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     CENA 12 Kč  1 ROČNÍK XLVII                                 LEDEN - ÚNOR 2010 

                                             KULTURNÍ AKCE V SOBOTCE : 
 
20. 2.  20:00  sokolovna - SOBOTECKÝ PLES – hraje Cargo a Zdeněk Vranovský 
27. 2.  14:30  sokolovna - DĚTSKÝ KARNEVAL - hry a soutěţe pro děti 
13. 3.  20:00  sokolovna - HASIČSKÁ MERENDA - hraje Seven 
14. 5.  19:30  Městské divadlo - ABY BYLO JASNO -  divadelní představení s Janem 
Rosákem a Danou Homolovou v hlavních rolích 

ZPRAVODAJ 
ŠRÁMKOVY SOBOTKY 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  SOBOTKA 
ZA ROK 2009  

Zpráva byla přednesena na valné hromadě dne 23. ledna 2010 v kulturní místnosti SDH Sobotka. 

Hasiči a pozvaní hosté se zde opět po roce sešli, aby zhodnotili svoji činnost nejen hasičskou, ale i společenskou.  

Členská základna má 97 členů. V uplynulém roce bylo 12 členských a 2 výborové schůze, přičemž průměrná 

účast na členských schůzích byla 19 členů.                            (pokračování na str. 2) 

Výroční schůze SDH Sobotka se konala 23. ledna 2010.                      foto J. Janatka 
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Poţáry a technické zásahy 2009   
 V loňském roce proběhlo 31 zásahů: 11 poţárů,  

8 autonehod, 10 technických zásahů a dvakrát odchyt a 

likvidace obtíţného hmyzu. U těchto nehod zasahovalo 

průměrně 6 členů, kteří odpracovali 328 hodin. 

Dále jsou uvedeny největší a nejobtíţnější zásahy 

v roce 2009:  

23. 2.  Rozsáhlý poţár rodinného domu v Oseku č.p. 54 

u p. Bártka. Zde byla nasazena technika Cas 16,  Cas 32 

a technika z HZS Jičín. 

24. 5. Dopravní nehoda  dvou osobních automobilů 

v prostoru autobazaru v Sobotce u p. Nováka. 

23. 7. Šest technických  zásahů při rozsáhlé ţivelné po-

hromě, která proběhla po celé republice. 

1. Libošovice, Pleskoty - padlé stromy. 

2. Libošovice - střecha rodinného domu. 

3. Sobotka, Stéblovice - padlé stromy na vozovku. 

4. Sobotka, Matice -  padlé stromy na vozovku. 

5. Osek, Sobotka, Spyšova - padlé stromy na vozovku. 

6. Sobotka, koupaliště - padlý strom na střechu chat-

ky. 

Poţární asistence 
21. 2. Asistence na Soboteckém plese. Akce se zúčastni-

li 2 členové, odpracováno bylo 12 hodin. 

19. 6. - 21. 6. Asistence na Sobofestu.  Akce se zúčast-

nilo 17 členů, odpracováno bylo 510 hodin. 

8. - 9. 8.  Asistence na jezdeckých závodech. Akce se 

účastnili 2 členové, odpracováno bylo 12 hodin.  

9. 8. Asistence na autokrosu v Dolním Bousově. Akce 

se zúčastnili 2 členové, odpracováno bylo 12 hodin. 

21. - 23. 8. Asistence na Soboteckém jarmarku. Akce se 

zúčastnilo 16 členů, odpracováno bylo 270 hodin. 

5. 9. Asistence na autokrosu v Dolním Bousově. Akce 

se zúčastnili 4 členové, odpracováno bylo 40 hodin.  

26. 12. Asistence na Štěpánské zábavě. Akce se zúčast-

nili 3 členové, odpracováno bylo 18 hodin.  

 

  Během loňského roku byly provedeny násle-
dující prospěšné a potřebné práce pro SDH i 
pro město Sobotka: Údrţba a oprava hasičské tech-

niky na STK, zazimování hasičské techniky, oprava 

podlahy v klubovně, úklid prostoru v areálu hasičské 

zbrojnice, příprava a samotný průběh oslav výročí SDH 

Sobotka. Celkem bylo odpracováno 730 hodin. Mimo to 

se během roku konala 4 cvičení druţstev s průměrnou 

účastí 9 členů a odpracováno bylo 54 hodin. A  jako 

kaţdý rok, tak i loni, proběhly dva sběry ţelezného šro-

tu. Dne 4. 4. se sebralo 22 620 kg za účasti 16 členů, 

odpracováno bylo 80 hodin. Dne 31.10. se sebralo 11 

510 kg za účasti 17 členů, odpracováno bylo 80 hodin. 

  Dne 7. 3. byla uspořádána tradiční hasičská  merenda 

v sále sokolovny, na organizačním zajištění se podílelo 

v průměru 20 členů, celkem se odpracovalo 334 hodin. 

24. - 26. 4. se členové SDH Sobotka zúčastnili meziná-

rodního setkání v polské Sobótce. 

Ve dnech 4. - 5. 7. a 25. 7. členové SDH Sobotka drţeli 

sluţbu s profesionálními hasiči HZS Jičín. Tato zkuše-

nost byla  velikým přínosem. 

23. 10. se 3 členové zúčastnili oslav 140. výročí zaloţe-

ní  Sokola a 80 let sokolovny v Sobotce. 

24. 10. se 1 člen zúčastnil shromáţdění představitelů 

SDH okresu Jičín ve Slatinách. 

6. -7. 11. proběhlo cyklické školení velitelů v prostorách 

HZS Jičín za účasti 2 členů. 

14. 11. proběhlo cyklické školení strojníků v prostorách 

HZS Jičín za účasti 8 členů. 

22. 11. se 1 člen zúčastnil volebního zasedání  Obce 

baráčníků v Sobotce. 

Dne 16. 5. proběhly oslavy 135. výročí založení 

SDH v Sobotce. 

V úvodu oslav, které  bohuţel doprovázela nepřízeň 

počasí, prošel Sobotkou slavnostní průvod  a poté se 

uskutečnila okrsková soutěţ a soutěţ  O pohár p. Šedi-

vého.  

Po příchodu na kolbiště pod Humprechtem byli přiví-

táni nejen čestní hosté, ale zejména soutěţní druţstva 

pozvaných sborů dobrovolných hasičů. V areálu hasič-

ské zbrojnice probíhala ukázka poţární techniky SDH 

Sobotka a hostujících sborů. Oslav se zúčastnili tito 

hosté: HZS Mladá Boleslav, HZS Škoda Auto a.s. Mla-

dá Boleslav, HZS Jíčín, SDH Rohatsko, SDH Fulnek, 

SDH Sobotka, SDH Mnichovo Hradiště, Obec baráční-

ků Sobotka a polští kolegové ze Sobótky. V rámci oslav 

se uskutečnila soutěţ sedmi poţárních druţstev. Umístě-

ní druţstev SDH Sobotka v této soutěţi bylo následují-

cí : Muţi –  1.  a  2. místo, ţeny – 2. místo, mladší ţáci –  

 1. místo, dorost –  1. místo. Mimo soutěţ proběhl závod 

o putovní pohár Františka Šedivého s SDH Fulnek. Ví-

tězem se stal SDH Sobotka. 

  Během loňského roku byly předány dary členům 

sboru u příleţitosti jejich ţivotního jubilea: 

Karel  Chýle – 60 let, Josef  Macoun – 55 let, Franti-

šek Petřík – 75 let, Josef  Vejnárek – 75 let, Miloslava 

Javůrková – 60 let, František Staška – 85 let, Karel Rý-

balo – 55 let. Dále byly předány svatební dary manţe-

lům Jirků a Mrhálkovým. 

  Na závěr této zprávy patří dík všem členům SDH 

Sobotka, sponzorům a těm, kteří s hasiči spolupracují.  

V neposlední řadě patří poděkování Městu Sobotka za 

pomoc a podporu  činnosti. Mnoho zdraví, úspěchů a 

osobní pohody v roce 2010. 

    

Zpráva o činnosti byla vypracována dle zápisů 

v jednatelské knize bratrem Milanem Bázlerem a brat-

rem Josefem Moravcem. 

        Seznam členů výboru SDH Sobotka  

           pro volební období 2010 aţ 2015 

Funkce Jméno 

Starosta Jaroslav Elebrant  

Náměstek František Huňat  

Tajemník Milan Bázler  

Velitel Josef Moravec  

Zástupce velitele Ondřej Horčík  

Hospodář Ivana Odlerová  

Referent mládeže I. Odlerová a  Mir.Horčíková  

Referent MTZ Vlastimil Štajer  

Revizní komise 
Marie Moravcová (předseda) 

Jos. Horčík ml., Jar. Huňatová  

Kulturní referent  I. Odlerová , Mir. Horčíková  

Členy výboru zvolili členové SDH Sobotka dne 23. 1. 
2010 a následně 30.1. na výborové schůzi byli uvedeni 
do těchto funkcí. 
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V informacích starosty a místostarosty vzali zastu-

pitelé kromě jiného na vědomí informaci o  rozhodnutí 

Ministerstva kultury ČR, kterým je dům č.p.6 na náměs-

tí Míru prohlášen za kulturní památku. 

