičské“ zakončení 
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„oficialisty“ pozdviţení a víckrát uţ do Sobotky nebyla 

zvána. – Přednášel tu (1976) i literární historik univ. 

prof. dr. Karel Krejčí. Narodil se 20. srpna 1904, ze-

mřel před 30 lety 26. června 1979. – Devadesát by bylo 

22. července spisovatelce, vlídné paní Věře Adlové, 

kterou jsme tu uvítali mnohokrát. Měli s manţelem cha-

lupu v nedaleké Samšině, kde jsme ji také několikrát 

navštívili.  Ze „stoletých“ můţeme připomenout i Vla-

dimíra Neffa (nar. 13. června 1909) a nezapomenutel-

ného herce Karla Högera (nar. 17. června 1909). – 

Hrály se tu tuším i některé z her Jiřího Šotoly, rodáka 

ze Smidar (28/5 1924 – 8/5 1989). 

Nedoţité 80. narozeniny sochaře Vladimíra Preclíka 

připadají na 23. květen. Dne 8. května 2002 tu byl při 

odhalování svého díla – busty Václava Špály před budo-

vou městského úřadu. – Ve stejný den roku 1944 se 

narodil další sochař, Ivan Jilemnický. Jeho „kameny“ 

jsme obdivovali na zahradě u Šolců v létě 1981. - Další 

sochař, Otto Gutfreund (nar. 3. srpna 1889) se prý 

inspiroval při „sochání“ dětí na známém pomníku Ba-

bičky reliéfy dětí z náhrobních kamenů, umístěných ve 

zdi uvnitř našeho kostela. – Před 40 lety, 10. května 

1969 zemřel ve Studeňanech malíř , řezbář, tiskař a vše-

stranně výjimečný umělec i člověk Josef Váchal. 

S objekty, kdysi umístěnými ve starohradském zámku, 

se můţeme potěšit v Litomyšli. – Raisovu povídku 

Skleník ilustroval soboteckými motivy Adolf Kašpar. 

Zemřel předčasně 29. června 1934. – Uţ čtvrt století 

uplyne 29. srpna od úmrtí malíře a ilustrátora Cyrila 

Boudy. Český ráj měl ve velké oblibě, jeho motivy čas-

to maloval. Jeho syn Jiří, letošní pětasedmdesátník (nar. 

5. května 1934), nám k 500. výročí města namaloval 

několik zajímavých pohlednic. Oba si Sobotku oblíbili. 

 Vzácných lidí, s nimiţ jsme se seznámili díky Sobot-

ce, velmi často osobně, někdy ovšem jen s jejich dílem, 

je počet vskutku úctyhodný. Vděčíme za to sobotecké-

mu „geniu loci“, ale i mnoha konkretním lidem, kteří se 

zaslouţili o to, ţe se nevelké městečko stalo význam-

ným kulturním centrem. 

Aleš Fetters 

 
 

KRAJANSKÉ HROBY 
 

Na praţském Vyšehradě odpočívá také P. Antonín 

Marek (5. 9. 1785 Turnov – 15. 2. 1877 Praha – Smí-

chov). Po gymnaziálních studiích absolvoval v letech 

1805-1808 seminář v Litoměřicích a po vysvěcení slou-

ţil Bohu v našem kraji, nejdéle v Libuni v letech 1823 -

1876. Byl vůdčí osobností národního obrození 

v Českém ráji, měl bohatou knihovnu, spolupracoval 

s Josefem Jungmannem, jako vikář a školdozorce dbal 

na řádné vzdělávání mládeţe. V Sobotce měl přítele 

děkana Františka Matějoviče Vetešníka, spoluţáka z 

litoměřického semináře. 

  O zaslouţené úctě svědčí Stuchlíkův pomník Antoní-

na Marka v Libuni před kostelem z roku 1896 i busta 

„libuňského jemnostpána“ na jeho hrobě na praţském 

Vyšehradě od prof. Josefa Drahoňovského. Ta byla od-

halena v roce 1934, o ţivotě a díle Markově tehdy hovo-

řil prof. Josef Vítězslav Šimák.                     

                                                                              -KB- 

 
                    KULTURNÍ KALENDÁŘ 

 

Nejstarším z těch, které dnes chceme vzpomenout, je 

sobotecký písmák Raymund Šolc (24. 2. 1740 – 13. 6. 

1819). Původně měl být pánem, byl dán na gymnaziální 

studia, ale nakonec se musel vrátit domů a stal se souke-

níkem. Ale zájem o písemnosti ho neopustil. Knihy četl 

a opisoval, srovnal městský archiv a napsal jeho důklad-

ný inventář. Působil i v městské radě, byl váţenou osob-

ností. Jeho vnuk Alois se stal soboteckým purkmistrem 

a pravnuk Jindřich dokonce praţským primátorem. Jeho 

hrob neznáme, je někde u soboteckého kostela. 

Před sto lety, 16. 5. 1909, se narodil v Uherském Bro-

dě spisovatel František Kožík. Rád jezdíval do Sobot-

ky, besedoval tu v Šolcově domě při Šrámkových So-

botkách, jindy ve škole či v sále spořitelny. Studoval 

v městském archivu, kdyţ chystal kníţku o Josefu Má-

nesovi, provázel jsem ho po Humprechtě i po hřbitově, 

zašel k doktoru Kafkovi, napsal řadu článků o Sobotce i 

Soboťácích. Zdejší ochotníci tu úspěšně sehráli jeho 

„Přátelství“. Kdo si ještě na tuto inscenaci vzpomene? 

Z Markvartic pocházel učitel a politik Josef Haken 

(20. 5. 1880 – 3. 5. 1949). Ţák markvartické a sobotec-

ké školy, jičínského učitelského ústavu, vystřídal řadu 

škol na Jičínsku a Sobotecku a pak se stal sociálněde-

mokratickým a komunistickým poslancem a senátorem. 

Pracoval i v Moskvě v Internacionále. Koncem 30. let 

ho postihl těţký revmatismus, dokonce ho ani za války 

Němci neinternovali. Dnes otázka zní: vzpomínat ho či 

nevzpomínat? Ale psal i dějiny své rodné obce, z nichţ 

mu statečně otiskl jednu kapitolu Václav Frýba ve 

„Věstníku soboteckém“ počátkem války... 

Uţ 30 roků není mezi námi a stále ho moc postrádá-

me. Bankovní úředník Josef Volf (20. 4. 1907 – 9. 5. 

1979). Od mládí aktivní účastník kulturního ţivota ve 

městě, patřil k organizátorům festivalu Šrámkova So-

botka, psal do našeho ZŠS hodnotné vlastivědné články, 

ale hlavně byl duší soboteckých krajanských akcí 

v Praze. Mladá Sobotka za války, Spolek rodáků a přá-

tel města Sobotky a okolí v Praze po válce, rodácký 

krouţek koncem 60. let... Byl jejich jednatelem, prvním 

dvěma vydával, psal a expedoval jejich zpravodaje, za-

jišťoval místnosti a program. Nejvíc mu pomáhala jeho 

manţelka Hana (rozená Vítová). Poděkovat jim můţe-

me kytičkou na soboteckém hřbitově.                       

 

-KB- 
 

PÁR VZPOMÍNEK A PŘIPOMÍNEK  

 

Uţ jen ti nejstarší a nejvěrnější návštěvníci Šrámko-

vých Sobotek vzpomínají na Václava Kamelského, 

jednoho z těch, bez nichţ jsme si Sobotku v jejích prv-

ních patnácti ročnících, před těmi asi čtyřiceti lety, ne-

dovedli představit. Patřil k těm, kdo vytvářeli program 

Sobotek, ţili poezií, svou lásku k ní přenášeli na druhé. 

Narodil se 30. května 1914, tedy před 95 lety. – Před 15 

lety, 12. června 1994 zemřela přední interpretka poezie, 

rovněţ častá aktérka Sobotek Julie Charvátová, i lid-

sky nezapomenutelná. Kdyţ na Sobotku 1978 přivedla 

svého druha Ing. Jiřího Hanzelku, bylo tu mezi 
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její stav, odstraňuje okolní plevel, ošetřuje ji a zalévá. 

Krásný příklad lásky k rodnému kraji.    

                                                                       -KB- 
             
             DO SOBOTECKÉ KNIHOVNIČKY 

 
    Máte rádi kriminální historie? Jestliţe ano, pak pro 

vás máme tip. Bývalý ředitel jičínského Státního okres-

ního archivu a autor mnoha knih s loupeţnickou, hrdelní 

a kriminální tematikou Jindřich Francek vydal nový 

titul. Útlá kníţka se jmenuje „Já jsem se dopusti-

la…“ (Oftis Ústí nad Orlicí 2008) a na 96 stranách má 

30 drobných příběhů nešťastníků, kteří vypověděli na 

mučidlech cokoliv. Jsou mezi nimi i sobotecké výslechy 

Judity Jägerové a dalších dvou dívek, které zavraţdily 

svá nemanţelská novorozeňata, a kauza loupeţníka Jana 

Prokůpka ze Zelenecké Lhoty. Neveselé čtení, uvedené 

poučením o středověkých mravnostních deliktech a je-

jích trestání.                                                              -KB- 

  
 

 
 O SEMTINSKÉ LÍPĚ 

 
Je to jiţ skoro deset roků, kdy odešla Semtinská lípa. 

27. května 2000 ji přemohla velká odpolední bouře, 

kdyţ jiţ několikrát předtím vichry zničily několik jejích 

velkých větví. Doţila se asi 250 let, protoţe záznam o 

postavení sochy sv. Jana Nepomuckého je z roku 1752 a 

po boky této sochy byly vysazeny 2 lípy, jak svědčí 

Hötzlova mapa kosteckého panství z této doby. Jedna 

z těchto lip byla poraţena vichřicí roku 1858. 

Semtinskou lípu milovali obyvatelé Českého ráje stej-

ně jako jeho návštěvníci. Vzpomeňme alespoň historika 

Josefa Pekaře a básníka Jaroslava Seiferta. Není tedy 

divu, ţe její osud nenechal klidným mnoho lidí. Scháze-

jí se na památném místě kaţdoročně, vzpomínají a věří, 

ţe nová malá Semtinská lípa bude ve všem následovat 

svou předchůdkyni.  

