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číslo 1
ročník 16
3/2014

Slovo starosty
Pomalu, ale jistě se blíží konec období, ve kterém toto zastupitelstvo spravuje naši obec.
Nechci ještě bilancovat, to si nechám až na zářijové vydání novinek, ale chci se zamyslet nad
událostmi posledního období.
Jistě jste si všimli anonymního dopisu, který se objevil na nástěnce před obecním úřadem.
Nechali jsme ho tam viset, aby si každý udělal úsudek sám. Je to již čtvrtý anonym, který se
za mého funkčního období objevil. Nevím, čeho se dotyční pisatelé bojí, protože z naší strany
žádné represe nehrozí. Bojí se vystoupit se svými názory, zřejmě proto, že by je nedokázali
obhájit a tak se snaží škodit a vytvářet zlou krev. Odsuzuji toto jednání jako zlé a zákeřné a
ani v budoucnu se nebudu těmito výlevy zabývat.
V letošním roce oslavíme 630 let od první písemné zmínky o Sobíňově. Směřujeme hlavní
oslavy na 2. pouť. Od dubna proběhne několik akcí TJ Sokol, SDH a Ranče 3x/D pořádaných
společně s obcí. Připravujeme i výstavu v zasedací místnosti obecního úřadu. Její konečná
podoba není ještě dotvořena, ale základem budou fotografie, které budou porovnávat historii a
současnost naší obce.
Chceme se prezentovat v co nejlepším světle, a proto se i letos
zapojíme do soutěže Vesnice roku 2014. Myslím, že máme co
ukázat a že se za svou činnost nemusíme stydět. Proto se obracím
i na vás občany, pomozte nám s úklidem a snažte se vytvořit co
nejlepší prostředí nejen pro soutěž, ale i pro sebe, své blízké,
sousedy nebo pro své děti. Budeme mít obec takovou, jakou si ji
vytvoříme sami.

Jaromír Moravec
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Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 16. 1. 2014
K bodu 1) Starosta informoval přítomné o využití zpoplatněných služeb:
Poplatky za odpady pokryjí náklady ze 75 %, hřbitovní poplatky pokryjí náklady z
57 % a stočné pokryje náklady pouze z 52 %.
Dále předložil podrobný soupis náplně položek zastupitelstvo a činnost místní správy
v rozpočtu obce.
K bodu 2) Zastupitelstvo obce Sobíňov vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a za
použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, změnu č. 1 územního plánu Sobíňov.
Pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu 3) Obec Sobíňov souhlasí se zařazením do území působnosti Místní akční skupiny
Havlíčkův kraj o.p.s., se sídlem Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, IČ
27493245, pro období 2014-2020.
Pro 7
proti 0
zdržel se 0
K bodu 4)
 Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 10.
Pro 7
proti 0
zdržel se 0
 Starosta informoval o upozornění ředitelky ZŠ a MŠ Sobíňov o vytížení tělocvičny a
jejím nevyhovujícím stavu. Zastupitelstvo pověřilo starostu, aby nechal zpracovat
návrhy řešení.
 Starosta informoval o kontrole ČIŽP na ČOV. Nebyly shledány závady.
 Starosta přednesl návrh p. Sodomky na nákup traktoru. Zastupitelstvo pověřilo
starostu zajistit konkurenční nabídky včetně financování.
 Vratislav Voral znovu upozornil na obecní pozemky, které jsou užívány občany.
Starosta se domluví na vyřešení s uživateli.
 PhDr. Bohumila Krčová přednesla návrh na zřízení pamětní desky pro divizního
generála Josefa Janáčka. Dále požadovala instalaci světla u vchodu do knihovny.
 Ing. Jaroslav Starý požadoval vytvořit koncepci pro další činnost v KD.
 Ing. Střípek znovu upozornil na požadavek instalace zrcadla v Sopotech.
Zasedání zastupitelstva obce 19. 2. 2014
K bodu 1) Starosta informoval o nabídkách na nový traktor a vzhledem k finanční náročnosti
navrhl odložit jednání o nákupu traktoru nejdříve na podzim 2014. Zastupitelstvo
souhlasilo.
Starosta předložil přehled pozemků, které jsou občany užívány a nevlastní je. Jedná se
asi o 2500 m2.
Předložil i přehled pozemků, které užívá obec, a jsou ve vlastnictví občanů. Jedná se
asi o 345 m2.
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Starosta zajistí:
 Instalace světla u knihovny bude provedena v březnu 2014.
 Instalace zrcadla v Sopotech bude do konce února 2014.
K bodu 2)
Zastupitelstvo obce Sobíňov rozhodlo o prodeji pozemku p. č. 686/9 o výměře
5628 m2 za cenu 4 Kč/m2 Ing. Aleši Málkovi.
Pro 8
proti 0
zdržel se 0
K bodu 3)
 Starosta podal informaci o vypsaných dotacích. Byla uplatněna žádost o dotaci na
oslavy 630 let Sobíňova a připravují se žádosti na opravu a rozšíření víceúčelového
hřiště a doplnění vybavení kuchyně v MŠ.
 Pro ZŠ a MŠ bude zadáno vypracování projektu na celkovou rekonstrukci kuchyně a
skladu potravin.
 Je zadán projekt na chodník podél silnice II/345 s přechodem pro chodce. Na tento
projekt bude možno zažádat o dotaci na SFDI.
 Starosta navrhl příspěvek na dítě navštěvující místní předškolní a školní zařízení.
 Zastupitelstvo se usneslo na příspěvku 1000,- Kč pro každé dítě, které bude ve
školním roce 2014-2015 po celou dobu umístěno v MŠ Sobíňov. Děti, s trvalým
pobytem v Sobíňově, které budou po celý školní rok přihlášeny v ZŠ nebo MŠ
Sobíňov, budou osvobozeny od poplatku za odpady.
O případných dalších návrzích se bude jednat.
Pro 8
proti 0
zdržel se 0
 Miloš Starý připomněl konání plesu. Příprava bude probíhat v sobotu 8. 3. 2014
od 9:00 hod.

