KRONIKA OBCE SOBÍŇOV

s částmi

Markvartice, Nová Ves s Hlínou a Sopoty

DÍL X.

založený roku 2018

ÚVOD
Češi si zase zvolili Miloše Zemana a ten o pět měsíců později jmenoval vládu Andreje Babiše s podporou
komunistů. Celostátně jsme oslavili století od vzniku samostatného Československa stojícího na základech
humanity a demokracie a připomněli si padesát let od okupace vojsky Varšavské smlouvy. Sokolové také svolali
16. všesokolský slet. Na seznam UNESCO zapsali modrotisk, o který Česká republika stála. V podzimních volbách
v komunálu opět uspěla masa nezávislých. Česko postihla záplava dezinformací z Ruska snažících se narušit
vnímání lidí o kvalitě našeho státu a také enormní vedra, která snížila množství podzemní vody na kritické
minimum. Situace využil především kůrovec a položil stát před otázku, co s odlesněnou, přehřátou a vysušenou
zemí do budoucna dělat. Konec roku ČR potkala tragédie v podobě exploze metanu v dole ve Stonavě, která zabila
13 horníků. Lidé v roce 2018 velmi často protestovali za zachování právního státu a ústavních hodnot. Miloš Zeman
se definitivně odkryl jako agent bojující za Rusko a Čínu místo za ČR, kde byl zvolen prezidentem země.
Ve světě vraždili novináře. Jeden z nich, Ján Kuciak, zemřel na Slovensku, což vyvolalo krizi tamější vlády
a odchod Roberta Fica z funkce předsedy vlády. Velká Británie se zmítala ve vnitropolitické krizi ohledně podoby
odchodové dohody s EU. Vše nasvědčovalo k tomu, že dojde k odchodu bez jakýchkoliv pojistek. Americký
prezident Donald Trump dále vyvolává svým chaotickým chováním krizi doma i ve světě s jediným viditelným
výsledkem – odcházením USA z dominantního postavení ve světě. Čína, i přes snahu místo obsadit, nemá tolik
silnou ekonomiku to zvládnout. Navíc se vůči ní stále víc zvedá odpor demokratických zemí (kauza Huawei, tzv.
přeškolovací tábory, atd.). Uprchlická krize a válka na Ukrajině trvají, ale veřejnosti se už okoukaly. Ve Francii
protestovali tzv. žluté vesty proti politice prezidenta Emanuela Macrona. Rusko se stále více izoluje od západního
světa a snaží se jej podrývat tzv. hybridní válkou. V Saúdské Arábii mohou ženy řídit auta. Kanada zcela
legalizovala veškeré užívání marihuany. V Turecku byl utužen autoritativní režim. Uhynul poslední samec
nosorožce tuponosého.
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LEDEN
Nový zaměstnanec
obce a havárie

Obecní
zastupitelstvo

Dosavadní zaměstnanec obce Martin Halama v práci skončil k 31. 12. 2017 a začal se
profesně věnovat jen svému koníčku – fotografování. Jeho nástupce Ludvík Kudláček své
působení začal velmi smolně. Dne 3. 1. při vyhrnování sněhu si nevšiml varovných světel
na železničním přejezdu v obci a na poslední chvíli se vyhnul projíždějícímu nákladnímu
vlaku. K úhoně přišla jen lžíce na obecním traktoru a mírně poškozena byla též
lokomotiva. Doprava na trati však stála zhruba mezi 13.30 až 16.00.

V roce 2018 se zastupitelé sešli poprvé 10. 1. a pravděpodobně jejich nejdůležitějším
počinem bylo schválení žádosti o dotaci na opravu komunikace k hřbitovu a zřízení
komise pro výběrové řízení na pokračovací akce „revitalizace“ hřbitova.

Prezidentské volby

V pořadí druhé volby prezidenta ČR, kde rozhodovali občané, se uskutečnily 12.–13. 1.
(první kolo) a 26.–27. 1. (druhé kolo). V Sobíňově se k urně dostavilo 74,25 % voličů (421
z 567) a vhodilo 100 % platných hlasů. Zvítězil úřadující prezident Miloš Zeman (189
hlasů/44,89 %), druhý byl Jiří Drahoš (108 hlasů/25, 65 %). Dále se umístili Marek Hilšer
(44 hlasů/10,45 %), Pavel Fischer (35 hlasů/8,31 %), Michal Horáček (25 hlasů/5,94 %),
Mirek Topolánek (10 hlasů/2,38 %), Jiří Hynek (6 hlasů/1,43 %), Vratislav Kulhánek
(3 hlasy/0,71 %) a Petr Hannig (1 hlas/0,24 %). V porovnání s celorepublikovým výsledkem
se dvojice postupujících (Zeman 38,57 %, Drahoš 26,6 %) a procenta ostatních volených v
Sobíňově příliš nelišila. Pouze účast ve vsi byla oproti celkovému průměru (61,92 %)
opětovně vyšší. Druhé kolo voleb proběhlo o čtrnáct dní později s účastí 76,6 % voličů
a 100% platností hlasů. Zvítězil Miloš Zeman s 60,18%. V celorepublikovém kontextu měla
obec během druhého kola opět vyšší voličskou účast a vyšší procento hlasů pro Miloše
Zemana.