Koncem roku 2008 jsme získali cenný dokument od 

pana Vladimíra Kunsta, zahradníka v. v. z Lázní Bělo-

hradu. Je to certifikát o zapěstování dcery Semtinské 

lípy, který 27. listopadu 2008 potvrdil libošovický sta-

rosta pan Josef Ort. Pan Kunst se v něm hlásí k dávné 

tradici svého rodu, který ţil v mnoha větvích 

v Obrubech, Horním Bousově a dalších obcích Sobotec-

ka a Dolnobousovska nejméně od roku 1640 a od roku 

1670 pracovali jeho členové v panském dvoře 

v Semtinách.  

Pan Vladimír Kunst v certifikátu píše: „Dne 1. 11. 

2002 jsem zapěstoval z odmladků Semtinské lípy novou 

dceřinou lípu.“ Čtyři roky ji ošetřoval a pak nechal pan 

starosta navést 31. 5. 2006 k zbytku kmene původní lípy 

zeminu a nový stromek byl zasazen k mateřské lípě. 

Blíţe k soše sv. Jana Nepomuckého vysadil pan Kunst 

1. 11. 2002 ještě novou rodovou lípu „Nova“, která se 

vyznačuje nepřehlédnutelně velikými listy a mohla by 

být jednou ozdobou tohoto území.  

 

Pan Kunst jezdí k lípě alespoň desetkrát ročně, sleduje 

Z  REDAKČNÍ POŠTY 
 

Reakce na příspěvek z  
              internetového diskuzního fóra 

 

 Před časem jsme měli moţnost přečíst si internetovou 

výměnu názorů mezi anonymními pisateli o situaci ve 

městě. Jeden z příspěvků se nás dotýká, a protoţe jsme 

starší generace, volíme písemný projev našich připomí-

nek a poznatků. 

   Je skutečností, ţe generace nás, dříve narozených, se 

schází k rannímu posezení u kávy v cukrárně Stáza. 

Rádi probereme kulturní, politické i místní události. 

Ranní hodinka by mnohým z nás chyběla a děkujeme 

nejen vlastníkům, ale i pracovnicím cukrárny, ţe nám 

umoţňuj í  tyto  chvilky si  p lně uţívat. 

Nepřivlastňujeme si cukrárnu, jak je uvedeno na inter-

netu, ale docházíme do cukrárny, kterou můţe navštívit 

kdokoliv a kdykoliv v otevíracích hodinách. Rozhodně 

si neosvojujeme právo posuzovat, jak kdo má vychova-

né děti, ale právo na to, abychom si mohli v klidu u ká-

vy posedět a popovídat, si nenecháme upřít. Všechny 

jsme vychovávaly své děti a pomáhaly i pří výchově 

vnoučat. Dovedeme proto pochopit různost projevu ne-

spokojenosti u dětí. Záleţí však na přístupu matky. Ta 

měla své dítě mimo cukrárnu uklidnit a pak se v klidu 

vrátit. Nemuselo by dojít ani k výčitkám, natoţ pak 

k odchodu několika hostů. 

   Čas je neúprosný a měří kaţdému stejně. Označení 

důchodců se dočká kaţdá generace. Jsme rádi, ţe ta 

dnešní mladá populace se můţe věnovat svým dětem a 

má moţnost s nimi navštěvovat cukrárnu. Chválíme 

zastupitele města, ţe umoţnili maminkám s dětmi si 

uţívat radosti a zábavy v mateřském centru Ťapík tím, 

ţe poskytli k této činnosti prostory, ale zároveň si náro-

kujeme právo úcty a přiznání společenských potřeb pro 

nás, dříve narozené. Rozhodně nechceme, aby náš pří-

spěvek vyzněl jako vyřizování účtů. Chceme jen objas-

nit vzniklou situaci a přát si, abychom se mohli všichni 

v cukrárně scházet a rádi se navzájem vidět. 

                                  Ti, kteří se narodili o něco dříve 

Hrob P. Antonína Marka na Vyšehradě 
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CHOVATELSKÝ DEN  
ANEB CO DIVÁCI NEVIDĚLI 

 
20. května 2009, za krásného slunečného počasí, se 

konal na Staňkově Lhotě chovatelský den. 

Uţ tradičně ho pořádá Agrochov Sobotka, akciová 

společnost, která hospodaří na cca 3800 ha zemědělské 

půdy, chová okolo 900 kusů dojnic. Chov je zaměřen na 

produkci hovězího masa a výrobu mléka, denní dodávka 

se pohybuje mezi 15 aţ 17 tisíci litrů denně. Rostlinná 

výroba je zaměřena na pěstování obilí, kukuřice, řepky a 

pícnin. 

Tolik na úvod. Co je ale především třeba udělat, neţ 

se chovatelský den stane skutečností? 

Dát dohromady kolektiv nadšených lidí, vybrat zvířa-

ta, která budou předváděna a vše zorganizovat. Ne 

všechny dojnice jsou v optimální době laktace, některé 

jsou zasušené a čekají na porod, jiné jsou těsně po něm. 

Hodně záleţí na tělesné stavbě, charakteristických zna-

cích příslušného plemene a v neposlední řadě na pova-

hových rysech a ovladatelnosti zvířete. U telátek musí-

me předpokládat, jak nám za měsíc povyrostou, dbát, 

aby se nenastydla, nedostala chřipku, průjem nebo tep-

lotu. Je to jako s malými dětmi. Protoţe od dojnic poţa-

dujeme bezvadnou chůzi, nastoupí paznechtář a všem 

provede pedikůru – úpravu paznehtů a začíná se chodit. 

Po areálu, okolo výběhů, po pastvině, mezi traktory a 

stroji, mezi lidmi, na všechno si musí kravička přivyk-

nout. Další nezbytnou úpravou je stříhání. Všechny 

předváděné dojnice a telata jsme ostříhali za pomoci 

vlastních zaměstnanců. A je tu hned další starost, sesta-

vit konečnou kolekci zvířat, nafotit je do katalogu a 

doplnit příslušné údaje. Následuje „generálka“ 

v předváděném kruhu. 

Na posečené vojtěšce vyrůstá výstavní areál. To uţ se 

zapojují i pracovníci z rostlinné výroby a všichni ostat-

ní. Určují místa pro jednotlivé vystavovatele, připravují 

techniku – traktory a pracovní stroje, staví stánky. 

U  kaţdé ohrady pro vystavovaná zvířata je připraveno 

seno a voda, aby jim po celý den nic nechybělo. 

Také v občerstvovacím centru je rušno. Je potřeba 

naloţit maso, uvařit guláš, aby se náleţitě rozleţel. Za-

jistit nápoje - a přitom nikdo netuší, kolik přijde ná-

vštěvníků. A to uţ nastává pro všechny pracovníky Ag-

rochovu nejkratší noc v roce. 

Boţena Němcová psala „ V létě vstávala babička ve 

čtyři, v zimě v pět hodin“. 

 

V Agrochovu vstávají první dojičky. Ve tři hodiny uţ 

dojí a to nepočítáme posunutý čas. O hodinu později 

nastupují krmiči a ostatní pracovníci včetně vedoucích a 

vše běţí na plné obrátky. S prvním rozedněním přichá-

zejí ti, co normálně mají odpolední směnu a začíná kou-

pel dojnic. Ty vystavované se ráno nedojí, aby vyniklo 

vemeno, tak jdou rovnou pod sprchu. Následuje osušení, 

naleštění, pročesávání a upravení ocasu. Totéţ absolvují 

i telátka a odcházejí do výstavního areálu. 

Po osmé hodině přijíţdějí první návštěvníci - tetičky 

baráčnice v překrásných krojích. Ranní směna pomalu 

končí, všichni odcházejí pod sprchu, oblékají stejné 

červené tričko, to aby nás bylo uţ z dálky dobře vidět. 

Ještě ve spěchu první a na dlouho poslední jídlo, láhev 

s pitím, jde se na to. 

U vchodu vítá příchozí mohutný býk červenostrakaté-

ho plemene a usměvavé pracovnice z vedení společnos-

ti. Lidí je všude plno, zajímají se o vystavovanou tech-

niku, obchodní stánky, novinky ve výţivě zvířat. Děti 

hlavně baví zvířata a vyuţívají moţnosti posedět si 

v traktoru, osahat si různé stroje. 

 

 

Fotografie z chovatelského dnu společnosti Agrochov  Sobotka  (foto: Agrochov) 
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k občerstvovacímu centru, kde hrála country kapela. 

Dobroty z grilu, výborné pivo, úţasné počasí, zkrátka to 

nemělo chybu. Neţ se vystřídala druhá kapela se třetí, 

přišli i ti, kdo pracovali na odpolední směně. Konečně 

čas na jídlo a nějakou tu skleničku. Hudba byla skvělá. 

Všechno uteklo jako voda, blíţí se půlnoc a ráno ve tři 

se začíná znovu. Byl to opravdu dlouhý a náročný den. 

Přesto se všichni těšíme na ten příští. Zveme Vás, i ty, 

kteří tentokrát zůstali doma. 

               

Marie Šimůnková, ošetřovatelka telátek  

 
JEZDECKÝ KLUB SOBOTKA 

 
MKS Sobotka se upřímně omlouvá Jezdeckému klubu 

Sobotka, konkrétně paní Aleně Brixí, za nepříjemnost v 
podobě neuveřejnění článku o činnosti JK Sobotka v 
čísle 2 / 2009 Zpravodaje Šrámkovy Sobotky. Ve snaze 
tuto chybu napravit, otiskujeme zde zmíněný článek 
včetně fotografie.                  Jan Janatka - MKS Sobotka 

   

JK Sobotka 
Sezona 2009 zahájena 

Letošní závodní sezonu zahájili naši vozatajci - a to 

sérií halových závodů spřeţení. První závody se konaly 

31. ledna v krásné hale v Hradišťku u Sadské a byli vel-

mi dobře obsazeny. Pavel Matouš s bělkou Delisou ob-

sadili v konkurenci dvaceti jednospřeţí stříbrné 2.místo. 