Z naší školy
Recitační soutěž
24. ledna 2014 se konala u nás ve škole recitační soutěž.
Po velké přestávce jsme se všichni sešli u paní ředitelky ve třídě a mohlo se začít.
Paní ředitelka soutěž zahájila tím, že představila porotu. V té zasedly: paní učitelka
Jana, paní učitelka Danuška ze školky, paní Němcová, paní kuchařka Málková a samozřejmě
paní ředitelka. Předsedkyní poroty byla paní učitelka Danuška.
Všichni se moc snažili a připravili si hezké básničky, ale jak řekla paní ředitelka, vyhrát
mohou jen ti nejlepší.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích. V I. kategorii se utkal 2. a 3. ročník a v II. kategorii pak
4. a 5. ročník. Speciální cenu pak dostane vždy jeden z prvňáčků, protože soutěži první rok.
Letos to dopadlo takto:
I. kategorie:

II. kategorie:
1. místo

házková
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Všem patří velká gratulace a budeme na ně všichni myslet, až 26. února pojedou a okrskové
kolo do Chotěboře.
Kateřina Culková, 5. ročník
Pěvecká soutěž
Jako se každý rok u nás ve škole koná recitační soutěž, tak je to i se soutěží pěveckou.
Letos připadla na 7. února na pátek.
Probíhá hodně podobně jako soutěž recitační, taky je zde porota a také se soutěží ve II.
soutěžních kategoriích. Tentokrát ale v porotě místo paní učitelky Danušky byla paní učitelka
Vlaďka ze školky a také byla zároveň předsedkyní poroty.
Výsledky soutěže:
I. kategorie:

II. kategorie:

Petra Mládková, 5. ročník
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Divadlo Chotěboř
Ve čtvrtek 13. února 2014 jsme jeli do divadla do Chotěboře.
Ráno jsme měli sraz v 6. 50 hod na vlakovém nádraží a jeli jsme vlakem v 7. 01hod.
Do kina, kde se divadlo odehrávalo, jsme přišli už v 7. 30 a tak jsme tu hodinu čekali,
než divadlo začne.
Představení se jmenovalo Kouzelná slůvka a bylo to o tom, jak se máme správně
chovat – o tom, že někteří z nás zapomínají říkat kouzelná slůvka PROSÍM a DĚKUJI.
Byl tam legrační krejčí Honzík a jeho pomocník špendlík Nesmyslík.
Celé představení provázela řada písniček a tak se nám to všem moc líbilo.
Nakonec si vzal krejčík obří hladící ruce a šel nás všechny do hlediště pohladit,
abychom už nezlobili.
Po návratu do školy jsme měli ještě zbytek vyučování s paní ředitelkou, protože paní
učitelka Jana jela na školení.
Matúš Nagy, 5. ročník
Jarní prázdniny
10. března 2014 nám nastaly jarní prázdniny, o kterých jsem prožila mnoho
dobrodružství. V sobotu jsem jela se sestrou k babičce. Byla tam i teta se svým vnukem
Štěpánkem. Šli jsme si hrát na hřiště a pak jsme jeli v neděli domů.
Ve středu jsme jeli s maminkou do Přibyslavi, kde jsme se šli projít kolem zámku a
viděli jsme sochu Jana Žižky. Nakonec jsme se stavili i na náměstí v cukrárně U Floriána a
dali jsme si něco dobrého.
Ve čtvrtek jsme se jeli podívat na bledulky na Nové Ransko. Od rybníku jsme šli
pěšky, a když jsme dorazili na místo, tak nás čekal krásný pohled na celý „koberec“ bledulek.
V sobotu jsme chtěli jít na ranč a jezdit na koních, ale pokazilo se počasí a tak jsme to
odložili. Místo toho jsme jeli na nákup a já si koupila novou jarní bundu.
Prázdniny trvaly sice jen týden, ale i tak jsem toho stačila mnoho zažít.
Kateřina Culková, 5. ročník

Tablety
V pondělí 3. března, když jsme končili komunitní kruh, nám paní učitelka Jana řekla,
že pro nás mají s paní ředitelkou veliké překvapení – a my jsme už asi tušili, o co půjde! Ano,
paní učitelka přinesla z ředitelny tablety! Všichni jsme z nich byli hrozně nadšeni. Zatím je
budou používat jen páťáci, protože jich je 6 + 1 pro paní učitelku. Ale paní ředitelka říkala, že
příští rok to vymyslí tak, aby je měli páťáci i čtvrťáci!
Ve čtvrtek o hodině informatiky jsme konečně měli možnost s nimi pracovat. Naučili
jsme se tablet ovládat (což je velmi snadné) a postahovali jsme si i některé výukové aplikace
– angličtinu, český jazyk, matematiku atd.
Příští rok v září nám budou tablety nahrazovat i učebnice vlastivědy a přírodovědy –
škoda jen, že my páťáci tady už nebudeme.
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Paní učitelka Jana hned v pondělí udělala tabletem tuto fotku naší školy:
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4. března 2014 jsme se učili jen první dvě hodiny a začínali jsme už
v 7. 30 hodin, protože po svačině pro nás přijel autobus a jeli jsme společně se školou z Libice
do Žďáru na exkurzi.
Exkurze se jmenovala „Dotýkati se exponátů přikázáno“. Jde o putovní výstavu
iQparku v Liberci (iQpark je interaktivním zábavně naučným centrem, který je součástí
komplexu Centrum Babylon. Je prvním svého druhu v České republice. Základní prostředky
vzdělávacího a poznávacího procesu jsou herní a zábavné interaktivní pomůcky. Zahrnuje
více než sto interaktivních exponátů.)
Celá výstava byla super. Mohli jsme si na vystavené věci sáhnout a zkusit, jak jsme
úspěšní při plnění jednotlivých úkolů. Byly zde různé rébusy, klamy a jiné zábavné hry.
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Nejvíce nás skoro všechny zaujala hra, která je na obrázku:

Jedná se o to, že všechny modré kameny musíte dát na plochu a pak s nimi skákat jeden přes
druhý a přemýšlet u toho tak, aby vám na ploše zůstaly maximálně 4. Je to zábavné a zároveň
i namáhavé – paní učitelka Jana ji vyfotila a my jsme si ji vyrobili ve škole a teď ji hrajeme.
Paní učitelka taky – moc ji to baví a jednou už jí zůstaly jen 3 figurky (hrajeme to totiž na bílé
čtvrtce s figurkami).
Výstava se nám moc líbila.
Veronika Adamcová, 3. ročník + Erika Horvátová, 5. ročník

Zimní zprávy z mateřské školy
V oknech mateřské školy se již proletují barevní motýli a všichni se těšíme na přivítání
jara, které nás čeká společně se základní školou první jarní den – 21. 3.
Letošní zimu si děti užily sněhu velmi málo a na bobech se svezly pouze párkrát.
Naopak jízdy na koloběžkách či tříkolkách si užívají již delší dobu. Rády také pomáhají
s úklidem zahrady, aby byla po zimě opět pěkně upravená.
Každý měsíc nás navštěvuje divadlo Úsměv. Pohádky jsou veselé, naučné, plné
písniček.
Příští měsíc bude pohádka O neposlušných kůzlatech.
21. ledna proběhl zápis do základní školy, ke kterému se dostavilo 12 dětí (6 dívek a 6
chlapců).
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Ani v mateřské škole jsme nezapomněli fandit sportovcům na olympijských hrách a
nejen to – lyžování, curling, hokej, všechny tyto sporty nás neminuly. Z důvodu nepříliš
zimního počasí jsme museli olympijské hry uskutečnit uvnitř mateřské školy. Zlato si
vybojovaly všechny děti.
Po olympijských hrách následoval masopustní týden. Aby si ho děti zpestřily, byl pro ně
připravený den naruby, červený den, čepicový den a týden byl ukončen karnevalem.
18. března proběhl Zápis do mateřské školy a Den otevřených dveří. K zápisu přišlo 5
dětí, na které se již nyní velice těšíme.