Přednáška

Před zaplněnou jednací síní na obecním úřadě opět předstoupil poslední den v měsíci Jiří
Kočí s vyprávěním ze svých cest po světě. Tentokrát mluvil o Indii. A protože jde o opravdu
velkou zemi, dokončil popisy svých zážitků 14. 2. na témže místě.

Započala rekonstrukce obecní prodejny potravin, po jejímž dokončení slibuje zřizovatel dvojnásobnou prodejní
plochu, čímž snad myslí 2x tolik prodejních artiklů.

ÚNOR
Havárie

Na hlavní silnici, mezi odbočkou na Hlínu a odbočkou na „Březinku“ sjel dne 6. 2. těžký
nákladní vůz ze silnice a jen o několik decimetrů zastavil před jednou z bříz stojících
podél cesty. Krom škod na majetku se nic jiného nestalo.

Zastupitelstvo se sešlo 7. 2. a řešilo standardní záležitosti. V druhé půli měsíce započalo rozšíření a zpevnění cesty
u starého hřbitova směrem do Sopot. Memoriál Ladislava Dymáčka proběhl 3. 2. za hojné účasti.

BŘEZEN
Obecní
zastupitelstvo

Sobíňovští starší zasedli 14. 3. a schválili nákup nového Fordu Transit pro místní SDH.
Také přijali cenovou nabídku firmy Karla Bílka pro realizaci chodníků na hřbitově
a samozřejmě se rozhodli opět přihlásit obec do soutěže Vesnice roku 2018.

Obecní ples

Po několika odkladech se 32. obecní ples v maskách uskutečnil až 17. 3., avšak proběhl
úspěšně.

Počasí

Měsíc začal s mrazivými teplotami, ale ty brzy vystoupaly až nad 10 °C. Kolem 20. 3.
se však zima vrátila.
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DUBEN
Přednáška

Autor těchto řádku připravil pro sobíňovskou veřejnost dne 7. 4. přednášku s názvem
„Prusko-rakouská válka 1866 v Sobíňově a okolí“. Celkem 17 lidí si vyslechlo o pohybech
I. pruské armády ve dnech po bitvě u Hradce Králové skrze Ždírecko a navázání kontaktu
s jinou pruskou armádou (Labskou) v Chotěboři, která mašírovala na Německý Brod.
Kolem Krucemburku, Chotěboře a Žďáru pak probíhaly potyčky mezi průzkumnými
jezdeckými piketami Rakušanů a Prusů. Během přesunu armád v červenci a srpnu 1866
také významně trpělo místní obyvatelstvo, naštěstí jen materiálně pro rekvizice.

Práce v obci

V Nové čtvrti a u „Kančí studně“ začaly vznikat dva nové asfaltové povrchy. K zastávce
autobusů byly přesazeny stromy od hřbitova. Chybí zde jen provést výsadbu menších keřů
a růží.

Počasí během dubna přálo, někdy až příliš letně. Zastupitelé během měsíce nezasedali, lidé uklízeli obec a okolí
v rámci akce „Čistá Vysočina“ (13. 4.), v sopotském kostele proběhl (15. 4.) literárně-hudební pořad „Královské lípa
vypráví“ a hasiči poslední den měsíce spálili další mnohametrovou vatru s čarodějnicí.

