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PÁR SLOV ÚVODEM

Sobkovické listy

Vážení spoluobčané, 

i nadále se můžete na Obecním úřadě hlásit o knihu o historii obce, která bude v nejbližších 
dnech vydána. Ti co se přihlásili, budou včas informováni. 

V těchto listech bychom Vám chtěli ukázat, jací lidé tu mezi námi jsou a co vše dokáží vyhodit 
do plastových kontejnerů. Děláme si tímto činem pěknou ostudu v Kosu v Jablonném n.Orlicí. 
Proto bych Vás všechny chtěl poprosit o správné třídění odpadu. 

Josef Faltus, starosta obce 

Bohumil Faltus – učitel hudby, rodák z č. p. 83

(Sobkovice 1931 – Rožnov pod Radhoštěm 2012)

Na sobkovické části Faltusova kopce v současné době početně převažují lidé s příjmením Fogl 
– Foglová nad těmi s příjmením Faltus – Faltusová. To mě však neodradilo od toho, abych zde 
(samozřejmě se svolením paní Heleny Faltusové z Rožnova pod Radhoštěm) vzpomněla jejího 
manžela Bohumila Faltuse.

V letošním 1. čísle Sobkovických listů už se o něm s uznáním zmiňuje paní Milena Moravcová 
jako o houslovém virtuosovi, který krásně hrával ve zdejším kostele při mších.

A jakými cestami se tedy jeho život ubíral?

Bohumil Faltus se narodil 27. října 1931 v Sobkovicích v domečku č. p. 83. Tatínek se jmenoval 
Rudolf Faltus (na fotce hasičů z roku 1934 je to ten stojící nejvíce vpravo). Paní Helena 
Faltusová mi napsala, že měl sestry Bohuši, Fanynku, Aninku a bratra Rudu. Nejprve navštěvoval 
zdejší školu, pak školu v Jablonném nad Orlicí. Současně se zdokonaloval ve hře na housle u 
paní učitelky Stránské. Jako čerstvý absolvent Vyšší hudební školy v Kroměříži (dnešní 
Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž) nastoupil v roce 1954 na umístěnku na Hudební 
školu v Bystřici pod Hostýnem. A tam se také po základní vojenské službě vrátil.Vyučoval hru 
na housle, violu, violoncello, kytaru, akordeon, vedl souborovou a orchestrální hru. V letech 
1958 až 1972 byl ředitelem této školy. Nebylo to však jednoduché, ačkoliv tam hudební výuka 
fungovala již od roku 1948, škola neměla svoji budovu. Vyučovalo se na několika místech. 
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Zásluhou vyjednávání a díky schopnostem mladého ředitele Bohumila Faltuse (bylo mu teprve 
30 let!) získali opuštěnou budovu bývalé fary. V letech 1961 až 1962 ji rekonstruoval s velkým 
osobním nasazením, za pomoci učitelů, rodičů žáků i mnoha bystřických občanů. A tak 10. 
února 1963 byla slavnostně otevřena vlastní budova Lidové školy umění v Bystřici pod 
Hostýnem. Dosud je to považováno za důležitý mezník v historii školy. Pan Faltus se věnoval i 
práci s valašským souborem Rusava.

Paní Jaroslava Navrátilová, žákyně a později učitelka hudby v Bystřici pod Hostýnem vzpomíná: 
„S panem Bohumilem Faltusem jsem prožila mnoho pěkných let už od dětství. V pátém ročníku 
školního roku 1958/59 je na mém vysvědčení podepsán jako ředitel. Přišel z Čech a my žáčci 
jsme poznali, že je odjinud – nemluvil „po valašsky“. Byl mladý, usměvavý, plný elánu a také 
zodpovědnosti. Muziku i školu měl velmi rád. Škola pod jeho vedením organizovala zájezdy pro 
žáky – například do Letohradu, do Jablonného nad Orlicí, do jeho rodných Sobkovic, do Ústí 
nad Orlicí, do Krnova… Viděla jsem ho naposled v roce 2008, kdy přijel na oslavu 60. výročí 
založení Základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem.“

