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ÚVOD
Mnozí ekonomové předpovídali, že hospodářská recese bude pokračovat
i v letošním roce, lidé i nadále budou šetřit a pokud budou politici škrtat
neuváženě v rozpočtu, hospodářství neporoste. Ptát se, jaká je míra
nezaměstnanosti, nemá cenu, protože čísly se dá poněkud manipulovat, jisté však
je, že bez zaměstnání je okolo 600 tisíc lidí. Asi by pomohly investice státu, ale ty
by se nesměly rozkrádat. V recesi bude naše hospodářství nejméně do konce
volebního období, protože rovněž někteří ekonomové usuzují, že naší vládě
nezáleží na dopadech způsobu jejího vládnutí.
Hned dvě události, ke kterým došlo, v průběhu ledna způsobily, že lidé se
o politickém dění živě bavili na veřejnosti. Tou prvou byla amnestie vyhlášena
prezidentem republiky v rámci novo-ročního projevu. Lidé ji označovali za
špatnou, nešťastnou, ušitou na míru lidem, kteří se provinili velkými
hospodářskými trestními činy. Kromě provinilců nebyla snad přijata vstřícně
nikým. Chválu za ni rozhodně nesklidil prezident žádnou.
Druhou událostí, která vyvolala velkou pozornost, byla prvá přímá volba
prezidenta – trochu mě překvapila relativně malá účast voličů. Ve druhém kole
zvítězil Miloš Zeman a ti, kdo pamatují jeho politickou minulost, zůstávali ve
střehu. V totalitní minulosti jsem ke všem volbám musela, v této prezidentské
jsem se jich prvně neúčastnila.
Aféra s pančovanými lihovinami již nezůstávala ve středu zájmu, ale i nadále se
objevovaly její další oběti – zemřelých bylo 40 a na sedm desítek lidí si jejich pitím
přivodilo někdy i těžké zdravotní následky.
Všeobecné překvapení vyvolala ohlášena rezignace papeže Benedikta XVI.
Papežská rezignace se sice nekonala po několik století, ale proč by neměl
odstoupit někdo, kdo nepociťuje dostatek sil k zastávání náročného úřadu.
V polovině února dopadl meteorit a jeho úlomky v blízkosti Čeljabinsku,
způsobily zranění mnoha lidí, přesněji je způsobily střepiny skla z vytlučených
oken; poškozeny byly také budovy. Podle odborníků se nad Uralem rozpadl
chondrit, kamenný meteorit, který obsahuje asi 10 % železa. Ve stejné době míjel
zemi ve výšce pouhých 28 tisíc km další asteroid.
Funkční období prezidenta Václava Klause skončilo ve čtvrtek 7. března
o půlnoci, následujícího dne složil svůj vytoužený prezidentský slib Miloš Zeman
Ve stejné době se sjížděli do Říma kardinálové, aby zvolili nového papeže. Zvolen
byl v pátém kole 12. 3. poněkud překvapivě argentinský kardinál Jorge Mario
Bergoglio, který přijal jméno František I. Zdá se, že ve Vatikánu provedl některé
důležité změny, na které jeho předchůdce zřejmě neměl síly. Mnohé zaskočila
jeho skromnost a srdečnost.
V dubnu na následky pití pančovaného alkoholu umírali další lidé, kteří
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nevěnovali pozornost varování ministerstva zdravotnictví. Celkem mělo
zdravotní potíže 130 osob, 44 lidí zemřelo a obvinění bylo vzneseno proti 60
osobám
V pondělí došlo v Divadelní ulici v Praze k výbuchu plynu, škody byly velké,
zvláště v budově, kde k němu došlo. Výbuch si nevyžádal oběti na životech, ale
mnoho lidí bylo zraněno roztříštěným sklem.
Dvě velké akce nám přinesl červen – koncem května nastalo deštivé počasí, které
rychle zvedalo hladiny řek natolik, že jejich přelití způsobilo bleskovou povodeň
skoro ve všech krajích Čech. Pozdější deště v druhé povodňové vlně zaskočily
obyvatele dalších obcí. Postiženy byly tisíce lidí, řada z nich opakovaně. Zdá se,
že povodně se pomalu začínají stávat skoro pravidelnými a bude třeba se na ně
chystat daleko intenzivněji než doposud.
Velké překvapení nám připravil útvar pro odhalování organizovaného zločinu,
který kromě na úřadu vlády zasahoval rovněž bleskově ve Středočeském
a Východočeském kraji, kde získal další dokumenty v Lesích České republiky.
Hned na počátku bylo zadrženo 8 osob, dva tzv. kmotři byli mimo republiku. Je
zajímavé, že právě jejich sledování přivodilo zásah na úřadu vlády – prvé reakce
některých vysokých politiků byly méně arogantní a poněkud opatrné. Pro řadu
voličů, kteří si přáli odchod současné vlády z politické scény, vzplanula naděje, že
se konečně zbavíme politiků typu pana Kalouska
Počátkem poslední dekády měsíce přesněji 23. 6. začalo opět pršet a opět došlo
na varování před povodní – tentokrát deště zasáhly v souvislém pruhu východní
část Čech a západní Moravy.
Řeky začaly stoupat a i naše Doubrava se změnila v menší říčku, která začala
ohrožovat některé domy v Bílku.
Asi překvapením bylo zatčení vedoucí kanceláře premiéra a dalších sedmi osob,
což vedlo nakonec k demisi premiéra a vlády, která v demisi pokračovala ve své
činnosti až do 10. 7. kdy prezident republiky jmenoval novou vládu Jiřího
Rusnoka. Ta kromě zajišťování průběžných povinností měla zabránit i tlakům
politiků v souvislosti s vyšetřováním přidělování tzv. trafik poslancům
a úkolováním vojenské bezpečnostní služby civilními osobami. Tato aféra opět
rozproudila diskusi týkající se imunity poslanců. Vláda odborníků začala
připravovat své prohlášení a někteří ministři začali před vyjádřením důvěry
poslanců k ní, provádět personální změny.
Dalším úmrtím se připomenula aféra s pančovaným lihem, kdy došlo
k neopatrnému použití starých zásob alkoholu a následujícímu úmrtí.
Ti, které ještě zajímalo politické dění v naší republice věnovali svou pozornost
středě 7. 8., kdy o důvěru požádala vláda Jiřího Rusnoka. Při poměru hlasů 100:93
tuto důvěru nedostala, ale návrat koalice nehrozil, protože ona neustále
připomínaná 101čková většina se neprokázala. Konečně i TOP 09 začala
podporovat myšlenku předčasných voleb.
Téhož dne začínal proces s panem doktorem Rathem a jeho společníky,
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o kterých se domnívám, že jsou jenom nepatrnou částečkou našeho
korupčnického podhoubí.
V srpnu se ukázalo, že pravicové strany nemají ve sněmovně většinu a tak 20. 8.
rozhodlo 140 poslanců proti sedmi, prvně ve své historii, že požádají prezidenta
o své rozpuštění. Ten jejich žádosti vyhověl a 28. 8. ji potvrdil, také stanovil datum
voleb do sněmovny. Následovaly obvyklé procedury a 25. a 26. října jsme šli
k volbám
V kauze pančovaného lihu pokračovala šetření a dva prodejci byli odsouzeni.
V září bylo na následky jeho požití celkově evidována 47 mrtvých 90 osob bylo
poškozeno na zdraví.
Ale zpět k volbám. Mnohé se od nich očekávalo, ale zdá se, že v podstatě nic asi
nevyřešily.
Do sněmovny se z vůle voličů dostalo celkem 7 subjektů – ČSSD, TOP 09, ODS,
KSČM, nově pak ANO 2011, Úsvit, a vrátila se KDÚ-ČSL. Minulost dostihla ČSSD,
která hned po vyhlášení výsledků zažila útok na pozici svého předsedy; její řešení
opozdilo jednání o nové sněmovně a vládě o 14 dnů. Nicméně jednání
o poslanecké sněmovně a ustavení vlády začala. Bylo docela příjemné vidět návrat
poslanců do jejich lavic a naopak méně již snaha prezidenta republiky zapojit se
do jmenování ministrů, která trvala do konce roku a pokračovala i v následujících
dnech.
Počátkem prosince zemřel Nelson Mandela a náš současný premiér měl
poněkud problém s účastí na jeho pohřbu.

7

LEDEN
Obecní rozpočet

Na letošní rok byl opět připraven vyrovnaný rozpočet –
příjmy i výdaje byly plánovány ve výši 6 mil. 897 tis. Kč.
Nejvyšší příjmové částky plynuly ze závislé činnosti
fyzických osob, právnických osob, z přidané hodnoty
a daně z nemovitosti. V oblasti nedaňových příjmů pak
z lesního hospodářství, stočného a pronájmu kulturního
domu. Dotace na výkon státní správy činily 125 500 Kč.
Pokud se týká výdajové stránky, pak na místní
komunikace se plánovalo vydání ve výši 500 tis. Kč,
kanalizaci 400 tis. Kč, školství 570 tis. Kč, veřejné
osvětlení 150 tis. Kč, na základní technické vybavení
hasičů 651 tis. Kč, veřejnou správu 2 404 340 Kč, splátku
půjčky a úroků z úvěru 1 590 700 Kč. Podrobný rozpočet
uložen v příloze ke kronice.

Koncert

V pondělí 7. 1. měli možnost si posluchači rozhlasu
poslechnout několik skladeb starých mistrů v podání
Adama Viktora, který je zahrál na našich renovovaných
sopotských varhanách. Slovem pořad provázel Radek
Rejšek. Byla jsem poučena, že jejich poněkud ostrý zvuk
byl způsoben akustikou našeho kostela.

Obecní
zastupitelstvo

Na svém letošním prvém pravidelném středečním
zasedání se sešli zastupitelé obce a hosté 9. 1. Starosta
obce oznámil, že zprávy obce prostřednictvím SMS za 50
Kč jsou již občanům posílány. Vzhledem k tomu, že u nás
v Huti místní rozhlas není příliš dobře slyšet, tuto službu
jsem přivítala. Zastupitelé byli seznámeni s žádostmi
o dotace, jednak na dětské hřiště a jednak na kamerový
systém, který by pomáhal v prevenci kriminality.
Vzhledem ke dvěma krádežím, k nimž došlo v nové
čtvrti, by snad nebyly se strany občanů námitek proti
tomu, aby byl instalován zvláště - kdyby sledoval hlavně
veřejná místa. Kamery by se mohly umísťovat
u kulturního domu, u obecního úřadu, v nové zástavbě,
u hřbitova, návsi v Sopotech a nádraží. Systém by stál
okolo 200 tisíc Kč. Pokud s ním budou souhlasit občané
a také úřady, mohl by se začít budovat na podzim. Rýsuje
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se vytištění posledního kronikářského zápisu, s nímž by
pomohl Michal Kamp.
Soutěž

Náš vánoční stromek v soutěži s dalšími třinácti získal
šesté místo. Ohlášen byl únorový výšlap turistů
a březnové pořádání obecního plesu.

Volba prezidenta

Ve dnech 11. a 12. 1. se také u nás konala prvá přímá volba
prezidenta republiky. Své hlasy obdržel každý z devíti
kandidátů – nejvíce hlasů získal Miloš Zeman a Jiří
Dienstbier. Do voličského seznamu bylo zapsáno 557
voličů, obálky byly vydány 384 voličům, platných hlasů
bylo o jeden méně. Potvrdilo se mi, že poměrně dost
voličů zůstalo doma. Ve dnech 25. a 26. ledna se konalo
druhé kolo prezidentských voleb, ve kterém si voliči
mohli vybírat mezi Milošem Zemanem a Karlem
Schwarzenbergem. Do našeho voličského seznamu bylo
zapsáno 553 voličů, k volbám se jich dostavilo 396. Miloši
Zemanovi odevzdalo svůj hlas 282 z nich a Karel
Schwarzenberg získal 114 hlasů. Celkem 167 voličů se k
volbě nedostavilo, zřejmě to byli většinou ti, jejichž
kandidát do druhého kola nepostoupil a navíc také
necítili potřebu volit mezi menším zlem.