KVĚTEN
Pietní akt

Zasedání
zastupitelstva

Počasí

Opět proběhl v podvečer dne 4. 5. pietní akt u hrobů padlých mládenců z 5. 5. 1945. Krom
starosty obce Miloše Starého pronesl řeč i autor těchto řádků a vzpomněl podobu tzv. třetí
republiky v letech 1945 až 1948, která žádnou výhrou demokracie a svobody ve skutečnosti
nebyla.
Zastupitelé dne 9. 5. na schůzi schvalovali nákup pozemků a pacht s přibyslavským LDO.
Řešili též nadcházející komunální volby. Dále schválili přebytek hospodaření místní školy
za rok 2017 a převedli jej do rezervního fondu instituce na příští rok (74 000 Kč) a schválili
firmu na realizaci obnovy zeleně v obci.
Květen 2018 patřil dle klementinského měření k nejteplejším v historii měření (od 1775)
a v Sobíňově tento jev byl nesmírně znát. Jaro neexistovalo a rovnou začalo léto. Rostliny
kvetly jak zběsilé už od dubna a minimum srážek zanechávalo všude velké množství pylu,
který létal vzduchem. Dlouhodobě ubývá podzemní vody a místní obyvatele to již citelně
poznávají v obsahu studní.

ČERVEN
Obecní
zastupitelstvo
Výstava

Schůze proběhla 13. 6. a zastupitelé řešili standardní záležitosti.
„Houby – bohatství našich lesů“, tak zněla výstava na obecním úřadě trvající od 26. 6. do
8. 7. Panely o významu hub v našich životech si obec zapůjčila z havlíčkobrodského muzea
a exponáty v podobě živých i umělých hub zajistila od občanů, nechyběly ani zavařeniny
a recepty.

Účet obce za rok 2017 Zveřejněna byla zpráva, dle které obec měla v roce 2017 vyrovnané příjmy a výdaje (téměř
16 000 000 Kč). Plánovaný rozpočet (téměř 8 500 000 Kč) se na zmíněnou částku navýšil
účelovými transfery ze státního rozpočtu a fondů.
Místní SDH oficiálně začalo užívat nový Ford Transit a TJ Sokol s SDH pořádaly 30. 6. pouťové sportovní
odpoledne.
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ČERVENEC + SRPEN
Poutě

Léto
v Železných horách

Zasedání
zastupitelstva

Počasí

Poklidná duchovní pouť v Sopotech a hlasitá světská na návsi byly opětovným prvkem
letošních slavností. Na parketu také proběhla zábava, kdy 7. 7. zahrála skupina Mudrband.
Lidé také hojně navštívili pouťový srandamač mezi sokoli a hasiči.
V pořadí 23. ročník Léta v Železných horách se uskutečnil 4. 8. a nejdelší cyklotrasa vedla
ve směru Sobíňov, Podhorská louka, V. Městec, Hlinsko, Barovice, Ždírec n. D. a Sobíňov
(80 km). Pěší pak Sobíňov, Horní Bradlo, Březinky, Sokolohrady, Sobíňov (50 km).
Mimořádná schůze se uskutečnila 22. 8. a na programu měla především pozemkové
úpravy a určení priorit ve výstavbě a rekonstrukci některých cest a také revitalizace
Doubravy (budování retenční nádrže).
Celé prázdniny bylo velké teplo a především sucho. Náš kraj patřil mezi nejvíce postižené
v ČR a nejednomu domu ve vsi vyschla studně. Doubrava připomínala spíše bažinu a lidé
sotva posekali alespoň první otavu. Jde o dlouhodobý stav, který se dle předpovědí nebude
lepšit a vyžaduje zásah do hospodaření s vodou a s krajinou obecně (např. aby půda
zadržovala vodu).

U autobusových zastávek vyrostly epesní nástěnky z rukou místních řemeslníků.

ZÁŘÍ
Pohádková stezka
Podoubravský
víceboj

Zasedání
zastupitelstva
Jubileum

Původní termín oblíbené stezky pořádané místními hasiči se musel pro nepřízeň počasí
přesunout z 1. 9. na 28. 9., kdy již bylo nádherně. Opět se sjely spousty lidu a hlavně dětí.
Odehrával se letos ve Slavětíně dne 8. 9. a opět měl snahu o co nejvíce originální disciplíny.
Zvítězila obec Jitkov. Sobíňovští (Vratislav Voral, Miloš Starý a Rudolf Adamec) skončili
druzí.
Na zasedání 12. 9. se řešili standardní záležitosti.
Dne 28. 9. oslavila devadesáté narozeniny sobíňovský patriot, pamětník války a neúnavný
propagátor významu našeho regionu – Karel Janáček.

Do školy nastoupilo hned osm prvňáků.

ŘÍJEN
Cesta u hřbitova

Počátkem měsíce zpevnila asfaltem a štěrkem cestu do zrádného kopce mezi vlakovou
zastávkou a hřbitovem firma Jana Matějky ze Ždírce nad Doubravou.