 

26. veřejné zasedání zastupitelstva  
 

Za účasti 12 zastupitelů se dne 2. února 2010 konalo 

26. veřejné zasedání zastupitelstva města Sobotka. 

Po volbě návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jmeno-

vání zapisovatelky zastupitelé vyslechli a vzali na vědo-

mí informace z jednání finančního a kontrolního 

výboru.  
 

Finanční výbor se zabýval návrhem rozpočtového 

opatření č. 8/2009, dále návrhem rozpočtu na rok 2010 a 

rozpočtovým výhledem na léta 2011-2013. Finanční 

výbor doporučil zastupitelstvu všechny tři návrhy 

schválit.  

 

Kontrolní výbor provedl kontrolu plateb rekreačního 

poplatku. Ubytovací sluţby v současné době nabízí ve 

městě a okolí celkem 12 subjektů. V minulém roce po-

platek uhradilo 7 ubytovatelů. Na poplatcích bylo vy-

bráno 19 750 Kč. Poplatky od drobných prodejců za 

uţívání veřejného prostranství představují za minulý rok 

příjem 27 210 Kč. Kontrolní výbor provedl kontrolu 

plateb nájmů z bytových a nebytových prostor a zkont-

roloval rovněţ zápisy z jednání rady a zastupitelstva za 

druhé pololetí roku 2009. 

 

Zastupitelé schválili Rozpočtové opaření č. 8/2009, 

kterým se upravuje rozpočet k 31. 12. 2009 v příjmové a 

výdajové části ve výši  42 547 770 Kč. 

 

Návrh rozpočtu města na rok 2010 byl zveřejněn na 

úřední desce MěÚ od 17. 12. 2009 do 11. 1. 2010. Pří-

pravou rozpočtu se MěÚ a následně i zastupitelé zabý-

vali velmi podrobně a důsledně. Velká pozornost byla 

věnována zejména jeho příjmové části.  

 

Například daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin-

nosti by měla do rozpočtu přinést částku 2 728 000,-Kč, 

daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné 

činnosti 1 124 000 Kč a daň z přidané hodnoty 6 280 

000 Kč. Ve vybíraných poplatcích představuje nejvyšší 

příjem platby za komunální odpad (1 428 000 Kč), 

správní poplatky (300 000 Kč) a poplatky z provozu 

výherních hracích přístrojů (200 000 Kč). Daň 

z nemovitosti představuje příjem ve výši 2 020 000 Kč. 

 

Dotace na výkon státní správy by se měla pohybovat 

ve výši 2 543 000 Kč. Zámek Humprecht by měl v roce 

2010 přinést do městského rozpočtu příjem ve výši 1 

080 000 Kč, koupaliště 160 000 Kč.  

Celkovým návrhem rozpočtu se zastupitelstvo zabýva-

lo i na svém pracovním jednání, které předcházelo ve-

řejné schůzi. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města 

na rok 2010 jako schodkový:  v příjmové části ve 

výši 35 120 000 Kč a ve výdajové v částce 38 520 000 

Kč s tím, že schodek je kryt z rezerv minulých let v 

částce 3,4 mil. Kč. 

25. veřejné zasedání zastupitelstva  
 

Zasedání zastupitelstva města Sobotka se uskutečnilo 

17. prosince 2009 za účasti 13 zastupitelů. 

 

Po schválení programu  zasedání a volbě návrhové 

komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky, zastupitelé 

vyslechli zprávu z jednání finančního výboru. Jeho 

schůze se konala 3. prosince 2009. Výbor projednal 

rozpočtové opatření č. 8/2009 (úpravu rozpočtu města) a 

doporučil je zastupitelstvu ke schválení. Členové výbo-

ru se seznámili s rozpočtovým výhledem na léta 2011 – 

2013. Je v něm počítáno s niţšími daňovými příjmy 

v důsledku trvající ekonomické krize. Finanční výbor 

doporučil, aby zastupitelstvo tento výhled schválilo. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu z jednání fi-

nančního výboru. 

 

Rozpočtová opatření č. 6 a 7/2009 aktualizovala roz-

počet města v příjmové a výdajové části na 41 878 770 

Kč.  Obě úpravy rozpočtu zastupitelstvo schválilo. 

 

Na 19. veřejném zasedání zastupitelstva byly schvále-

ny aktualizované cíle Programu regenerace městské 

památkové zóny Sobotka  pro nadcházející období. Na 

tomto základě byl pověřen ing. arch. Libor Som-

mer  vypracováním nového Programu regenerace MPZ 

Sobotka na roky 2009 – 2015. Seznam navrţených akcí 

je vyčíslen v hodnotě 274 150 000 Kč. Cíle programu 

jsou v souladu s ostatními cíli rozvoje města. Kompletní 

dokumentace Programu regenerace MPZ Sobotka je 

k nahlédnutí na městském úřadě. Zastupitelstvo Pro-

gram regenerace městské památkové zóny na léta 

2009 – 2015 schválilo. 

 

Město provádí výstavbu kanalizace. Jedná se o akci 

Sobotka - Osek „Kanalizace a čistírna odpadních vod“, 

realizovanou v letech 2007 – 2011. Nyní je v plánu 3. 

etapa. Město obdrţelo rozhodnutí Státního fondu ţivot-

ního prostředí o poskytnutí podpory na spolufinancová-

ní projektu. Celkové náklady představují 47 643 555 

Kč. Z evropských fondů pro regionální rozvoj činí pod-

pora 26 232 655 Kč, dotace Státního fondu ţivotního 

prostředí 1 543 097 Kč. Město musí rozpočet akce do-

rovnat z vlastních zdrojů částkou 3 086 195 Kč. Zastu-

pitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí Státního fondu 

životního prostředí o poskytnutí podpory na akci 

Sobotka – Osek „Kanalizace a čistírna odpadních 

vod“ – 3. etapa a pověřilo starostu města dalším jed-

náním směřujícím k podpisu smlouvy. Zastupitelé 

rovněţ schválili dodatek ke smlouvě o sdruţení finanč-

ních prostředků, o provozování a následné koupi mezi 

Městem Sobotka a Vodárenskou a obchodní společností 

Jičín a přijetí úvěru od Komerční banky na financování 

3. etapy kanalizace ve výši 6 milionů Kč se lhůtou splat-

nosti 6 let.  

RADNICE  INFORMUJE 
zprávy z Městského úřadu 
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ny“, ostatní hlasy se přidaly, prostorem zněl jeden velký 

chór. Následovaly další koledy, aţ nakonec zazněla pí-

seň „Narodil se Kristus Pán“. Po pěveckém výkonu se 

kaţdý rád občerstvil a ochutnal ze sladké nabídky. Man-

ţelé Huňatovi se starali o přísun tekutin, kaţdý si dal, na 

co měl chuť. Volná zábava příjemně plynula, bylo hod-

ně povídání, slyšet byl smích, v místnosti vládla nádher-

ná předvánoční atmosféra a to je dobře, proto tato zase-

dání baráčníci konají, aby se  rozvinulo mezi lidmi přá-

telství, tolerance a  porozumění. Nezapomněli jsme ani 

na sousedy a tetičky, kteří odešli z tohoto světa a věno-

vali jim vzpomínku. 

V dobré společnosti a zábavě čas utíká velmi rychle. 

Za okny uţ padla tma, dokonce sem tam začaly poleto-

vat sněhové vločky. Přišel čas se rozloučit. Vyřčena 

byla ještě poslední přání k Vánocům,  slova na shleda-

nou a zamávání. Klubovna osiřela, zbyl jen hřejivý pocit 

z krásného odpoledne a velké odhodlání pustit se do 

další práce pro baráčnickou obec Sobotka v novém roce 

2010. A na to se uţ společně s Vámi těšíme. 

 

       Za obec baráčnickou Z. Hejnová – místorychtářka 

 
 

Ţivý betlém na náměstí v Sobotce 
 

Do městečka pod Humprechtem přišla opravdová zi-

ma. Střechy domů i dřevěných roubenek pokryl bílý 

sníh a na jejich okna mráz maluje různotvaré obrazce. 

 I náměstí a s ním rozsvícený vánoční strom je pokryt 

bílou sněhovou peřinou. Do Sobotky přišel čas vánoční. 