Zápis dětí
do školy a školky

K zápisu do školy se 16. 1. přihlásilo celkem šest dětí,
o něco později do mateřské školy pak dětí pět.

SDH

Naši hasiči ohlásili svoji výroční členskou schůzi na
25. 1. Jejich účtování za loňský rok jen opět potvrdilo, že
mezi místními organizacemi hrají prim.

Výtvarná dílna

V úterý se naše - převážně výtvarnice - sešly v zasedací
síni obecního úřadu na další z tvořivých dílen. Tato byla
věnována technice pletení z papíru.

Počasí

Na Nový rok bylo bílo, ráno začínalo -3 °C a bylo
zataženo. V následujících 9 dnech bylo ráno od 0 °C do
5 °C, většinou zataženo, sluníčka pomálu a deštík se
střídal se mírným sněžením. Od 11. do 28. 1. byla rána
chladná od -2 do -8 °C, nejchladnější bylo 28. 1. kdy se mi
usadilo na vnitřním zámku v chodbě jíní. Po většinu dní
bylo zataženo, bílo a cesty se musely čistit pluhem, občas
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padal sníh, občas foukal vítr. V poslední tři dny měsíce se
oteplilo, ranní teploty se pohybovaly od 1 do 4 °C
a rozbředlý sníh na silnicích se opět odklízel pluhem.
Průtok Doubravky se zrychlil, sníh téměř zmizel
a odkrylo se mnoho krtčích hromádek. Poslední den ráno
bylo plus 3 °C, dopoledne zavládlo jasno, postupně
oblačno až konečně zataženo, také se zvedal nepříjemný
vítr. Co však bylo příjemné, bylo viditelné prodlužování
světla přes den. Nebýt před námi únor, mohli jsme se
těšit na jaro. Vždyť své žlutavé hlavičky již ukazovaly
talovíny.

ÚNOR
Memoriál
Ladislava Dymáčka

Obecní
zastupitelstvo

Začátek února již opět patřil turistům – počasí však přálo
jenom těm pěším, lyžaři letos přišli zkrátka. V sobotu
bylo zataženo a drobně pršelo, po sněhu zbývaly již
jenom nepatrné stopy. Vyznačeny byly dvě trasy –
dvacetikilometrová vedla přes Krucemburk na Štíří Důl,
poloviční končila u Pobočenského rybníka a vracela se
podobně jako předcházející přes Nové Ransko do
Sobíňova. Start a cíl, jak jinak, byl v hospodě u Štefana,
startovné činilo 20 Kč, na památku si účastníci posílení
dršťkovou polévkou a gulášem opět odnášeli pamětní
list.
Další letošní středeční zasedání obecního zastupitelstva
se konalo 6. 2. a mělo poměrně krátký program. Jednání
s paní Šejnostovou, která se odvolala, bylo postoupeno
úřadu vyššího stupně. Pokračovalo také jednání s paní
Cingrošovou, která je vlastnicí velkého pozemku v areálu
místního hřbitova. Ráda by získala náhradní v blízkosti
právě hřbitova, o směnu za obecní pozemek a doplatek
zájem neprojevila. Pokud se týká zavedení kamerového
systému, vyjádřilo se 34 občanů kladně. Zbývá ještě další
jednání s příslušnými úřady, které by jeho zřízení měly
schválit. K prosincovému rozpočtovému opatření, při
němž se dorovnávaly položky na účtu, neměli zastupitelé
připomínky. Naše škola v loňském roce ušetřila na
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výdajích 43 tis. Kč a požádala obecní úřad o jejich
převedení do letošního rozpočtu. Budou využity při
nákupu nových kamen. Sobíňovský občan Aleš Málek by
rád na mokřinách pod Zahájským rybníkem vybudoval
nový rybník, což si vyžádá změnu územního plánu a také
souhlas ochránců přírody, protože se jedná o pozemky v
přírodní rezervaci. Paní Krčová oznámila, že se objevila
možnost, uspořádat v letních měsících výstavku kreseb
J. Šlitra
Život v obci

Na počátku poslední dekády začalo hustě sněžit a únor
nás ujistil, že zimě stále ještě není konec. Sníh uvítaly
děti, které s chutí využívaly ke svým „lopatkovým“
jízdám každý kopeček. Lyžaři o víkendu vyrazili zase do
projeté stopy po Hampejzu směrem k Ransku. Na druhou
stranu podle Doubravky směrem na Bílek si stopu museli
projíždět již sami. Na obecním úřadě se dokončovaly
práce spojené s ukončením uplynulého roku a plánovaly
se ty, které nás čekají letos. Dosti času si vyžádalo
zajišťování výher do tomboly pro obecní ples, který se
připravuje na počátek března a pak plánovaní uvítání
nových sobíňovských občánků, které se již delší dobu
v obci nekonalo. Je dobře, že se obec k této akci vrací.
Všechno, co směřuje k utužování pocitu sounáležitosti
s obcí je důležité.

Počasí

Podobně jako celé zimní období, byl i únor v podstatě
mírný; jenom po 12 rán se teplota pohybovala od -3 do 9 °C, po zbytek času se držela okolo nuly. Počasí bylo
mírně proměnlivé - občas padaly sněhové vločky, někdy
si zapršelo, jen několikrát napadal sníh, který se musel z
cest odklízet pluhem. Občas natolik roztál, že na cestě se
objevila klouzající sněhová břečka. Pak se projevily mlhy
a se střech se zavěsily rampouchy. Počasí bylo natolik
proměnlivé, že zmátlo i krtky, kteří nám poseli záhony
svými hromádkami. Co nám všem chybělo, bylo sluníčko
a málo pomohlo, že na počátku měsíce se již začaly žlutit
talovíny a na jeho konci se již mohly trhat sněženky.
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BŘEZEN
Obecní
zastupitelstvo

Ve středu 6. 3. se konalo další pravidelné zasedání
obecního zastupitelstva. Starosta obce sdělil, že v obci
proběhlo posouzení stavu stromů pracovnicí ochrany
přírody potřebné k povolení kácení a prořezávce stromů.
Schválena byla bez připomínek účetní závěrka
i závěrečný účet obce za minulý rok. Projednaly se
případné prodeje pozemků; sama obec projevila zájem
o zakoupení pozemku za školní zahradou. Ve spojitosti
s prodloužením rozvodu plynu byla řešena i otázka
věcného břemene Na Sadě. Zastupitelé souhlasili
s kácením smrků u mateřské školky a posuzovali prodej
pozemku v Huti rodině Martínkových.

Zápis dětí do školky V tomto týdnu probíhal zápis dětí do mateřské školky,
přijaty byly všechny děti, jejichž rodiče měli o tuto službu
zájem. Celkem jich bylo přihlášeno pět.
Obecní ples

V sobotu 9. 3. se konal v kulturním domě 27. obecní ples,
který pořádala jako obvykle obec společně s místními
hasiči. Vstupné činilo 100 Kč a pro vzdálenější účastníky
byla zajištěna přeprava z domu i zpět; předtančení
připravil soubor SMT ze Skutče a tombolu zajistila obec.

Výtvarná dílna

Letošní zima nebyla obzvláště studená, ale nebrala
konce. Loni v tuto dobu jsme již pilně pracovali na
zahrádkách a v domácnostech vládl předjarní úklid.
Letos se zdá, že jaro je v nedohlednu a vhod přicházejí
akce, kterým se daří spíše v zimních měsících. Ve dnech
19. a 26. 3. se naše ženy a děti opět scházely v zasedací
místnosti obecního úřadu při Výtvarné dílně, aby si
vyrobily přívěsky k mobilním telefonům.

Služby

Dne 7. 3. si mohli obyvatelé obce nechat vyčistit peří.
Firma nabízela i ušití nové cíchy z vlastního materiálu.
V pondělí 18. 3. přijela do naší obce pojízdná prodejna,
která nabízela krůtí maso – i porcované – v ceně 85 Kč
za kilo. V pátek 22. 3. vesnicí projížděla dodávka, jejíž
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majitel vykupoval kůže a nabízel kuřice a krmivo. Také
28. 3. si mohli místní občané zakoupit kuřice. Zdá se, že
loňská drahá vejce způsobila, že více lidí se vrátilo
k pěstování slepic; není s nimi mnoho práce, ale je
otázka, zda krmivo, které se dnes musí obstarávat, chov
neprodraží.
Myslivci

Honební společenstvo, které tvoří několik majitelů
pozemků v obci, pronajalo našim myslivcům honitbu na
deset let. Je otázkou, zda řepka zasetá v blízkosti
Sobíňova nezahubí srnky žijící v naši blízkosti.
Mimochodem zajíce v polích a na lukách není vidět již po
mnoho měsíců.

Počasí

K našemu nemilému překvapení se nám opravdu vrátila
zima. Dny jsou šedivé a projasňují je jenom posněžené
plochy. Sluneční dny v březnu bychom mohli spočítat na
prstech jedné ruky. Nelyžující si mohou už jen stěžovat,
že sněhu již mají po krk, i když milosrdně přikrývá
drobný nepořádek. Letošní březen patřil mezi ty
nejstudenější za posledních několik let. Ranní teploty se
pohybovaly od – 10 °C po + 5 °C. Druhá polovina dekády
sice byla teplejší a 10.3 si dokonce zabouřilo a spadlo něco
krup, ale pak už následovalo chladno a návrat zimních
dnů. Jenom 20. 3. se zdálo, že nastoupí jaro, i když
předchozí den se cesty plužily. Většina březnových dnů
měla zimní charakter se sněhovým popraškem, mlhami,
rampouchy a zataženým nebem, kterým jenom velice
málokdy problesklo slunce. Stále jsme nosili teplé bundy
a kozačky. Sněženky a talovíny zmizely, bledulky se ani
neobjevily a o práci na zahradě jsme si mohli jenom
nechat zdát. Chladné dny by ani tak nevadily, velmi však
všem chybělo slunce.

DUBEN
První dubnový týden stále ještě patřil k zimním dnům a tak trochu sváděl
k bilancování. Obecní úřad sice nemusel zajišťovat plužení, zato však bylo třeba
stále doplňovat posypový materiál a navíc se připojila i nákladná oprava traktoru.
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Počátkem roku bylo předáno závěrečné vyhodnocení zkušebního provozu
čističky odpadních vod, které potvrdilo dosažení plánovaných parametrů.
Připravovalo se zpevňování cesty na Sad, aby zde stavebníci mohli zahájit
výstavbu nových domků. Obec se opět přihlásila do soutěže Vesnice roku
a chystala po letech vítání nových občánků. Naše škola by potřebovala nové žáčky
a je škoda, že mnozí rodiče vozí své děti do okolních škol, hrozilo tak, že provoz
školy bude muset dotovat obec ze svého rozpočtu.
V tomto týdnu se již vraceli čápi a ve své typické V formaci nás přeletěly divoké
husy – mohli jsme se utěšovat, že již ohlašují opravdový příchod jara. Potěšila
i hejna zvonků v korunách vysokých stromů.
Obecní
zastupitelstvo

Služby

Konalo se jako obvykle ve středu 10. 4. Zastupitelé
schválili prodej pozemku v Huti paní Martínkové –
s věcným břemenem – v celkové ceně 6 760 Kč, se slevou
za břemeno 1000 Kč. Martínkovi již v minulých letech
v těchto místech zajišťovali úklid. Ve stejné lokalitě byl
povolen nátěr hydrantu. Následující dva body spolu
souvisely – byla provedena kontrola plnění plánu rozvoje
obce, který byl součástí soutěže o Vesnici roku v roce
2012. Tento plán byl z 90 % splněn, projekty, které
vyžadovaly větší finanční náklady, byly pozdrženy. Nový
plán Rozvoje bude zpracován k obdobné žádosti
o zařazení do letošní soutěže o titul Vesnice roku. Bude
třeba informovat o přihlášce občany, kteří by případně
mohli odpovídat na dotazy soutěžní komise. Pro tu bude
připravena zhruba 30 min. prezentace o činnosti v obci:
bude věnována především akcím, které jsou připravovány
pro sobíňovské děti hasiči, sokoly a školou. Starosta
sdělil, že s výstavbou Na Sadě přejala obec v souvislosti
s plynofikací věcné břemeno. Plánované dětské hřiště
sice na dotaci nedostalo, nicméně obci byl předán
finanční dar pro jeho zřízení ve výši 100 tis. Kč. Je to
polovina potřebné částky na jeho vybudování. Závěrečné
informace se týkaly dalšího jednání s paní Cingrošovou
o směně pozemků u hřbitova, připravované výstavě
obrazů a obnovení vítání nových občánků obce.
Zastupitelem V. Voralem byl podán návrh na vydání
vyhlášky o zákazu podomního obchodu v obci.
Obecní úřad nabídnul občanům možnost odebírání
obědů z restaurace Džekův ranč v ceně 65 Kč za jeden.
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Na den 11. 4. byl ohlášen prodej kuřic – starých 15 týdnů
– před obecním úřadem, za jednu požadováno 145 Kč.
Prodej kuřic probíhal i v dalších dnech; zájem tedy byl
značný. Na pátek 18. 4. ohlásil pan Vnuk možnost nechat
si vyčistit náhrobky na místním hřbitově. Ve středu 24. 4.
prodávalo ZD Mrákotín chlazené krůty - 1 kg za 85 Kč
a podobně i kuřata za 65 Kč po kile. Koncem měsíce
připomenula Marcela Zrnová své služby, kterými jsou
pedikúra, manikúra a modeling nehtů. Výhodou bylo, že
mohla péči o ruce i nohy provádět v domácnostech, což
nepochybně přivítali členové starší generace.