Krásné a slunečné jaro přeje za mateřskou školu Daniela Zvolánková, DiS.

Nové trendy ve školním stravování
Školní jídelny fungují v Česku již 50 let. Podobný
propracovaný systém školního stravování překvapivě chybí
v mnoha vyspělých zemích světa. Například v Rakousku či
Německu má vlastní školní jídelnu pouze 20 % škol. V některých
zemích ale celostátní systém školního stravování úplně chybí a děti
jsou tak mnohdy odkázané na „krabičky“, které si přinesou z domu.
Připravované pokrmy v našich jídelnách musí být v souladu
s tzv. spotřebním košem, který se sestavuje podle zásad výživové
pyramidy. Během let a s postupujícími novými trendy ale tato pyramida zastarala a jednotlivé
země (včetně ČR) svá výživová doporučení aktualizovala a přetvořila v tzv. zdravý talíř,
kterým se řídí i naše jídelna.
Cena oběda v školní jídelně se skládá ze tří částí. Ze surovin, ze kterých se vaří, a tuto
částku platí rodiče. Druhou položkou jsou mzdy pracovníků jídelny, které platí Ministerstvo
školství ČR a poslední část jsou režie za chod jídelny, které hradí zřizovatel – tedy naše obec.
Díky tomuto systému je cena oběda pro děti zvýhodněna.
V naší sobíňovské jídelně se snažíme jít s trendy, a proto do jídelníčku zařazujeme
nové pokrmy např. pohanku, jáhly, tarhoňu, či kuskus, který si děti velmi oblíbily. Na konec
března jsme naplánovali originální menu, které jsme nazvali Týden staročeské kuchyně, aneb
co vařily naše prababičky.
Do sestavování jídelníčku se již pravidelně zapojují i samy děti. Žáci 5. ročníku si
připraví svůj jídelníček, podle kterého se poté s ohledem na pestrost správné výživy vaří celý
květen. Na Den dětí pak zařazujeme oblíbené jídlo.
Nakonec přikládáme recept jídla, které si děti oblíbily:
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Kuskus s kuřecím masem a zeleninou
Suroviny: kuře, kuskus, olej, česnek, čerstvá červená paprika, sterilovaná kukuřice
Postup: Uvaříme kuře – vývar použijeme na přípravu kuskusu. Na oleji osmahneme česnek,
přidáme nakrájenou čerstvou papriku a uvařené kuřecí maso. Vše dohromady opečeme a
přidáme sterilovanou kukuřici a zamícháme s hotovým kuskusem (do misky nasypeme
kuskus, přidáme horký vývar a kapku oleje – přikryjeme pokličkou a necháme 10 minut)
dochutíme a podáváme. Dobrou chuť!
Libuše Málková

Memoriál Ladislava Dymáčka
V sobotu 1. února 2014 se uskutečnil jubilejní 20. ročník této turistické akce. Přesto, že foukal
velmi silný vítr, sešlo se v cíli v hospodě U Štefana 201 účastníků. Ze Sobíňova bylo 58
pochodujících. Z Havlíčkova Brodu 47, Ze Žďáru nad Sázavou 18,
z Kamenné a Třebíče 11. Menší skupinky a jednotlivci k nám přijeli i
z Prahy, Kutné Hory, Hustopečí, Hulína, Českých Budějovic atd. Přišli i
nadšenci z okolních obcí např. Bílku, Podmoklan, Ždírce nad Doubravou
nebo Chotěboře. Nejstarším účastníkem byl Kvetoslav Lunitzer ze
slovenského Popradu. Nejstarší byla Naďa Simunová ze Šlapanova
(1933). Obdiv patří všem, kteří v tomto nepříznivém počasí přišli na tuto akci. Děkujeme též
pořadatelům za uspořádání pochodu a personálu hostince U Štefana za výborné občerstvení.
Jaroslav Jonák

Místní knihovna
Stav knihovnického fondu je 3699 registrovaných knížek ve volném výběru pro
čtenáře. Celkem přibylo 287 knih, z toho je nově zakoupených 20. Z fondu knihovny
zaplaceno 1565,- Kč, ostatní knihy hradil OÚ Sobíňov. Ostatní knížky jsou darované občany
Sobíňova, kterým tímto děkuji. Dále jsou k zapůjčení brožované knížky z edicí Rodokaps,
Večery pod lampou, Harlequin a Karavana.
Z nejnovějších knih pro děti bylo zakoupeno ke konci roku 7
dílů knihy Deník malého poseroutky.
Bylo vyřazeno 156 knih starých opotřebených.
Od začátku roku je registrováno 50 čtenářů, a z toho počtu je
10 dětí do 15-ti let, pro ostatní děti si knihy půjčují rodiče.

-9-

Poplatky v roce 2013: registrační poplatek za dospělého čtenáře je 50,- Kč, děti a mládež do
15 let mají registraci půjčování knih zadarmo. Tyto peníze jsou používány na nákup nových
knih do našeho knihovního fondu, protože stáří knih i rozmanitost zaměření v našem
knihovním fondu je poměrně široké.
Z výpůjčního fondu krajské knihovny v Havlíčkově Brodě bylo zapůjčeno 650 knih a další
knihy byly zapůjčené v knihovně v Havlíčkově brodě pro naše čtenáře v počtu 91 knih.
Soubory knih jsou dovezeny Krajskou knihovnou z Havlíčkova Brodu, ostatní knihy dle přání
a požadavků čtenářů pokud nejsou v našem knižním fondu, vybírám a dovážím osobně.
V roce 2013 jsem se na základě pozvání zúčastnil dvou střediskových aktivů
neprofesionálních knihovníků v Havlíčkově Brodě.
K 31. 12. 2013 byl počet čtenářů a návštěvníků celkem 709. K témuž datu bylo vypůjčeno
2455 knih, z toho 316 knih pro děti. Nejpilnější čtenářky jsou paní Vašíčková, která si
vypůjčila 341 knih a pan Kodým který si vypůjčil 275 knih.
Z registrovaných 10 dětí a mládeže do patnácti let byla nejpilnější čtenářkou Petra Mládková,
která přečetla 50 knih.
Knihovna byla a bude otevřena
od října do konce dubna: v neděli od 9:00 – 11:00 hodin
ve středu od 16:00 – 18:00 hodin
V měsících červenci a srpnu je knihovna uzavřena.
V ostatních měsících (květen, červen a září) bude otevřeno jenom ve středu v uvedenou
dobu.
Chtěl bych poděkovat věrným čtenářkám i čtenářům za jejich zájem o knihy. Také děkuji
Obecnímu úřadu Sobíňov za finanční a další podporu knihovny.
Jan Průcha