Sobotečtí baráčníci se ţáky ZŠ v Sobotce si pro toto 

sváteční období jiţ tradičně připravili ukázku ţivého 

betlému se zpíváním koled. Letos jsme veřejnost společ-

ně pozvali na neděli 20. 12. od 10 hodin pod vánoční 

strom na zhlédnutí pořadu, který si ţáci ZŠ a baráčníci 

připravili. Dříve neţ předvedly své umění děti, zahrála 

nám dechová hudba pana Ţďánského a zazpívali sólisté 

souboru několik známých koled. Výkon hráčů na decho-

vé nástroje byl obdivuhodný, kdyţ si uvědomíme, ţe na 

teploměru byla naměřena teplota minus deset stupňů. 

Po dechové hudbě uţ přišel na řadu hlavní program.  

K vidění byly jesličky, ve kterých spokojeně spinkal 

„Jeţíšek“,  bděli Panna Maria, Josef, pastýři, Tři králo-

vé, ale i zvířátka, beránek s ovečkou, horská koza. Pak 

uţ malí zpěváci za doprovodu elektrických klávesnic a 

pana učitele Bady zpívali jednu krásnou koledu za dru-

hou. Přihlíţející rodiče i ostatní návštěvníci se rádi ke 

zpěvu přidali. Pro všechny děti byl připraven skromný 

balíček sladkostí. 

I letošní setkání na náměstí bylo příjemným začátkem 

očekávání příchodu nejkrásnějších svátků v roce – Vá-

noc. Celé dopoledne se neslo v příjemné atmosféře, 

naplněné porozuměním, láskou, vlídností a tolerancí. 

Přejeme našemu městečku a lidem v něm, aby tato at-

mosféra vydrţela po celý příští rok. 

Hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2010 přejí sobotečtí 

baráčníci   

                                                                                                                                                                                           

Z. Hejnová -  místorychtářka 

 

 

S rozpočtem města souvisí i rozpočtový výhled na 

léta 2011 – 2013. Jde o orientační výhled, který nastiňu-

je finanční situaci města pro nejbliţší roky. Povinnost 

zpracovat takový výhled vyplývá ze zákona. Rozpočto-

vý výhled se kaţdoročně aktualizuje podle skutečného 

hospodářského výsledku daného roku. Za pozornost 

stojí zejména skutečnost za rok 2009, kdy konsolidova-

né příjmy byly zhruba 41, 3 mil. Kč, výdaje 39, 3 mil. 

Kč a hotovost běţného roku se tak zvýšila o cca 2 milio-

ny Kč. Hotovost na účtech na konci minulého roku čini-

la 10 682 000 Kč, coţ je nejvyšší hotovost za posled-

ních pět let. Rozpočtový výhled byl schválen. 

 

V pravidelných informacích starosty a místostaros-

ty informoval starosta města zastupitele o podnětu 

kulturní komise na hledání názvu pro novou ulici u 

„obecňáku“ (parcely pro výstavbu rodinných domů). 
Návrhy se předběžně zabývala rada města: požádala 

základní školu o spolupráci a vyzvala žáky ke spoluprá-

ci při hledání vhodného pojmenování nové ulice. Bylo 

podáno celkem 32 návrhů. Rada města by měla ve spo-

lupráci s kulturní komisí předložit zastupitelstvu 2 – 3 

návrhy k posouzení. Pro volbu názvů ulic platí i určitá 

pravidla. Jméno ulice by mělo být srozumitelné, pokud 

možno jednoslovné. Zastupitelstvo vybralo ze svých čle-

nů tři zastupitele, kteří jako „pracovní komise“ návrhy 

posoudí a spolu s vlastním vyjádřením je předloží zastu-

pitelstvu ke schválení. 

 
                                                                             -MJ- 

 
OBEC BARÁČNÍKŮ 

 
Baráčníci v čase adventním. 

 

Stalo se dobrou tradicí, ţe si konšelstvo baráčnické 

obce Sobotka zve své členy na vánoční posezení. Také 

letos jsme zůstali věrni této tradici a zasedání napláno-

vali na sobotu 12.12. od 14 hodin do klubovny sobotec-

kých hasičů. 

Tetičky vánočně vyzdobily prostory klubovny, na 

stoly poloţily bílé ubrusy, ozdobily je větvičkami jehlič-

nanu. Uprostřed stál malý vánoční stromek.  A také 

svíčky, které k těmto svátkům neodmyslitelně patří.  Pro 

všechny přítomné jsme měli připraveno občerstvení  -  

vinnou bílou klobásu. Většina pozvaných nám přinesla 

na ochutnání své napečené cukroví, vánočku, buchtu s 

krémem, s ovocem, štrúdl, slané pečivo, jednohubky, 

sýr i klobásku, chléb s domácím sádlem a jiné. Výběr 

byl velký a chutě rozmanité. 

Po druhé hodině se sál ponořil do šera, zapálili jsme 

svíčky, hlasy utichly. Vánoční zasedání začalo. Rychtář-

ka teta Rulcová všech 42 přítomných přivítala. Poděko-

vala, ţe si našli čas v tomto rušném období příprav a 

přišli se mezi baráčníky bavit. Všem pak popřála krásné 

proţití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí v novém 

roce.  K přání se přidala i švandymistrová teta Paţouto-

vá, vzdělavatelka teta Novotná, syndik soused Vejnárek. 

Vyuţili jsme i přítomnosti souseda Dvořáka a poděko-

vali mu za sponzorský dar na naše výroční zasedání a 

předali dárek. Pak uţ naše zpěvačky ze sboru Stojmír-

Bendl nasadily tón na první koledu  „Nesem Vám novi-
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DO SOBOTECKÉ KNIHOVNIČKY 
 

Karel Smrţ: Literární juvenilie. Uspořádal Karel 
Tabery. Grafická úprava Václav Ševčík. Vydala 
Knihovna Václava Čtvrtka Jičín 2009, 136 s.  

 
Jedním z nejslavnějších, ale doma nejzapomínanějších 

Soboťáků, kteří se ke svému rodišti vţdy hlásili, je ing. 

Karel Smrž (1897-1953). Pocházel z učitelské rodiny, 

ţil a studoval v Hradci Králové, v Jičíně a v Praze, ale 

do Sobotky se stále vracel, hlavně o prázdninách. 

Úspěšně zde hrál i ochotnické divadlo v druţině Fráni 

Šrámka, mj. Jana Skalníka v jeho Létě. Jednu jeho hru 

mu kolegové v Sobotce inscenovali. Po celý ţivot se 

věnoval filmu, napsal mnoho odborných i populárních 

kníţek, dokonce i detektivku Muţ s kinamem, redigoval 

filmové časopisy, v roce 1933 vydal v Druţstevní práci 

své nejznámější dílo, rozsáhlé Dějiny filmu. Nakonec 

byl docentem dějin filmu na Akademii múzických umě-

ní v Praze. 

Tato drobná kníţka, vydaná současným nejlepším 

znalcem Smrţova ţivota a díla, nám představuje dosud 

málo známou stránku Smrţova díla – jeho mladistvou 

literární tvorbu. Část z těchto veršů, drobných próz, 

dramatických pokusů a kritik publikoval v časopise Vi-

nobraní, většina však zůstala v rukopise a teprve nyní 

máme příleţitost se s nimi seznámit. 

 Mnohé tyto literární pokusy stejně jako otištěné re-

produkce Smrţových obrazů (Humprecht, Trosky) se 

hlásí k Sobotecku. Můţeme si přečíst básnické texty 

Sobotka a Trosky, zprávu o inscenaci soboteckých 

ochotníků atd. Velmi cenný je Taberyho úvod, který 

podrobně seznamuje se Smrţovým ţivotem a dílem, i 

závěrečná ediční poznámka, na níţ se podílela literární 

historička Milada Chlíbcová. Jičínská knihovna dokazu-

je vydáním této publikace, ţe se regionální kulturní prá-

ce dá dělat na vysoké úrovni. Nezbývá, neţ autorovi i 

knihovně za tuto zásluţnou kvalitní publikaci poděko-

vat.  

 

(Zmíněnou publikaci lze koupit v MIC Sobotka 

 za 90 Kč. - pozn.red.)     

              

Doporučujeme také další kníţky se vztahem k 
našemu kraji, které vyšly v poslední době: 

 
Sylva Daníčková (rodem z Dolního Bousova): Skrytá 

poselství vědy. Rozhovory s vědci. Praha 2009, 359 s. 

Martin Hladký: Karel V. Rais a Hlinecko. Hradec 

Králové 2009, 60 s. 

Pavel Kašpar a Vladimír Horák: Schlikové a dobývání 

stříbra. Praha 2009, 96 s. 

Jiří Lach: Josef Borovička. Osudy českého historika 

ve 20. století. Praha 2009, 350 s. 

Jiří Najmon: Vypouštění léta. Básnická sbírka sobo-

teckého rodáka. Soukromý tisk, b.d., 53 s. 

Josef V. Scheybal: Zakresleno. Praha 2009, 80 s. 

Svatopluk Technik: Lidové stavby v Podještědí a na 

Českodubsku. Liberec 2009, 144 s. 