Výstava obrazů

V sobotu 13. 4. se konala na obecním úřadě vernisáž
výstavy obrazů Rudolfa Meisnara a paní Bartůškové
spolu s kresbami Jiřího Šlitra. Jak je obvyklé, měla i svou
hudební část, v níž vystoupili Bohuslav Matoušek
(housle) a Pavel Peřina (viola), kteří přednesli Madrigaly
Bohuslava Martinů. Jejich mistrovství bylo dokonalé
a posluchači je také patřičně ocenili. O výstavu se
zasloužili ing. Aleš Koubek a Bohunka Krčová; po čase
jsme si mohli uvědomit, jak v obci jisté části obyvatel
chybí kulturní akce podobného druhu. V následujících
dnech byla výstava otevřena pro všechny další zájemce.

Díky ranči vídáme bývalou nedílnou součást venkova - krávy a koně, ale
mimořádně z bezprostřední blízkosti uvidět mohutné valachy táhnoucí vozík
přes ves, to se nestává každým dnem; zážitek to byl opravdu zvláštní. A nám
nezbývá, než se spokojit alespoň se slepicemi, králíky a ovcemi.
Příchod jara

Sobota a neděle potvrdily konečně, dlouho očekáváný
příchod jara, sníh zmizel, opět se objevily jarní květy, ke
kterým přibyly chudobky a k nim se zvolna přidávali
i zahrádkáři odklízející následky nepříjemně dlouhé
zimy. Tráva se začala zelenat, objevily se prvé listové
pupeny, včely a motýli. Od úterý 16. 4. začal pravidelný
odvoz odpadu ze zahrádek a ve čtvrtek bylo možné
odvážet i nakrátko nastříhané větvičky. Na různých
místech obce se začaly objevovat hromádky starého
železa, protože rovněž na 24. 4. byl ohlášen sběr
železného šrotu a začal tím ten opravdu důkladný jarní
úklid. Mimochodem v uplynulých studených dnech byla
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očištěna cesta od okresní silnice přes Hráz až po Hlínu od
náletových i jiných křovisek. Práce to byla jistě pro
chladné dny náročná a mnozí si uklizené cesty možná ani
nevšimnou, ale výsledek úklidu byl velice příjemný.
Počasí

Nejsem asi daleko od pravdy, když si myslím, že letošní
počasí se až příliš řídí starými pranostikami. I v dubnu
nám dobře sloužila kamna všeho druhu. Na velikonoční
pondělí bylo ráno – 3°C, sníh křupal pod nohami, mírně
sněžilo a v poledne odtávalo. Koledníci se zdravili
pozdravem „Veselé vánoce“. V prvé dekádě měsíce byla
rána mrazivá, dvě dokonce -6 a -8 °C, mohli jsme nosit
kozačky i kožíšky, často se objevila mlha. Až do konce
měsíce se ranní teploty pohybovaly od 0 do 12 °C, počasí
bylo proměnlivé, ale již kolem poloviny měsíce příjemné
i pro včely a motýly, často se objevovaly mlhy, šedivec,
trochu si zapršelo. Opět koncem měsíce bylo více
zataženo a stále ještě nám chybělo sluníčko.

KVĚTEN
Výročí povstání

Obecní
zastupitelstvo

Jako každoročně začal měsíc v sobotu 4. 5. vzpomínkou
na padlé u jejich pomníčků při hřbitově. Tento akt již
nejen mnoha dětem, ale i řadě občanů příliš neříká,
většinou se ho účastní příbuzní padlých a tak snad byla
na místě jeho malá proměna. K uctění památky padlých
zůstalo i nadále položení květin a krátký proslov starosty
obce ke zhruba třem desítkám přítomných.
Zastupitelé se tentokrát ke svému jednání sešli
mimořádně ve čtvrtek 10. 5. Účastnila se ho řada hostů,
kteří měli zájem především o hlavní bod programu,
přesněji výstavbu dětského hřiště. Starosta zastupitelům
sdělil, že dále pokračují záležitosti týkající se
pozemkových věcí i jednání o směně pozemku s paní
Cingrošovou u hřbitova, zastupitelé vyslovili souhlas
s pronájmem budovy čp. 51 ve Starém Ransku, uzavřením
mateřské školy v době prázdnin pro malý zájem rodičů;
do kompetence obce nepatřila stížnost paní Jágrové
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obávající se hluku, který vznikne při přestavbě budovy
v jejím sousedství. Obec podala dvě žádosti o dotace jednak na kamerový systém, jednak na úpravy starého
hřbitova, který by se měl změnit v malý park. Pokud se
jedná o výstavbu Na Sadě, v letošním roce se stavbou
domků zřejmě začnou tři stavebníci. Projednání
vyhlášky o podomním obchodování bylo odloženo na
příští zastupitelstvo. Rozsáhlejší diskuse se týkala
výstavby dětského hřiště, při níž se hledalo jeho
nejvhodnější umístění. V úvahu připadal obecní
pozemek vedle domu pana Halamy, park na návsi,
škvárové hřiště, prostor vedle požární nádrže, který se
využívá o poutích a pozemek za sběrným dvorem.
Po několikerém hlasování byl vybrán pozemek
v Pískových za tenisovým kurtem. Pro využívání hřiště
bude zpracován příslušný řád.
Vítání občánků

Různé

Již v bývalém zastupitelstvu padal návrh na obnovu
vítání občánků, realizovalo je však až to současné.
V sobotu 10. 5. Účast občanů obce doložila, že to byla
akce velice vítaná. Ne vždy rušení zvyklostí z minulosti
bývá tím nejlepším řešením. Celý akt proběhl v
příjemném ovzduší, hlavními aktéry byly děti narozené v
loňském roce a lednový novorozenec letošního roku. Po
přivítání přítomných pronesl starosta obce krátký projev,
který rodičům musel znít i vhodně i a na místě. Po
představení nových občánků předali zástupci obce
rodičům růži, pamětní list a částku 1000,- Kč. Svým
způsobem je zajímavé, že mezi novými občánky
Sobíňova mají převahu holčičky, patří k nim Ema
Štejnarová, Denisa Matějková, Sofie Skokanová, Daniela
Zvolánková, Eva Vytisková a Dominika Žwaková; dva
chlapci jsou Tomáš Bohuněk a Kryštof Němec.
Mimochodem příjmení Zvolánek, patří k sobíňovským
nejstarším.
Počátkem měsíce se mimořádně prováděl odvoz
bioodpadu. Nájemce našeho kulturního domu utrpěl 10.
5. smrtelné zranění na stavbě. Obec tak čekalo jednání
o tom, co bude s kulturním domem v dalších letech.
Školní děti připravily pro sobíňovské občany jarní
koncert, konal se ve škole v odpoledních hodinách 14. 5.
Ve dnech 15. 5. až 17. 5. se proháněl obcí vítr, jaký jsem za
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Noc kostelů

Ranč

léta, která žiji v Sobíňově snad ani nezažila.
V páteční podvečer 24. 5. se děti zpívající ve školním
sboru sešly u školy, odkud přešly do kostela, kde se od 19.
hodiny konala Noc kostelů. Jejich vystoupení trvající půl
hodiny vyplnily lidové písničky i písně složené
Z. Svěrákem a K. Uhlířem. Děti za vystoupení byly
odměněny velkými sáčky bonbonů a paní učitelky
a ředitelka školy pak červenými růžemi. Ve druhé části
večera pak zahrál na varhany L. Škarýd několik skladeb.
Na sobotu 25. 5. bylo ohlášeno pořádání Jezdeckého dne
na ranči. I když počasí bylo převážně deštivé, v den jeho
konání se celkem vydařilo. Účastnilo se ho kolem
čtyřiceti koní a jezdců, kteří byli s jeho průběhem stejně
spokojeni jako jeho návštěvníci.

Soutěž o Vesnici roku Ve středu 29. 5. navštívila Sobíňov komise, která
zkoumala, zda máme na některý z titulů Vesnice roku.
Každé obci, která se o titul přihlásí, věnuje 90 minut
svého hodnotitelského času. K nám přijelo devět jejich
členů navečer a projeli vesnicí – začali na ranči, navštívili
knihovnu, staveniště Na Sadě, hřbitov padlých z roku
1945, čističku, kostel a skončili ve škole. Tady jim hasičský
potěr předvedl útok, ti odrostlejší pak štafetu. Komisi se
video natočené panem Stehnem líbilo a poskytlo jim
řadu dalších informací o obci. Na závěr bylo připraveno
pohoštění, které tvořily regionální potraviny a některé
výrobky okolních podnikatelů. Jak jsme dopadli, má být
známo příští měsíc.
Diskotéky

V poslední květnový den pokračovala další z diskoték
v kulturním domě, zda vyražené prkno v autobusové
zastávce bylo také její součástí, nevím. Jestli se obyvatelé
v okolí Kulturního domu těšili, že s úmrtím pana nájemce
diskotéky skončí, asi byli trochu zklamaní

Počasí

Ranní teploty v rozmezí od 4 do 14 °C po celý měsíc,
včetně dnů vyhrazených „zmrzlým“ by mohly klamně
naznačovat, že květen byl příjemným měsícem. Ale
sluníčka bylo opět málo – objevilo se jen po 13 dnů a
opravdu příjemně jarní dny se daly spočítat na prstech
jedné ruky. Jednou se ozvala bouřka a po tři dny foukal
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opravdu nepříjemný vítr; mně poničil každým rokem
krásně kvetoucí střemchu, u stromu při starém korytě
Doubravky urazil větev a další větev z břízy srazil
u Petráčků na elektrické vedení, které museli přijet
opravit elektrikáři. Užili jsme si hojnost mlh a občasného
ochlazení, takže se muselo opět topit. Obloha byla
většinou šedivá a přinášela hojnost dešťů, které zesílily
zvláště koncem měsíce. To, že v jiných krajích Čech
způsobí bleskovou povodeň, jsme nečekali; naše
Doubravka měla jen někdy o něco více vody a části luk se
měnily v mokřiny.