Poznamenejte si
předběžné termíny sběru odpadu
od úterý 1. dubna 2014 – svoz odpadu ze zahrádek
čtvrtek 3. dubna 2014 - sběr větví (obvyklá stanoviště i časy
jako u sběru odpadů ze zahrádek)
duben 2014 – sběr železného šrotu a elektrozařízení (SDH
Sobíňov)
květen/červen – sběr nebezpečného odpadu před OÚ (termín
upřesní firma ODAS)
červen – bude před obecním úřadem přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad
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Pár čísel o obci k 31. 12. 2013
Rozloha: 604,5 ha
V obci je 284 domů s číslem popisným a 24 chalup s číslem evidenčním.
Nejstarší občankou je paní Ludmila Stará narozena v roce 1920.
Nejmladším občanem je Patrik Horvát narozen v roce 2013.

počet trvale hlášených obyvatel
průměrný věk
počet narozených 2013
počet zemřelých 2013
přihlášení k trvalému pobytu 2013
odhlášení z trvalého pobytu 2013

celkem
682
41,68
5
8
7
16

muži
355
40,64
3
3
5
4

Rozdíl mezi rokem 2012 a 2013
počet obyvatel 2012
počet obyvatel 2013
rozdíl

celkem
694
682
-12

muži
354
355
+1

Věková struktura v obci ke dni 31.12.2013
věk
0 -10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
celkem

celkem
77
69
90
115
81
93
87
44
24
2
682

muži
39
31
54
66
41
53
44
19
8
0
355

ženy
38
38
36
49
40
40
43
25
16
2
327
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ženy
340
327
-13

ženy
327
42,81
2
5
2
12

Pořadí jmen podle počtu nositelů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-9.
10.-14.
15.-16.
17.
18.-19.
20.-21.
22.-26.
27.-38.

39.-47.

48.-62.

63.-78.

79.-106.

jméno

počet

Jana
Marie
Jiří
Jaroslav
Tomáš
Jan
Pavel
František, Martin
Eva, Josef, Karel, Lucie,
Miroslav
Hana, Petr
Lukáš
Michal, Zdeněk
Kateřina, Ludmila
David, Ondřej, Radek,
Tereza, Vladimír
Aleš, Andrea, Dagmar,
Jakub, Jaroslava, Lenka,
Luboš, Michaela, Miloslav,
Miroslava, Petra, Václav,
Věra
Alena, Božena, Ladislav,
Martina, Milan, Miloš,
Monika, Vlasta, Zuzana
Anna, Antonín, Bohumila,
Denisa, Gabriela, Kristýna,
Marek, Matěj, Nikola,
Rudolf, Stanislav, Veronika,
Vlastimil, Vojtěch, Zbyněk

24
21
19
18
17
16
15
14
12
11
10
9
8
7

6

5

4

Blažena, Daniel, Dominika,
Eliška, Filip, Irena, Ivana,
Iveta, Jitka, Karolína, Libuše,
Marcela, Radka, Viktor, Vít,
Zdeňka

3
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Adéla, Bohumil, Dana,
Daniela, Dominik, Ema,
Emil,

Erika, Iva, Ivo, Jarmila,
Kryštof, Leona, Linda,
Ludvík, Miloslava, Miluše,
Natálie, Oldřich, Patrik,
Renáta, Robert, Roman,
Růžena, Stanislava, Štefan,
Vítězslav, Vratislav
107.-182.
Adam, Alžběta, Aneta,
Anežka, Antonie, Barbora,
Bedřich, Blahoslav, Blanka,
Brigita, Denis, Diana,
Drahomír, Drahoslava, Ella,
Elvia, Helena, Hynek, Ilona,
Irina, Ivan, Jáchym, Jaromír,
Jaromír, Jiřina, Jitřenka,
Jolana, Julie, Justina, Kamil,
Kamila, Karla, Klára, Lada,
Květoslava, Kvetoslava,
Ladislava, Laduše, Lubomír,
Lubomíra, Luděk, Magda,
Magdalena, Marcel, Marian,
Markéta, Matúš, Matyáš,
Michael, Milada, Milena,
Naděžda, Nela, Pavla,
Pavlína, Pavol, Pater,
Randy, René, Richard,
Romana, Sabina, Simona,
Sofie, Soňa, Šárka, Štěpán,
Štěpánka, Taťána, Vanesa,
Věroslava, Vilma,
Vladimíra,
Vladislav, Yveta, Zdena
Žofie

2

1

Sobíňov Open 2013
Turnaj byl zahájen začátkem dubna, zůčastnilo se ho 17 hráčů z toho 14 tenistů a 3
tenistky.
Startovné bylo pro všechny stejné a to 200,- Kč. Za vybrané peníze se koupily putovní
poháry pro první tři hráče turnaje a menší putovní figurka pro nejlepší hráčku. Dále
samozřejmě nemohly chybět tenisové ceny (tenisové míče, trička, kšiltovky, potítka, tlumítka,
gripy) pro již zmíněné hráče. Určitá část peněz se uschovala pro uspořádání sportovního dne,
který proběhl v „ Pískovejch “ na konci srpna, a na němž se kromě sportovních aktivit
vyhlašovaly výsledky právě skončeného tenisového Sobíňov Open 2013 .
Ročníky 2012 i 2013 byly hrány stejným systémem, kdy se hráči podle výkonnosti
rozdělili do dvou košů a rozlosovali se do dvou skupin, ve kterých hraje každý s každým, a
nejlepší čtyři z každé skupiny postupují do čtvrtfinále. V něm první ze skupiny A narazí na
čtvrtého ze skupiny B a druhý ze skupiny A na třetího ze skupiny B a opačně. Hráči z pátých
až osmých míst hrají zápas o konečné umístění. Vítězové čtvrtfinále postupují do semifinále.
Ročník 2013 byl druhým ročníkem Sobíňov Open a vítězství z prvního ročníku na
něm obhajoval Jaroslav Ondráček, který ve finále prvního ročníku porazil Davida Vránu.
Třetí místo z prvního ročníku obhajovali Marek Ondráček a Daniel Říčan, ne, že by oba
skončili třetí, ale tento zápas zatím nezná vítěze. Letos to určitě doženeme, aby mohlo být
jméno vítěze dopsáno na putovní pohár. Nejlepší hráčku obhajovala v roce 2013 Martina
Stará.
Turnaj se odehrával od dubna do půlky srpna. Základní skupiny musely být dohrány
do konce června a zápasy play-off do půlky srpna a to vše kvůli tomu, aby se mohla rozlučka
uskutečnit ještě za teplého počasí na kurtech v „Pískovejch“. To se nakonec podařilo.
Ze skupiny A postoupili do čtvrtfinále Jaroslav Ondráček, který vyhrál všechny zápasy
a ztratil pouhý jeden set, Ondra Koubek a David Vrána kteří měli pět vítězství a Jan Říčan se
čtyřmi výhrami.
Ze skupiny B postoupili Milan Jelínek, Ivo Koutník, Marek Ondráček, kteří vyhráli
sedm z osmi zápasů, a ze čtvrtého místa s pěti výhrami Jan Petruželka.
Nejlepší hráčkou 2. Sobíňov Open byla stejně jako v prvním ročníku Martina Stará,
které jen o vlásek unikl postup do čtvrtfinále a celkově skončila na 9. místě. Další hráčkou
v turnaji byla Irena Ondráčková na 13. místě a Tereza Valášková na posledním 17. místě.
Čtvrtfinále
Ondráček Jaroslav : Petruželka Jan
Koubek Ondřej : Ondráček Marek
Jelínek Milan : Říčan Jan
Koutník Ivo : Vrána David