Následovaly závody 14. února v 280 km vzdáleném 

severomoravském hřebčíně Albertovec, kam jiţ odces-

tovali oba naši zástupci. Kromě Pavla ještě Alena Bri-

xová s ryzkou Fíbií. V konkurenci 14 účastníků pak 

obsadili Pavel 5. místo a Alena místo šesté. Poslední 

halovky se konaly 21. března v hale hřebčína Slatiňany, 

kde jsme měli opět oba zástupce. Startovalo 25 (!) jed-

A uţ je to tady: úvodní slova p. Rulce,  přivítání hostů, 

ještě pár slov ředitele společnosti p. Jirků a do předvá-

děcího kruhu vcházejí Kristýnka se Ţanetkou a přivádějí 

jalovičku červenostrakatého plemene. Jistí je Monika, 

zootechnička, ale jde jim to skvěle. Za nimi vcházejí 

dojnice, přímo vzorně rozváţným krokem obcházejí 

kruhem, na povel zastaví, nakročí do výstavní pozice. 

Zapomenuty jsou boje mezi vodiči a dojnicí, kdy šla a 

nebo taky umíněně stála, kdy soutěţila, kdo je rychlejší 

a kdo silnější. Divákům se postupně předvedly kolekce 

dojnic plemene červenostrakatého holštýnského a 

brown swiss. Vţdy dvě nejlepší postoupily do uţšího 

výběru, ze kterého se volila absolutní vítězka. Vše posu-

zovali odborní bonitéři na příslušné plemeno. Vítězkou 

se stala dojnice plemene brown swiss, která má přezdív-

ku „čokoláda“. 

Program pokračuje – poděkování pracovníkům, kytič-

ka pro ošetřovatelky, fotografování vítězky. Jede se dál, 

a to doslova: před diváky projíţdí řezačky, kombajny, 

krmný vůz, stroje na zpracování půdy, mlékárenská 

cisterna, traktory a ostatní technika. 

A zpátky ke zvířatům. Pan Koško předvádí ukázku 

práce pasteveckých psů plemene border collie, vzápětí 

se pouští do stříhání ovcí. Kaţdý se mohl přesvědčit, jak 

je to snadné, kdyţ se to umí. 

Jaký by to byl chovatelský den, kdyby chyběli koně. 

Ukázku jednospřeţí předvedla p. A. Brixí a p. P. Ma-

touš. Pokračovaly některé westernové disciplíny. My se 

vrátíme do zákulisí chovatelského dne. Krávy uţ toho 

měly dost, ani popularita se nemá přehánět a navíc je 

třeba je podojit, telátka uţ byla také unavená, měla hlad, 

tak program neprogram zpět do práce. Den ubíhal a 

červená trička se vytrácela z výstavní plochy zpět do 

stájí. Ţivot nelze zastavit, během dne se narodila 3 telát-

ka, která potřebovala pomoci na svět. 

Program na výstavišti pomalu končil a hosté se stáhli 

Pavel Matouš s Delisou v Hradišťku,kde obsadili 2. místo z 20 soutěţících. (foto : Běla Fialová)  



11 

 

JK Sobotka  v tomto roce připravuje: 
 

8. - 9. srpna 2009  
Memoriál Vladimíra Havránka – tradiční, dvou-

denní parkurové závody s účastí předních jezdců a 
bohatý doprovodný program.Bohatá tombola se 

stovkou cen. První cena: ţivé sele. 
15. srpna 2009 

Hobby parkurové závody a westernové disci-
pliny – závody pro rekreační,mladé a začínající 
jezdce a koně, kteří nemají licence ČJF, ale mají 
chuť závodit, a to jak v parkuru, tak ve westerno-

vých disciplínách. 
19. srpna 2009 

ZZVJ – zkoušky základního výcviku jezdců. Pro 
jezdce, kteří po úspěšném absolvování těchto 

zkoušek získají licenci pro účast na oficiálních zá-
vodech. 

září – říjen (bude upřesněno) 
Dětský den - zábavný den pro děti. Soutěţe s 

koňmi i bez. 
 

nospřeţí z celé ČR. Alena s Fíbií vybojovaly bramboro-

vou medaili, kdyţ v prvním kole předvedly nejrychlejší 

jízdu a vedly. V druhém kole však z opatrnosti nad ne-

korektním povrchem v hale, který velmi klouzal, tak 

rychlou jízdu nezopakovaly. Ovšem 4. místo z 25 sou-

těţících rozhodně není zklamáním. Pavel bohuţel do-

platil na výše zmíněný povrch a Delisa v obratu upadla.  

I kdyţ se jí nic nestalo, pád jí poněkud vyvedl z tempa a 

cenné sekundy naskakovaly. Celkově to bylo 12. místo. 

 I s pádem byli v první polovině výsledkové listiny. 

Předvedené výkony našich vozatajců na začátku sezo-

ny jsou dobrým příslibem pro závody následující - 

kompletní třídenní soutěţe spřeţení, konající se na ote-

vřených kolbištích a v terénu. 

 

Reportáţe a fotky ze závodů můţete číst na http://

www.equichannel.cz/clanek/ukaz8135 nebo sledujte 

naše stránky http://jk-sobotka.estranky.cz 

 

                                                                      Alena Brixí 

 

Zleva: Tomáš Hudec, Daniel Macoun – kapitán, Jan Havelka, Dominik Stránský, Milan Kolařík,  

dole sedící zleva :  Vojtěch Kalinka, Filip Kupec, Jiří Kunst – brankář, Lukáš Kunst.   (foto: TJ Sokol) 

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL 
 

Ţáci a dorostenci oddílu florbalu Sokola Sobotka pod 

vedením trenéra p. Šlechty ml. se  zúčastnili 11. dubna 

2009  ţupního přeboru ţactva a dorostu v Ostroměři.  

V místní sokolovně  si vedli  skvěle a obhájili prven-

ství z loňského roku a postoupili do oblastního přeboru 

ČOS. Oblastní přebor všech českých regionů, který po-

řádal OV ČOS, se uskutečnil v Praze 16. května 2009 .  

 

Jednotlivé zápasy se odehrávaly celý den od 8.00 ve 

dvou sálech sokolovny Sokola Královské Vinohrady . 

Chlapci z naší jednoty se nenechali zahanbit  ani  na 

těchto utkáních.  Z 11 muţstev z různých koutů Čech 

obsadili krásné, doopravdy vybojované a propocené 

 4. místo.   

Za skvělou reprezentaci soboteckého sokola i  města 

Sobotky  patří všem zúčastněných  velké poděkování. 

          

               Jana Šlechtová,  starostka TJ SOKOL Sobotka  

http://www.equichannel.cz/clanek/ukaz8135
http://www.equichannel.cz/clanek/ukaz8135
http://jk-sobotka.estranky.cz
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TO SLADKÉ SLOVO DOMOV 
 

Jsou vesnice, ve kterých se na první pohled jakoby 

zastavil čas. 

Jsou ale i vesnice a k nim patří určitě Libošovice, kte-

ré ţijí. Kontinuálně se rozvíjejí, trvale se tu usazují 

mladé rodiny, rodí se zde děti. Je to radostné a povzná-

šející. Mnozí přátelé a návštěvníci přijíţdějící k nám na 

návštěvu říkají, ţe z nás je cítit hluboké zakořenění, 

bytostné sepětí s domovem. Ne kaţdý má takové štěstí, 

aby se mohl narodit a ţít tam, kde jeho předkové něko-

lik generací před ním.  

Měnící se ţivotní styl proměnil příleţitosti k setkává-

ní. Před několika desetiletími nabízela moţnost vzájem-

ně se poznat především společná práce v zemědělství. 

Mladí a staří, ale i děti se potkávali při sušení sena, oko-

pávání řepy, vybírání brambor apod. Dnešní děti se sice 

znají z MŠ a sobotecké ZŠ, ale my, kteří ţijeme nebo 

pracujeme mimo hlavní obec, postupně ztrácíme pře-

hled, přestáváme se osobně znát. A to je jistě škoda.  

I proto se zrodil nápad uspořádat slavnostní setkání. 

Oslavit společně Svátek matek a současně přivítat nové 

občánky narozené na Libošovicku. Lidský ţivot je pro-

vázen mnoha rituály. Slavnostní uvítání nově narozené-

ho dítěte do široké rodiny sousedů má hluboké kořeny. 

Mám radost, ţe se tuto dávnou tradici podařilo v Libo-

šovicích po několika letech  obnovit. Patří za to poděko-

vání obecnímu úřadu v čele s jeho starostou Josefem 

Ortem. Zorganizování se ujala kulturní komise OÚ a 

Občanské sdruţení Malechovice. O kulturní program 

včetně milých dárečků se postarala Mateřská škola Li-

bošovice a Základní škola v Sobotce. Slavnostní odpo-

ledne zahájili malí zpěváčci z dětského pěveckého sboru 

„Notička“ ze Základní umělecké školy v Sobotce. Pod 

vedením své paní učitelky Zdeňky Badové  

a za doprovodu  Petry Matouškové zaznělo několik pís-

niček. Líbezné dětské hlásky zaujaly pozornost i těch 

nejmenších občánků. Sešlo se jich společně s rodiči a 

dalšími příbuznými hodně. V sobotu 9. května 2009 

odpoledne přišla do sálu hotelu Český ráj v Libošovi-

cích většina pozvaných. 

K slavnostnímu uvítání do sousedské komunity byly 

pozvány děti narozené  v letech 2000 – 2008. Přivítáni 

byli školáci, děti navštěvující mateřskou školu, ale i ty 

úplně nejmenší. Slavnostní řeč, určenou především je-

jich rodičům, přednesla paní Jana Knapová, zástupkyně 

ředitelky ZŠ v Sobotce, zkušená členka soboteckého 

zastupitelstva. Libošovická rodačka připomněla nejen 

rodičům jejich zodpovědnou roli vychovatelů. S úctou 

zavzpomínala na svoje dětská léta,  na bohatou kulturní 

tradici. V Libošovicích se hrávalo především divadlo. 

Od roku 1919 pod hlavičkou Sokola, později vznikl 

Druţstevní klub Vesna. Na úspěšné dětské představení 

„Ferda mravenec“ vzpomínají herci i diváci dodnes. 

Poděkování reţisérovi a dlouholetému kulturnímu vlaj-

konoši panu Květoslavu Fryšnému, který byl se svými 

pravnoučátky slavnosti rovněţ přítomen, provázel po-

tlesk celého sálu. Poté předstupovali po jednotlivých 

ročnících rodiče se svými dětmi. Obdarováni Pamětním 

listem, kníţkou poučnou i pohádkovou, růţí a keramic-

kým srdíčkem se postupně zapsali do Pamětní knihy. 