Komunální volby

...proběhly v celé zemi 5. a 6. 10. s 47,34% účastí. V Sobíňově k urně dorazilo 388 voličů
(68,31 %). Kandidovalo 27 lidí na třech kandidátkách. a zvoleno bylo 9 zastupitelů.
Z kandidátky nezávislých nazvané SOBÍŇOV: Miloš Starý (348 hlasů), Daniel Říčan (282),
Jaroslav Starý (225), Jaromír Moravec (222), Dana Stehnová (152). Z kandidátky nezávislých
nazvané ZA SOBÍŇOV KRÁSNĚJŠÍ: Rudolf Adamec (220 hlasů), Marek Ondráček (202),
Aleš Málek (165). Z kandidátky KSČM pouze Vratislav Voral (109 hlasů).

Senátní volby

Společně s komunálními volbami proběhly též v našem obvodu č. 44 (Havlíčkův Brod,
Chotěboř, Hlinsko a Chrudim) doplňovací volby do Senátu. V 1. kole volilo v celkových
25 okrscích 42,26 % lidí a nutno říci, že náš obvod byl napínavý do poslední chvíle. Nejen
že se tu utkal nadstandardní počet kandidátů (14), ale také někteří místní občané otevřeně
dávali najevo své sympatie, což v jinak volebně poklidné obci nebývá zvykem. U Františka
Starého visel transparent Daniela Hermana a na plotě hospody zase transparent Vladimíra
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Martince. V prvním kole zvítězil havlíčkobrodský starosta Jan Tecl s 15,44% hlasů (člen
ODS) a společně s ním postoupil Daniel Herman (KDU-ČSL). V druhém kole pak zvítězil
s 63,89% hlasů (za 18,62% účasti voličstva) Jan Tecl.
Výlov a napouštění
nádrže na návsi

Zasedání
zastupitelstva

Dne 13. 10. uskutečnila skupina místních výlov nádrží na návsi a za hlavní silnicí. Celkem
chytli 110 kusů ryb v nádrži první a 23 v druhé. Ryby byly přeneseny do nádrže na návsi.
O týden později místní SDH natáhlo hadice z Doubravy na náves a kriticky nízkou
hladinu vody rybám dopustili.
Předposlední den v říjnu se sešli noví zastupitelé a ustanovili nové vedení obce. Jaromír
Moravec navrhl za starostu Miloše Starého, který byl následně zvolen osmi hlasy. Smám
Miloš Starý se hlasování zdržel. Stejným způsobem byl zvolen za místostarostu Rudolf
Adamec. Předsedou finančního výboru se stal ing. Jaroslav Starý (členy Daniel Říčan
a Vratislav Voral) a kontrolního výboru Marek Ondráček (členy ing. Aleš Málek a Jaromír
Moravec). Dana Stehnovou zvolili zastupitelé do školské rady. Uvolněnou funkcí (jako
dříve) se stal pouze starosta, místostarosta dostane odměnu 3 500 Kč měsíčně, členové
zastupitelstva se opět odměn zřekli. Zbytek zasedání se nesl v běžném duchu.

LISTOPAD
Zasedání
zastupitelstva

Dne 14. 11. zasedali zastupitelé a rozhodli o vypsání výběrového řízení na vodovod
a kanalizaci na Hlínu. Dále řešili studii na úpravu podkroví ZŠ a MŠ Sobíňov
a spolufinancování výstavby kabin na fotbalovém hřišti. Velká (a ne první ani poslední)
diskuze se strhla k provozu a využití kulturního domu.

Svatý Martin

Dne 11. 11. se uskutečnil aktivitou spolků sdružených kolem sopotské fary další
Svatomartinský den. Bosý žebrák měl tentokrát štěstí, bylo teplo.

Obecní knihovna

Sobíňovská knihovna dostala od Krajské knihovny Vysočiny ocenění Knihovna Vysočiny
2018. Velká gratulace patří manželům Průchovým, kteří se o prostory starají. Přesunout
knihovnu do modernější prostor se ovšem stále nedaří, byť je to v plánu.

Podél cesty na Březinku obec vysadila stromy (již v minulosti vysadila na hřbitově a okolí a u školy). Senioři
poseděli za hudby Sklenařinky dne 24. 11..

PROSINEC
Zasedání
zastupitelstva

Zastupitelé zasedli 10. 12. a tématy byly především plány na rok 2019: pronájem kulturního
domu, schválení krátkodobých a střednědobých plánů, schválení žádostí o dotace
(rekonstrukce jídelny ZŠ a MŠ, zhotovení komunikace), zadání studie (rekonstrukce
obecního úřadu, obnovu prostranství na návsi) a schválení firmy Jana Matějky coby vítěze
výběrového řízení na realizaci vybudování vodovodu a kanalizace na Hlínu.