6:3 , 6:2
6:3 , 2:6 , 4:6
4:6 , 3:6
2:6 , 2:6
Semifinále

Ondráček Jaroslav : Vrána David
Říčan Jan : Ondráček Marek

3:6 , 6:3 , 6:4
3:6 , 6:4 , 2:6
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O 3.místo
Říčan Jan : Vrána David

1:6 , 6:3 , 0:6
Finále

Ondráček Marek : Ondráček Jaroslav

3:6 , 0:6
Vítěz
Jaroslav Ondráček

Tímto článkem bych chtěl pozvat další, kteří rádi hrají tenis, na 3. ročník turnaje, který
rozehrajeme opět začátkem dubna 2014.

Marek Ondráček

Pozvánka
Obecní úřad Sobíňov zve občany v neděli 4. května 2014 v 19:00
k hrobům padlých, kde si krátkou vzpomínkou připomeneme
padlé sobíňovské občany v květnu 1945.

Svoz odpadu ze zahrádek
Od úterý 1. dubna 2014 bude pravidelně probíhat svoz rostlinného odpadu (tráva, zbytky
květin, drobné kamení, jehličí, listí, na krátko nastříhané větvičky cca 10 cm). Mezi
odpadem se nesmějí vyskytovat plasty, sklo, papír, velké kořeny a větve, stavební suť a větší
kameny, domovní odpad. Pokud nebudou tyto podmínky dodrženy, nebude umožněno
naložit odpad na vlek! Prosíme obyvatele, aby ukládali odpad pouze na přistavený vlek,
a neukládali ho na hromady na veřejných prostranstvích.

Časy přistavování vleku
vždy v úterý (pokud není ohlášeno jinak)
15:00 – 15:25

u KD

15:30 – 15:55

Sobíňov – náves

16:00 – 16:25

Sopoty

16:30 – 16:40

Ve stráni (na křižovatce u Říhových)

15:45 – 16:55

Ke Kančí studni

17:00 – 17:10

Huť
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Plánované akce v Sobíňově - jaro 2014
30. dubna - Rej čarodějnic - letní parket.
Zábavné odpoledne pro děti s večerním pálením ohňů.
11. května - Pohádková stezka.
Část naučné stezky Sobíňov bude doplněna pohádkovými postavami, na jejichž pokyn
budou děti plnit různé úkoly.
31. května - Jezdecký den
Soutěž v parkurovém skákání na Ranči 3x/D v Markvarticích.
7. června - Hasičská soutěž dospělých
Tradiční soutěž v požárním útoku na fotbalovém hřišti.
8. června - Hasičská soutěž dětí
Velmi atraktivní podívaná za účasti mnoha desítek týmů z celého okresu.
konec června - Dětský den
Tradiční zakončení školního roku se spoustou her a zábavy na letním parketě.

Hlášení rozhlasu

Obecní úřad může zasílat hlášení místního rozhlasu formou SMS
zpráv za poplatek 50,- Kč na rok. Zájemci o tuto službu se mohou
přihlásit na OÚ,
kde nahlásí telefonní číslo a uhradí poplatek.

Na obecním úřadě vybíráme poplatky za psy,
odpady a stočné.
Poplatky je nutno uhradit do 30. 9. 2014.
(po dohodě lze platit i převodem z účtu)
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Po dohodě s paní MVDr. Šárkou
Dolínkovou, bude v naší obci opět
probíhat pravidelné očkování psů.
Předpokládaný termín je stanoven na
květen. Přesný termín bude upřesněn.