Potleskem byly odměněny nadějné zpěvačky reprezen-

SETKÁNÍ UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL  
PODRUHÉ 

 
Nová tradice Šrámkovy Sobotky má další pokračování. 

    Součástí 53. ročníku Šrámkovy Sobotky se letos jiţ 

podruhé stává Setkání učitelek mateřských škol. Přípra-

va na čtení, první váţnější seznamování s knihou, psa-

ným a čteným textem je u předškoláků, kteří navštěvují 

„mateřinku“, jedním z výchovných a vzdělávacích pro-

středků, který učitelky vyuţívají. Vztah ke knize, 

k literatuře, ke čtení se vytváří uţ v nejútlejším věku. 

Ale nejen to logicky zdůvodňuje přítomnost učitelek 

MŠ na Šrámkově festivalu. Cílem setkání je - stejně 

jako vloni – vyměnit si zkušenosti z předškolní výcho-

vy, načerpat nové náměty a alespoň na pár dnů si proţít 

proměnu z učitelek na ţáky MŠ. 

Organizátory 2. ročníku setkání učitelek mateř-

ských škol jsou vydavatel a redakce časopisu PAS-

TELKA – měsíčníku pro předškoláky, mladší školáky, 

rodiče, učitele a vychovatele spolu s Mateřskou školou 

v Sobotce. Ta se ve dnech 3. – 7. července 2009 stává 

zázemím tohoto pětidenního setkání: dočasnou ubytov-

nou pro účastnice z Prahy, Litoměřic, Jičínska a Sobo-

tecka, a také sídlem tvůrčích dílen.  

Stejně jako festival Šrámkova Sobotka není ani setká-

ní učitelek MŠ uzavřenou záleţitostí. Tak například do 

práce zmíněných tvůrčích dílen se kromě samotných 

účastnic setkání mohou zapojit i jejich kolegyně 

z regionu,  a tentokrát i studenti a učitelé – účastníci 

festivalu. Dochází tak k jistě účelnému propojení celého 

systému předškolního a školního vzdělávání. Tvůrčí 

dílny (výtvarná, rukodělná, hudebně-dramatická a 

cvičení s padákem) budou pracovat v pondělí 6. čer-

vence 2009 od 09:00 do 11:30 a od 14:00 do 17:00 

hodin v budově mateřské školy v Sobotce. Dopolední 

část je otevřena „šrámkovcům“ a všem dalším zá-

jemcům.    

V sobotu 4. července 2009 se rodiče s předškoláky a 

mladšími školáky mohou stát účastníky výpravy pod 

zámek Humprecht. V jeho bezprostředním okolí se 

odehrají veselé hrátky a soutěţe účastnic setkání. Sraz 

je ve 13:00 hodin u kašny na náměstí. S sebou stačí 

mít drobnou svačinku, pití a hlavně 10 víček od PET 

lahví. 

Setkání je propojeno s programem Šrámkova festiva-

lu. Učitelky MŠ se zúčastní slavnostního zahájení, diva-

delních představení, koncertů… 

Pro rodiče s dětmi je ještě připraveno kreslení 

s výtvarnicemi časopisu PASTELKA v pondělí 6. 

července 2009 od 14 hodin v zahradě mateřské školy 

 (v případě nepříznivého počasí uvnitř – pak je nutné 

mít s sebou přezutí). Nezapomeňte si vzít pastelky.  

 

Děti si mohou na zahradě mateřské školy přijít zdar-

ma zaskákat do pastelkového nafukovacího hradu –

rovněž v pondělí 6. 7. dopoledne i odpoledne. 

 

Za zvýhodněnou cenu 50,- Kč si zde v tento den mo-

hou rodiče a děti zakoupit soubor časopisu PASTELKA. 

V prodeji bude také v Městském informačním centru. 

                 

                                                       Miroslav Jalovecký 
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tující ZUŠ v Sobotce. O hudební předěly se postaral 

šikovný muzikant Vítek Svoboda z Libošovic, rovněţ 

ţák sobotecké základní umělecké školy.   

 Před ukončením slavnostního odpoledne byly před-

staveny webové stránky, na kterých lze nalézt nejen 

čerstvé aktuality a informace o dění na Libošovicku. 

Dva roky fungují webové stránky www.malechovice.cz. 

1. května byly spuštěny na adrese www.libosovice.cz 

další. Fotografie ze sobotního setkání si bude moţné na 

těchto stránkách prohlédnout.  

 To sladké  slovo domov, zpívá se o něm v písních, 

básníci se vyznávají z lásky k domovu svými verši, ma-

líři svůj vztah vyjadřují po svém. Domov voní rodičov-

skou náručí, bezpečím a jistotou. Domovem dětí naroze-

ných na Libošovicku je Český ráj. Poetický film Jana 

Eisnera „Letem nad Českým rájem“ všem tuto příjem-

nou skutečnost na závěr připomněl. Děkuji všem, kteří 

svým dílem přispěli k důstojnému průběhu slavnosti 

Dne matek a vítání občánků z Libošovicka.  

   Na závěr dovolte malou statistiku:  v letech 2000 – 

2008 se na Libošovicku narodilo 40 dětí, z toho 17 klu-

ků a 23 holčiček. V Libošovicích 20 dětí, na Rytířově 

Lhotě 6 dětí, v Nepřívěci 5, v Dobšicích s Meziluţím po 

5 dětech, v Malechovicích 4 děti, ţádné děti se nenaro-

dily v Podkosti, ve Vesci, ani na Malé Lhotě a v Plesko-

tech.                                                  

                                                         Alena Pospíšilová 

 

 

SVATOJÁNSKÁ POUŤ V MALECHOVICÍCH 
aneb  

nechraň se vlastním plotem, ale přáteli... 
 
 Zda někdo v budoucnosti ocení nápad postavit 

v Malechovicích v zatáčce u silnice sochu sv. Jana Ne-

pomuckého, o tom jistě její investor neuvaţoval. Nábo-

ţenské zaujetí malechovického rodáka Jana Bohumila 

Nováka ze Ţďánku, šlechtického vychovatele mladých 

Schwarzenberků na Orlíku, bylo upřímné  

a nezištné. Kdyby měl po stodvaceti letech moţnost 

sledovat dění v rodné vísce, maličkých Malechovicích, 

asi by ho změny překvapily. Snad by měl i radost. 

 V den svátku sv. Jana Nepomuckého, v sobotu 

16. května, se sešli v bývalé hospodě Na Písku, navzdo-

ry silnému dopolednímu dešti, místní, jejich příznivci a 

přátelé. V úvodu setkání pozdravil shromáţděné souse-

dy ředitel  Regionálního muzea a galerie v Jičíně Jaro-

mír Gottlieb. Poté jeho kolegyně, historička Mgr. Hana 

Fajstauerová, seznámila přítomné s novým číslem Mu-

zejních novin, tentokrát věnovaných Malechovicům. 

Historické souvislosti vzniku kultu sv. Jana Nepo-

muckého, patrona obce, představila humprechtská kas-

telánka PhDr. Dagmar Faměrová. Na stovku pouťových 

návštěvníků čekalo chutné občerstvení, hry, divadlo, 

hudba i tanec. Pod vedením zkušeného šachisty Lubo-

míra Martínka ze Sobotky si mohli zájemci např. zahrát 

partii šachů. Připravený důlek, kuličky hliněné a skleně-

né, tradiční dětská hra přilákala pozornost malých i vel-

kých. Děti si mohly malovat i vystřihovat. Divadelní 

soubor Na Ţidli z Turnova jim přijel  zahrát pohádku  

„ O pejskovi a kočičce“. Přírodní pódium s pravou lesní 

kulisou příjemně kontrastovalo s městskou noblesou 

kapely Jazz Paluba. Skvělá jazzová muzika zněla údo-

lím, malechovické ţlutozelenobílé vlaječky a věneček z 

kopretin slavnostně zdobily sochu „Jánečka“. V přátel-

ském, dělném duchu proběhla i Valná hromada OSM, 

Občanského sdruţení Malechovice. O něm i o dalších 

aktivitách v obci a okolí se můţete dočíst  na webových 

stránkách www.malechovice.cz. Děkujeme všem, kteří 

přispěli svým dílem k zorganizování a realizaci přátel-

ského setkání.  

      Alena Pospíšilová     (MAPOS ) 

 

 VELKÝ ÚSPĚCH STUDIA ŠRÁMKOVA DOMU 
 

V sobotu 18. 4.  se v Hradci Králové v divadle Jeslič-

ky konalo krajské kolo přehlídky dětských divadelních, 

loutkářských a recitačních souborů DĚTSKÁ SCÉNA. 

Pořadatelé Impuls Hradec Králové a Artama  Praha po-

zvaly ty nejlepší dětské soubory z Královéhradeckého 

kraje. 

 S radostí všem oznamujeme, že tuto přehlídku, po 

vítězném okresním kole, vyhrálo sobotecké Studio 

Šrámkova domu. Tato výhra zajistila studiu po téměř 

patnácti letech postup na celostátní přehlídku DĚTSKÉ 

SCÉNY, která se koná od 12. do 18. června v Trutnově. 

Tam se prezentují ty nejlepší dětské divadelní soubory 

z Česka.  

Sobotecké děti zabodovaly s představením 

„Cantervillské strašidlo aneb těţký osud poctivého ang-

lického strašidla“ . Jedná se o inscenaci inspirovanou 

povídkou Oscara Wilde. Dojímavý příběh opravdu 

„poctivého“ strašidla, sira Simona de Canterville, který 

zavraţdil svou manţelku a je odsouzen na věky ke stra-

šení obyvatel zámku Canterville. 

 V představení hrají Dan Krejčík, Lukáš Klečal, Adam 

Hošek, Petra Kašparová, Tereza Nechanická, Katka 

Zimová, Ţofka Buchalová, Daniela Náhlovská, Denisa 

Toboříková a Katka Linková. 

  Reportáţ z představení, které se konalo 10.4. 

v Městském divadle v Sobotce, můţete vidět na 

www.sobotka.cz/index.php?p=448. 

