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PÁR SLOV ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

jsem rád, že i v roce 2022 Vám můžeme touto formou předat užitečné informace o naší obci.

Na letošní rok je naplánované zatepletí hasičárny a knihovny, kdy uvolněné peníze jsou ve výši 
200.000 Kč. Další investice bude na komunikaci k lanovce ve výši 400.000 Kč. Obec vyjednává 
o odkoupení pozemků pod hasičskou nádrží a příjezdovou komunikaci, která k ní vede. 

Nyní jsou podány žádosti na opravu soch u hospody a u paní Moravcové.

V minulém roce obec investovala do velkých akcí. Připomeňte si je: 
- Oprava střechy čp. 35 – obchod (484.000 Kč)
- Komunikace Sobkovice-Studené  (516.000 Kč)
- Místní komunikace u čp. 87  (99.000 Kč)
- Pořízení dopravního automobilu SDH  (993.000 Kč)

Obec Sobkovice děkuje rodině Netušilovým, kteří u sebe v této nelehké době ubytovali ženy
a děti z Ukrajiny, odkud byli bohužel vyhnány kvůli válce, která tam panuje.

V

Josef Faltus, starosta obce 
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Vážení čtenáři Sobkovických listů

V loňském roce jsme rozloučili s naším nejstarším členem, přítelem Jiřím Koskem A při té 
příležitosti mi dovolte, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Mysliveckého spolku , který 
působí na území obce Sobkovice, tedy Mysliveckého spolku Nekoř..

Výše uvedený Spolek na základě Smlouvy o pronájmu honitby s Honebním společenstvem 
obhospodařuje katastry obcí Nekoř, Studené a Sobkovice a v současnosti ho tvoří 25 členů a 
jeden trvalý lovecký host. Právě naposledy jsme za řádného člena přijali Ondru Tauchmana a 
těšíme se na další zájemce o činnost ve spolku. Kdo by potřeboval nějaké další informace, 
telefonní číslo předsedy spolku Zdenka Dvořáka je 602 126 915

Hlavní náplní činnosti MS je ochrana přírody, péče o zvěř, ale také chov a lov zvěře.

Bohužel doby, kdy i po Sobkovicích visel v období honů na skobě sem tam někde bažant, nebo 
zajíček, aby na Nový rok byla tradiční svíčková jsou dávno pryč. V současné době se i přes 
snahu a péči o drobnou zvěř nedaří její stavy udržet a nenávratně z krajiny mizí. Její místo 
zaujímají jiné druhy, ať už donedávna ohrožený krkavec, vydra, bobr, nebo divoká prasata.

Právě divoká prasata ( kterým v současnosti hrozí smrtelné onemocnění – Africký mor), nám v 
minulém roce v Sobkovicích nadělala dost starostí.

Jedna vykutálená prasečí rodinka z Dolního lesa objevila nahoře u kapličky čerstvě nasázené 
brambory a rozhodla se prověřit jejich chuťové vlastnosti. Ohodnotila jejich kvalitu vysoko a 
tak se vracela v několika kolech obodovat i nově nabídnuté varianty sadby. Že to následným 
výnosům nesvědčí je nabíledni.

Členové spolku tam strávili několik bezesných nocí, a to se potom těžko druhý den tvoří v 
pracovním procesu nějaké hodnoty. Dále jsme kolem polí rozmístili odpuzující přípravek 
Hukinol. Alespoň na některých polích nám také pomohly elektrické ohradníky.

Nakonec se nám během léta podařilo ulovit dva divočáky a na Hlavním honu 27.11. jsme jich v 
Dolním lese ulovili dalších šest. Na dalším honu jsme na prasátka nenarazili.

V souvislosti s honem 19.12.musíme moc poděkovat panu starostovi a představitelům SDH 
Sobkovice. Hrozilo totiž, že když kvůli zavřené Resturaci pod Věží půjdeme promočení, 
uhonění a zmrzlí po honě domů, nabídli nám azyl v hasičské zbrojnici na krásné posezení. Ještě 
jednou děkujeme!
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Zhruba polovinu zvěřiny, kterou získáme, používáme každý rok jako surovinu pro tradiční 
Zvěřinové hody, které každý rok ( zatím nás ani COVID nepřinutil přerušit tradici) v polovině 
srpna pořádáme. Doufám, že jsou známe i v Sobkovicích, snažíme se vždy plakáty spoluobčany 
informovat.

Další velkou část zvěřiny jsme nuceni prodat, protože myslivost děláme jako neplaceného 
koníčka a na provoz honitby, krmení a nájem někde musíme vydělat peníze. I cesty po honitbě 
a lovecké vybavení si platí každý sám.