ČERVEN
Obecní
Zastupitelstvo

Ve středu 5. 6. proběhlo pravidelné zasedání obecních
zastupitelů protentokrát spojené s pochůzkou.
Na počátku jednání oznámil starosta, že V Pískových se
dětské hřiště stavět pro nedostatek místa nemůže a pak
sdělil, že na vyhlášce o podomním obchodě se stále
pracuje. Dále požádal zastupitele o souhlas s koupí
pozemku za školní zahradou o výměře 2 543 m², obec
zaplatí za každý metr 4 Kč. O prodej obecního pozemku
o výměře zhruba 190 m² požádal pan Kanalas; je před
vstupem do jeho domu v uličce u dolní křižovatky
a běžně ho již užívá. Odpadne tak zkušební okruh pro
opravovaná auta kolem domu pana Petráčka a v těchto
místech dojde již trvale ke zklidnění. V dalším bodě
seznámil starosta přítomné s rozpočtovými opatřeními,
které se mimo jiné týkaly dotací, daně z příjmu
sponzorských darů či údržby čističky, pro niž bylo třeba
zakoupit některé náhradní součástky. S paní
M. Pátkovou, která společně s panem Stehnem
provozovala kulturní dům, byla sepsána dohoda o jeho
užívání a udržování, a to do doby než bude ukončeno
dědické řízení. Dále starosta obce informoval o průběhu
obnoveného vítání občánků a návštěvě komise hodnotící
vesnice přihlášené do soutěže o titul Vesnice roku.
Ukázalo se, že pozemek V Pískových určený ke stavbě
dětského hřiště podle dodavatelů není vhodný a tak bylo
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předběžně rozhodnuto, že se stavět bude na sobíňovské
návsi před bytovkou. Její obyvatelé nebyli tímto
rozhodnutím právě nadšeni a tak se členové
zastupitelstva rozhodli, že na závěr zasedání situaci na
návsi raději zhodnotí na místě. Dále se zastupitelé
dozvěděli, že zpěvák Jakub Pustina požádal o přidělení
místa, kde by mohl uspořádat koncert, jehož výtěžek
bude věnován na pomoc lidem postiženým povodní.
V této věci bylo třeba jednat s panem farářem, protože
nejvhodnějším místem pro jeho uspořádání je náš kostel.
Při této příležitosti by mohly opět jednou zaznít naše
renovované varhany. Starosta dále informoval zastupitele
o průběhu vítání občánků, které bylo příznivě přijato
a návštěvě komise, která rozhoduje o udělování některé
z cen v soutěži o Vesnici roku. Příznivě přijala
i informativní video o naší obci, které připravil Pavel
Stehno. Zazněl návrh, že by bylo dobré s videem
seznámit naše občany. V závěru jednání se tedy přesunuli
zastupitelé na sobíňovskou náves, kam by mělo být
nakonec umístěno budoucí hřiště. I tady nastalo složité
dohadování o tom, na kterém místě bude hřiště
postaveno, jak vzhledem k připomínkám obyvatel
bytovky, kteří se obávali, že dosud klidná náves se občas
změní v poněkud hlučnější místo, tak i vzhledem
k potřebám maminek a dětí. Navrhované místo poblíž
zatáčky bylo zamítnuto – popravdě řečeno zrušení tamní
parkové úpravy by bylo opravdu škoda – a tak nakonec
byl schválen prostor původně navrhovaný obecním
úřadem před bytovkou, ale osazený hřištěm o 3 m dále od
silnice. Na to, jak velký katastr má naše obec, se ukázalo,
že vhodných míst pro jeho umístění je vlastně opravdu
poskrovnu.
Dětské hřiště

Ve středu 19. 6. začala na návsi výstavba dětského hřiště,
která měla být dokončena do konce měsíce; nicméně
menší dodělávky se protáhly až do počátku příštího
měsíce. Celá stavba je kompaktní a ohrazená, dobře
přístupná a tak snad si ji děti oblíbí. Ukázalo se, že jeho
umístění je vhodné a barevné ladění docela náves oživilo.

Záplava

Mezi říčkami, na kterých byl ohlášen zvýšený průtok
vody byla i naše Doubrava, pro niž platil 3. stupeň
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povodňové aktivity. V úterý 25. 6. se před mostkem na
Hlínu již začala vylévat z řečiště na přilehlou louku a pod
mostem již vtékala na zahrady přilehlých chalup a stavení
až po Sopoty, lávka u paní Dvořákové přetékala, takže
stav na řece v našem úseku již zřejmě odpovídal druhému
stupni povodňové aktivity. Složitější situaci působila
Doubrava v Bílku a Chotěboři. Ve středu sice ještě stále
pršelo, jen déšť nebyl až tak intenzivní – projevilo se to
také na poklesu hladiny potoka, který se zvolna navracel
do svého koryta.
Různé

Dne 6. 6. od 15.00 probíhalo očkování psů na obvyklých
místech u obecního úřadu, v Sopotech, na křižovatce
u Ležákových a na Hlíně. Na pátek 7. 6. ohlásil pan P.
Pour prodej živých brojlerů o váze 4,5 kg, kus za 100 Kč.
V pondělí 10. 6. se konal před obecním úřadem od 18.30
hod. sběr nebezpečného odpadu, kam patřily barvy, laky,
léky, baterie a elektrospotřebiče. Do sběru se neměly
dávat koberce a lino. V denním tisku byly vyjmenovány
obce, které získaly některý z titulů soutěže Vesnice roku,
naše obec mezi nimi, bohužel, jmenována nebyla. Snad
tedy až příště. Na den 24. 6. připravovala naše škola
turnaj, který se měl konat na fotbalovém hřišti místního
Sokola. Na programu měl tři disciplíny vybíjenou,
minikopanou a z atletiky běh na 50 m, hod kriketovým
míčkem a skok z místa. Celou akci však „ zrušil “ vytrvalý
déšť. Ten také způsobil, že odpadl pravidelný úterní svoz
odpadu ze zahrádek. Ve čtvrtek 27. 6. byla oznámena
omezená dodávka vody v dopoledních hodinách v celé
obci pro nezbytné opravy řadu. V sobotu 29. 6. se na
letním parketu konal Dětský den. TJ Sokol Sobíňov pro
děti připravil oblíbenou dětskou diskotéku s DJ Šolimem
a řadou zábavných soutěží – i počasí dětem přálo.

Počasí

Deště, které začaly koncem května, způsobily na západě
republiky prvou vlnu bleskové povodně, jež se nám
vyhnula. Pouze prvá dekáda měsíce byla i u nás deštivá
s mlhami a ranními teplotami od 5 do 10 °C a jedinou
bouřkou. Ve druhé dekádě měsíce již opět ranní teploty
stoupaly a pohybovaly se od 4 do 22 °C, většinou bylo
jasno a teplo a dny 17. 7 až 20. 7. bylo označeny
za tropické. Na počátku léta bylo spíše zataženo, trochu
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si sprchlo, ale stále bylo slunečno. Pršet začalo 23. 7.
a pršelo po 4 dny, hladina Doubravy se začala zvedat
a voda se rozlévala do luk a zahrad v dolní části obce,
k prahům domů se nedostala. Tato druhá povodňová vlna
již dosáhla tedy i k nám, avšak postihla jako obvykle
Bílek. Obě povodňové vlny způsobily na území republiky
miliardové škody. Na konci měsíce se již opět začalo
oteplovat, bylo oblačno a se sluncem se vrátily i pěkné
dny.

ČERVENEC
Od 1. 7. do 31. 8. probíhala v zasedací síni obecního úřadu výstava fotografií
Martina Halamy s názvem Příroda Podoubraví. I když fotografování má
M. Halama za svého koníčka, jeho fotografie jsou profesionálně zpracované a co
hlavně - působivě zobrazují místa, z nichž mnohá známe z vlastní zkušenosti.
Sportovní odpoledne Na odpolední hodiny 6. 7. byly připraveny dvě akce.
Prvou byl II. ročník sportovního odpoledne s nabídkou
fotbalu, v němž proti sobě nastoupila mužstva TJ Sokol
a SDH Sobíňov. Hrálo se za krásného letního počasí
a velké divácké podpory. Hrálo se dvakrát 45 minut a ze
souboje vyšel vítězně tým TJ Sokol, který hasiče porazil
14 : 0. Těm naopak mohlo být útěchou, že zase zvítězilo
v penaltách poměrem 9 : 6. Druhá akce patřila hasičům.
V požárním útoku se představilo 9 družstev. O jistém
fandovství svědčí to, že někteří soutěžící drželi hadice
v rukou poprvé. Po prvním kole vedlo překvapivě
družstvo Sokola A, jehož čas 25:26 nebyl překonán. Je
jisté, že k vesnicím patří jak kopaná, tak i akce hasičů.
Koncert
v sopotském kostele Ten, kdo před sportem dával přednost kulturním akcím,
byl potěšen koncertem Jakuba Pustiny. Kdo se ho
neúčastnil, přišel o jeden z dalších krásných koncertů
prováděných v našem kostele. Jakub Pustina je mladý
umělec, který již získal řadu významných ocenění a jehož
talentu si povšimnul i Peter Dvorský, u něhož po jistou
dobu studoval. Koncert byl složen z operních árií,
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určených barytonistům; doprovodným nástrojem k nim
byla clavinova, na kterou hrál Richard Pohl. Kostel
postupně zaplnila zhruba stovka posluchačů, jejichž
dobrovolné příspěvky byly určeny na pomoc lidem
postiženým letošními povodněmi.
Obecní
zastupitelstvo

Různé

Zasedání zastupitelů, které se konalo 10. 7. a bylo
poměrně stručné – většinou se týkalo pozemkových
záležitostí, zřízení věcného břemene na pozemky Na
Sadě a dokončení výstavby dětského hřiště na návsi.
V závěru jednání bylo ohlášeno předběžné datum konání
vánočního koncertu Jakuba Pustiny, který se měl
uskutečnit v polovině prosince. V diskusi se probírala
finanční náročnost při zajišťování kulturních akcí
i potřeba zajistit pro ně určitou částku v rozpočtu obce.
Měla by se také zlepšit propagace koncertů, která by zase
přilákala zájemce o vystoupení z blízkého okolí. Bude
také třeba oslovit případné sponzory a zvýšit cenu
vstupenek. Když si při této příležitosti vzpomenu na
všechny akce připravované v souvislosti s opravou
varhan, musím připomenout, kolik energie bylo třeba
vydat na jejich zajištění a je mi troch líto, že se varhany
až tolik nevyužívají. Potvrdilo se ovšem to, že každé
vystoupení představuje finanční částky, které jsou tak
trochu nad možnosti obce. Na úplný závěr byla
připomenuta každoroční turistická akce konaná vždy na
počátku srpna.
V prvý den měsíce se u rybníčku při sobíňovské návsi
objevila autodráha, která signalizovala přibližující se
poutˇ. V úterý byl ohlášen prodej jahod soukromou
firmou – cena za kilo 35 – 50 Kč. Další prodejce nabízel
česnek po 150 Kč za kilo. A konečně 4. 7. bylo možné
zakoupit si slepice 23 týdny staré za 155 Kč. V úterý 9. 7.
se již zvolna začaly stěhovat některé z pouťových atrakcí,
příjezd nových se očekával následující sobotu. Dne 16. 7.
nabízelo ZD Mrákotín prodej chlazeného krůtího masa
v ceně 85 Kč za kg. Následujícího dne přijela do obce
čistírna peří, která mimo čištění nabízela prošívané deky
a polštáře. Je otázka, zda nabídku své služby vzhledem
k využívání umělých vláken, nebude časem snižovat.
Sopotecká fara začala být využívána – nikoliv obcí – jako
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jakési centrum pro činnost s dětmi. Proto také jsme
tu mohli v jejím okolí zaznamenat 14denní letní tábor pro
ně, který připravila Křesťanská mládež Chotěboř. Kdo si
doposud nekoupil kuřice, mohl to napravit 22. 7., kdy byl
nabídnut prodej kuřic v ceně závislé na jejich stáří ve výši
125 nebo 145 Kč.
Počasí

Na počátku roku jsme si stěžovali na nedostatek
sluníčka, ale od poloviny měsíce jsme ho měli až
nadbytek a s ním začalo i období sucha a nebezpečí
letních požárů. Až 29. 7. konečně přišla bouřka s tolik
potřebným deštěm, ale také velice silným nárazovým
větrem, který u nás opět lámal stromy nebo větve. Mně
vítr zlomil další strom, ale nedaleké květináče s kytkami
zůstaly nedotčené. Déšť mi důkladně smyl západní
fasádu chalupy, právě čerstvě natřenou, a trochu si
pohazoval popelnicemi. Ve 21. hod. přestala jít elektrika
a její dodávka byla obnovena ve dvě hodiny zrána.
Důsledky vichřice byly sice nepříjemné, ale zdaleka ne
tak velké jako v jiných místech republiky. Odstraňování
škod na veřejných prostranstvích způsobilo, že
pravidelný odvoz odpadu ze zahrádek se 30. 7. nekonal.
Ranní teploty neklesly pod 10 °C a v den bouřky byly vyšší
než 20 °C. Většinou bylo jasno nebo oblačno. Ve dnech 11.
a 12. 7. si trochu sprchlo a mírně se ochladilo, ale pak již
nastalo až úmorné teplo. Sucha ve druhé polovině měsíce
byly za 60 let největší. Za bouřky a i následující den
pršelo, ale půda potřebovala vody mnohem více.
Na zbytek měsíce se vrátily horké a suché dny.