Velké poděkování patří nejenom dětem, ale samozřej-

mě i vedoucí studia, scénáristce a reţisérce představení 

MgA. Ladě Blaţejové. 

 

                                                                             -JAN- 

 

SLOVA, KTERÁ POTĚŠÍ 
 

Jedna z milých povinností členů  baráčnické obce jsou 

gratulace našim sousedům a tetičkám, kteří se doţívají 

kulatých narozenin, nebo jejich číslice u věku dosahuje 

úctyhodné výše. Naši gratulanti je potěší návštěvou i 

malým dárečkem a společně s oslavenci stráví příjemné 

chvilky povídáním o radostech i starostech stáří, ale 

především vzpomínáním na mládí.   

Kdyţ nemůţeme oslavence navštívit osobně, napří-

klad z důvodu trvalého pobytu mimo Sobotku, posíláme 

alespoň dopis s blahopřáním.  

Také před nedávnem jsme zasílali sousedu Karolu 

Bílkovi gratulaci k jeho 70. narozeninám. Od souseda 

jsme obdrţeli milé poděkování a pár vzpomínek na ba-

http://www.malechovice.cz/
http://www.libosovice.cz/
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ráčnickou obec, o které se chceme s Vámi podělit a pro-

to si dovolujeme ocitovat celý jeho dopis. 

 

    Počestné právo, váţená rychtářko, moudří a opatrní 

konšelé, milé tetičky a váţení sousedé! 

Děkuji Vám všem za milou gratulaci k nemilým 70. 

narozeninám. A také za gratulaci v časopise Ţivot Bu-

dovcovy Ţupy. Sice bych byl raději, kdyby mi bylo ale-

spoň o dvacet méně, ale co se dá dělat. 

Vzpomínám často na Sobotku. Dělám na 2. díle Ma-

lých dějin Sobotecka, píši do Zpravodaje Šrámkovy So-

botky – prostě zůstávám stále Soboťákem i v Praze. A 

vzpomínám na dobu před 50 lety, kdy jsem začínal pra-

covat v baráčnické obci, psal zápisy ze sedění, nosil 

májku, připravoval kulturní programy. Málokdo si uţ 

dnes vzpomene na tehdejší představitele obce:  

Rychtář ing. Václav Truhlář, místorychtář Zdeněk 

Pohnán, syndik Standa Mrskoš, berní Josef Honc, paní-

maminka Anna Bůvová, v konšelstvu pamatuji Františ-

ka, Františku i Mílu Hofmanovy, Františka a Jaroslavu 

Kaňkovy, Jiřinu Filsakovou, tetu Vogelovou, Divíško-

vou, Vorlovou, Ţďánskou, sousedy Kolesu, Nazareviče, 

Mílu Votroubka, šenkýře Jirku Macouna, a desítky dal-

ších. Vzpomínám na ně, s některými se mohu pozdravit 

na soboteckém hřbitově, s dalšími při svém studiu a 

psaní textů pro Sobotku. 

Přeji celé obci a Vám všem osobně hodně úspěchů, 

spokojenosti a zdraví! 

                                                                                                                        

Váš Karol Bílek  

 

V Praze, v dubnu 2009 

 

Sousedu Karolu Bílkovi děkujeme za milá slova a ně-

kolik krásných vzpomínek. 

Přejeme mu hodně hodně zdraví, tvůrčího elánu a 

těšíme se, ţe se v Sobotce opět setkáme. 

                                                                                                                         

Konšelstvo obce 

 

 
ZPRÁVY Z KNIHOVNY - Den dětí 

 

Svátek dětí jsme oslavili v pátek 29. 5. netradičně i 

v městské knihovně. Děti se sešly ve 13 hodin a hned 

byly v knihovně jako doma.  

Měla jsem pro ně připravené soutěţe a hry. Nejvíce se 

jim líbilo „Člověče nezlob se“ v kobercové podobě. 

Seděly na zemi a s velkou kostkou se snaţily hodit co 

nejvíce bodů.  

Mile mě překvapily ve vědomostním kvízu, který se 

týkal pohádek a jejich autorů. Dokázaly odpovědět na-

příklad na otázku, kdo napsal kníţku „Broučci“ a nebo 

„Ferdu Mravence“. Zjistila jsem, ţe dobře znají i kníţku 

Karla Čapka – „Dášeňka“. Jméno štěněte vykřikovaly 

jeden přes druhého.  Pro nejmenší byly připraveny oma-

lovánky. Přečetly jsme si spolu několik ukázek z kníţek, 

děti za své vědomosti a zručnost dostaly sladkou odmě-

nu. Bylo to pro všechny velmi vydařené odpoledne 

v knihovně.  Těšíme se na další akci, kterou bude 8. 6. 

beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou.  

                                  

                                                               Pavlína Havlová 

Poděkování 
 

Díky iniciativě,  vytrvalosti a snaze pana starosty Sta-

nislava Tláška pomoci škole ve zlepšení její vybavenos-

ti získalo Město Sobotka dotaci z Ministerstva pro míst-

ní rozvoj ve výši 300.000,- Kč. Je to 70 % nákladů na 

projekt „Moje vysněná třída“, na kterém děti pracovaly 

v rámci předmětů Český jazyk a Výtvarná výchova. 

Dalšími 30 % se na celkových nákladech bude podílet 

město. Ţáci v pěti třídách tak dostanou nové výškově 

nastavitelné stoly a ţidle, dvě třídy 1. stupně získají 

koberec.  

Děkuji panu starostovi, všem zúčastněným ţákům, 

pedagogům a administrativním pracovníkům, kteří se na 

projektu podíleli.  

                          Alena Čelišová,  ředitelka ZŠ Sobotka 

 

Děti dětem 
 

V letošním roce navázali v českém jazyce ţáci 8.A 

s paní učitelkou Turkovou na své o rok starší spoluţáky 

a připravili v rámci projektu Děti dětem pásmo pohá-

dek, písniček, hádanek a her pro své mladší spoluţáky 

v první třídě.      N.O. 

Veselý den 
 

V pátek 3. dubna 2009 jsme strávili tři příjemné hodi-

ny s dětmi první třídy. Společně jsme četli pohádky, 

soutěţili, luštili kříţovky a záhadné hlavolamy. Při čtení 

ŠKOLNÍ STŘÍPKY  

Fotografie z akce Děti dětem v ZŠ Sobotka 
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pohádek o pejscích děti ani nedutaly a kreslily své do-

mácí mazlíčky. Pro děti jsme také připravili pohádku  

„O veliké řepě“ a společně jsme si ji s nimi zahráli. Měli 

jsme k tomu připravené kostýmy, coţ děti nadchlo.  

Během soutěţení a hraní se na nás přišla podívat paní 

ředitelka s paní zástupkyní. Jelikoţ se dětem dařilo, 

zazpívali jsme si s nimi jejich oblíbenou písničku a do-

konce jsme si i zatancovali. 

Spoluţáci David a Ondra měli připravený komiks, 

který byl rozstříhaný a pomíchaný. Děti měly za úkol na 

koberci seřadit obrázky podle pořadí. Za správné splně-

ní úkolů na ně čekala sladká odměna. Na závěr společ-

ného dopoledne jsme se rozloučili malou dětskou disko-

tékou. 

S paní učitelkou Turkovou a paní učitelkou Buchalo-

vou jsme celý program zvládli bez problémů. 

 

 Nikola Drbohlavová a Martina Havlíková, 8.A 

 

Exkurze do planetária 
 

Dne 28. dubna 2009 třída 5. A navštívila hradeckou 

hvězdárnu a planetárium. Děti si nejprve prošly naučnou 

stezku, která je podrobněji seznámila se všemi planeta-

mi naší sluneční soustavy. Potom zhlédly několik pouta-

vých  filmů o planetě Mars, o přistání vesmírné sondy 

na Marsu a o dalších zajímavostech. 

Všichni měli spoustu dotazů, na které jim ochotně 

odpovídal náš průvodce. Prohlídku hvězdárny děti za-

končily pozorováním noční oblohy a zakoupením drob-

ných suvenýrů. 

Mgr. Marcela Havlíková 

 

 

Plavecký výcvik druhých a třetích tříd 
 

Od února do dubna absolvovali ţáci druhých a třetích 

tříd v rámci výuky tělesné výchovy plavecký výcvik 

v Aquacentru v Jičíně. 

Kurz zahrnoval deset dvouhodinových výukových 

lekcí. Ţáci byli rozděleni podle své výkonnosti do čtyř 

druţstev. Náplň kurzu byla velmi pestrá a pro děti zají-

mavá – rozmanité hravé činnosti ve vodě, nácvik a 

osvojování základních plaveckých dovedností či jejich 

zdokonalování a rozvoj, návštěvy páry, divoká řeka 

nebo skoky do vody z můstku. V závěru kurzu si děti 

vyzkoušely i tobogán. 

Téměř všechny děti jezdily na plavání velmi rády a 

opravdu si ho uţívaly. I úplní neplavci se skamarádili 

s vodou a osvojili si některé ze základních plaveckých 

dovedností. 

Ze svých úspěchů měly děti upřímnou radost a závě-

rečná „mokrá vysvědčení“ je velmi potěšila. 

         

Alena Slavíková 

 

 
Soutěţení pokračuje 

 

Na konci dubna a v květnu proběhla další okresní kola 

předmětových soutěţí. 

Celkem 25 dětí se účastnilo Pythagoriády v kategorii 

šestých ročníků. Zde se neztratil Jan Šulc ze 6.B – obsa-

dil 8. - 15. místo, jeho spoluţák Martin Zoufalý skončil 

na 19. - 21. místě. 

V Pythagoriádě v kategorii 7. ročníků nás výborně 

reprezentovali Petr Zíta ze 7.B – obsadil 6. - 7. místo a 

Adam Hošek ze 7.A – obsadil 10. - 12. místo 

v konkurenci 34 soutěţících. 

Ţáci devátých ročníků nás reprezentovali v poznávání 

rostlin a ţivočichů. Vít Řehák z 9.B obsadil 20. - 21. 

místo a  Jan Havelka z 9.A obsadil 26. místo z celkové-

ho počtu 31 dětí. 

Je třeba podotknout, ţe obou těchto soutěţí se účastní 

i ţáci víceletých gymnázií. 