Při pročítání zápisů v Pamětní knize Sobkovic jsem narazila na tyto tři zmínky o Bohumilu 
Faltusovi:

V dubnu 1970 tehdejší kronikář zaznamenal: „Koncert dětské dechové hudby z Lidové školy 
umění z Bystřice pod Hostýnem. Jejím ředitelem je sobkovický rodák Bohumil Faltus. Na 
následující taneční zábavě hrála hudba učitelů téže LŠU.“

V roce 1972 se píše: „Sobkovice znovu navštívil dětský hudební dechový soubor z Bystřice pod 
Hostýnem. Úspěch byl veliký, jako při prvním vystoupení v roce 1970.“

A konečně k 5. červenci 1975 kronikář uvedl: „Na II. sjezdu sobkovických rodáků – před 800 
osobami (!) – v kulturním pořadu LŠU z Rožnova pod Radhoštěm velmi úspěšně vystoupilo 
čtyřicet žáků se svými učiteli, mezi nimi sobkovický rodák a učitel hudby Bohumil Faltus.“

Helena a Bohumil Faltusovi se přestěhovali do Rožnova pod Radhoštěm. V tamější LŠU pan 
Faltus pokračoval v práci opět jako učitel hudby, a to od roku 1974 až do roku 1999, kdy 
odešel do důchodu.

Ve Valašském deníku z 18. 6. 2010 primáška cimbálové muziky Javořina Drahomíra Klimková 
říká: „Muzikanti se rekrutovali z učitelů hudební školy. Posláním Javořiny je udržování tradic a 
rozvíjení muzikantských dovedností. O to se zasadili hudebníci Lubomír Wachtl a Bohumil 
Faltus, který navíc zanechal muzice mnoho cenných hudebně upravených písní.“

HISTORIE OBCANU ZE SOBKOVIC
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Bohumil Faltus 
- fotografie z publikace LŠU Bystřice pod Hostýnek

Paní Klimkovou jsem si dovolila požádat o její vzpomínky na pana Faltuse.

Takto krásně odpověděla: „Byla jsem jednou z jeho prvních žákyň v houslovém oboru 
v rožnovské LŠU. Cením si především jeho nesmírné pracovitosti a pečlivosti, se kterou se 
pohyboval v hudebním světě. Jeho notový rukopis je velmi precizní a obsáhlý. Převzala jsem po 
něm primášování souboru Javořina v roce 1992 a pokračuji doteď. Pan Faltus byl nadšeným 
muzikantem, který také vedl při hudební škole smyčcový soubor. Napsal pro něj řadu úprav.
S Javořinou dosáhl mnoha vynikajících úspěchů, z nichž největší bylo vítězství na folklorním 
festivalu ve francouzském Dijonu v roce 1988. Byl velmi oblíben, proto mu nikdo neřekl jinak 
než Bohoušek.“

Díky poskytnutým informacím od ředitelky ZUŠ Bystřice pod Hostýnem Pavly Caletkové (čtyři 
Almanachy k výročím školy), od Jaroslavy Navrátilové, od ředitele ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm 
Petra Hofmana, od primášky cimbálové muziky Javořina Drahomíry Klimkové a jejího syna 
Jaromíra Klimka a v neposlední řadě díky fotografiím zapůjčeným paní Helenou Faltusovou 
jsem mohla sestavit tuto vzpomínku na úžasného Bohumila Faltuse, rodáka ze Sobkovic.

Eva Hlávková č. p. 24

HISTORIE OBCANU ZE SOBKOVIC



Vojín Bohumil Faltus Praha červenec 1955.

Pozvánka na sjezd sobkovických rodáků 1975, na němž 
vystoupili žáci LŠU Rožnov pod Radhoštěm pod vedením 

Bohumila Faltuse.

Bohumil Faltus s kamerou 1996.

Bohumil Faltus a orchestr učitelů ZUŠ Rožnov pod 
Radhoštěm 1976.

Učitelé ZUŠ Bystřice pod Hostýnem 1968 - 20.výročí ZUŠ, 
druhý zleva sedící ředitel školy Bohumil Faltus.