SRPEN
Různé

Dne 2. 8. se opět před obecním úřadem prodávaly kuřice.
Tentokrát Drůbežárna Mírovka za 23 týdny staré
požadovala 160 Kč. Dělníci, kteří se 5. 8. objevili na
Cikánce, jistě potěšili tamní sousedy, začaly se totiž
upravovat některé cesty. Na radosti neubralo ani to, že se
jednalo jenom o 248 m, na které musel obecní úřad
zajistit okolo 400 tis. Kč. Každý kousek upravené cesty
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přispívá ke stále se lepšícímu vzhledu obce. Na čtvrtek
8. 7. se ohlásila soukromá firma, která před obecním
úřadem pak prodávala jeden kilogram brambor za 11,- Kč,
cibule za 13 Kč, rajčat za 20 Kč, paprik za 39 Kč, švestek
za 30 Kč a broskví za 25 Kč. Nejdražší byl česnek,
prodával se počínaje 80 Kč. Sopoty navštívili potomci
pana řídícího Hrona, který koncem 19. stol. učil
v sopotecké škole a kde také bydlel. Je zajímavé, že do
našich bývalých vesniček se poměrně často vracejí jak
rodáci (ti o poutích), tak i potomci jejich bývalých
obyvatel. V pondělí 12. 8. natáčel redaktor Milan Kopecký
pro Český rozhlas v našem kostele část pořadu cyklu
o varhanách Vysočiny. K natáčení si přizval prof. Václava
Uhlíře, který patří mezi ty, kteří výraznou měrou přispěli
k rozhodnutí o jejich renovaci. „Sobíňovské děvenky“
vytrvale pokračovaly ve svém podvečerním sportování.
Poctivě ušly 11 km pro své zdraví, občas použily služeb kol
a při příznivém počasí se i vykoupaly. Malochynská
školka nabízela 22. 8. k prodeji trhané jahody 1 kg za 65
Kč. V poslední den srpna skončila výstava Martina
Halamy Příroda Podoubraví ve fotografiích.
Léto
v Železných Horách

Dobře organizovaná sportovní a hlavně každoroční akce
začínala 3. 8. jako obvykle v hostinci „ U Štefana “. Letošní
Léto v Železných Horách se konalo již po devatenácté;
pěší trasy se pohybovaly od 7 do 50 km, cyklotrasy od 20
do 80 km. Na startu obdrželi účastníci mapku
s vyznačenými trasami, které byly vedeny převážně po
značených turistických cestách. V cíli pochodu ve 14
hodin začal na letním parketu koncert trampských písní
a na večer byla připravena taneční zábava. Letos se této
turistické akce zúčastnilo 327 občanů, z toho 181 cyklistů.
Nejvíce turistů absolvovalo 15 km trasu a na 50 km jich
pak šlo 18. Největší počet cyklistů, celkem 114,
absolvovalo nejdelší 40 km trasu. Nejvzdálenějšími
účastníky byli Jana, Vít a Hynek Sedláčkovi, kteří k nám
přijeli z Donauwoerth v Německu. Nejstarší účastnicí ročník 1936 - byla Věra Grodlová z Přibyslavi. Původně
zvolenou trasu na Chotěboř a Klouzovy změnili
organizátoři na trasu přes Štíří Důl. Protože využili
mapky z minulého ročníku, kde kontrolním bodem bylo
rekreační zařízení. V něm, turisté se tu marně
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dožadovali, jak potvrzení, tak i občerstvení. Občas se
malá chybička vloudí, ale i přesto se akce vydařila a řada
turistů se mohla začít těšit na příští turistický sraz.
Letní tábor

Letní tábor
mladých hasičů

Tenisový turnaj

V Sopotech se konal třítýdenní tábor dětí, který však
neorganizoval nikdo z naší obce, ale členové sportovněhistorických skupin z Chotěboře.
Až ze zprávy připravené na členskou schůzi hasičů jsme
se dozvěděli o průběhu 12. letního soustředění
nejmladších hasičů. Už v červenci začaly velké přípravy
na blížící se soustředění. To se konalo druhý týden
v srpnu na myslivecké chatě Branišov. Pilný trénink
na podzimní kolo hry Plamen byl zpestřen
celotáborovou hrou. Letošní táborové téma mělo název
„Z pohádky do pohádky“. Každý den dopoledne se děti
soustředily na zdokonalování znalostí, týkajících se
branného závodu a odpolední činnost se zaměřovala
na pohádkové příběhy. Celé to začalo, když čaroděj
Rumburak požádal princeznu Arabelu o ruku. Ta ho ale,
jak je známo, odmítla, a proto Rumburak proklel všechny
pohádky. Děti musely pohádky postupně různými úkoly
rozplétat, protože všechny příběhy byly popletené.
Jednalo se o pohádky: Princ a Večernice, Arabela,
O šípkové Růžence, Tři oříšky pro Popelku, O princezně
se zlatou hvězdou na čele, O Rumcajsovi, Mance
a Cipískovi i O Červené Karkulce. Všechny pohádky byly
o to krásnější, že byly doplněny autentickými kostýmy,
které nás všechny vtáhly do děje. Celý pobyt jsme
zakončili velkým pohádkovým karnevalem, na kterém
byly i děti převlečeny za pohádkové postavy. Mimoto si
pro nás připravily kraťoučkou pohádku, kterou celý tábor
pobavily.
V dubnovém zápise byl podchycen začátek tenisového
turnaje Sobíňov Open 2013, který trval až do srpna.
Účastnilo se ho 17 hráčů, z toho byly tři ženy. Startovné
pro všechny činilo 200 Kč. Za vybrané peníze se koupily
putovní poháry pro tři první hráče, menší putovní
figurka pro nejlepší hráčku a také drobné ceny. Koncem
srpna se V Pískových konal sportovní den, na kterém se
vyhlásily výsledky letošního turnaje. Ten se konal již jako
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Počasí

druhý v pořadí, své prvé místo z předchozího ročníku
v něm obhajoval Jaroslav Ondráček, podobně postavení
nejlepší hráčky obhajovala Martina Stará. Ve II. ročníku
turnaje se opět stal vítězem Jaroslav Ondráček a nejlepší
tenistkou byla podobně jako vloni Martina Stará.
Záznam o turnaji je uložen v příloze ke kronice.
Ranní teploty se v tomto měsíci pohybovaly od 7 do 21 °C.
Počasí bylo poměrně proměnlivé, v prvém týdnu ještě
trvala vedra i přes bouřku 4. 8. Teprve déšť 9. 8. přinesl
určité ochlazení a příjemné, většinou slunečné letní dny
s chladnějšími rány i večery. Následující občasné deštíky
nám ušetřily zalévání. Přes příjemné letní počasí bylo
nutno již v mnoha starých chalupách přitápět. Konec
měsíce byl stále ještě letní a slunečný.

ZÁŘÍ
Škola

Obecní
zastupitelstvo

Letošní začátek školního roku v pondělí 2. 9. probíhal
obdobně jako v uplynulých letech. Děti se sešly
na obecním úřadě, kde je přivítal starosta obce, který jim
popřál úspěšné dny ve škole, a děti pak za doprovodu
hudby z obecního rozhlasu přešly do školy. Do základní
školy nastoupili Jiří Vávra, Monika Andresová, Tomáš
Ptáček a Patrik Němec. Přivítání prvňáčků i ostatních
dětí bylo opravdu slavnostní, k tomu přispěly
prázdninové práce, při kterých byly třídy nově
vymalovány a v obou byly přebroušeny parketové
podlahy. V novém školním roce bude do školy docházet
celkem 29 dětí – 14 chlapců a 15 dívek.
Na svém dalším středečním jednání se 4. 9. opět sešli
obecní zastupitelé. V úvodu byl projednáván prodej
pozemku u školy a pozemku o 17 m² v Sopotech, o který
měl zájem pan Hrabánek. Proti jeho prodeji měla
námitky paní Sváčková. Dále se diskutovalo o koncertu
Jakuba Pustiny, který by se měl konat v našem kostele 13.
12. Přestože J. Pustina slevil z částky, kterou obvykle za
své vystoupení požaduje, suma 20 tisíc byla poměrně
vysoká a bylo třeba jednat se sponzory a zajistit dobrou
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propagaci v okolních místech, z nichž k nám na kulturní
akce přijíždí více návštěvníků, než kolik jich dochází ze
Sobíňova. Delší diskuse probíhala o prodeji pozemku na
navážce v Dolečku, který chtěla zakoupit firma Alarmet,
sice se sídlem v Pardubicích, ale již u nás vyrábějící dýhy
a podlahy. Pozemek se dvakrát v roce musí kontrolovat a
i když nepředstavuje ekologickou zátěž, je pro obec
zátěží finanční. Zastupitelé požadovali více informací od
majitelů firmy o budoucí výstavbě a shodli se, že
v případě prodeje bude za 1 m² požadováno 80 Kč. Ve
druhé polovině září se měly veřejně projednávat
připomínky k případné výstavbě dvou rybníků. Dále se
jednalo o výstavbě cyklostezky, která by mohla obec stát
zhruba 350 tis. Kč, o opravě traktoru a vleku a bylo
schváleno rozpočtové opatření, které se týkalo vydání 214
tis. Kč na nové dětské hřiště.
Podoubravský
víceboj

Jako každoročně, tak i letos se konal Podoubravský
víceboj reprezentantů samospráv sdružených ve Svazku
obcí Podoubraví, kterého se pravidelně účastní i naši
zastupitelé. Sobíňov reprezentovali Vratislav Voral,
Radka Bílková a Jan Procházka. Letos připadla úloha
organizátora Krucemburku, který se ji zhostil k velké
spokojenosti všech zúčastněných. Mezi disciplíny, které
soutěžící museli absolvovat, patřilo střílení z kuše
i praku, síla se zkoušela na pružných opratích, znalosti
z historie ověřoval kvíz, skládalo se náročné puzzle
a absolvovala složitá štafeta, kterou nejlépe splnili
zástupci naší obce. Soutěže se zúčastnilo 13 družstev,
zvítězili zástupci Jeřišna, za nimiž následoval
Krucemburku a Chotěboř; naši soutěžící byli osmí.

Obecní poplatky

Poslední opozdilí plátci museli do konce měsíce uhradit
poplatky za psy, odpady a stočné.

