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Vážení spoluobčané, 

v první řadě bych chtěl všem občanům Sobkovic popřát hodně zdraví do Nového roku 2023. 

Jak už jistě všichni víte, nově do našeho zastupitelstva nastoupila paní Veronika Kaplanová, 
která bude mít nastarosti v naší obci kulturu a bude se podílet na tvorbě Sobkovických listů. 
Pokud byste i Vy chtěli přispět nějakým článkem, pošlete nám ho na obecní email.

Josef Faltus, starosta obce 

K 31. 12. 2022 měla naše obec ve své evidenci 248 obyvatel. 
Věkové zastoupení bylo následující:

POPLATKY ZA ODPADY A PSY
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Poplatek za odvoz odpadů zůstává stejný jako v loňském roce, tj. 700,- Kč za osobu. 

Poplatek za psa činí 100,- Kč a za každého dalšího psa 150,- Kč. 

Poplatky je možné uhradit buď hotově na obecním úřadě každé pondělí mezi 
18:00 – 19:00 hod, nebo převodem na bankovní účet č. 27-8750900207/0100. 
Jako variabilní symbol uvádějte své číslo popisné a do poznámky prosím uveďte o jaké 
poplatky se jedná.

Poplatky plaťte do 31.3.2023.
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Celkové náklady na odvoz odpadů v roce 2022 byly: 383 213,- Kč
Příjmy za vytříděný odpad: 49 186,- Kč
Příjem z poplatků za odvoz odpadu vybraných od občanů: 188 825,- Kč
Doplatek obce: 145 202,- Kč

Z výše uvedených údajů je vidět, že obec dotuje svoz odpadů nemalou částkou a že způsob, 
jakým můžeme udržet výši poplatků na 700,- Kč za osobu, je v první řadě snížení množství 
odpadu a dále jeho třídění. 

Děkujeme tedy všem, kteří odpad třídí a dávají ho do popelnic k tomu určených. 

25. února 2023 se v hospodě Pod Věží uskuteční Staročeský bál. K tanci a poslechu nám 
zahraje pan Josef Moravec z Jamného s kapelou, stejně jako tomu bulo na listopadovém setkání 
důchodců, které nás k uspořádání plesu v duchu starých časů inspirovalo. Těšit se můžete nejen 
na skvělou dobovou hudbu, ale i výzdobu, tombolu, občerstvení…

Rezervace míst bude možná od 12. února 2023 u Veroniky Kaplanové buď osobně, nebo na tel. 
776 372 667. 

Pokud byste chtěli přispět do bálové tomboly, uvítáme jakékoliv praktické, nejlépe doma 
vyráběné výrobky (ponožky, rukavice, bábovka, domácí víno, zahradnické náčiní apod.). 

STAROCESKÝ BÁL POD VEZÍ

ODPADY V ROCE 2022
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4. března 2023 je naplánován výlet autobusem do Polska do Kudowa Zdrój. 
V případě zájmu se prosím registrujte v místním obchodě do 18. února 2023.

Výlet bude uskutečněn v případě, že bude přihlášeno minimálně 35 lidí. 
Maximální počet je 49 lidí.

Vážení spoluobčané,  

už 25 let jezdíme do vašich domovů, vídáte naše auta, znáte nás osobně. Jako každý rok, tak 
i letos se snažíme připomenout občanům, že v jejich regionu poskytujeme domácí zdravotní 
a paliativní péči. Jsme bezpříspěvková organizace.

Asi všichni víte, že provádíme odběry biologického materiálu, převazy ran a ošetřovatelskou 
rehabilitaci u pacientů, kteří se pohybují obtížně nebo vůbec.  Do péče přebíráme také klienty, 
kteří opouštějí nemocniční zařízení a v domácím prostředí provádíme základní i odborné 
výkony (infuzní terapie, pooperační péči). V mnoha rodinách pomáháme doprovázet těžce 
nemocné klienty na jejich poslední cestě. 

S pomocí sponzorů jsme dosud  pořídili auto, 3 elektrická lůžka, 2 vozíky, chodítka 
a oxygenátory. Tyto pomůcky mají každodenní využití a pociťujeme stále jejich nedostatek. 

Chtěli bychom informovat občany, že v průběhu zimy se bude těžit 400 kubíků obecního lesa 
(vzadu nad Bedrníčkovými). Kdo budete mít zájem může si vzít zdarma větví, kolik jen budete 
chtít.

Hlaste se prosím panu starostovi, který upřesní detaily.  

VÝLET DO KUDOWA ZDRÓJ

TEZBA DREVA 

NADEJE - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉCE
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Potřebujeme vaši pomoc. Abychom mohli zajistit lepší pomůcky a zkvalitnit péči o vaše drahé, 
oslovujeme vás  občany s žádostí o finanční podporu. Finanční příspěvky budou tak jako 
v minulých letech použity k zakoupení elektrických lůžek, vozíků, chodítek, oxygenátoru 
a dalších, a ty následně použity v rodinách.

Mnozí z nás v čase předvánočním rekapitulujeme a více myslíme na pomoc druhým ve svém 
okolí. Doufáme, že i v letošním roce nám zachováte svou přízeň. Za všechny příspěvky předem 
děkujeme.  

Finanční dary lze předat osobně nebo zaslat na účet č. 1221399339/0800

Naďa Nováková s kolektivem sester

Naděje – domácí zdravotní péče 
Na Výsluní 525
56164 Jablonné nad Orlicí 
www.dop-nada.cz
kontakt: 604440163

Sraz důchodců 19. listopadu 2022

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI KONCE ROKU 2022

NADEJE - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉCE
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Beseda o vzniku knihy Sobkovice  - Historie obce a osídlení
11. 12. 2022 proběhla beseda s tvůrci nově vydané knihy Sobkovice – Historie obce a osídlení. 
Kniha vyšla v nákladu 200 výtisků a je už téměř rozebraná. Prosíme ty, kteří si knihu 
zarezervovali a ještě si ji nevyzvedli, aby tak učinili nejlépe do konce ledna. Je možné si ji 
vyzvednout každé pondělí mezi 18:00 a 19:00 hod. nebo dle dohody. 

5. 12. 2022 
Navštívil nás Mikuláš spolu s Andělem a dvě-
ma čerty. 
Děkujeme nebeským i pekelným bytostem, 
že pomáhají udržovat tradice v naší obci. 

10. 12. 2022 
Koncert Jany Faltusové a Jindřicha Novot-
ného v kostele sv. Prokopa 

OHLÉDNUTÍ ZA UDÁLOSTMI KONCE ROKU 2022
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ZÁBAVA