 Skanzen v Rožnově pod Radhoštěm 1980 cimbálová muzika 
Javořina a první vlevo Bohumil Faltus její primáš.
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SDH Sobkovice informuje:
Vážení spoluobčané,

pár slov k akcím, které nás provázeli v 1. pololetí tohoto roku u nás v Sobkovicích.

Koncem dubna proběhlo námětové cvičení, kde byly provedeny kontroly podzemních nádrží, 
nadzemních a podzemních hydrantů.  Bylo vysvětleno ostatním sborům našeho 22. okrsku kde 
jsou umístěny.

Poté byla provedena starostou SDH Michalem Bedrníčkem ukázka využití protipožárních 
nátěrů na kov i na dřevo.

V červnu proběhl 9. ročník Festivalu mladých kapel, který se povedl. Zpětná vazba od fanoušků 
byla úžasná. Připravujeme se na příští 10. ročník, který bude jubilejní. Zatím datum řešíme.

1. 7. 2022 - Slavnostní valná hromada SDH Sobkovice. Členové JSDH Sobkovice od obce 
obdrželi medaile za aktivní činnost v JSDH. Přátelské posezení proběhlo i s hosty 22. okrsku.

Následný den 2. 7. 2022 od 14:00h začaly oslavy 130 let založení SDH Sobkovice. Navštívily nás 
sbory z okolí. SDH Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Mistrovice, Verměřovice, Nekoř, 
Petrovice, Letohrad, Šedivec, Orličky a Bystřec.
Hosté: Petr Fiala starosta Letohradu a také pan farář z Nekoře, který požehnal novému 
zásahovému vozidlu Ford DA L1Z. Auto bylo zakoupeno z dotací Ministerstva vnitra, Kraj 
Pardubice a Obec Sobkovice, která vše zařídila ohledně dotací.
SDH Sobkovice dostala Krajské čestné uznání, které předal náměstek starosty KSH Pavel 
Černohous z Letohradu. Čestné uznání KSH obdržel i starosta SDH Michal Bedrníček, které 
předal starosta 22. okrsku Miroslav Jirčík z Nekoře.
Před 10ti lety jsme zrestaurovali naší starou techniku - koňskou stříkačku.
Aby byla kompletní nechali jsme vyrobit dle originálů dvě lampy od pana Zmydleného z Prahy 
- firma Zmydlený a syn, jediná firma v České republice a pravděpodobně i v Evropě.

Byla zavěšena slavností stuha na prapor a oslavy pokračovaly volnou zábavou.

Členové SDH Orličky předvedli ukázku Železného hasiče.

Slavnosti jsme ukončili pouťovou zábavou, kde byla i ochutnávka Svijanských speciálů.

Děkuji Obecnímu úřadu za finanční podporu i Svijanskému pivovaru za spolupráci a hlavně 
všem aktivním členům, kteří se podíleli na přípravách a občerstvení včetně úklidu.

SDH SOBKOVICE
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Koncem listopadu plánujeme pro členy SDH a jejich partnerky návštěvu Svijanského pivovaru 
při příležitosti založení SDH Sobkovice.

Prosím členy, aby urychleně potvrdili svoji účast na mobil sms: 777 503102, anebo na email 
sdh.sobkovice@post.cz. 
Pozn. musíme co nejdříve nahlásit počty lidí, včetně objednání autobusu.  

Za SDH Sobkovice Michal Bedrníček Starosta SDH.

SDH SOBKOVICE
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Jak již bylo zmíněno v úvodu listů, máme u nás v obci problém s tříděním odpadů. Při 
posledním svozu plastového odpadu byly v komunálních službách Kos v Jablonném nad Orlicí 
zděšeni co vše mezi plasty našli. Proto prosíme všechny občany i chalupáře, aby přemýšleli co 
vyhazují. Při opakované stížnosti budeme nuceni použít bezpečností kameru. 
Pro představu se můžete podívat, co se v kontejnerech nacházelo - shnilé maso, injekční 
stříkačky, lahve od piva, elektronika, znečištěné obaly.

INFORMACE  OD OBCE
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