Pod patronací spolku již několik let funguje Kroužek pro mládež. Na krátkou dobu jeho 
fungování omezila proticovidová nařízení. Děti se schází v klubovně spolku 1-2 x za měsíc, kdy 
se seznamují s problematikou ochrany přírody a myslivosti . Kroužek také organizuje různé 
výlety a týdenní letní myslivecký tábor. Kroužek je otevřen pro děti od 6 do 15 let a zveme 
každého zájemce z dotčených obcí (podmínkou je doprava do Nekoře )

Abych se vrátil k Honebnímu společenstvu. Jeho předsedou je „ Sobkovák“ Luboš Bednář, 
který rozvážně řídí toto uskupení majitelů honebních pozemků, které tvoří honitbu. Za 
pronájem honitby je každý rok odváděn poplatek do pokladny společenstva a následná Valná 
hromada rozhoduje o jeho využití. Výtěžek z pronájmu posledních let byl použit k instalaci 
laviček na zajímavých vyhlídkových místech po celé honitbě, v Sobkovicích například nahoře u 
cesty ze Siberie.

A na závěr bychom chtěli několika obrázky připomenout právě do poslední chvíle aktivního 
přítele Jiřího Koska, na jedné fotce i s dalším zasloužilým myslivcem tělem i duší přítelem 
Josefem Kulhavým.

Ing. Libor Matyáš



HISTORIE OBCANU ZE SOBKOVIC

Ze svých vzpomínek vybrala a napsala Milena Moravcová č.p.84. 

Naše vesnička Sobkovice se rozkládá ve východní části Orlických hor, na Faltusově kopci. 
Malebná krajina lesů a lesíčků, polí a luk. Meze s ostružinami, jahodami a voňavou 
mateřídouškou. Při východu slunce nad Bukovou horou prvními paprsky ozáří celou vesničku, 
aby ji probudily do příjemného rána.

Na návsi stojí naproti kostelu škola. V době války v letech 1939 - 1945 tady vyučoval učitel 
Augustin Fogl. Jestli byl Čech nebo Němec nebo kolaborant, mi není známo. Mluvil česky i 
německy. Výuku řídil podle německých požadavků. Dětí nebylo mnoho, byla tu jednotřídka. Žáci 
od prvního do osmého ročníku. Od třetí třídy se několik hodin týdně vyučovala němčina. Ráno 
jsme museli zdravit se vzpaženou rukou německy. Každý den jsme se učili chování při náletu. 
Rychle se vyřítit z lavic do trojstupu a na povel utíkat do sklepa. Učitel na stopkách měřil, jak 
rychle to zvládneme. Velcí kluci dělali blbosti a pak za trest museli klečet na stupínku. Učitel byl 
svobodný mládenec a mimo učení měl jěště jiné zájmy. Choval včely, pěstoval jahody a na 
Ovčinách vlastnil veliký sad s ovocnými stromy. V době rojení včel posílal děti, aby hlídaly, kdyby 
včely uletěly a kam. Moc nás toho však nenaučil.

Končila jsem druhou třídu, když přišlo nařízení, že každý žák musí odevzdat 2 kg železa pro 
válečné účely. V té době dokonce požadoval Hitler na českých farách odevzdat kostelní zvony. 
Dvě kila železa musel přinést každý žák, jinak nedostane vysvědčení. Mně maminka řekla, nic 
nebudeš dávat a vysvědčení at si učitel nechá. A tak to také dopadlo. Všechny děti dostaly 
vysvědčení, jen já ne. Mrzelo mne to... Přemýšlela jsem, kde bych kus železa našla. Když jsem v 
chodbě míjela almárku, všimla jsem si na ní různě velkých závaží. Používala se k decimálce. Vidět 
vysvědčení byla velká touha! A tak jsem vzala dvoukilo a vrátila se do školy. Zaťukala jsem na 
dveře kuchyně. Pan učitel vyšel a já že nesu ta dvě kila železa. On se optal: "To ti dali vaši?" Já 
sotva znatelně přikývla. Pak mi učitel přinesl ze třídy vysvědčení. Utíkala jsem domů a vysvěd-
čení dala mamince. Ani se na něj nepodívala a zeptala se: "Kde jsi ho vzala?" Musela jsem s 
pravdou ven. Řekla jen: "Ale ať  už je to závaží zpátky." Pomalu jsemse loudala ke škole. 
Maminku nešlo neuposlechnout. Opatrně jsem otevřela dveře do chodby a zjistila, že závaží je 
na místě, kam ho učitel postavil. Potichu jsem ho vzala a utíkala domů. Byly prázdniny, učitel měl 
jiné starosti, na závaží si vůbec nevzpomněl.