                                                                             -KB- 

 

 

KULTURNÍ KALENDÁŘ 
 

Z mnoha lednových a únorových kulatých sobotec-

kých výročí připomínáme alespoň několik: 

22. 1. 1640 zemřel vojevůdce Jindřich Matyáš 

Thurn, jeden z vůdců stavovského protihabsburského 

povstání z let 1618-1620, majitel panství Veliš a také 

drţitel Rovně. 

24. 2. 1740 se narodil sobotecký písmák a archivář 

Raymund Šolc.  

Rok 1840 měly v datu narození hned tři osobnosti:  

4. 1. se na Samšině narodil učitel Emanuel Hercík, 

autor několika učebnic kreslení. 6. 1. spatřil v Nové 

Pace světlo světa sobotecký kupec František Šachma-

jer, jeden z průkopníků letectví. A 3. 2. se v Oseku na-

rodil JUDr. Václav Boček, nakonec dvorní rada, nositel 

Řádu ţelezné koruny a prezident Krajského soudu 

v Plzni.  

19. 1. uplynulo 160 let od úmrtí obrozeneckého kněze 

Františka Matějoviče Vetešníka. Působil jako kaplan 

v Dolním Bousově, farář v Markvarticích a děkan 

v Sobotce. Z jeho díla jsou nejcennější historické zápisy 

v markvartické a sobotecké farní kronice. 

Před 150 lety, 25. 2. se narodil sobotecký lékař a kul-

turní činitel MUDr. Otakar Klumpar. 

18. 2. 1880 se narodil sochař Alexandr Zelinka. Ro-

dový vztah měl k Markvarticím. Vytvořil např. pomník 

padlých v Nepřívěci, další díla jsou rozeseta po našich 

hřbitovech. 

V roce 1890 se narodil nejen spisovatel Karel Čapek 

(9. 1.), ale také architekt Josef Tkalců (9. 2.), znalec 

lidové architektury Sobotecka. 

Na 16. 2. připadá 100. výročí narození dolnobousov-

ského učitele, kulturního pracovníka, kronikáře a spor-

tovce Františka Jelečka. Učil také v několika obcích 

v okolí (Dobšín, Vlčí Pole, Řitonice, Libošovice, Dlou-

há Lhota).  

V lednu jsme si připomínali i 90. výročí narození so-

boteckého předsedy MNV a kulturního pracovníka An-

tonína Volfa (16. 1.) a stejné výročí úmrtí historika a 

čestného občana města, řídícího učitele a spolkového 

pracovníka Antonína Vojtěcha Sakaře. 

Před 50 roky, 11. 2. 1960, zemřel architekt Břetislav 

Štorm, památkář, který řídil obnovu hradu Kosti. 

V Sobotce ţil i sklářský výtvarník Ladislav Tichov-

ský ml. Narodil se 11. 2. 1930. 

2. 1. 1980 zemřel sobotecký kulturní pracovník Pře-

mysl Bureš. A málokdo si vzpomene, ţe hraběnka An-

na Marie dal Borgo-Netolická jezdívala v mládí na 

zámek ve Vlčím Poli a ţe 18. 1. 1980 zemřela ve slunné 

Itálii. 

V únoru 1990 zemřel účastník vysočanského sjezdu 

KSČ 1968, poté politicky pronásledovaný ing. Josef 

Flodrman z Rakova a jičínský kulturní pracovník 

JUDr. Svatopluk Volf ze starého soboteckého rodu. 

Před 10 lety, 9. 1. 2000, zemřel populární dolnobou-

sovský farář P. Josef Buchta. 

 

 

-KB- 
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dinových strojů, dokonce i pro opravu praţského orlo-

je.Vděčně na něho vzpomínali jeho ţáci a přátelé –  

připomeňme alespoň Josefa Ladislava Turnovského 

(Paměti starého vlastence), MUDr. Hynka Pelce 

(rodácký památník 1906) a Antonína Vojtěcha Sakaře 

(Paměti města Sobotky). Památka na jeho výjimečné 

zásluhy a dlouholeté působení na Sobotecku je ţivá 

dodnes.   

 

                                                                   Karol Bílek 

 

 

OSOBNÍ VZPOMÍNKA ALENY POSPÍŠILOVÉ  
NA UDÁLOSTI KONCE ROKU 1989 

 

Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví 
 

Inspirována vzpomínkovými akcemi v Jičíně a v dalších 

městech listuji v paměti. Útrţky skládané do mozaiky 

emocí a nezapomenutelných záţitků. Povznášející atmo-

sféru připomíná např. i uloţený hrníček s nápisem OF. 

„Občanské fórum“, svoboda, demokracie... kouzelná 

slovíčka, která jakoby vypuštěna z dţinovy lahve doká-

zala vzedmout apatický národ. Před očima vidím hro-

madu sněhu, improvizovanou tribunku před Šrámkovým 

domem, na které se střídají řečníci. Lidé po sobě poku-

kují, na některých jsou vidět obavy, moţná i strach. Po 

soboteckých provozovnách se proslýchá, ţe rebelující 

budou propuštěni z práce... Na veřejné zasedání ve spo-

řitelně jsem přivezla z Prahy dvě tašky samizdatů, zaká-

zaných knih. Ne kaţdý měl chuť si je prohlédnout. Tri-

buna na valníku před starou radnicí. Páter Petr Němec s 

kytarou, společně zpívané písně, které jsme znali z tele-

vize z tisícových shromáţdění v Praze na Václavském 

náměstí i na Letné. Nejvíc si pamatuji na reakce a po-

stoje pana Františka Stašky. Jako první v Sobotce se v 

oknech jejich domu objevily československé vlaječky. 

Před volbou prezidenta Václava Havla jsme společně 

obcházeli obchody a další instituce s podpisovými ar-

chy. Jedna paní řekla, ţe ţádného Havla nezná, kdyţ za 

něho ale ručí pan Staška, ráda se také podepíše! 

Bouřlivé mítinky v kině a v sokolovně měly za následek 

jeho další infarkt. Neţ byl odvezen na léčení ke kamará-

dovi, lékaři do Chebu, stihl svým technickým písmem 

napsat hluboce pravdivý citát, který jsem vylepila do 

okna knihovny vedoucího na podloubí: 

 

KDO JE KDO 

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; jenomže 

teď víme líp, kdo je kdo. Kdo je slušný, byl slušný vždyc-

ky; kdo byl věrný, byl věrný i teď. Kdo se točí s větrem, 

točil se s větrem i dřív. Kdo myslí, že teď přišla jeho 

chvíle, myslí vždycky jenom na sebe. Nikdo se nestává 

přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. Kdo mění víru, 

neměl žádnou. Člověka nepředěláš, jenom se Ti vybarví. 

      Karel Čapek 

 

17. listopad 2009 - Jedna rozsvícená svíčka na kašně 

uprostřed soboteckého náměstí. To byla tichá připomín-

ka zlomových událostí našich novodobých dějin. 

  

      Alena  Pospíšilová (v r.1989 knihovnice v Sobotce) 

 

 

KRAJANSKÉ HROBY 
 

Na snímku Jaromíra Kuchaře spatřujeme hrob P. Da-

miána Šimůnka v Dolním Bousově. Jeho uveřejněním 

si zároveň připomínáme 200. výročí jeho narození. 

Světlo světa spatřil 19. února 1810 v krkonošských Ha-

raticích. Gymnázium studoval v letech 1821-1824 

v Jičíně, kde jeho spoluţáky byli např. hrabě Vojtěch 

Deym, budoucí právník Matěj Havelka nebo pozdější 

libuňský kaplan a mladějovský farář, náboţenský spiso-

vatel Václav Verunáč. Pak přešel na piaristické gymná-

zium do Mladé Boleslavi. Na kněze byl vysvěcen po 

absolvování semináře v Litoměřicích 3. srpna 1833 

(zároveň s Verunáčem). První tři roky byl kaplanem 

v Dolním Bousově, roku 1836 přešel do Sobotky. Zde 

byl kaplanem aţ do roku 1864, kdy jako čtyřiapadesáti-

letý dostal svou první a jedinou faru na panství Netolic-

kých v Choustníku u Tábora. Zde působil aţ do penzio-

nování v roce 1889. Na odpočinku ţil na faře v Dolním 

Bousově a zde také 9. srpna 1895 zemřel. 

Od mládí patřil k českým vlastencům. Byl členem 

Matice české, děti vyučoval nejen náboţenství, ale i 

českým dějinám a literatuře, do matrik psal drobné ver-

še. Šířil české noviny a knihy, dokonce i zakázaná díla 

Karla Havlíčka Borovského. V roce 1848 se stal členem 

sobotecké národní gardy jako její polní kurát. Vedl i 

činnost soboteckých divadelních ochotníků v letech 

1849-1850. Patřil rovněţ k zakladatelům a předním 

funkcionářům Občanské besedy v roce 1862. Právem 

byl roku 1850 zvolen čestným občanem města. 