Sobíňov v první polovině 18. století
Nová Ves – Huť – nové chalupy
V loňském roce byla v přehledu připomenuta část minulosti Sopot, v případě
Markvartic, Sobíňova a Nové Vsi pak i místopis těchto vesniček, přesněji popis míst, kde
původní chalupy stávaly a také předložen soupis prvních domovních čísel, jak je zachytil
urbář polenského panství z let 1768 – 1772. Letos již konečně dojde na popis dalšího rozvoje
našich vesniček, přesněji jejich výstavbu, kterou zřejmě umožnil růst počtu obyvatel i
možnosti jejich obživy.
Pokud se píše o nových chalupách, je třeba upřesnit, že se jedná o období mezi
urbářem z roku 1601 a druhým urbářem z let 1768 – 1772. V mezidobí přibývaly chalupy
nové, takto v pozemkových knihách přímo označované, a proto u nich známe datum jejich
výstavby i jejich cenové ohodnocení. Druhá část chalup – rovněž nových – byla sice do
gruntovních knih zapsána, ale až v době, kdy se prodávaly a proto u nich přesné datum jejich
výstavby ani ocenění neznáme. Ale prodávaly se za cenu, která platila při jejich stavbě. Občas
se při jejich prodeji objevuje poznámka - koupil chalupu nezapsanou; tyto
chalupy jsou označeny jako chalupy prvně připomínané.
Podle urbáře měla Nová Ves 22 domovních čísel k roku 1768 –
č. domovní 11 patřilo mlýnu a 22 panské cihelně (na začátku dnešní Hlíny),
takže chalup bylo v Huti dvacet. Pět z nich patřilo ke staré zástavbě, u deseti
se musíme obejít s tím, že prvně jsou zmiňovány většinou až kolem roku
1768 a u 5 chalup známe rok jejich výstavby, jen opět jak je tomu v Huti již
obvyklé, nemáme u všech opravdovou jistotu, že byl označen jejich první
majitel přesně. V úvahu je také třeba brát to, že větší výstavba v okolí hutě
mohla začít probíhat až po skončení její činnosti. Urbář panství z let 1768 72 samozřejmě již majitele chalup jmenuje přesně a obdobně k nim doplňuje i domovní čísla.
Rozmístění chalup v Nové Vsi se rekonstruovalo vzhlem k dochovaným
písemnostem poněkud obtížně a mohlo i dojít k určitým nepřesnostem, nicméně poznání, že
nejstarší část vesnice byla v podstatě soustředěna v okolí dnešního č. p. 121 je jistá, mimo
jiné i proto, že v jeho blízkosti byla studna.
Nejstarší urbář tu podchycuje 4 chalupy, berní rula a fase 1713 pak tři a
pozemkové knihy 5 chalup. Povětšině v nich zřejmě žili lidé, kteří pracovali v huti:
Budoucí domovní č. 19 obývali Dymáčkové, i když prvým dymačem k roku 1601
byl Folta, po něm postupně tu jsou zachyceni k roku 1654 Pavel Dymáček, 1675 Ondřej
Dymáček, 1713 Pavel Dymáček, 1716 Jan Dymáček a Pavel Dymáček, jejichž chalupa byla
oceněna na 15 kop gr., 1744 Josef Dymáček, 1757 Franz Dymáček a 1768 Josef Dymáček.
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Podobně domovní číslo 20 podle urbáře roku 1601 patřilo Ločkovi, roku 1654
Martinu Krejčímu, v letech 1668 až 1675 byla jeho chalupa i s rolemi obrácena k chalupě
Jana Dymáčka, v roce 1713 je ve vlastnictví dalšího Martina Krejčího, ale k roku 1716 je tu
zapsán opět Ondřej Dymáček a Tomáš Dymáček, od kterého chalupu v roce 1725 za 25 kop
gr. velkých koupil Franz Kotouč, po kterém následoval od roku 1766 jeho starší syn, jenž v
témže roce chalupu postoupil bratrovi Karlovi Kotoučovi, který ji obýval i v roce 1768.
Domovní č. 5 patřilo uhlířům: roku 1601 to byl Havel Uhlíř, roku 1654 Ondřej
Uhlíř, dům Ondřeje (řečeného Vondráček) byl v roce 1668 změněn na panský dům. V roce
1675 tu byl zachycen Jan Uhlíř a roku 1713 Ondřej Uhlíř, v roce 1757 Andreas Uhlíř a 1768
Martin Peřina. Chalupa byla ceněna na 6 kop a 15 gr.
Chalupa s domovním číslem 21 - v roce 1601 je na gruntu Kejdy zapsán Matěj
Kejda a roku 1668 Vondráček (Vondra Kubátů, uhlíř). Je možné, že jde o
Ondřeje, uhlíře, který ze stavení roku 1774 sběhl a jehož chalupa byla
rozbořena. Někdy po roce 1678 toto místo odkoupil Šimon Novotný, který
v roce 1692 prodal grunt Kejdy Lukáši Kotoučkovi za 26 zl. placených
hotově. Prodeji asistoval konšel Jan Dymáček. V roce 1749 od mistra v
sobíňovské huti Lukáše Kotouče koupil chalupu za 8 kop gr. velkých,
placených hotově, Václav Vepřovský, který tu žil i k roku 1768
Ke starším chalupám lze počítat i chalupu Vašíčkovu číslo
domovní 16, v níž žili do roku 1699 Jakub Vašíček a Řehoř Vašíček. V
tomto roce ji koupil za 14 kop gr. Jan Dymáček; po něm v ní žil v letech
1730 - 1761 jeho vnuk a dědic Pavel Vepřovský. Po něm následoval
v letech 1761 – 1768 Franz Vepřovský.
K nejstarším chalupám tedy lze počítat budoucí domovní čísla
5, 16, 19, 20 a 21
Ještě než přejdeme k popisu nových chalup, bude dobré připomenout, že domovní
čísla začínala u dolní křižovatky a prvé z nich patřilo chalupě stojící na dnešním pozemku Bl.
Ležáka, která byla zbořena a její pop.č. 1 přeneseno do Sobíňova, takže v Nové Vsi dnes čp.
101 vůbec nemáme.
Domovní č. 2 vystavěl na obecním pozemku roku 1716 Franz Dymáček, chalupa
byla šacována na 7 kop, z nichž 6 si ponechal jako svůj podíl, jednu kopu splácel do knížecího
důchodu. V roce 1738 převzal jeho syn Ondřej chalupu ve stejné ceně, když předtím vyplatil
nápadníky – dědice. O třicet let později je na domovním čísle 2 uváděn rovněž Ondřej
Dymáček, vlastník chalupy, jejíž cena činila rovněž 7 kop. gr.
Domovní č. 3 postavil na části pozemku Jiříka Ječmínka Václav Vojáček v roce
1716. Cena této chalupy byla stanovena také na 7 kop gr. Majitel pozemku 5 a půl kopy
Vojáčkovi daroval, takže ten do knížecího důchodu splácel jen 1 a půl kopy, které doplatil v
roce 1738. V roce 1753 tuto chalupu koupil ve stejné ceně, hotově splacené, Jan Janáček
Chalupu s domovním č. 4 vystavěl roku 1736 na obci Jakub Fejtek. Oceněna byla
na 8 kop gr., do knížecího důchodu platil 2 kopy, obci rovněž dvě kopy, takže náklad na ni
tedy činil 4 kopy. Splátky kladl v letech 1737 – 1741. V roce 1744 ji získal Tomáš
Bratršovský, který ji splácel v letech 1746 – 1748. V roce 1754 se chalupy ujal po svém
tchánovi, kterému vypravil pohřeb, Jan Rojko. Ten měl za ženu Fejtovu dceru Johanu, takže
bylo uznáno, že chalupa bude právem zapsána jemu.
Další novou chalupou bylo domovní č. 6; v roce 1732 ji vystavěl na obci vedle
chalupy svého otce (č. domovní 21) Lukáš Kotouč ml. Stavěl ji na svůj náklad, který činil 3
kopy gr., jeden a půl kopy odváděl do knížecího důchodu a druhou kopu a půl pak obci. Když
v roce 1738 zemřel, připadla jeho synovi Lukášovi, který vyplatil ostatní dědice. Od
Lukášových sirotků chalupu koupil roku 1754 Jakub Vašíček za 40 zl. v hotovosti.
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Chalupa domovní č. 7 byla postavena Matějem Mísařem na zeleném drnu roku 1735 a přišla
na 6 kop gr., z nichž Mísař 3 splácel do knížecího důchodu a 3 obci do roku 1747. V rodině
zůstala zřejmě až do roku 1770, kdy dcera po zemřelém Lukáši Mísařovi dala chalupu
zděděnou po rodičích připsat Václavu Pokornýmu, který se přiženil k její schovanici.
Poslední nová chalupa byla stavěna v roce 1716 rovněž na zeleném drnu Matějem
Janáčkem. Byla oceněna na 5 kop gr., z nich 3 kopy platil do knížecího důchodu a dvě pak
obci. Chalupu doplatil v roce 1736. Pozemkové knihy nezachycují úplně zřetelně jeho
nástupce, ale je velice pravděpodobné, že se jednalo o budoucí domovní číslo 18. V roce 1766
se jejím majitelem stal Vojtěch Janáček, který převzal chalupu v ceně 5 kop gr. a vlastnil ji i v
roce 1768.
Předchozích šest chalup je v pozemkových knihách označováno přímo jako nové,
jejich budoucí domovní č. byla: 2, 3, 4, 6, 7 a 18, nicméně i ty následující, jak již uvedeno,
jsou nové. Budoucí č. domovní 13 vlastnil do roku 1762 Jakub Vašíček, který chalupu koupil
po smrti Lukáše Kotouče. Jedná se o dnešní rekreační chalupu 03 a podle jejího umístění,
stávala na břehu rybníka, kam se vyvážela struska a musela tedy být postavena až po skončení