Tam, kde je dnes parkoviště pro obyvatele bývalé školy, býval trávník. Scházely se tam děti a hrá-
ly různé bry. Vždycky se tam nějaký kamarád našel. Ve vilce v zahradě nalevo byl obchod 
"Smíšené zboží" U Šulců. Přes silnici (dnes Simon) bylo řeznictví U  Helebrantů, vyhlášené 
výbornou tlačenkou. Dále hostinec U Volesků. Tady se konaly taneční zábavy, plesy a jiné 
veřejné akce. Sál měl jeviště. Několikrát ročně  se tam hrálo ochotnické divadlo. Cesta 
pokračuje na horní konec, kde bylo pekařství U Filipů. Odtud voněly čerstvé rohlíky a kmínový 
(čtyřkilový) chleba. Ze stále otevřených dveří pekárny se linulo příjemné teplo. Jen o kousek dál 
byl další obchod se smíšeným zbožím U Faltusů, později U Milady Růžičkové.

Sobkovické listy strana 5



HISTORIE OBCANU ZE SOBKOVIC

Rok 1945. Konečně bylo po válce! Ze školy odešel učitel Augustin Fogl. Z Třebechovic se s 
rodinou přistěhoval pan řídící Černý. Měli dva malé kluky. Učily se tu už jen děti od prvního do 
pátého ročníku. Starší děti přešly do měšťanky v Jablonném nad Orlicí.

Pan řídící si přivezl zajímavé pomůcky k učení. Na počty využíval obrázky zvířátek. A my jsme je 
sčítali a odčítali. Z vycházek do lesa nebo na louku jsme přinášeli rostliny, k nimž se pak 
přiřazovaly jmenovky. Učili jsme se znát stromy, jejich plody a semena. Takové učení nás bavilo. 
Každou zimu jsme nacvičili divadlo - pohádku (např. Sněhurku). Tady jsme hráli vždy třikrát a za 
dobrovolné vstupné. Předvedli jsme se i v okolních obcích. Vstupné vydalo na zaplacení 
půjčovného za kostýmy, na školní potřeby i školní výlety. Denně jsme dostávali svačinu.

Paní řídící nám vařila kakao, čaj nebo mléko. Před svačinou jsme dostali lžíci rybího tuku.
A ještě čerstvý rohlík od pekaře. Řídící se o všechny starali jako o svoje.

Každých čtrnáct dní se hrálo loutkové divadlo. Pan řídící přivezl veliké loutky i scénu s kulisami.

To bylo umístěno ve školní tělocvičně. A nad tím na celou zeď namamoval Hradčany a Karlův 
most. Tak jsme poprvé viděli naše hlavní město Prahu. Měli jsme jednu zkoušku a pak se hrálo. 
Chodily děti. Přicházeli i dospělí, mládež i kluci osmnáctiletí.

Pan řídící se staral o obecní knihovnu. Při strmé pěšince "Dolíkem" zhotovil jednoduché 
zábradlí. Cestu po "Skalce" vybavil točitými schůdky. Zorganizoval postavení prvního stromu 
republiky ve vánočních svátcích. Věnoval hodně svého volného času škole i obci. Přesto byl 
místním komunistům nepohodlný. 

Chodil do kostela. S námi zpěváčky nacvičoval při harmoniu u nich v bytě koledy, které jsme 
pak zpívali na kůru. Bohouš Faltus (místní žák) - houslový virtuos- při mši hrával. A byly to 
krásné vánoční bohoslužby. Chodili sem i z okolních vesnic.

Po pěti letech dostal pan řídící Černý zákaz učení. Byl vystěhován do Rokytnice v Orl.horách. 

Tam pracoval ve výrobně rámů k obrazům. Nezvyklý práci na pile, stal se mu úraz. Pořezal si 
prsty. V obci byla zvláštní škola pro méně chápavé děti. Tam mu dovolili učit. Takový byl život v 
padesátých letech 20.století. Dnes se to zdá neuvěřitelné. V obci dosud žije několik občanů, 
kteří na laskavého a spravedlivého pana řídícího rádi vzpomínají. 

A starší z chlapců Venoušek? Toho mnozí známe, to je pan farář Václav Černý.
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KARNEVAL

Sobkovické listy strana 7



FOTOGRAFIE

Čerti 2021 Revival Waldemar Matuška na sále

Revival Waldemar Matuška na sále Revival Waldemar Matuška na sále

Odstraňování větví na hromádí
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INFORMACE

Novým provozovatelem naši místní hospody bude od dubna Ladislav Fogl. 

Chcete i vy přispět do Sobkovických listů? Své příspěvky či fotografie zasílejte na email 
lorencova15@seznam.cz nebo jej doneste na Obecní úřad.
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Před odjezdem na hranice Ukrajiny

Před odjezdem na hranice Ukrajiny

Ani v Sobkovicích není lidem lhostejné, co se děje v posledních dnech na Ukrajině. Byla zde 
uspořádána sbírka potřebných věcí a jídla, kterou následně odvezli p. Řehout a p. Tyrychtr 
rovnou na Ukrajinské hranice. Další sbírku pořádal v obchodě p. Fogl, který předal vybrané věci 
Českému Červenému Kříži v Letohradě. 



ZÁBAVA

Sobkovické listy jsou vydány ve spolupráci s Martinou Didákovou, Milenou Moravcovou a Evou Hlávkovou 