Ale Šimůnek dbal i na hospodářský růst kraje. Byl dob-

rým včelařem, v roce 1863 se stal jednatelem sobotec-

kého odboru Hospodářského spolku kraje boleslavské-

ho. MUDr. Hynek Pelc dosvědčuje, ţe byl i dobrým 

ovocnářem, botanikem a astronomem. Jeho matematic-

ké znalosti ho přivedly ke spolupráci s hodinářem Ja-

nem Prokešem, jemuţ pomáhal s výpočty sloţitých ho- 

 

Hrob D. Šimůnka v Dolním Bousově 
(reprodukce z knihy Sobotecko minulého století) 
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                      INFORMACE Z KNIHOVNY 

 18. ledna přijala pozvání na besedu do sobotecké 

knihovny F. Šrámka paní  spisovatelka Petra Braunová. 

Strávila v naší knihovně celý den, kde se postupně vy-

střídaly děti ze sobotecké ZŠ. Nejprve se paní Braunová 

přivítala se 4. třídami. Povídala si s dětmi o tom, jak 

vzniká kniha, jaké jsou její inspirace. Přečetla také 

ukázku ze své knihy „Ztraceni v čase“, určenou právě 

pro děti tohoto věku. Posluchače kniha zaujala a bedlivě 

poslouchali. Poté si paní spisovatelka s dětmi zahrála 

hru „Kaţdý má svou fantazii“. Na konec besedy jí děti 

zahrnuly  různými otázkami.    

     Pak následovala ještě beseda s 8. a 9. třídami. Pro ty 

měla paní Braunová připravenou ukázku ze své další 

knihy „Česká sluţka aneb Byla jsem au – pair“. I tyto 

starší děti byly čtením a vyprávěním nadšené. Troufám 

si říci, ţe pro mnohé bylo její vyprávění i ponaučením. 

      Paní Braunová napsala i kníţky pro dospělé, 

„Pozorovatelka“ a  „Kalvárie“ a někteří  sobotečtí  čte-

náři uţ je znají, jelikoţ je máme v knihovně k výpůjčce. 

      Mohu konstatovat, ţe to byla velice zdařilá akce a 

všichni i spolu s paní Braunovou se těšíme na další se-

tkání.                          

                                                            Pavlína Havlová 

Taneční 2010  - Sobotka 
září - listopad 

 
Zápis do tanečního kurzu bude probí-
hat v Městském informačním centru  

do 5. března 2010!  
 

Hlásit se mohou opět i jednotlivci.  
Při zápisu bude vybíráno  

kurzovné 1.200,- Kč. 
 

Kurz tance a společenské výchovy obsahuje  
9 základních lekcí, 2 prodloužené a věneček. Výu-
ka bude probíhat v sobotecké sokolovně pod vede-
ním tanečních mistrů pana Petra Mertlíka a paní 
Jaroslavy Mertlíkové. K tanci hraje skupina Allegro. 

 
V případě malého počtu zájemců  

(min. 40 účastníků) se kurz konat nebude. 
 

Termín lekcí: sobota odpoledne 
 

kurzovné  1 200,- Kč / osoba 
gardenka  300,- Kč (platí na všechny lekce 

kromě věnečku) 
základní lekce  30,- Kč,  
prodloužená  100,- Kč 

věneček  100,- Kč 
 

Pořadatel: Městské kulturní středisko Sobotka, 
další informace na www.sobotka.cz nebo na tel. 

493 571 587. 

 

LEDNOVÉ MATINÉ - KUS KRÁSNÉHO SNU  

 V neděli 17. ledna proběhlo v Sobotce tradiční ledno-

vé matiné konané pravidelně u příleţitosti výročí naro-

zení Fráni Šrámka (19.1.1877).  Jde o akci, která má 

svůj ustálený formát  - nejčastěji se jedná o hudebně 

poetický  pořad, přestoţe v minulých letech proběhlo 

matiné i ve znamení odborné přednášky či besedy. Po 

předloňském pořadu připraveném turnovskou knihov-

nou věnovaném Šrámkově poezii, loňském  pořadu o 

turnovském umělci Janu Solovjevovi, jeho poezii a ob-

razech, se letos konalo matiné pod názvem KUS KRÁS-

NÉHO SNU, jehoţ autory byli mladí talentovaní umělci 

působící v Jičíně. Pořad sloţený z několika  více či mé-

ně známých Šrámkových básní, ukázek korespondence 

s  Miloslavou Hrdličkovou-Šrámkovou či literární re-

flexe přátelského vztahu mezi Fráňou Šrámkem a Kar-

lem Čapkem, byl velice vhodně doplněn hudbou F. 

Chopina, A. Dvořáka, L. van Beethovena a J.Masseneta. 

      Literární část hodinového pořadu leţela na bedrech 

Ondřeje Koláčného, jehoţ zajímavý umělecký přednes 

byl prokládán hudbou zmíněných autorů v podání hous-

listky Jitky Břízové a klavíristy Pavla Krčmárika. Lze 

tedy věřit, ţe ony čtyři desítky návštěvníků, kteří si ve 

sněhem zasypané Sobotce našly cestu do sálu spořitel-

ny, byly spokojeny.                                                 -JAN- 

NĚKOLIK VZPOMÍNEK A PŘIPOMÍNEK 
 

   Dne 9. ledna uplynulo uţ 120 let od narození spiso-

vatele Karla Čapka. Asi všichni víme, jak měl rád 

Fráňu Šrámka, ţe ho zde v Sobotce v červenci 1925 

navštívil. ZŠS otiskl před lety na tuto návštěvu vzpo-

mínku prof. Václava Hejna, účastníka části setkání. – 

Uţ 15 let uplynulo 10. ledna od smrti akademického 

malíře Zdeňka Mlčocha, velkého přítele Sobotky, auto-

ra četných drobných soboteckých grafik, ale i řádky 

obrazů. V roce 2002 vydal Klub přátel města Sobotky 

s přáteli Zdeňka Mlčocha drobnou publikaci o něm 

z pera prof. Jiřího Demla. – V letošním lednu jsme moh-

li vzpomenout i dvojího jubilea literárního historika 

Jaroslava Vlčka. Narodil se 22. ledna 1860 a zemřel 

v roce 1930 den před svými narozeninami. – Před deva-

desáti lety, 6. února 1920 zemřela v Praze jičínská uči-

telka Dora Němcová, kdyţ tam přijela na oslavy stého 

výročí narození své matky Boženy Němcové. (Tehdy se 

o datu narození 4. února 1820 nepochybovalo.) – Tra-

diční účastníci Šrámkových Sobotek vzpomínají na be-

sedu se spisovatelkou Leontinou Mašínovou v Lázních 

Bělohradě. Zemřela 10. února 1975. – Na 20. únor při-

padá uţ 125. výročí narození herečky Zdeňky Baldové, 

na kterou pamatujeme mj. i z filmového zpracování 

Měsíce nad řekou. – Nedoţité 85. narozeniny učitele 

Stanislava Balcara, který promítával v soboteckém 

kině a také prováděl zasvěceně na Humprechtě, připada-

jí na 23. únor. – Na  blíţící se 7. březen pak připadá 

160. výročí narození našeho prvního prezidenta Tomáše 

G. Masaryka. Fráňa Šrámek, který ho osobně poznal, 

kdyţ byl s pátečníky pozván v květnu 1926 k němu do 

Lán, ho oslavil několika básněmi, které ovšem byly ve 

vydáních jeho díla v období obou totalit důsledně vyne-

chávány.                                                      Aleš Fetters 
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Čtení u vánočního stromečku 
(v rámci školního projektu Čtu. Čteš? Čtěme!) 

 

Poslední pátek před vánočními prázdninami si děti 

z prvního stupně a jejich učitelé našli chvilku času i na 

čtení. A jelikoţ k českým Vánocům neodmyslitelně 

patří laskavé zimní obrázky Josefa Lady, padla volba na 

krásnou, bohatě ilustrovanou kníţku České Vánoce Jo-

sefa Lady.  

 Děti se usadily kolem vánočního stromečku ve školní 

knihovně a poslouchaly. Nejprve jim paní učitelky řekly 

něco o ţivotě pana Lady, ukázaly některé jeho obrázky 

a ilustrace a pak uţ se snaţily samy děti. 

Zástupci jednotlivých tříd přečetli různé úryvky ze 

zimních příběhů této vánoční kníţky a přidali také pár 

říkanek a básniček, kterých je v této knize spousta. 

 

Nakonec si všichni společně zazpívali známé vánoční 

koledy a hezky svátečně naladěni se vrátili zpět do tříd 

rozdat si dlouho očekávané dárečky.  