Výstavba obce

Kdo se v této době procházel obcí, mohl zaznamenat
slušnou stavební činnost – Na Sadě dostaly dva nové
domky – Jaroslava Brabce a Aleše Hochmana střechy, na
kterých se mohly vztyčit májky jako na stavbě
Dočekalových na konci Nové Vsi před starým hřbitovem.
Na začátku Sopot se do závěru dostávala novostavba
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Různé

Počasí

domu Zvolánkových, který se původně měl pouze
rekonstruovat a ve Stráni nad tratí byla dokončena hrubá
stavba - spíše sídla - rodiny Starých, která se svou
výjimečností poněkud vymyká venkovskému charakteru
sobíňovských stavení. Pokud se týká dvou stavení,
v nichž vloni hořelo, pak chalupa Hemrových v Huti
zůstala i nadále zabedněná a jen pomalu se rozjížděly
opravy domu Fialových čp. 125 ve Hlíně. Tam již
zapracoval zedník a nadějně vypadalo i složení trámů na
krov při cestě.
Na 11. 9. byl ohlášen prodej zeleniny před obecním
úřadem – brambory byly nabízeny za 11, cibule 13, paprika
20, ořechy 70 a česnek od 100 korun za l kg, květák stál 25
Kč. I když houbařská sezona ve své prvé vlně nabídla něco
hub, teprve ta v září poskytla jejich sběratelům tu pravou
žeň – z lesa se všichni vraceli s plnými košíky; navíc
houby byly zdravé a bez červů. Bylo mezi nimi hojně
pravých hříbků a podhříbků a poměrně málo těch, které
není radno sbírat. Houbovou sezonu přivodily poměrně
hojné a časté deště, které však neumožňovaly začít
s úklidem zahrádek. Deště také způsobily ochlazení
a nemohli jsme se tak těšit z babího léta. Je-li již řeč
o počasí – to letošní příliš nesvědčilo ani květinám ani
zelenině. Loni místně malou úrodu jablek nahradilo
jejich letošní padání a vyvážení na skládku. Někdo sklízel
jen malou cibulku a ani úroda brambor se nevydařila.
Počasí v září bylo velice proměnlivé a více než konec léta
připomínalo podzimní dny. Ranní teploty se pohybovaly
od 2°C do 13 °C, ale řada nocí byla tak chladná, že také již
jsme mohli zaznamenat ojíněnou trávu. Prvý týden začal
deštivě, ale také nabídnul poslední čtyři krásné letní dny,
kdy se ještě mohly pálit ohníčky a opékat buřty. Pak již se
jen střídala podmračená obloha s oblačnou, občas si
zafoukalo, někdy ráno i dopoledne bylo mlhavo, častý byl
déšť a také si jednou zabouřilo. Ve druhé polovině měsíce
pršelo více a tak se úklid zahrádek poněkud opožďoval.
Na mnoha začala rychle opadávat jablka či švestky. Úroda
brambor byla poněkud menší a také cibule se mnohdy
příliš nevydařila. Poslední tři dny měsíce byly přes
chladná rána příjemně podzimní s jasnou až skoro jasnou
modrou oblohou.
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ŘÍJEN
Hospodaření
s odpadem

Obecní
zastupitelstvo

Pojízdná sběrna ODAS připravila na prvý říjnový den
sběr nebezpečných odpadů z našich domácností; do
připraveného
kontejneru
jsme
mohli
odložit
automobilové akumulátory, zbytky barev, chemikálií,
staré léky, bateriové články, zářivky, motorový olej
a mazivo, spreje či lednice a televize. Následující středu
mimořádně probíhal svoz odpadu ze zahrádek a ve
čtvrtek 3. 10. bylo možné do dalšího přistaveného
kontejneru odkládat velkoobjemový odpad. Podzimní
úklid sobíňovských domácností končil 9. 10., kdy se
konal druhý sběr železného šrotu a drobných
elektrozařízení. V průběhu celého roku můžeme do
přistavených kontejnerů odnášet sklo, plasty a papír.
Když někdo potřebuje zajistit větší odvoz objemnějšího
odpadu ze zahrádek, může si nechat přistavit obecní
valník; tato služba přijde na 200 Kč. Pokud jde o úklid
odpadu lze říci, že je dobře ošetřen a není důvod
k zakládání černých skládek. Občas vadí, že někdo
odhodí „ drobný osobní odpad “ jako prázdnou láhev,
papírový pytlík nebo i gumovou rukavici. Celkově lze říci,
že je naše obec uklizená a navíc má i dobře udržované
zelené plochy.
Ve středu 3. 10. proběhlo zasedání obecních zastupitelů,
tentokrát s neobvyklou řadou omluvených – nicméně
schopné usnášení. Při kontrole úkolů z minulého
zasedání bylo konstatováno, že pozemek za školní
zahradou byl připsán obci, byl vyčištěn obecní lesík nad
tratí a pozastaveno pro nedostatek finančních
prostředků jednání o budování cyklostezky. Další
informace se týkala budoucího prodeje Dolíčku, kde se
dříve skladoval obecní odpad. Tato záležitost vyvolala
delší diskusi – hovořilo se o tom, že je třeba znát stavební
záměr zájemce o něj, aby stavba příliš nerušila vzhled
obce při příjezdu do ní a aby provoz nákladní dopravy byl
únosný. Pro prodej svědčilo to, že pozemek musí být
z hygienických důvodů sledován, což obec stojí něco
financí, dále, že je nestabilní a jinak nevyužitelný 31

případně, že jeho využití by mohlo některým občanům
Sobíňova poskytnout možnost zaměstnání. Na závěr
tohoto bodu starosta informoval o přípravě veřejného
jednání o územním plánu obce. Další bod se týkal
dotazníku, který by měl pomoci zpracovávat podklady
pro akce v letech 2014 až 2020, které by přivítali
jednotlivci, firmy či podniky v našem regionu. Další delší
diskuse se týkala situace naší školy a školky. V podstatě se
jednalo o tom, že pro příští rok má škola zajištěn
dostatečný počet žáků, hůře je na tom školka. Bude třeba,
aby zástupci obce přesvědčovali rodiče, aby své děti
neodváželi do zařízení mimo Sobíňov a také případně
jednali s Bílkem, aby děti odtud docházely či spíše
dojížděly k nám. Koncem září proběhla kontrola dílčího
hospodaření obce, při které nebyly shledány chyby ani
nedostatky. Na příštím jednání zastupitelstva bude
projednáván rozpočet obce na rok 2014 a starosta
konstatoval, že bylo dobré, kdyby si zastupitelé připravili
případné připomínky k němu.
Volby do poslanecké
sněmovny
Ve čtvrtek 17. 10. našli obyvatelé Sobíňova ve svých
schránkách voličské lístky, vybírat si mohli z 18 stran
a hnutí. Ve dnech 25. a 26. pak byla pro obyvatele
Sobíňova otevřena velká zasedací místnost na obecním
úřadě, kam jsme si zašli splnit svou občanskou
povinnost. Do voličského seznamu bylo zapsáno 552
voličů, dostavilo se jich 368, volilo 367 a platných hlasů
bylo 363. Vybírat si a kroužkovat mohli lidé v 16
hlasovacích lístcích stran a hnutí. Pro stranu čís. 1 ČSSD
bylo odevzdáno 86 hlasů, č. 2 Stranu svobodných občanů
- 2, č. 3 Pirátů – 5, č. 4 TOP 09 – 22, č. 5 Hlavu vzhůru –
1, č. 6 ODS – 24, č. 10 Stranu soukromníků – 2, č. 11 KDU
– ČSL – 27, č. 13 Suverenitu – 3, č. 14 Aktiv nezávislých
občanů – 1, č. 15 SPOZ – 12, č. 17 ÚSVIT – 22, č. 18
Dělnickou stranu 1, č. 20 ANO 2011 – 57, KSČM – 84
a číslo 23 Stranu zelených – 14 hlasů. Svou přízeň voliči
letos poměrně značně rozdrobili, nicméně jedna
polovina z nich si i nadále zachovala levicové zaměření.
Hubertova jízda

Každým rokem pořádá Ranč 3x/D Markvartice
Hubertovu jízdu, letos to byl již její XIV. ročník. Jízdy se
v sobotu 26. 10. zúčastnilo se svými jezdci 48 koní, které
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doprovázelo pět koní v zápřahu. Pod vedením vedoucího
lotu začal hon na lišku. Trasa vedla z Markvartic přes
Kožíšky nad Sobíňovem na Huť – Sopoty – Bílek a vracela
se do Markvartic; i letos byla zpestřena skoky přes
překážky a přestávkou na občerstvení. Ukončena byla
závěrečným dostihem a večer soudem s provinilci.
Různé

V úterý 1. 10. v ranních hodinách prodávalo ZD Mrákotín
chlazená kuřata celá i porcovaná 1 kg za 65 Kč. Ve středu
9. 10. prodával před obecním úřadem pan Joska 19týdenní
kuřice, jednu za 120 Kč O týden později nabízel
v odpoledních hodinách pan Hron před obecním úřadem
pracovní oděvy za velkoobchodní ceny. Na pátek
připravil soukromý prodejce bohatší nabídku ovoce
a zeleniny než naše prodejna - za brambory požadoval 10
Kč, cibuli 13 Kč, česnek prodával od 130 Kč, jablka za 25
Kč, hrušky 29 Kč, ořechy od 70 Kč; v nabídce byl i pórek
a kořenová zelenina. Podobně bylo možné si zakoupit
v neděli od pana Krátkého jablka balená po 13 kg za 180
Kč. Ve dnech 23. až 25. 10. byl omezen přístup do Sopot,
kde firma Syner opravovala část silnice, protože se začal
propadat na několika místech její okraj tam, kde byla
zapuštěna kanalizace. Ve čtvrtek bylo možno využít
nabídky pana Vnuka, které nabízel očištění hrobů na
místním hřbitově, případně obnovu písma či zpracování
nápisové desky. ZD Mrákotín v dopoledních hodinách
29. 10. prodávalo celé i porcované chlazené krůty 1 kg za
85 Kč a podobně i husokachny za 99 Kč

Počasí

Jen zhruba po šest rán se pohybovaly teploty kolem nuly
a šedivák postříbřil trávu. Většinou však byla ráno teplota
od 3 do 12 C° a jen na počátku měsíce bylo opravdu
chladněji. Počasí bylo dosti proměnlivé a přineslo nám
mlhy, oblačno i jasno, deště - 20. 10. si i trochu zahřmělo
– a také dosti slunce. To zvláště ve druhé dekádě přes den
příjemně hřálo a tak jsme si po řadu dní užívali příjemný
čas „babího podzimu“. V poslední den měsíce klesla
teplota k -1 C°, na lukách se opět objevil šedivák, ale den
byl jasný a slunný. I když jsme již proto tak trochu
očekávali ochlazení i počátek následujícího měsíce byl
stále ještě příjemný.
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LISTOPAD
Obecní
Zastupitelstvo

Ve středu 6. 11. se sešli zastupitelé na svém dalším
zasedání, které projednávalo celkem čtyři body. Jako
obvykle se nejdříve prováděla kontrola plnění úkolů
z minulého zasedání – ochránci přírody byli upozorněni
na to, že mají nepořádek okolo své chaty u starého
hřbitova, pro občany Bílku byla připravena brožurka,
která upozorňovala na přednosti naší školky a školy, aby
se do těchto zařízení případně přihlásilo více dětí. Pro
obec je důležité tato zařízení udržet a nedoplácet
z obecního rozpočtu na neobsazená místa, což je
finančně dosti náročné. Oprava autobusové čekárny
u Kulturního domu se dočká své opravy příští týden.
Vzhledem k tomu, že majitel Ranče neumožní zřízení
cesty k Dolíčku, stala se jednání o jeho prodeji firmě
bezpředmětná. Opět se začalo uvažovat o zřízení
kompostárny v těchto, případně jiných místech. Trochu
podivné je, že získaný kompost není možné prodávat
a musí se využít v místě. Dále byl zastupitelům předán
návrh rozpočtu na příští rok, aby si ho prostudovali,
případně vznesli doplňující návrhy tak, aby mohl být
příští měsíc schválen. V rozpočtu se počítá se zateplením
oken ve školce, opravou cest na Cikánce, v Sopotech
a také v Huti. TJ Sokol požádal o posílení příspěvku na
svou činnost. Byla navržena inventarizační komise ve
složení M. Starý, R. Bílková a L. Kudláček, která má
inventář zkontrolovat do konce roku. V závěru se
projednávalo rozpočtové opatření, které se týkalo stavby
silnice na Sadě a dotace na volby. Místa na sobíňovské
návsi se majitelům pouťových atrakcí budou přidělovat
v příštím roce podobně jako letos. Obec na projekt
budoucího chodníku podél okresní silnice přidělí cca 175
tis. Kč. Projednávání územního plánu se bude konat
odpoledne 9. 12. a bude veřejné. Pronájem letního
parketu pro různé akce byl z 600 Kč zvýšen na 1 000 Kč,
zastupitelé byli požádání o pomoc při přípravě sálu
v Kulturním domě pro setkání důchodců. Poslední
letošní zastupitelstvo se sejde 18. 12. a projedná schválení
rozpočtu a územní plán. Zastupitelé byli vyzvání
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k předložení návrhů akcí k budoucímu výročí vzniku
obce.
Program pro děti

Na sobotu 9. 11. připravily chotěbořské skupiny Přemysl,
Rumrejch a Pánek jinak přátelé šermu a historie příjezd
svatého Martina a jeho družiny na farní dvůr v Sopotech.
Pro děti tu byl přichystán bohatý program – pečení
rohlíčků, koláčků a oplatek, zdobení perníčků, výroba
sýrů, malování, loutkové divadlo – nechyběl průvod
s lucerničkami a mše svatá.