        

   N.O. 

 

Exkurze na Praţský hrad  
aneb Příběh Praţského hradu 

 

Na Praţském hradě je instalovaná výstava pod ná-

zvem „Příběh Praţského hradu.“ Děti se zde zábavnou 

formou týmové hry seznamují s významnými událostmi a 

osobnostmi české historie a s historií samotného Praţ-

ského hradu. V rámci výuky dějepisu zorganizovala 

proto paní učitelka Pavla Kozáková exkurzi pro sedmé 

ročníky.                                                                 N.O. 

 

26. května se třídy 7.A a 7.B vydaly do Prahy na Praţ-

ský hrad. Při příchodu na Hrad jsme míjeli stráţ a viděli 

jsme pochodující vojáky. Po zakoupení vstupenek jsme 

sešli do podzemních místností Hradu. V první místnosti 

jsme si sedli na míče různých barev, zhlédli jsme úvodní 

film a průvodci nám vysvětlili, jak bude probíhat hra ve 

druţstvech. Do skupin nás rozdělili podle barev míčů, 

na kterých jsme seděli. 

Já a moje druţstvo jsme seděli na červených míčích, a 

tak jsme se stali pomocníky kronikáře, v našem znaku 

bylo psací pero. Procházeli jsme expozicemi a hledali 

náš znak,  pod kterým se skrýval úkol pro skupinu po-

mocníků kronikáře. Kromě zadání úkolu jsme u svého 

znaku nalezli také nápovědu. Mezi expozicemi jsme pak 

vyhledávali správnou odpověď a zapisovali nebo za-

kreslovali si ji kaţdý do svého pracovního listu. Kdyţ 

jsme zpracovali všechny úkoly, vloţili jsme pracovní 

list do papírových desek, které si s sebou vezmeme při 

příští návštěvě. 

Pak jsme si ještě prohlédli Vladislavský sál, jedno 

z nejznámějších míst na Praţském hradě a okolí Hradu. 

Počasí bylo nádherné, hra v podzemí Hradu nás bavila 

a těšíme se na další podobné exkurze. 

 

Aneta Bernardová, 7.A 

 

 

Výsledky Poháru Českého rozhlasu  
a Atletického čtyřboje 

 

Ve dnech 12. a 13. května 2009 proběhlo na letním 

stadionu v Nové Pace okresní kolo Poháru Českého 

rozhlasu. První den soutěţily kategorie mladších (6. – 

7. ročník) a o den později sváděly napínavé boje katego-

rie starších. K naší lítosti však letos nereprezentovaly 
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naši školu starší ţákyně, které nedokázaly vytvořit své 

druţstvo a účasti na atletických závodech se tak vzdaly. 
 

 
Celkové výsledky našich druţstev 

 

 
 

Všechny tři kategorie se oproti loňsku bodově a 

mnohdy i výsledkově výrazně zlepšily, coţ nás velice 

těší.  V kategorii mladších ţákyň jsme nejvíce zabodo-

vali v hodu kriketovým míčkem, neboť Tereza Picková 

(7.B) tuto disciplínu vyhrála a Soňa Picková (6.B) skon-

čila na 3. místě. V kategorii mladších ţáků se nám nao-

pak dařilo ve výšce. Petr Zíta (7.B) v ní obsadil 7. místo 

a hned za ním se umístil Vít Svoboda (7.B). Chlapcům 

také báječně vyšla štafeta na 4 x 60 m, kdyţ obsadili 4. 

místo ze 17 startujících štafet. V kategorii starších ţáků 

se nám vyvedl běh na 60 m, ve kterém obsadil Martin 

Čepička (9.A) skvělé 3. místo. Za zmínku pak jistě stojí 

i 4. místo Vojtěcha Kalinky (9.A) ve vrhu koulí nebo 7. 

místo Jana Havelky (9.A) ve výšce. 

Radek Štaff 

 

V pátek 15. května 2009 se uskutečnilo v Jičíně okrs-

kové kolo Atletického čtyřboje. Naši školu reprezento-

vali mladší ţáci, mladší ţákyně a starší ţáci. K naší 

smůle se atletických závodů zúčastnily pouze jičínské 

školy, a tak byly naše šance na úspěch velice malé, coţ 

potvrdil i samotný průběh soutěţe.  I přesto jsme však 

dosáhli několika zajímavých výkonů a v celkových vý-

sledcích jsme za jičínskými školami příliš nezaostali. 
 

Celkové výsledky našich druţstev 
 

 
 

V kategorii mladších ţákyň se nejlépe umístila Tereza 

Picková (7.B), která obsadila celkové 19. místo. 

V kategorii mladších ţáků se výborně prezentoval Petr 

Zíta (7.B), který skončil na krásném 4. místě. 

V kategorii starších ţáků byl pak nejlépe hodnocen 

Martin Čepička (9.A), který obsadil 9. příčku.  Martino-

vi se navíc podařilo vyhrát běh na 60 m, coţ je obdivu-

hodný výkon. 

Radek Štaff 

       

Kategorie 
Umís-

tění 

Bodo-

vý zisk 

Počet 

druž-

stev 

Mladší ţákyně 5. místo 3206 8 

Mladší ţáci 5. místo 2937 11 

Starší ţáci 8. místo 4543 11 

Kategorie 
Umís-

tění 

Bodo-

vý zisk 

Počet 

druž-

stev 

Mladší ţákyně 5. místo 3477 5 

Mladší ţáci 5. místo 3769 5 

Starší ţáci 5. místo 5812 5 

       ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
 

Exkurze předškoláků do hrdoňovické pískovny 
 

   V dubnu se vypravila třída Včeliček na netradiční, ale 

velice zajímavou exkurzi. Cílem se stala pískovna Sklo-

písku Střeleč a. s. Po příjezdu vlakem do Hrdoňovic 

čekalo na děti překvapení - děti byly do pískovny odve-

zeny jeepy. Při projíţďce pískovnou se děti seznámily 

s technikou těţby písku, pozorovaly pracovní stroje i 

způsob odčerpávání vody a potom její další vyuţití 

k proplachování písku. A protoţe pískovnu děti navští-

vily v rámci ekoprojektu „Skřítek objevuje poklady Ze-

mě“, zahrály si na okraji pískovny na skřítky, kteří dolu-

jí pískovec, ale umí ho vyuţít ke stavbě tunelů, hradů, 

zámků apod. S velkým zájmem děti pozorovaly, jak se 

příroda rekultivuje. 

 

5. 5. 2009 proběhla v mateřské škole tvůrčí dílna 

s názvem „Maminka má svátek“. A setkání bylo oprav-

du tvůrčí. Maminky z pestré nabídky připraveného ma-

teriálu spolu s dětmi stříhaly, lepily a modelovaly kytič-

ky. Velmi mile nás překvapil velký zájem, bohatá účast 

maminek i babiček. 

 

14. 5. 2009 Děti ze třídy Broučků proţily společný 

výlet se svými kamarády z MŠ v Semilech. Navštívily 

mlýn v Roztokách u Semil a společně si pohrály na za-

hradě jejich mateřské školy. Poděkování za sponzorová-

ní výletu patří Oblastní charitě Sobotka. 

 

Návštěva chovatelského dne  
ve Staňkově Lhotě 

 
Na pozvání Agrochovu a. s. navštívily 20. května 

všechny děti „chovatelský den“. Připravený program 

byl bohatý. Kluky nejvíce zajímaly traktory, kombajny, 

nakladače a prospekty o strojích, děvčátkům se nejvíce 

líbilo malé telátko Fifinka, které vedla naše kamarádka 

Kristýnka Vitinová. Agrochov připravil i bohaté občer-

stvení. Tímto mateřská škola děkuje za pozvání. 

 

Výlet do ZOO 
Velkým záţitkem pro děti byl výlet do ZOO v Liberci. 

Počasí nám přálo, viděli jsme ţirafy, opice, zebry a do-

konce i krmení lachtanů a drezúru slonů. Zajímavá byla 

prohlídka „tropického lesa“ s dalšími exotickými zvířa-

ty. Největším záţitkem však bylo pozorování bílých 

tygrů. 

 

Co nás ještě čeká? 
 

4. 6. 2009 Oslava Dne dětí - společně se zástupci Policie 

ČR Jičín 

 

15. 6. 2009 Společný výlet předškoláků a ŠD ZŠ do 

Nepřívěce a sportovní hry u hotelu Ort 

 

24. 6. 2009 Karnevalový průvod po náměstí. Rozloučení 

s předškoláky 

 

                               Veronika Macounová, ředitelka MŠ 
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UZAVŘENÉ SŇATKY 

 
11. 4. 2009 hrad Kost 

David Čáp, Milovice a Markéta Bluďovská, Milovice 

25. 4. 2009 zámek Humprecht 
Viktor Špigl, Příchvoj a Jitka Malinská, Netolice 

25. 4. 2009 zámek Humprecht 
Remigius Machura, Rychnov nad Kněţnou a Kamila 

Hlaváčová, Loveč 

1. 5. 2009 hrad Kost 
Miroslav Mareš, Březina a Jitka Navrátilová, Bakov n.J.  

2. 5. 2009 hrad Kost 
Martin Gunia, Finsko a Katja Tröltzsch, Finsko 

9. 5. 2009 zámek Humprecht 
Petr Kozma, Jičín a Andrea Pivcová, Jičín 

16. 5. 2009 hrad Kost 
Josef Hlubůček, Příšovice, a Monika Návesníková,  

Příšovice 

30. 5. 2009 obřadní síň 

Petr Dařílek, Jičín a Jana Mrázová, Jičín 

JUBILEA  
 

občanů, kteří se doţili 80, 85, 90 a více let a mají trva-

lý pobyt v Sobotce a připojených obcích. 

  

        Dne 3. 5. 2009 oslavila 85. narozeniny paní Zdeň-

ka Linková, rodačka z Vlčího Pole, ale jinak celoţivot-

ně Soboťačka. Své jubileum v posledních letech pravi-

delně proţívá u sestry, dvojčete, v Harrachově. Tam se i 

letos sešla široká rodina a pobyt byl, jako vţdy, z velké 

části naplněný vzpomínkami na to, co bylo a radostí 

z toho, co je pokračování ţivota v těch, kteří jsou dnes 

mladí. Paní Linková byla z oslavy ještě plna dojmů, a 

tak ve svém vyprávění vzpomínala na společné podni-

kání s manţelem v soukromém pekařství i na další její 

pracovní působení v Dřevotvaru, v Jednotě a nakonec i 

v IZOLU v Sobotce. Ke koníčkům paní Linkové patřily 

vţdy ruční práce, šití, pletení, háčkování. Její vlastno-

ručně vyrobený a vyšitý krásný kroj byl ozdobou nejed-

né baráčnické události. 