                                                         Kateřina Jirásková 

 

Čtu. Čteš? Čtěme! aneb Já a knihy 

Přijde mi, ţe celý letošní rok se nese ve znamení 

knih. Zatímco ve škole si na nás češtinářky vymyslely 

projekt „Čtu. Čteš? Čtěme!“, donedávna na nás také ze 

všech médií křičela televizní a internetová anketa 

„Kniha mého srdce“. Na rozdíl od velké části mých 

spoluţáků mi to ale nevadí. Nevím, kolik mám přednos-

tí, asi jich moc nebude, ale určitě mezi ně patří vášeň 

pro knihy. 

    Jakoţto malé robátko jsem vyrůstal na Zahradě od 

Jiřího Trnky a komiksech o galském válečníkovi Asteri-

xovi, coţ byla také první kniha, kterou jsem kdy přečetl. 

Největší zlom v mém ţivotě jako čtenáře byly však mé 

sedmé narozeniny, o kterých jsem dostal knihu Harry 

Potter a Kámen mudrců. Potterománie, která byla tou 

dobou všude kolem, nakonec přemluvila mou matku, 

aby tuto knihu nedůvěřivě koupila. Jenomţe kniha se 

zalíbila nejenom mně a mé sestře, dvěma prťatům 

schopným zboţňovat jakoukoli slátaninu, ale i mámě. A 

tak jsme kupovali další knihy této série, vţdy jsme čeka-

li mnoho měsíců, neţ konečně vyšel nový díl. Rostli 

jsme společně s knihou, a kdyţ jsem dočetl sedmou a 

poslední, bylo mi dvanáct, a i ta první mě stále okouzlo-

vala stejně jako v sedmi, i kdyţ zase jinak.    

     Díky Harrymu Potterovi jsem asi poznal tu vášeň pro 

knihy, ten skvělý pocit, kdyţ si v noci pod peřinou čtu s 

baterkou, jsem unavený a chce se mi spát, ale nemůţu, 

protoţe nemůţu odtrhnout oči od stránek knihy, musím 

se dozvědět, jak je to dál, nakonec usnu s baterkou roz-

svícenou a s tváří na otevřené stránce. A taky takovou tu 

podivnou prázdnotu, kdyţ příběh najednou skončí, kdyţ 

se musím rozloučit s  postavami, které mě provázely 

několik dní.                         

Ale není to jen Harry Potter, který ve mně vyvolával 

takovéhle pocity. Kdybych měl udělat seznam mých 

nejmilejších knih, mnohokrát bych škrtal, přepisoval, 

rozčiloval se a nakonec by to asi skončilo tak, ţe bych 

ten seznam roztrhal a vykašlal se na to. Ale určitě by 

tam patřily knihy jako Saturnin, Tři muţi ve člunu, sa-

ŠKOLNÍ STŘÍPKY 
 

Předvánoční zastavení 
 

V posledním týdnu před Vánocemi měli moţnost rodi-

če ţáků naší školy a sobotecká veřejnost zhlédnout pás-

mo Vánoce, ó, Vánoce!, pozastavit se a zavzpomínat si.  

Paní učitelka Olga Bičišťová připravila folklorní pás-

mo sestavené z mnoha českých vánočních zvyků, říka-

del a koled uzavřené působivou sborovou recitací Erbe-

novy balady Štědrý den. 

Do tohoto projektu zapojila přes sto ţáků převáţně 

druhého stupně a dokázala s nimi navodit opravdovou 

vánoční atmosféru. Podařilo se jí všechny účinkující 

přesvědčit, aby i oni ze sebe vydali maximum. Celý 

pořad připravovala skoro rok, čtyři měsíce trvala samot-

ná realizace jevištní podoby pásma. 

Paní učitelce Bičišťové touto cestou moc děkujeme za 

opravdu vydařené vystoupení a za to, ţe nelitovala obě-

tovat svůj volný čas, aby nám všem zpříjemnila předvá-

noční čas připomenutím tradic, na které jsme moţná 

mnozí jiţ tak trochu zapomněli.  

               Naďa Ortová 

                                     

 

Vánoční  jarmark v Sobotce 
 

  K adventním akcím patří bezesporu jarmark. I Sobot-

ka před letošními Vánocemi jeden zaţila. Uskutečnil se 

ve středu 16. prosince odpoledne na soboteckém ná-

městí. Nebyl to typický jarmark, který si většina lidí 

vybaví.       

  Jarmark  uspořádali  učitelé a žáci základní školy. 

Ve stáncích bylo moţné zakoupit pouze výrobky, které 

vytvořili ţáci se svými učiteli, a to nejen v rámci výuky, 

ale i ve volném čase. A věřte, bylo opravdu z čeho vybí-

rat! Rozmanitá vánoční přáníčka, jmenovky k dárkům, 

drobné výrobky z keramiky, svícínky, vánoční  ozdobič-

ky a dekorace, zdobené perníčky a mnoho dalších vý-

robků.  

  I přes mrazivé počasí byl o jarmark veliký zájem. 

První „kupující“ obcházeli stánky jiţ půl hodiny před 

zahájením. Předvánoční  atmosféru  jarmarku dotvářela 

krátká vystoupení žáků 1. stupně  a  ZUŠ. 

  Prakticky během hodiny zmizelo ze stánků veškeré 

„zboţí“. Veřejnost byla štědrá, často přibyla do poklad-

ničky i nějaká ta korunka navíc. 

  Veškerý výtěžek z prodeje i dobrovolné  vstupné  

na  vánoční  pořad  ve spořitelně   věnovala  Základní  

škola  Sobotka  nadaci APROPO – asociaci handica-

povaných dětí.  

  Konečná  hodnota  zisku dosáhla krásných 

 11 tisíc Kč!!! 

  Vlastnímu jarmarku předcházela několikatýdenní 

příprava, v níţ bylo zapotřebí  hodně nápadů a inspira-

ce, dále pak pečlivost, trpělivost, ochota tvořit  i vlastní  

um  ţáků a učitelů. Zdařilý jarmark byl pro všechny 

velikou odměnou.    

   Poděkování  ZŠ patří  všem, kteří  se jakýmkoli 

způsobem na přípravě a realizaci školního jarmarku  

podíleli. 

                                           Alena Slavíková 
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Kromě shromaţďování informací a přípravy pomůcek 

ţáci také zmapovali různá místa v Sobotce určená 

k odkládání tříděného odpadu. Všechny vypracované 

materiály a mapu pouţili pro práci s dětmi 1. aţ 3. tříd. 

 Ve čtvrtek 14. ledna 2010 nastal den „D“. Ţáci  

9. ročníku připravili v učebně čtyři stanoviště, uprostřed 

třídy velký arch papíru pro výtvarné znázornění kladné-

ho a záporného chování k přírodě a na interaktivní tabu-

li zábavnou tajenku. Před příchodem prvňáčků byli 

„pořadatelé“ značně nervózní, ale nervozita brzo pomi-

nula. Malí školáčci byli vzornými posluchači. Všechny 

drobné hry zvládli na jedničku, nakreslili velmi hezké 

obrázky a bez problémů rozluštili tajenku. Všichni od-

cházeli spokojeni, i kdyţ s důleţitým úkolem – sbírat 

víčka od PET lahví a nosit je do školy. 

 Spolupráce ţáků devátých tříd se ţáky prvního stupně 

měla nejeden význam. Najednou jsme viděli, jak  nej-

starší ţáci pracují s těmi nejmladšími, jak předávají vě-

domosti děti dětem. Uţili jsme si velmi kamarádskou 

atmosféru během učení a deváťáci si na vlastní kůţi 

vyzkoušeli, jaké to je, stát na opačné straně katedry. 

                                                                                                          

Ing. Marcela Pipková 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mozřejmě Harry Potter, Šifra mistra Leonarda, Andělé a 

démoni a…. A uţ zase nevím. Uţ zase nevím, jestli 

mám radši Narnii, nebo Únos od Lee Childa, Robinsona 

Crusoa, nebo Kdo chytá v ţitě.  

Tak doufám, ţe k těmto knihám budu moci ještě 

spoustu dalších přidat a ţe budu mít při těchto krkolom-

nostech ještě těţší rozhodování.    

                   Adam Hošek, 8.A 

 
Odpady, plasty a ekologie 

 
 Stále slyšíme slova „ţivotní prostředí“, „odpady“ 

nebo „recyklace“. Všechny tyto věci spolu úzce souvi-

sejí, a proto se ţáci 9. ročníku pokusili toto téma zpraco-

vat a pak jej zábavnou formou prezentovat nejmladším 

ţákům naší školy. 

 Ţáci se v rámci  ekologie  rozdělili do čtyř pracovních 

skupin. Kaţdá skupina se zaměřila na konkrétní proble-

matiku – značky na obalech, správné třídění odpadů, 

zpracování plastů a recyklace obalů.  