výroby v huti. Od roku 1762 ji držel Franz Lédl, připomínaný i k roku 1768
O chalupě č. domovní 15 víme také až k roku 1762, kdy ji koupil Franz Jelínek za
10 kop gr. placených hotově od Jana Lojka. Franz Jelínek tu žil i po roce 1768.
Poněkud nejasný je také počáteční rok výstavby u chalupy č. domovní 17. Tuto
chalupu v roce 1748 postoupil svému synovi Matějovi rovněž Matěj Matějka. Její cena činila
8 kop gr., z nichž celých 5 kop 15 gr. měl platit do knížecího důchodu. K roku 1768 tu žil
Matěj Matějka.
Tři chalupy byly postaveny před rokem 1768 – budoucí čísla domovní 13, 15 a 17.
U zbývajících šesti chalup se budeme muset spokojit s tím, že prvou zmínku o nich
zaznamenáváme až k roku 1768 – jedná se o č. domovní 1, 8, 9, 10, 12 a 14.
Ve fasi z roku 1713 jsou podchyceny pouze tři chalupy; u těch ještě pozemky
zapsány nejsou. Ale poznámky, že u dvou z nich nějaké pozemky byly, lze zaznamenat i v
předchozích letech v jiných písemnostech. Teprve při očité vizitaci byly podchyceny, a
zařazeny mezi pozemky převážně ve špatné kvalitě. U chalupy dymače Pavla Dymáčka (č.
domovní 19 ) byly o výměře 7 strychů 1 věrtel, a známe i jejich označení: nahoru k lesu, v
ohradě, na širokým poli a za potokem u suchý louky, osívalo se 6 strychů a 3 věrtele. K
chalupě Martina Krejčího (č domovní 20) patřilo 7 strychů u potoka a v kopci a osíval 6
strychů a 1 věrtel. Ondřej Uhlíř (č. domovní 5) měl u chalupy dva pozemky o výměře 3 a 1
strych - na širokým poli jeden a v ohradě druhý, a osíval 3 strychy. Tři nové chalupy
postavené v roce 1716 neměly pozemky, a proto také nejsou v soupise očité vizitace z roku
1719 zapsány.
Na rozdíl od sopotského mlýna došlo k výstavbě huťského o pár desítek let
později. V podání z roku 1755 se píše o možnosti výstavby mlýna u velkých sobíňovských
rybníků bez velkých nákladů, jen bude třeba na jeho stavbu získat potřebný návrh. Také druhé
podání z roku 1760 obsahuje zajímavé informace o tom, že byla obnovena činnost drtírny,
která po dvacet let nebyla využívána. Proto také 5 hamrů si pro zachování vlastního provozu
muselo zajišťovat potřebný materiál samo. Její využívání by mohlo být nákladné, protože
těžební jámy byly – míněno ve Starém Ransku - dosti vzdálené. Bylo proto doporučováno,
aby drtírna byla prodána a navíc i připomenuto, že lesy v okolí byly v minulosti dosti ničeny.
Řešení pak bylo zřejmě rychlé, protože již k 1. 1. 1761 koupil huťský mlýn za 2000 zlatých
rýnských Václav Vepřovský.
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Snad ještě několik poznámek k huti: pokud by se našel někdo, kdo by se zajímal o
výrobu železa v naší huti a nejbližším okolí, našel by relativně dost písemností, jak k počátku
této činnosti, tak i k jejímu ukončení. Jen malý problém představují písemnosti z 18. století jsou německé, psané kurentem, své na nich odvádí úřední jazyk a také tehdejší pravopis, takže
nejlépe si s nimi zřejmě poradí opravdu dobrý znalec německého jazyka.
Za současných znalostí lze říci, že výroba v železné huti v prvé polovině 18. století
pozvolna končila. V roce 1719 v huti pracovali hutní mistr Lucas Kotouč, tovaryš Jakub
Kotouč a dále Johan Dymáček, Pavel Dymáček, Johan Fejtek, Thomas Fejtek a Mates Nečas.
Dřevěné uhlí do hutě dodávali Josef Sláma, Wenzl Kocourek, Hans Janda, Mates Mísař, Paul
Hulák a Frantz Dymáček. Tereziánský katastr zaznamenal, že v Nové Vsi neb sobíňovském
železném hamru už pracuje jen jeden bývalý tkadlec, který sekal špalky, a jeden pomocný
dělník. V železném hamru pod Bílkem bylo veseleji – tady pracoval jeden hutní mistr, 2
tovaryši a jeden podtovaryš.
Další malá poznámka na okraj: pravidla určují, že i když víme, že jistý Jan byl
uhlíř, píše se jako Jan Uhlíř. Jméno, které se v Huti vyskytovalo jenom několik let, bylo Paul
Hulák. Přiženil se zřejmě do rodiny huťařů, do huti dodával dřevěné uhlí, takže byl uhlíř a
jeho jméno tak trochu svádělo k soudu, že hulák by také mohlo znamenat uhlíř. Ale podle
Jungmannova slovníku hulák znamenal tulák, povaleč, uličník nebo hejsek. Jde tedy zřejmě o
přezdívku. Jména i slova se mají psát podle současného pravopisu – takže místo Lucase by
bylo správně Lukáš Kotouč, ráda však tato pravidla porušuji, protože mám pocit, že tak trochu
tehdejší dobu více přibližují.
Každá písemnost, která nějakým způsobem přibližuje, byť i nepřímo minulost, je
vítána a tak je tomu i v případě matrik. Dvě krucemburské matriky z let 1664 – 1701 a 1702 –
1747 v případě Nové Vsi poskytují informace především k rodopisnému bádání. Je zajímavé,
že důsledně pojmenovávají vesničku jako Dolní huť sobíňovskou nebo jenom prostě jako Huť
a pojmenování Nová Ves v nich není použito ani jednou.
V letech 1692 – 1738 zachytily v Huti pouze 7 sňatků. V roce 1692 se ženil Jan
Fejt z Huti s Alžbětou, dcerou Jiříka Ječmínka, roku 1702 Ondřej Dymáček z Huti s Annou,
dcerou Georga Škrabky, 1710 Pavel Janáček s Magdalenou Kotoučkovou z Huti a 1714
Nikolas Levl ze Sobíňova s Margaretou, dcerou Kubíčka z Huti. V roce 1719 se ženil Lukáš
Fejtek z dolní Huti s Dorotou Dymáčkovou ze Sobíňova, roku 1727 Tomáš Fejtek z Huti s
Elisabetou Fialovou z Bílku a roku 1738 Václav Vepřovský z Huti s Barbarou Kotoučovou
také z Huti.
V letech 1686 – 1738 se v Huti narodilo 53 dětí, což se zdá poměrně málo, ale je
třeba brát v úvahu, že v letech 1721 – 1734 zapsány nebyly žádné. Je možné, že následující
matrika jich podchytila opět více. Zřejmě by se tu dala prokázat souvislost s ukončováním
činnosti hutě a na druhé straně přibýváním nových chalup. V rodinách převažuje pouze jedno
dítě, ve čtyřech dvě, v jedné tři a Jan Fejtek s Alžbětou měli dětí pět. Pouze jedno z dětí bylo
nemanželské. Kromě jmen, která známe z pozemkových knih a urbářů, se v huti objevují další
jako Dohnal, Kárník, Čepela, Sláma, Chlebeček, Peřina, Dobrovolný, Mastná či již zmíněný
Hulák.
Zdá se tedy, že v Huti, ve které zaznamenáváme podle urbáře, berní ruly, její
revizitace, fase z roku 1713 a oční vizitace až do roku 1719 převážně tři chalupy, bylo
podstatně živěji a že kromě rodinných příslušníků majitelů chalup, tu žili i další lidé. Je
pravděpodobné, že ti, kteří byli nejvíce spojeni s výrobou železa, zřejmě s omezováním
výroby v huti začali odcházet na místa, kde tato výroba pokračovala. Druzí, pokud mohli, si tu
postavili chalupy a museli hledat jiné způsoby obživy. Z celkem pochopitelného důvodu mě
zajímaly osudy č. domovního 14 (dnes 114) a alespoň orientačně jsem vyhledala data, která
by o něm vypovídala.
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Podle urbáře z roku 1768 v něm žil Johan Dymáček, o kterém by bylo možné
uvažovat i jako o staviteli chalupy, od roku 1773 Karel Dymáček a po něm zřejmě jeho vdova
Dorota. K chalupě patřily: za ní 2 domovní panské zahrady, panské pole pod úrokem, které se
osívalo žitem a ovsem, podobně jako další panské pole (ze všech pozemku největší), panská
louka pod úrokem a dva panské paloučky, ze kterých sklízela seno a něco otav. V severní
části stavení byla stáj oddělená od obytné části chodbou. Vstup do ní zdobilo ostění z
pískovce. Trochu se nabízí, že mohlo původně bývat součástí některé z budov panské huti.
Dymáčkové v této chalupě žili ještě po roce 1846, v roce 1878 tu je už majitelem Anton
Jeníček. Franz Dymáček, který tu žil ve 30. letech 19. století byl tkalcem. Na půdě domu jsou
stále ještě pozůstatky stavu. Mimochodem, jakýsi Johan Dymáček z Huti, který byl počítán
mezi heretiky (nekatolíky) a proto byl z tohoto důvodu pronásledován a souzen s dalšími
sobíňovskými heretiky, pracoval svého času v panské cihelně.
Na závěr nezbývá než dodat, že Nová Ves k roku 1768 měla 22 domovních čísel –
tedy mlýn, vrchnostenskou cihelnu a 20 chalup a její obyvatelé se museli živit obděláváním
půdy a také řemeslem.
eŽa