Výtvarná dílna

V úterý 12. 11. večer se opět sešli na obecním úřadě
zájemci o výtvarnou činnost, aby se naučili vyrábět
zvonečky zdobené flitry a věnečky jako podklad pro
svíčky. „Korálkování“ - naše výtvarná dílna pokračovala
pak ještě 20. 11. a také 26. 11.

Úmrtí

Za opravdu hojné účasti sobíňovských občanů se konalo
21. 11. v restaurované obřadní síni v Havlíčkově Brodě
poslední rozloučení se Stanislavem Kafkou, bývalým
místním truhlářem. Řemeslu se vyučil u svého otce, ve
své profesi vystřídal několik zaměstnavatelů a také
samostatně pracoval ve své dílně. Mnoho sobíňovských
občanů má ve svých i na svých domech výsledky jeho
práce. Pro naši chalupu zhotovil až na malou výjimku
všechna okna i několik poliček. Osobně byl velmi
společenský a bylo příjemné se s ním setkávat. V dnešní
době je jistou vzácností, že se svou paní prožil plných 60
let.

Setkání důchodců

Na sobotu 23. 11. bylo v Kulturním domě připraveno
setkání seniorů. Na místě starosty přivítal přítomné
místostarosta obce, pak děti předvedly své pásmo, které
se jako vždy těšilo velké pozornosti, členové mladší
generace roznášeli pohoštění a k poslechu a tanci zahrála
důchodcům Sklenářinka. Škoda, že opět několik židlí
zůstalo neobsazených a naši sousedé tak nevyužili
možnosti navzájem si popovídat.

Zahájení Adventu

Tradiční počátek Adventu zahájila naše škola v sobotu 30.
11. vystoupením dětí v kostele Navštívení Panny Marie
v Sopotech. Návštěvníci této akce měli možnost zakoupit
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si tradiční adventní občerstvení a drobné dárky na
adventním trhu připraveném v tělocvičně základní školy.
Různé

V pondělí 25. 11. byl zhruba od 8 do 14 hod. vypnut
elektrický proud, aby mohla být podle příslušného
zákona provedena kontrola rozvodné sítě. Teprve, když
jsme bez proudu, si uvědomíme, jak moc nám ulehčuje
život a jak máme jeho využívání zautomatizováno.
Mimochodem prodejna použila náhradní generátor
a zůstala pro své zákazníky otevřená. Přestože poštovní
úřad byl 28. 11. a počátkem prosince uzavřen, stálí
odběratelé tisku se svých výtisků dočkali jako obvykle.
V sobotu 30. 11. odpoledne vyrazili do přírody naši
myslivci, nezdálo se však – přestože padlo několik ran –
že by až tak mnoho ulovili, pokud bychom nepočítali
jednoho divočáka. Dnešní příroda bez zvěře je poněkud
smutná. Když jsem jezdívala do školy do Prahy, na
loukách podél trati se pásla stáda srnek a panáčkovali
zajíci. Dnes zřídka přes Hráz přeběhne pár srnek,
z Doubravky se vznese pár kachniček a jen se mihne
veverka. Na staveništi Na Sadě byly dokončeny hrubé
stavby dvou domků, na konci Nové Vsi podobně stavba
zámečnické dílny pana Dočekala a pouze fasáda chybí
domku Zvolánkových na počátku Sopot. Úplně mi
uniklo, že vloni byl tento domek paní Fialové místo
pouhého restaurování zbořen a nově vystavěn, a to ve
velmi krátkém čase.

Počasí

Počátkem posledního týdne nám sníh připomenul, že
zima se blíží a jeho konec pak, že se blíží i Vánoce.
Namrzající silnice byla v kopci včas ošetřena a nemuseli
jsme se omezovat při cestování auty. Jako samozřejmost
dnes bereme, že M. Starý záhy ráno vstává, aby cesty
udržel ve sjízdném stavu. Krtčí hromádky dokládaly, že
měsíc byl poměrně teplý. Na jeho počátku bylo ráno až
9°C a na jeho konci nás potěšil i záhonek měsíčků,
macešek i sedmikrásek v trávnících. Jenom šest rán bylo
mrazivých a až námraza na cestě 25. 11. signalizovala, že
zima může záhy přijít. Vcelku bylo počasí velmi
proměnlivé, střídal se příjemný čas s ochlazením, občas
spadlo pár kapek deště, které vystřídaly sněhové vločky,
objevila se jinovatka nebo byly louky mírně pocukrovány
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sněhem. Po více dní bylo zataženo, jen ve třetině dnů
svítilo sluníčko a ještě méně dnů nás potěšila modravá
obloha. Občas se objevily mlhy a foukal poměrně
nepříjemný vítr.

PROSINEC
Poslední měsíc v roce patří především dětem – hned ve čtvrtek 5. 12. navštívil
školu Mikuláš se svými pomocníky a připravil dětem řadu zážitků. V Pekelné
knize byly zachyceny některé hříšky a čerti se chystali na trestání, byli však
ujištěni, že se děti polepší. Mikulášské družině pak děti zazpívaly a za odměnu
dostaly perníčky a adventní kalendáře.
Mikulášská nadílka pokračovala o dva dny později v Kulturním domě, kde TJ
Sokol Sobíňov připravil pro děti Dětský karneval. Na něm se sešlo na 180 dětí
a každé z nich dostalo balíček, malou hračku a nechybělo ani občerstvení. Děti si
užívaly svou diskotéku a předvedly i pěkné masky, z nichž tři nejhezčí byly
odměněny dorty. Uspořádání tak náročné akce umožnila dlouhá řada sponzorů
ze Sobíňova, Havl. Brodu, Chotěboře, Krucemburku a Ždírce.
V úterý 10.12 se pak uskutečnilo vystoupení dětí ve škole, kde předvedly pásmo
nazvané Vánoce 2013.
Obecní
zastupitelstvo

Poslední letošní zasedání zastupitelstva se konalo ve
středu 11.12. - jeho hlavním bodem bylo schválení
rozpočtu na příští rok ve výši 7 106 700 Kč. V jeho výši se
již projevilo vloni slibované zvýšení finančního přídělu
menším městům a obcím v rámci „ rozpočtového určení
daní,“ které již v průběhu letošního roku umožnilo obci
rychlejší uhrazování dluhu a provedení některých akcí.
Poslanci k některým položkám diskutovali a navrhnuli
např. změnu v části, kterou lze specifikovat jako kultura,
přesněji bylo požadováno zvýšení určené částky, aby z ní
bylo možné přispět případně na pořádání koncertů. Také
požadovali podrobnější popis výdajových položek v části
věnované činnosti místní správy. Zdá se však, že v dnešní
době zpracování podrobného rozpočtu poněkud
komplikuje nutnost o každé změně provést rozpočtové
opatření. V rozpravě padla také poznámka, že se občas
obtížně vymáhají místní poplatky a proto by i zvýšení
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hřbitovních poplatků mohlo přivodit jisté potíže. Dále
starosta obce informoval o tom, že byla v Bílku rozdána
propagační brožurka o naší škole, provedena oprava
čekárny autobusové zastávky a pozastaveno jednání
o zřízení malé místní kompostárny pro nedostatek
vhodných pozemků. S občany přes jejichž pozemky
prochází místní kanalizace, bude uzavřena smlouva
o věcném břemenu. M. Starý upozornil na situaci
v oblasti nakládání s odpady – zatím nebylo vyřešeno
ukládání odpadu ze zahrádek, bude nutno sjednotit sběr
odpadů v obci a rozšířit sběr o další druhy odpadu.
Zastupitelé byli dále informování o tom, že náklad na
zřízení silnice Na Sadě činí 375 tis. Kč a vodovod v témže
místě byl předán do správy Vodovodů na kanalizací.
Poslední informace se týkala práce pana Jonáka, který
zpracoval návrh čtyř tras pro turisty, kteří navštěvují naši
obec.
Vánoční koncert

Na pátek 13. 12. byl připraven Vánoční koncert Jakuba
Pustiny, který se uskutečnil v našem kostele. Někteří jeho
návštěvníci byli rozhodně zklamáni výkonem zpěváka
pod doprovodem pianisty Richardem Pohlem.
Vystoupení bylo krátké a ochuzené. Pěvec byl samolibě
arogantní a pro hudby znalé posluchače spíš svým
zpěvem „ječel“. V kostele se sešla starší generace, v níž
měly mírnou převahu ženy; skoro všechna místa
v lavicích byla obsazena a nikomu snad ani nevadil vlhký
kostelní chlad. Chuť pozvat Pustinu někdy příště
zmizela.

Příchod Vánoc

Na konci roku nás podle kalendáře kulturních akcí
očekávalo již jenom zpívání koled v sobíňovském parku
pod vánočním stromem s pomyslnou taktovkou pana
Málka a odpalování rachejtlí v poslední den roku. Mnozí
nedočkavci je začali odpalovat od 21. hod., ale to hlavní
přišlo až o půlnoci. Poněkud smutní byli někteří na
Hlíně, protože ždírecký ohňostroj – zřejmě pro mlhu –
nebyl vidět tak, jako předchozí léta. K nejspokojenějším
obyvatelů naší obce patřily koncem roku asi děti. Jistě na
ně nezapomenul Ježíšek se svými dárky a navíc se jim
pěkně prodloužily vánoční prázdniny. Zimních
radovánek si však neužívaly. Vánoce byly teplé.
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Různé

V sobotu 14. 12. přijel do obce pan Krátký, který nabízel
ke koupi jablka Golden Idaret 13 kg za 110 Kč a l kg
česneku za 150 Kč. Ve středu 18. 12 podobně mrákotínské
družstvo prodávalo chlazené, porcované i celé krůty
v ceně 85 Kč za l kg.