1 - školní vánoční jarmark na náměstí 
 

2 - paní učitelka Olga Bičišťová na před-
vánočním vystoupení Vánoce, ó, Váno-
ce 

 
3 - ekologická výchova na ZŠ Sobotka 

1 

2 

3 
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jádřit poděkování svým dětem, neteři, pracovníkům 

v knihovně, prostě všem, kteří jí nějakým způsobem 

pomáhají. Velmi také vzpomínala na kamarádku Cilku 

(Jandovou), která odešla do charitního domova do Libo-

šovic. Společně dělaly procházkový okruh, poseděly na 

lavičce, zavzpomínaly na mládí. To všechno bude chy-

bět. Paní Barešová si jinak krátí svůj čas poslechem 

rozhlasu a zejména jí dělají neocenitelnou společnost 

zvukové nahrávky knih. A na co hodně, opravdu hodně 

věří, je neobyčejná síla energie z léčivých kamenů. Le-

tos přibyly další dva kamínky do cenné sbírky. Tak zase 

za rok, paní učitelko! 

Oslavenkyně s datem narození 14. 1. 1920 byla paní 

Františka Dufková z Čálovic, rozená Kuţelová 

z Obrub. Ve svém domku ţije sice sama, ale za vydatné 

pomoci své nejmladší dcery, paní Mileny Paţoutové. 

Celý ţivot pracovala v zemědělství a ještě dnes by si 

ráda pořídila několik housátek, ale zdravotní stav jí toto 

potěšení jiţ asi nedovolí. S manţelem vychovali čtyři 

dcery. Dvě ţijí na Ostravsku a mohou přijet jen občas, 

jedna z dcer jiţ bohuţel neţije. Na oslavu narozenin 

paní Dufkové se určitě chystají ti z Frýdku i s celou širší 

rodinou, jen mají obavy z cesty vzhledem k nezvykle 

velké sněhové nadílce. Snad vše dobře dopadlo, vţdyť 

k oslavě 90. narozenin měla být i zabíjačka. Tak si to 

hezky uţijte. 

V lednu oslavuje své narozeniny také paní Kateřina 

Houžvičková ze Sobotky, narozená 14. 1. 1915. I tento-

krát byla jubilantka v příjemné pohodě umocněné tím, 

ţe její byt byl v loňském roce před Vánocemi vylepšen 

o plynové vytápění a nový nábytek v obývacím pokoji. 

O babičku se takhle hezky starají její dcery. Paní 

Houţvičková si tentokrát své narozeniny připomínala ve 

společnosti jedné z dcer, paní Votrubové, která ţije 

v Sobotce, a také za přítomnosti hodné paní sousedky 

Horákové, která obětavě pomůţe s menším nákupem. 

Jako vţdy to bylo posezení milé. Paní Kateřina 

Houţvičková je rozená Němka, dnes jiţ s českým ob-

čanstvím, při rozhovoru se však nějaké německé slovíč-

ko do češtiny připlete, ale spíš je to úsměvné neţ chyb-

né. 95. narozeniny byly hezké a ty za rok mohou být 

určitě stejné nebo i hezčí.  

Lednová je i další jubilantka paní Anna Brixí ze So-

botky, rozená Šimůnková z Vesce. Datum narození je 

rovněţ hodně výjimečné, paní Brixí se letos doţila 90 

let. Ságu rodu Šimůnkových (rodné příjmení oslavenky-

ně) zpracovala nositelka tohoto příjemní paní Marie 

Šimůnková z Vesce. Z kroniky je moţné mimo jiné 

vyčíst i to, ţe paní Brixí měla ještě dva další sourozence 

a provdala se do hospodářství v rodné vsi. To platilo jen 

do určitého data, neţ byla rodina Brixích z hospodářství 

vystěhována. Do rodného kraje se vraceli aţ postupem 

času. Dům v Sobotce si koupili a opravili. S manţelem 

vychovali jednu dceru, která se o maminku nyní stará. 

Paní Brixí pracovala celý ţivot v zemědělství. Práce to 

byla nelehká a většinou zanechávala trvalé zdravotní 

následky. Nejinak to je i u této paní. 

17. 1. 1930 se narodila paní Marie Jeníčková ze So-

botky. V době svých 80. narozenin byla u své dcery 

Jitky v Praze, kde se těsně před Vánocemi podrobila 

operaci. Předání dárku od města, spolu s blahopřáním 

podepsaným starostou a místostarostou města a malou 

SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ 
 

JUBILEA 
 

občanů ze Sobotky a přilehlých obcí, kteří se doţili 

80, 85, 90 a více let a mají zde trvalý pobyt. 

V závěru minulého roku, v měsíci prosinci, oslavil své 

80. narozeniny pan Václav Rulc z obce Kdanice. Naro-

dil se 1. 12. 1929 v nedalekém Oseku. A jak sám říká: 

dětství nebylo příliš šťastné. Maminka zůstala se třemi 

dětmi sama a z toho pramenilo vše ostatní. Přesto se pan 

Rulc vyučil. Byl slévačem. Nejdříve u soukromé firmy, 

později celý aktivní ţivot ve Škodovce v Mladé Bolesla-

vi. Během návštěvy velmi vzpomínal na vojnu. Slouţil 

na hranicích, v menších posádkách a s různými zkuše-

nostmi. Ty se lišily podle toho, jaký byl zrovna velitel. 

Kdyţ se pak oţenil, byl jeho nový domov ve Kdanicích. 

S manţelkou vychovali jednu dceru, která se o něj nyní 

stará. Čas od času mívá pan Rulc nějaké zdravotní pro-

blémy, jak uţ to v tomto věku bývá. Zajímavé však je, 

jak velkou důvěru má v lékaře, snad proto, ţe mu zatím 

vţdy pomohli. Nemocnice u něj neznamená pocit stra-

chu, ale pocit naděje a víry v uzdravení. 

Další prosincovou jubilantkou byla paní Etela Bario-

vá ze Sobotky. Rodačka ze Slovenska se do Čech přistě-

hovala s celou rodinou uţ před mnoha roky. Léta ţili 

v Oseku. S manţelem pracovali v zemědělství a společ-

ně vychovali pět dětí, které uţ dnes mají své vlastní 

rodiny a paní Bariová je hodnou babičkou i prababič-

kou. Dnes ţije sama v menším domku v Sobotce a na 

svůj věk s datem narození 14. 12. 1929 je docela 

soběstačná. O narozeninách ji navštívila širší rodina 

syna i dcery z Dolního Bousova. Babička byla viditelně 

spokojená a celou oslavu sledovala ze svého křesla u 

kamen. Jejím ţivotním krédem byla vţdy práce, i nyní 

je ráda, kdyţ všichni její blízcí řádně pracují. 

14. 12. 1929 se v Praze narodil, dnes jiţ sobotecký 

občan, pan Miroslav Hamoň. V současné době pravi-

delný účastník sedánků v cukrárně u Staškových. Tam 

také vzpomínal na uplynulý ţivot. A ţe byl na události 

opravdu bohatý, svědčilo i celé vyprávění. Od mládí ho 

přitahovala vojenská technika, armáda jako taková, ale 

také nová poznání a velký svět. Všechno se mu vlastně 

splnilo. Nejprve se vyučil, v návaznosti na to přišla ma-

turita a také I. ročník Vojenské akademie v Hranicích na 

Moravě. Následovala funkce zástupce velitele v Dolním 

Bousově, kde byl sklad materiálu a vojenské opraváren-

ství. V Dolním Bousově se také potkal se svou manţel-

kou, zdravotní sestrou. Jejich další společný aktivní 

pracovní ţivot se odvíjel v Praze. Postupem času přišly 

na svět dvě děti - syn a dcera. Pan Hamoň získal za-

městnání na Ministerstvu obrany - úsek vnitřní obrany 

státu, později přišlo Ministerstvo zahraničí, funkce 

kurýra pro předávání pošty zastupitelským úřadům 

téměř po celém světě. Od důchodového věku ţije jiţ pan 

Hamoň trvale v Sobotce. 

Hned po Novém roce má své téměř neuvěřitelné 92. 

narozeniny bývalá učitelka mateřské školy paní Marta 

Barešová ze Sobotky. Narodila se 2. 1. 1918, kaţdý 

další rok jakoby nebyl ani znát, paní učitelka je stále 

stejná, skromná s ohromnou snahou být co nejvíce 

soběstačná. Ve svém vyprávění nikdy nezapomene vy-
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Paní Geňa byla duší úřadovny. Dělala postupně vše – 

písařku, účetní, vedoucí, matrikářku, evidenci obyvatel-

stva, ještě v důchodu vypomáhala na stavebním úřadě. 

Znala dopodrobna Sobotku, všechny domy, jejich popis-

ná čísla i jejich obyvatele. S úsměvem dovedla lidi vy-

slechnout a poradit jim. Nejvíce asi utkvěla v paměti 

občanů její práce matrikářky, kdy nechyběla u ţádné 

svatby, při vítání občánků atd. 