Vzpomínky Josefa Víta Janáčka
(pokračování 16)
Statek Bělidlo byl mimo město, takže nám cesta do ústavu trvala asi 20
minut. Zato jsme měli úplný klid ke studiu, pokud jsme nebyli odpoledne
zaměstnáni kondicemi, jimiž jsme se ze značné části živili, zvláště když už
později nebylo třeba vozit potraviny a měli jsme platit každý 300 Kč měsíčně.
Pamatuji se ještě na některé své žáčky, vesměs děti z „ lepších “ rodin. Učili jsme je většinou
hře na housle, ale i jiným předmětům, v nichž ve škole pokulhávali.
Z profesorů mi imponoval Josef Nosákovec svou klidnou povahou, pokrokovostí,
dobrým vztahem ke studentům a pedagogickou dovedností. Jemu vděčím za svůj zájem o
český jazyk a v mnohém směru i za své všeobecné vzdělání. Vyučoval nás i pedagogice a
psychologii. Strach a trému naproti tomu vzbuzoval profesor matematiky Prokop Krátký, s
kterým jsem sice neměl konfliktů, ale nebyl mi sympatický pro své povýšené chování ke
studentům, jimž tykal a jimž zpravidla, když se u tabule ocitli v nesnázích, říkal ironicky
„kamaráde“. Také dostal přezdívku „kamarád“. Nešetřil vůči studentům hrubými výrazy,
mnohdy urážlivými. Pravda však je, že nenechal nikoho propadnout. Měl překrásné
kaligrafické písmo. Náš třídní profesor Antoním Kolář, všeobecně zvaný „Atlant“ (ve
starořečtině 4. pád jména Atlas), protože vždy v prvním ročníku, když poučoval žáky o
učebnicích, prohlašoval, že „atlant musí mít každý“. Vyučoval zeměpisu a dějepisu tak, že
celou hodinu seděl za katedrou a měl před sebou otevřený notes, do něhož se převážně díval.
Brzy jsme poznali, že má v notesu opsanou učebnici a že příslušnou kapitolu z něho při
výkladu čte. Buď neměl dobrou paměť, nebo dost odvahy k výkladu bez papíru. Často řekl
nějaký vtip, který zpravidla vtipný nebyl, nebo on jej nedovedl vtipně podat, a tu se celá třída
dlouho huronsky smála, při čem mnozí žáci hulákali, ba přímo řvali. Kupodivu on nepřišel na
to, že studenti se jednak smějí jemu, jednak že si tím způsobem zpestřují jeho neobyčejně
nudné hodiny. Často, když měl na mapě něco při výkladu ukázat, vstal od katedry a ukázal
něco, co s výkladem nesouviselo. Pochopitelně ztratil autoritu a naučil nás velmi málo.
Dobrým profesorem byl pro naši třídu Josef Mačenka, který vyučoval hudebním předmětům.
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Byl tak trochu bohém, navštěvoval hostince, ale byl vždy elegantně upraven a
choval se k nám korektně. To poznamenávám proto, že v předchozích letech bylo prý jeho
chování ke studentům hrubé až sprosté, takže studenti stávkovali a podali na něho stížnost
ministerstvu školství. Studenti zvítězili a jejich vyučování převzal jiný profesor. To pamatoval
ještě můj bratr.
eŽa

Životní jubilea
70 let oslaví v dubnu
v květnu
v červnu

pan Jaroslav Jonák
pan Jan Procházka
paní Alena Dostrašilová

75 let oslaví v červnu

paní Marie Dočekalová

85 let oslaví v květnu

paní Miloslava Bencová

Blahopřejeme
Narození
14. 3. 2014 Sára Koubková
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