Počasí

Konec listopadu a počátek zimy patřily mezi nejteplejší
v posledních letech. Jenom po 13 rán poklesly ranní
teploty pod nulu a jenom v týdnu před vánočními svátky
se ráno dalo naměřit minus jedna až pět stupňů a začal
zamrzat hlinecký rybníček. Sníh napadal 7. i 8. 12.
a dokonce se pluhovaly cesty. Jinak bylo počasí značně
proměnlivé – jen zřídka se obloha zamodrala, většinou
bylo zataženo a jen několik dnů oblačno. Užili jsme si
mlhu, trošku sněžení, deštík a vítr. Poslední dny prosince
bylo ráno od l. do 6. °C, a pokud svítilo slunce, také docela
příjemně hřálo. Opravdu počasí „ typické“ pro poslední
měsíc v roce. Rychle se množily krtčí hromádky, v trávě
se objevily chudobky a my si pochvalovali, že jsme ušetřili
topivo i energie. Otázkou je, zda takový typ počasí byl
nejvhodnějším pro naši přírodu.
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Základní škola
Každý čtenář Sobíňovských novinek se může přesvědčit o tom, jak bohatá
a rozmanitá je činnost v naší škole a ve školní kronice se zase může seznámit
s dalšími podrobnostmi. Z kroniky jsme vybrali několik zajímavých údajů; na
příklad o tom, jak je naše škola organizována. Patří mezi malotřídní školy se
dvěma třídami s pěti postupnými ročníky. Prvou třídu tvoří 1. a 2. ročník, kde
třídní učitelkou je Mgr. Alena Stará, ředitelka školy. Druhá třída má tři oddělení
pro 3., 4. a 5. ročník
třídní učitelkou je v ní Mgr. Jana Málková. Do prvé třídy docházelo 9 žáků a do
druhé třídy 21 žáků. K zápisu do školy se dostavilo pět dětí, z nichž jedno dostalo
odklad školní docházky. Během školního roku se konaly 4 schůzky s rodiči.
I v letošním roce se pokračovalo v projektovém vyučování – projektů bylo
celkem jedenáct.
Patřičná pozornost byla věnována dopravní výchově. Žáci navštívili moderní
dopravní hřiště v Havlíčkově Brodě, kde se jim věnovali manželé Jelínkovi. Děti
psaly testy a skládaly zkoušky k získání řidičského průkazu mladého cyklisty.
V dubnu a květnu se děti 3. a 5. ročníku účastnily testování žáků, z nichž jedno
bylo celostátní. Co asi děti potěšilo více, byla možnost navštěvovat celkem
6 zájmových kroužků. Během školního roku byl dvakrát zorganizován sběr
starého papíru a v jarních měsících sběr léčivých rostlin. Kromě běžných
prázdnin se letos děti dočkaly i dvou dnů ředitelského volna.
V rámci celoročního projektu Hurá za kulturou navštívily děti několik
divadelních a filmových představení. Dlouhou tradici mají veřejná vystoupení
dětí, která bedlivě sledují nejen
členové rodin, ale i sobíňovská veřejnost. Velká pozornost je věnována účasti
v nejrůznějších soutěžích – výtvarných, recitační, pěvecké, přírodovědné
a matematické. Naše škola se letos přihlásila k organizování turnaje 4 škol, který
se měl konat 24. června, pro silné deště byl však odvolán.
Po celý školní rok pokračoval projekt Evropské unie – peníze školám, v jehož
rámci došlo k vybavení učeben moderní výpočetní technikou. Do školy byly
zakoupeny nové venkovní lavičky, trampolína a zahradní domek, byly vyměněny
troje akumulační kamna. Na konci června se malovalo v I. i II. třídě, v tělocvičně
a vymalována byla i chodba; vybroušeny a nově nalakovány byly parkety v obou
třídách.
Mateřská škola
V novém školním roce do školky začalo docházet 27 dětí, které jsou nejenom
z naší obce, ale i Bílku a Nového Ranska. I pro děti ze školky je připravován bohatý
program; v posledním čtvrtletí roku jeho popis zabral v Novinkách skoro celou
stránku. Mimo jiné aktivity připravuje školka pro své děti plavecké kurzy, jejichž
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zajištění na jiných místech bývá i problémem. Od počátku nového školního roku
se starší děti učí hrát na zobcovou flétnu a dívky zpívají ve sboru základní školy.
Obecní knihovna
Naše obecní knihovna vlastní celkem 3 699 knih; v průběhu roku jich přibylo
celkem 287. Knihovna za nové utratila 1 565 Kč, značnou částkou na ně přispěl
i obecní úřad. Je dobrým zvykem, že mnohé knihy darují knihovně místní občané.
Kromě krásné literatury nabízí knihovna rodokapsy, brožované publikace z edice
Večery pod lampou, Harlequin či Karavana. Z knihovního fondu bylo vyřazeno
156 opotřebovaných knížek. Knihovna registruje 50 čtenářů, z toho 10 dětí.
Registrační poplatek pouze pro dospělé činí 50,- Kč. I letos pokračovala praxe
zapůjčování knih z výpůjčního fondu havlíčkobrodské knihovny, kterých bylo
přes 700. V letošním roce se uskutečnilo 709 čtenářských návštěv, zapůjčeno bylo
2455 knih, z toho 316 knih pro děti. Nejpilnějšími čtenáři byli pan Kodým a paní
Vašíčková, nejpilnější dětskou čtenářkou pak Petra Mládková.
Sbor dobrovolných hasičů
Sobíňovští hasiči nezůstali ani v letošním roce nic dlužni své pověsti
nejaktivnější organizace v obci. Zprávy, které o své činnosti ženy, muži, zásahová
jednotka a mladí hasiči podávali, jsou tak rozsáhlé a plné informací, že je obtížné
určit, která je zajímavější. Všechny zprávy jsou proto založeny v příloze ke
kronice, kde jsou každému k dispozici. Nicméně alespoň několik údajů je snad
vhodné předat – žen má Sbor 35, z toho jsou tři dorostenky; mužů je 64, z toho
dorostenci jsou dva. Zásahová jednotka má 25 členů a těch nejmladších hasičů je
46. Svou budoucnost má tedy tato organizace dobře zajištěnou. V průběhu roku
se Sbor rozrostl o 7 nových členů, takže ke konci roku jich bylo celkem 139. Tak,
jako každý rok všichni společně uspořádali řadu akcí, zúčastňovali se mnoha
soutěží a závodů. Zásahová jednotka vyjížděla k celkem šesti akcím – její členové
např. pomáhali hledat v okolí Bílku ztraceného občana, účastnili se likvidace
dopravní nehody v obci a také zasahovali při požáru bytu ve Ždírci. Dá se říci, že
v Sobíňově hasičská tradice zdárně pokračuje.
TJ Sokol
Naše TJ Sokol pořádá v průběhu roku řadu různých akcí, ale hlavní část činnosti
patří fotbalovému mužstvu. Fotbalisté podobně jako škola dělí svůj rok na dvě
části – jarní, kdy hodnotí výsledky celého ročníku, který vlastně probíhal v části
loňského a části letošního roku, a pak podzimní, v níž začíná ročník nový. Takže,
když hodnotila TJ Sokol činnost mužstva na jaře, hodnotila celý minulý ročník.
Tým, který sestoupil z Okresního přeboru do III. třídy Havlíčkobrodska v konečné
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tabulce, skončil na čtvrtém místě. V podzimní části sezony získali fotbalisté 25
a v jarní pak 20, takže celkem 45 bodů za 13 výher, 6 remíz a sedm proher. Jako
nejlepší střelec byl vyhodnocen Zdeněk Němec; nejvíce bodů podle kanadského
hodnocení získal Jaroslav Ondráček, hned za ním pak Pavel Kafka a Marek
Ondráček.
Pro podzimní část sezony chtěl fotbalový tým udržet své umístění na 4. místě,
fanouškům předvést atraktivní hru a také bavit diváky. Do svého kádru se snažil
zařazovat postupně mladší hráče a začínat tak postupnou generační obměnu.
Výsledky třinácti jednotlivých utkání nakonec vedly k tomu, že mužstvo
postoupilo v tabulce na třetí místo. Do čela tabulky střelců se dostal J. Ondráček,
který odehrál všechna utkání, ve kterých vstřelil 16 gólů a devětkrát na další
přihrál. V žebříčku produktivity ho následoval Marek Ondráček a na třetí místo
se dostal Tomáš Štěrba. K nejlepším střelcům patřili J. Ondráček, T. Štěrba a M.
Ondráček.
Také fotbalový oddíl si úspěšně vychovává své nástupce. Proti loňskému roku,
kdy z 18 zápasu vyhráli malí fotbalisté pouze jeden, se výkon dětí značně zlepšil.
Jistě k tomu přispěla i dobrá účast na trénincích, kam z 18 dětí jich pravidelně
dochází 14. Trénovat by nešlo bez kvalitních sportovních pomůcek a vybavení, na
které mladším žákům přispěl obecní úřad 20 000 Kč. Na počátku nového ročníku
fotbalové soutěže okresního přeboru skončili naši mladší žáci na třetím místě.
V čele střelecké tabulky je překvapivě dívka – Erika Horvátová.
Na závěr již jen malou poznámku – kdo si uměl poradit s internetem, mohl
sledovat, jak si v průběhu sezony vedly oba týmy.
Matrika
Rozloha obce činí 604,5 ha. V obci je 284 domů patřících do bytového fondu
a 24 chalupy s evidenčním číslem. Nejstarší občankou i v letošním roce byla paní
Ludmila Stará narozená v roce 1920; k těm nejmladším naopak patří děti, které se
narodily v letošním roce. Proti loňskému roku je nás o 12 obyvatel méně – celkem
682, z toho 355 mužů a 327 žen. Nejsilnější věkovou skupinu tvoří občané ve věku
31 až 40 let, kterých je 115. Přes devadesát let mají 2 ženy, do deseti let máme 77
dětí. Svá životní jubilea v podobě sedmdesátky letos oslavili: Pavel Petrlík,
Bohumila Krčová, Karel Kouba, Iva Hemrová, Jana Brychtová a Josef Brychta.
O pět let více Marie Stará, Vítězslav Krpálek, Blažena Lípová a Josef Konfršt.
Osmdesát let letos oslavili: Hana Říčanová, Stanislava Marková, Ladislav Dočekal
a Věra Zvolánková. Krásných 85 let slavili Karel Janáček a Marie Slámová.
Prvým novorozencem, který mezi nás přibyl v lednu, byl Kryštof Němec, po
kterém následovali Tereza Němcová, Adéla Hamsová, Patrik Horvát a Hynek
Sedláček. Z řad sobíňovských občanů odešli - Zdenka Jakubíková, Zdena
Mužíková, Bedřich Hamsa, Josef Dymáček, Věra Uchytilová, Božena Dymáčková,
Marie Ležáková a Stanislav Kafka.
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Odhlásilo se 16 občanů a nově se naopak přihlásilo sedm osob: Martin Fiala,
Milan Skokan, Lukáš Staněk, Pavel Zárybnický, Věra Dočekalová, Jan a Veronika
Pilařovi.
Mezi těmi, kteří se z obce odhlásili, byl i pan Horvát, který dnes žije v Anglii
a nezdá se, že by měl zájem o návrat. Pro některé z nás to bylo smutné rozhodnutí,
protože ochotně pomáhal při pracích, na které jsme – především my starší ženy neměly sílu nebo jsme si s nimi nevěděly rady.
Slovo starosty
Ve svém prosincovém vstupu připomenul starosta obce, že současné
zastupitelstvo má před sebou poslední rok práce pro obec. V jeho průběhu bude
připomenuto 630. výročí obce, 20 let pořádání turistických akcí Dymáčkův
memoriál a Léto v Železných horách, na které přijíždějí turisté z širokého okolí.
Nicméně i v posledním roce bude muset zastupitelstvo řešit řadu věcí.
Po digitalizaci katastru bude třeba postupně dát do pořádku vlastnictví pozemků,
které bude spojeno s nelehkým jednáním o pozemkových úpravách, dále dojde
na úpravu dalších úseků obecních komunikací, bude zvažována projektová
příprava větších akcí, na které bude třeba získat finanční prostředky.
Ve svém vstupu také napsal: „ Jsem potěšen, že činnost v obci není záležitostí
pouze zastupitelstva a zaměstnanců obecního úřadu. Můžeme se spolehnout na
školu, hasiče i sportovce, na podnikatele i jednotlivé občany. To je základ dobrého
soužití, a čím více lidí se do této činnosti zapojí, tím více spokojenosti v obci
dosáhneme. Proto chci všem, kdo do této činnosti přispěli, ještě jednou
poděkovat.“

o o o
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PŘÍLOHY
Memoriál Ladislava Dymáčka (2. 2.):
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Obecní ples (9. 3.):
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Vernisáž výstavy obrazů (13. 4.):
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Vítání občánků (10. 5.):
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Stavba obecního hřiště (od 19. 6.):
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Záplavy na Doubravce (červen)

53

Sobíňov v létě 2013 (foceno Martinem Halamou):
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Udělení diplomu za účast v soutěži Vesnice roku 2013:

Fotografie z fotbalového zápasu TJ Sokol Sobíňov:
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Účast Františka Starého na Dni otevřených ateliérů (5. 10 až 6. 10.):
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Vybrané vyhlášky a pozvánky z obecních vývěsných ploch v roce 2013:
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