       Nejstarší současnou ţijící jubilantkou, je 97letá 

Anna Drahoňovská z obce Lavice, která zde ţije ve 

staré škole jiţ od r. 1958. Škola jako taková tu jiţ dávno 

není - jen název pořád zůstává. Místo obklopené zelení 

působí tiše a příjemně, stejně jako drobná, usměvavá, 

stále upravená jeho obyvatelka. Před několika lety do 

nejbliţšího sousedství přišli mladí lidé a z druhé strany 

místo jiţ neţijících starousedlíků vyrostl nový objekt. 

Obě novinky jsou pro paní Drahoňovskou příjemnou 

změnou. I přes svůj vysoký věk se totiţ stále zajímá o 

dění kolem sebe, jen pomoc dcery a její rodiny uţ musí 

být častější, neţ tomu bývalo dříve. 

    Další oslavenkyní s datem narození 15. 5. 1929 je 

osmdesátiletá paní Zdenka Lamrová ze Kdanic. Naro-

dila se v Kutné Hoře, později se po přestěhování dostala 

na Chrudimsko, kde proţila dětství a školní léta. Výuční 

list na profesi modistka získala u soukromé firmy. Tuto 

 specializaci však přímo nikdy neuplatnila - nejbliţší 

profesí jí bylo celoţivotně šití. Dlouhá léta pracovala 

v textilní továrně v Liberci. V Liberci také s manţelem 

převáţnou část ţivota bydleli. Společně vychovali jednu 

dceru. Dnes uţ paní Lamrová ţije delší dobu v obci 

Kdanice, kde se pečlivě stará o domek, který 

s manţelem před časem přebudovali, pečuje o pejska a 

zahrádku a těší se na pravidelnou víkendovou návštěvu 

dcery a její rodiny. 

   Poslední květnovou jubilantkou je paní Marie Do-

nátová ze Sobotky. 85. narozeniny oslavila s rodinami 

svých tří dcer, s vnoučaty i pravnoučaty. A sešlost to 

byla veliká! Paní Donátová je na svůj věk docela 

v pohodě, snad jen těsně před narozeninami měla menší 

kolizi, a tak ji při oslavě zdobila ovázaná ruka. Určitě uţ 

teď je zase všechno v pořádku a paní Donátová můţe 

opečovávat zahrádku a těšit se z nového televizoru, kte-

rý ke svým narozeninám od gratulantů dostala. Ve 

vzpomínkách na aktivní pracovní ţivot vyprávěla o tom, 

jak šila v Nisatexu, vypomáhala ještě v důchodovém 

věku třeba v kuchyni ve Frutě… Vaření ji vţdy bavilo, a 

tak se zejména vnoučata vţdy těšila na babiččinu svíč-

kovou nebo domácí buchty a to platí i dnes. 

 Jubilantům jen to hezké, zdraví a pohodu. 

 

Jaroslava Vraná 

 

           
                   OPUSTILI NÁS NAVŢDY 

 
                                  duben 

Dne 15. dubna zemřela ve věku 88 let paní Marie Suchá 

z Obrub, Sobotka. Dne 16. dubna zemřel ve věku nedo-

ţitých 79 let pan Josef Kovařík ze Sobotky. 

                                     
                                  květen 
Dne 8. května zemřela ve věku nedoţitých 87 let paní 

Věra Šolcová ze Sobotky. Dne 11. května zemřel ve 

věku nedoţitých 94 let pan Bohuslav Škopán, truhlář 

z Libošovic. Dne 12. května zemřela ve věku 68 let paní 

Milada Pelcová z Dobšic. Dne 15. května zemřela 

v poţehnaném věku 98 let paní Dobromila Hanušová 

z Libošovic. Dne 18.května zemřel ve věku 92 let doc. 

JUDr. Dobromil Ječný, CSc. Z Prahy, válečný veterán, 

bývalý pracovník čs. zahraniční sluţby a publicista. 

 

 

 

Měl rád rodinu, práci ve Škodovce, kamarády - prostě 

ţivot. V předvečer soboteckého posvícení uplyne 5 let, 

co nás náhle opustil náš drahý manţel, tatínek a dědeček 

pan Jiří Kolda ze Sobotky. Na společně proţitá léta s 

láskou vzpomíná   

                                 Helena Koldová s rodinou 

 

 

19. května uplynulo 25 let od úmrtí paní Karolíny 

Kolumpkové a v červenci uplyne 23 let od pana Jana 

Kolumpka. Ti, kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. 

                  

              Dcera Jana Šanderová a syn Josef Kolumpek 

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ 
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ÚSPĚCH MÍSTNÍCH PĚVCŮ 

 
Na poslední chvíli došla do redakce zpráva, ţe smíše-

né pěvecké sbory STOJMÍR a BENDL  a  DOBROVAN 
uspěly na mezinárodním festivalu CANTATE CROATIA, 
který se konal 29.- 30.5. v chorvatské Pule.  Mezi pěvec-
kými sbory z Polska, Chorvatska, Francie, Rakouska a 
Itálie byly jedinými zástupci Česka. Podrobnosti o úspě-
chu i o činnosti sborů přineseme v příštím čísle ZŠS.   

53. ŠRÁMKOVA SOBOTKA 

4. – 11. 7. 2009 

 

 

 

ŠRÁMKOVA SOBOTKA ON-LINE  
aneb  

jazyk, literatura, škola a nová média 
 

Sobota, 4. července 2009 

13:00  lesopark pod Humprechtem  
          VÝLET PRO DĚTI A RODIČE S HRAMI A 

SOUTĚŢEMI 
       Sraz u kašny na náměstí.  
       Pořádá časopis Pastelka. 

15:00 zahrada Šrámkova domu  
ZAHÁJENÍ SEMINÁRNÍCH DÍLEN STUDENTŮ 

19:30 sál sokolovny 
VÁCLAV HAVEL - ODCHÁZENÍ 

Klicperovo divadlo Hradec Králové.  
Reţie: Andrej Krob. Vstupné  200 Kč. 

22:00 zahrada Šrámkova domu 
     ROPWERK 

      Koncert hudební skupiny  

Neděle, 5. července 2009 
 

10:00 sál spořitelny 
    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU A VY-
HLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŢE 
ŠRÁMKOVY SOBOTKY  Reţie: Josef Šlerka 
13:00 město, zakončení na Šolcově statku  

    POETICKÉ ODPOLEDNE 
    Čtení z oceněných prací Literární soutěţe 

Šrámkovy Sobotky 
    Účinkují lektoři a studenti. 

15:00 Šolcův statek 
    VERNISÁŢ NOVÉ VÝSTAVNÍ SÍNĚ ŠOLCO-
VA STATKU - GALERIE KARLA SAMŠIŇÁKA 

   Úvodní slovo Prof. PhDr. František Dvořák, CSc. 
    Zahájení výstav: OPĚT - Jan Kavan (grafika) a 

Stanislava Kavanová (sochy) 
        16:00 Šrámkův dům 

    JAN GRMELA: POŢÁR V OPEŘE (15 minut) 
    JACK LONDON: BÍLÝ TESÁK - fragmenty 

(cca 45 minut) 
     Poslech rozhlasové hry   

16:30 kostel sv. Maří Magdaleny 
    SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS: ARS 

ANTIQUA - PAŘÍŢ VE 13. STOLETÍ 
   Koncert duchovní hudby. Umělecký vedoucí - 

David Eben. Vstupné 120 Kč. 
19:30 Městské divadlo  

   KDYŢ SE ZE LVA STANE ŢELVA   
Studio Šrámkova domu v Sobotce 

FESTIVAL HUDBY A SPORTU  
PRO CELOU RODINU 

20.6. OD 11:00  
V AREÁLU KOLBIŠTĚ POD HUMPRECHTEM 

 
HUDEBNÍ STAGE: 

UDG, MEDVĚD 009, RYBIČKY 48,  
NIGHTWORK, NICELAND, SEVEN, L.O.S.,  

KOČKY NEBEREM 
 

SPORTOVNÍ STAGE: 
VEHICLE MIRACLE BMX EXHIBITION, CAPO-

EIRA, FOOTBAG, FOTBAL FREESTYLE, PAINT-
BALLOVÉ HŘIŠTĚ, MUAY THAI A DALŠÍ 

 
DĚTSKÝ PROGRAM: 

SOUTĚŢE, VÝTVARNÁ DÍLNA A DALŠÍ 
BENEFIČNÍ TURNAJ HVĚZD (LUKÁŠ VACULÍK, 
ONDŘEJ VETCHÝ, RADIM VRBATA) V LIDSKÉM 
FOTBALU VE PROSPĚCH DĚTSKÉHO DOMOVA 

KRNSKO 
 

VSTUPNÉ:  
V PŘEDPRODEJI 169,-, NA MÍSTĚ 199,- 

www.sobofest.cz 

PODĚKOVÁNÍ 

19. 5. navštívil 

Sobotku vnuk s 

manţelkou a 

pravnuk sobotec-

kého rodáka ar-

chiváře Františka 

Dvorského.  Ro-

dina Dvorských 

se rozhodla So-

botce věnovat 

zbylou písemnou 

pozůstalost svého 

předka. Jedná se 

převáţně o ruko-

pisné poznámky 

a fotografie . 

MKS Sobotka a 

Město Sobotka 

t ímto rodině 

Dvorských srdeč-

n ě  d ě k u j í .            

                -JAN- 

Ing. Milan Dvorský a ing. Radoslav 
Dvorský. Pravnuk a vnuk F. Dvor-
ského před pamětní deskou svého 

předka na soboteckém náměstí 
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   CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO ANEB TĚŢKÝ 
OSUD POCTIVÉHO ANGLICKÉHO  

   STRAŠIDLA   
Studio Šrámkova domu v Sobotce 

   O STROMU, KTERÝ NEMĚL BÝT NALEZEN  
Divadelní spolek Třesky Plesky Běchary.  