Ale ráda se zapojovala i do společenského ţivota. 

V mládí hrála ochotnické divadlo, zúčastňovala se akcí 

pořádaných baráčníky, zahrádkáři, knihovnou, městem. 

Ráda jezdila na zájezdy a do mladoboleslavského diva-

dla. Milovala Sobotku a řadu let psala podrobně měst-

skou kroniku. I v pozdějším věku cvičila v Sokole a 

chodila na nedělní výlety. Měla ráda četbu cestopisné 

literatury, ruční práce, luštila kříţovky, starala se o za-

hrádku. Velkou její láskou byla vnoučata a pravnoučata. 

Posledních osm měsíců po těţké nemoci proţila 

v soboteckém Domě s pečovatelskou sluţbou. Zemřela 

ve spánku 2. prosince 2009 ve věku 84 let a urna s jejím 

popelem byla uloţena do rodinného hrobu na sobotec-

kém hřbitově pod Humprechtem. 

Zanechala v dějinách Sobotky trvalou památku. Její 

práce je uloţena se spisech národního výboru, trvalou 

hodnotu mají její zápisy v městské kronice, ale vracíme 

se i k jejím článkům ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky, 

v baráčnickém Ţivotě Budovcovy ţupy aj. 

Na Geňu Půlpánovou by Sobotka neměla nikdy zapo-

menout! 

 

     S pouţitím podkladů rodiny zpracoval Karol Bílek 

 

 

OPUSTILI NÁS NAVŢDY 
 

prosinec 
Dne 5. prosince zemřela ve věku 87 let paní Vlasta 

Bryksová z Rytířovy Lhoty. Dne 7. prosince zemřel ve 

věku nedoţitých 54 let pan Luboš Šouta ze Sobotky. 

Dne 11. prosince zemřel ve věku 79 let pan Ludvík 

Šlechta ze Sobotky. Dne 13. prosince zemřel ve věku 70 

let pan Ludvík Vinecký ze Sobotky. Dne 15. prosince 

zemřela v poţehnaném věku 92 let paní Vlasta Najmo-

nová ze Sobotky. Dne 18. prosince zemřela ve věku 82 

let paní Anna Drapáková, rozená Bočková z Bacova, 

z Ohařic. Dne 22. prosince zemřel ve věku 45 let pan 

Jaroslav Tůma z Rakova. Dne 26. prosince zemřela 

v poţehnaném věku 85 let paní Mařenka Jirčáková 

z Čálovic. Dne 27. prosince zemřel ve věku 85 let pan 

Oldřich Koláčný, mistr truhlářský, z Ohařic.  

leden 
Dne 2. ledna zemřela ve věku nedoţitých 89 let paní 

Geňa Drholcová ze Sobotky. Dne 5. ledna zemřel ve 

věku 84 let pan Jaroslav Tyrychtr z Malechovic. Dne 7. 

ledna zemřela ve věku 85 let paní Hana Černá, rozená 

Chrpová, ze Sobotky. Dne 9. ledna zemřela 

v poţehnaném věku nedoţitých 97 let paní Františka 

Folprechtová, rozená Krausová, ze Samšiny. Dne 11. 

ledna zemřel ve věku 67 let pan Jiří Bureš ze Sobotky. 

Dne 14. ledna zemřela ve věku 62 let paní Hana Drbo-

hlavová, rozená Šoltysová, z Rovně. Dne 16. ledna ze-

mřel ve věku 60 let pan Josef Maděra z Libošovic. Dne 

kytičkou, se tak mohlo uskutečnit aţ při příleţitostné 

návštěvě paní Jeníčkové v Sobotce. Stále ještě je 

v rekonvalescenci po zdravotním zásahu a nemůţe být 

ještě úplně sama. Poblahopřát jí přišly také další dvě 

Soboťačky. Paní Jeníčková pochází z nedaleké obce 

Rohatsko. Po absolvování základní školy krátce praco-

vala jako mladistvá v Praze, pak začala pracovat ve Fru-

tě v Sobotce, kde se také seznámila se svým manţelem. 

Nejdříve bydleli v nájmu, později si postavili rodinný 

domek a společně vychovali dvě děti, syna a dceru. 

Nejdelší pracovní úsek strávila paní Jeníčková ve školní 

jídelně jako pomocná kuchařka. Z této oblasti si ji také 

starší sobotečtí občané nejvíce pamatují. 

21. ledna se před 80 lety narodila paní Věra Sedláč-

ková ze Sobotky, rodačka z Vyskře. Dětská léta však 

proţila v obci Dobšín. Po absolvování základní a měš-

ťanské školy se začala učit, nebo lépe, tehdy zaučovat, 

v prodávání, nejdříve u soukromníka, potom působila 

v různých prodejnách Jednoty v okolí Sobotky. Nejdelší 

pracovní úsek byl v Obuvi v Sobotce. Prodávala však 

také třeba v trafice u Mařanových, nebo ve stánku na 

koupališti. Paní Sedláčková měla z prvního manţelství 

jednoho syna, který bohuţel jiţ neţije. S jeho výchovou 

ji však velmi pomáhal současný manţel, který ji oddaně 

pomáhá překonávat určitý zdravotní handicap i 

v současné době. Díky tomu, ţe jsou na všechny domácí 

práce ještě dva, je vše daleko přijatelnější a lepší. Paní 

Sedláčková vypadá na svůj věk velice dobře, bez pomo-

ci manţela se však neobejde. 

Všem jubilantům hodně zdraví, protoţe to je v tomto 

věku hodně důleţité, hodně radosti a dobré pohody, 

protoţe té není nikdy dost… 

Jaroslava Vraná 

Zemřela Geňa Půlpánová 
  

  Všichni jsme ji znali jako Geňu 

Půlpánovou, ti nejstarší jako Geňu 

Pištorovou. Na křestním listě, vy-

daném na soboteckém děkanství, 

má však k datu narození 9. listopa-

du 1925 uvedeno křestní jméno 

Eugenie. Její otec byl známý sobo-

tecký zahradník Antonín Pištora, 

matka Hedvika byla dcerou libošo-

vického hostinského Františka 

Mrázka, u něhoţ se rád zastavoval i Fráňa Šrámek. 

Obecnou a měšťanskou školu vychodila v Sobotce a 

pak absolvovala dvouletou obchodní akademii v Mladé 

Boleslavi. První zaměstnání našla v Sobotce na pile u 

Fišerů. V roce 1948 se provdala za Jindřicha Půlpána, 

učitele na Lidové hospodářské škole v Sobotce, který 

sem přišel z Hrochova Týnce. Narodily se jim dvě děti, 

které dostaly jména po rodičích: Eugenie čili Geňa ml. 

(1949) a Jindřich (1953). 

To jiţ Geňa Půlpánová působila na soboteckém Míst-

ním národním výboru. V té době jiţ ţeny začaly vytla-

čoval muţe z úřednických míst na obcích a paní Geňa tu 

převzala štafetu od svých předchůdkyň Jarmily Ţemlič-

kové-Janků a Věry Kolumpkové-Elebrantové. Pak při-

šly Libuše Mrskošová, Ludmila Šulerová a další mladší; 

ráda tu vypomáhala i Jindřiška Slavíková. 
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17. ledna zemřel ve věku 82 let pan Miroslav Antoš 

z Mladějova. Dne 19. ledna zemřela ve věku nedoţitých 

47 let paní Ilonka Váňová, rozená Klausová, z Plhova. 

Dne 25. ledna zemřela v poţehnaném věku nedoţitých 

86 let paní Marie Zahrádková, rozená Pelikánová, 

z Ošťovic. 

 

VZPOMÍNKY 
Dne 2.2.2010 uplynulo 10 let od úmrtí pana Bedřicha 

Klímy ze Sobotky. S vděčností a láskou vzpomínají a za 

tichou vzpomínku děkují Hana Petrţelková a Eva Sou-

kupová s rodinami. 
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Moţnost inzerce  
ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky 

 
Forma  a ceník inzertního rámečku: 

250 mm x 170 mm (polovina strany ZŠS) 
 1200 Kč vč. DPH  

 250 mm x 85 mm  (čtvrtina strany ZŠS) 
600 Kč vč. DPH 

125 mm x 85 mm (osmina strany ZŠS) 
300 Kč vč. DPH 

 
Pokyny pro inzerenty: 

 Inzerci dodat včas před uzávěrkou (viz tiráţ) 

 Inzerci dodat elektronicky na adresu 
mks@sobotka.cz - formát .doc nebo .pdf  

 Platbu lze uskutečnit hotově nebo na fakturu 

 Další informace na tel. 493 571 618 
 

Ţivý betlém na soboteckém náměstí 20.12. 2009 

SDH Sobotka vás zve na 
 HASIČSKOU MERENDU 

13. 3. 2010 20:00 - sokolovna Sobotka 
Hraje SEVEN 