Předvánoční akce ve vsi nevybočovaly ze schématu minulých let. Jejich seznam je uveden v obrazové příloze pro
tento rok. Dne 9. 12. České dráhy s pomocí dotace Kraje Vysočina navýšily počet osobních vlaků na trati Havlíčkův
Brod – Jihlava. Sněžilo těsně před Vánoci, poté sníh roztál a napadl opět po svátcích. Ježíšek asi chtěl svátky
na blátě.
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TJ Sokol Sobíňov
Podzimní část 2017/2018 skončili fotbalisté s deseti body, ale v jarní polovině překonali všechna očekávání. Získali
30 bodů (z třinácti zápasů 9 výher a jedna prohra), nastříleli 41 gólů a pouze 11 obdrželi, což byl srovnatelný
výsledek s postupovým rokem 2006/2007. Sezónní střelbu vyhrál Marek Ondráček se 14 trefami.
Podzim 2018 skončil pro Sobíňovské na páté příčce s 23 body a sedmi výhrami z 13 zápasů.
Žáky začali trénovat pod vedením Petra Kodýma a Marka Ondráčka.
Rok 2018 byl především plný rekordů: Michal Vopršal a Tomáš Štěrba se dostali na první a druhé místo
v odehraných zápasech (překonali Karla Bílka s 411 starty), Zdeněk Němec překonal svého otce v počtu střelených
gólů (157), stále aktivní brankáři Petr Veselý a Zdeněk Wasserbauer mají suverénně nejvíce vychytaných nul
v zápasech (40 a 35).
Obecní knihovna
Knihovna stále sídlí v neuspokojivých podmínkách v části kulturního domu, ale plánovaný je přesun do lepších
podmínek. V roce 2018 si lidé (76 registrovaných čtenářů, 1093 návštěv) vypůjčili 1093 knih. Registrovaných
publikací je 2441 a k Krajské knihovny Vysočiny jich zapůjčeno bylo dalších 586. Na Malé knihovnické slavnosti se
sobíňovská knihovna stala Knihovnou roku 2018 za okres Havlíčkův Brod. Velký dík patří manželům Průchovým,
kteří se o služby ochotně starají.
Obecní úřad a matrika
Na podzim se mírně pozměnilo zastupitelstvo kvůli proběhlým komunálním volbám. Starostou obce zůstal Miloš
Starý, místostarostou Rudolf Adamec. Zaměstnanci obce jsou dále Vlasta Málková a Ludvík Kudláček. Úřad sídlí
v čp. 200 společně s poštou.
Během roku se počet obyvatel zvýšil ze 705 na 712. Narodili se: Nelli Valentová (18. 1.), Jakub Pavlíček (19. 1.),
Štěpán Ondráček (3. 4.), Theodor Koubek (14. 5.), Jitka Janáčková (10. 5.), Miriam Ledvinová (11. 5.), Anna
Koubková (27. 7.), Martina Němcová (29. 8.), Rosalie Ondráčková (10. 11.), Barbora Bročková (11. 12.), Nela Štěrbová
(27. 12.) a Bára Zrzavá (19. 12.). Zemřeli: Josef Moučka (20. 2.), Jarmila Kociánová (9. 2.), Vladimír Vašíček (4. 6.),
Antonín Procházka (11. 6.), Justina Kudrnová (4. 10.) a Jaroslav Peřina (17. 10.).

8

PŘÍLOHY
Memoriál Ladislava Dymáčka (3. 2.)

9

Obecní konzum před rekonstrukcí (1. polovina roku)

10

Nový vůz pro SDH (červen)

Nekompletní TJ Sokol Sobíňov na konci sezony 2017/2018. Horní řada zleva: L. Valoušek, D. Říčan, T. Zrzavý,
T. Štěrba, P. Kodým, M. Vopršal, P. Kafka, J. Hečko, L. Pfeffer, O. Vopršal, M. Čermák; spodní řada zleva: I.
Koutník, O. Starý, M. Kučera, M. Janáček, Z. Wasserbauer, P. Sláma, Z. Němec, M. Ondráček

11

Podoubravský víceboj (8. 9., zleva Vratislav Voral, Rudolf Adamec, Miloš Starý)

Zpevnění kopce ke hřbitovu (říjen)

12

Původní a nový náhrobek sovětského vojína na dolním hřbitově (říjen)

Výsadba stromů v obci (hřbitov, škola)

13

14

Sobíňovská knihovna a manželé Průchovi (za stolem), foto Martin Halama

15

Předvánoční akce ve vsi (prosinec)

16

Plakáty z letních obecních akcí

17