Vstupné 30 Kč. 
  21:30 zahrada Šrámkova domu | městský park 

    SKUTR - La petit Mort (Malá smrt)   
Poetické fyzické divadlo. 

Reţie: Adéla Laštovková-Stodolová   
 

Pondělí, 6. července 2009 
 

09:00 sál spořitelny 
      Mgr. Jan Lukavec - KNIHOVNA 21. STOLETÍ 

      Přednáška  
09:00 - 12:00 prostory Mateřské školy 

  TVŮRČÍ DÍLNY ČASOPISU PASTELKA 
 Výtvarná, hudební, rukodělná a pohybová dílna 

13:30 zahrada Šrámkova domu  
  Mgr. Kateřina Slušná - AUTORSKÉ PRÁVO NA 
INTERNETU (CREATIVE COMMONS) Seminář 

15:00 Lapidáium Galerie Karla Samšiňáka  
- Šolcův statek 

     VERNISÁŢ VÝSTAVY: PETR KAVAN - SOCHY 
16:00 Šrámkův dům 

    FRÁŇA ŠRÁMEK: LÉTO  
    Poslech rozhlasové hry 

17:00 zahrada Šrámkova domu  
    AUTORSKÉ ČTENÍ - MILOSLAV TOPINKA 

   19:30 Městské divadlo 
    ARNOŠT GOLDFLAM -  STARÁ BÁBA TANČÍ 
    Divadlo U Valšů v Praze. V hl. roli Ljuba Sko-

řepová. Reţie: Akram Staněk VSTUPNÉ 100,- Kč  
22:00 zahrada Šrámkova domu  

    PÍLE PŘEDCHÁZÍ PÁD 
Jiří Weinberger s přáteli 

    
Úterý, 7. července 2009 

 
09:00 sál spořitelny 

  PaedDr. Jana Vejvodová, CSc. -  E-LEARNING 
VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERAUTU-

RY  -   MÝTY A REALITA   Přednáška 
    11:00 sál spořitelny 

    PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ FRAUS 
13:30 sál spořitelny 

   doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc. : 
INTERAKTIVNÍ ČÍTANKA 

    PhDr. Jana Černá: ELEKTRONICKÁ ČÍTANKA 
    Mgr. Martin Kuneš : PRÁCE S INTERAKTIVNÍ 

VÝUKOVOU TABULÍ Seminář 
16:00 Šrámkův dům 

 KAREL ČAPEK: VÁLKA S MLOKY (105 minut)
Poslech rozhlasové hry 

17:00 zahrada Šrámkova domu  
AUTORSKÉ ČTENÍ - PAVEL GÖBL 

    19:30 Městské divadlo 
 DEA LOHER - TETOVÁNÍ 

 Činoherní studio Ústí nad Labem. Reţie: Natálie 
Deáková a Vladimír Čepek 

    Vstupné 80 Kč. 

22:00 zahrada Šrámkova domu  
EKG SPECIÁL: O LÁSCE A RÁJI 

   Účinkují Igor Malijevský, Jaroslav Rudiš a další.    

Středa, 8. července 2009 
 

09:00 sál spořitelny 
Mgr. Eva Lehečková - ČEŠTINA NA INTERNETU 

Přednáška. 
11:00 sál spořitelny 

    PREZENTACE INTERNETOVÉ JAZYKOVÉ 
PŘÍRUČKY - Mgr. Jan Chromý  
13:30 zahrada Šrámkova domu 

Mgr. D. Šrajerová  - ČESKÝ NÁRODNÍ KORPUS 
16:00 Šrámkův dům 

    ZDENĚK SVĚRÁK: KRÁPNÍK A FRANTIŠKA 
(36 minut) Poslech rozhlasové hry 

17:00 zahrada Šrámkova domu  
    AUTORSKÉ ČTENÍ -  SYLVA FISCHEROVÁ 

19:30 sál spořitelny 
 JIŘÍ SEYDLER - JIŘÍ ŠLUPKA SVĚRÁK: JANÍK, 

HOJAHOJ, ZBOJNÍK 
    Východočeské divadlo Pardubice. Reţie : Jiří 

Seydler. Vstupné 80 Kč. 
22:00 zahrada Šrámkova domu  

THE ANGLIČAN – účinkuje  Scott Lee Hansen 
 

Čtvrtek, 9. července 2009 
 

09:00 sál spořitelny 
Mgr. Josef Šlerka -  LITERÁRNO A NOVÁ MÉDIA 

   Přednáška 
11:00 sál spořitelny 

    PREZENTACE PROJEKTU VOKABULÁŘ 
WEBOVÝ 

    PhDr. Alena M. Černá, PhD. a Boris Lehečka 
13:30 zahrada Šrámkova domu  

Josef Šlerka - GOOGLE JAKO ZBRAŇ 
Seminář 

16:00 Šrámkův dům 
  PETR SCHREINER: ZPÁTKY NA LUČNÍ VRCH 

(. Poslech rozhlasové hry..) 
 17:00 zahrada Šrámkova domu  

    AUTORSKÉ ČTENÍ - TOBIÁŠ JIROUS 
19:30 Městské divadlo 

    JEŢEK A ČÍŢEK - PIXY 
Futuristické divadelní představení. Reţie: Jakub 

Balabán. Vstupné 80 Kč. 
22:00 zahrada Šrámkova domu  

 MICHAL BYSTROV & VOJTĚCH KOUŘIMSKÝ 
Koncert 

Pátek, 10. července 2009 
 

09:00 sál spořitelny 
Adam Javůrek - PSANÍ PRO STARÁ A NOVÁ 

MÉDIA - Přednáška 
11:00 sál spořitelny 

 PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ TYMPANON 
13:30 zahrada Šrámkova domu  

    Martin Kopta -  WORKSHOP PSANÍ NA IN-
TERNET    Seminář 
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16:00 zahrada Šrámkova domu  
 AUTORSKÉ ČTENÍ LITERÁTŮ Z INTERNETO-

VÝCH ČASOPISŮ  
(Hana Hadincová, Jonáš Hájek, Nela Hanelová, 
Eva Košinská, Ondřej Lipár, Jitka N. Srbová a  

Ladislav Zedník) 
19:30 sál spořitelny 
    VEČER DÍLEN 

 

 Sobota, 11. července 2009 
 

09:00 zahrada Šrámkova domu  
    PŘEDSTAVENÍ DĚTSKÉ DÍLNY 
10:00 zahrada Šrámkova domu 

PRAŢSKÉ MARIONETY: HUDBA KOLEM NÁS 
Divadlo pro děti 

 

Od pondělí do čtvrtka vţdy  
ve 22:00 FILMOVÝ KLUB 

Od 4. 7. do 7. 7. proběhne 2. setkání učitelek ma-
teřských škol, které pořádá měsíčník Pastelka spo-

lečně s MŠ Sobotka. 
V průběhu festivalu vychází časopis SPLAV! 

Festival se koná pod záštitou Rady Krajského úřa-
du Královéhradeckého kraje a za finanční podpory  

Ministerstva kultury ČR. 

POŘADATELÉ: 
Městské kulturní středisko Sobotka 

Město Sobotka 
Občanské sdruţení SPLAV! 

NIPOS- ARTAMA Praha 
Impuls Hradec Králové 

EXOD Sobotka 
Občanské sdruţení Šrámkova Sobotka 

Základní škola Sobotka 
Mateřská škola Sobotka 

 
www.sramkovasobotka.cz 

www.sobotka.cz 
www.splav.cz 

SOBOTECKÝ JARMARK  
a 

FESTIVAL ŘEMESEL 

SOBOTA 22. 8. 2009 

 Novým organizátorem jarmarku je občanské 
sdruţení Jarmark, které bude na přípravě akce 

spolupracovat s Městem Sobotka, Sborem dobro-
volných hasičů Sobotka, MKS Sobotka a KPMS. 

 

VÝBĚR Z PROGRAMU: 

 Zpravodaj Šrámkovy Sobotky vydávává  
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO SOBOTKA 

nám. Míru 3, 507 43 Sobotka, tel. 493 571 618 
e-mail: mks@sobotka.cz, www.sobotka.cz 
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Uzávěrka dalšího čísla 31. 7. 2009 

TANEČNÍ 2009 
12. 9. - 27. 11. 2009  sokolovna v Sobotce 

 
Zápis do konce července v MIC ! 

 Další informace v MIC , na tel. 493 571 587 a na 
www.sobotka.cz 

NOVINKA! Zápis do kurzu pouze v párech.  
Kurzovné činí 1 200 Kč/os. 

KINEM AT OGR AF B R AT ŘÍ  Č AD ÍKŮ  
LETOS V SOBOTCE BOHUŢEL NEBUDE 
 
 Z ekonomických důvodů povede trasa pojízdného 
kina po větších městech. MKS Sobotka bude přes-
to s KBČ jednat o opětovné zařazení Sobotky do 
trasy kinematografu na příští rok.    

                                                                    -JAN- 
  

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND 
Slavná revivalová kapela postavená na písničkách 

Banjo Bandu Ivana Mládka. 
BRUTUS 

Legenda rockové taneční zábavy  
poprvé v Sobotce. 

PRAGUE SKA CONSPIRACY 
Praţská  formace vycházející z jamajského ska. 

ELVIS PRESLEY revival band 
Skvělá show nezapomenutelných hitů Elvise Pres-

leyho v podání Vladimíra Lichnovského.  
PETRA JANŮ 

Koncert známé popové zpěvačky. 
KANTOŘI 

Česká folková skupina, která se zaměřuje přede-
vším na české a moravské lidové písničky. 

STRICTLY COMMERCIAL 
Rock - pop - funky skupina. 

BEATLES VETERAN CLUB  
Jičínský revival nejznámější skupiny. 

TÁBORANKA 
Dechová hudba z Lomnice nad Popelkou. 

DIVADLO VOSTO5 
Alternativní divadelní sdruţení. 

DIVADLO KULICH 
Divadlo pro děti. 

 
Na náměstí po celý den široký sortiment občer-

stvení a stánků s jarmarečním zboţím. 
V městském parku tradiční festival uměleckých 

řemesel.  
VSTUPNÉ 70 Kč. 

 


