Úvod
Podobně jako minulý rok i v tomto letošním převládala mezi lidmi nespokojenost se
způsobem vládnutí Nečasova kabinetu. Bohužel, mohli jsme věci jenom komentovat a občas
kupodivu i docela, tak trochu předvídat.
Jediné, co snad jsme na vládě mohli obdivovat, byla její pestrá taktika, pokud se týká
způsobů udržení se u vládnutí.
Na počátku roku začalo probíhat jednání o církevních restitucích, proti jejichž realizaci vládl
poměrně silný odpor, nakonec byl zákon ve vládě odsouhlasen, ale jeho schválení sněmovnou
narazilo na silný nesouhlas, který byl překonán až těsně na konci roku.
Do života se začaly uvádět některé reformy, ale příliš nadšení nevzbuzovaly. Špatně byl
připraven přechod vyplácení dávek na pracovní úřady, nevoli také vzbuzoval školský zákon, proti
kterému měli námitky akademici i studenti. Nadšení nebudila ani snaha ministra financí, který se
snažil připravit další z úsporných balíčků. Ve sněmovně se proti němu vzbouřilo 6 poslanců ODS.
Nedobře dopadlo snažení ministerstva dopravy o zavedení nové evidence potřebných dokladů pro
majitele dopravních prostředků, která ani koncem roku nebyla vedena rychle, natož dobře.
Nebylo příliš jasné, proč se Česká republika nepřipojila – podobně jako VB – do nové
rozpočtové unie, když v koaliční smlouvě figuruje požadavek rozpočtové kázně, což by nám mělo
znít dobře, když sami o ni usilujeme.
Městský soud v Praze vrátil do funkce státního zástupce JUDr. Rampulu, ten v zápětí pak
svého náměstska. Ministr spravedlnosti a vrchní státní zástupce trvali na jejich odchodu, ke kterému
po několika měsících došlo. Naopak urychleně byl odvolán ministr spravedlnosti J. Pospíšil a jeho
nástupce měl pak tak trochu potíže se jmenováním JUDr. Lenky Bradáčové, která nastoupila na
místo odvolaného státního zástupce. Nicméně exministr Pospíšil se brzy do vysoké politiky vrátil.
Od počátku roku stoupaly ceny pohonných hmot, některých potravin (vejce až na 5 Kč v důsledku nařízení o lepším chovu slepic), horší úroda měla vliv na zvyšování cen výrobků z obilí.
Týden se bouřili studenti proti připravovaným změnám ve vysokém školství počátkem
března a nepochybně je potěšilo, když nekompetentní ministr školství ze své funkce odstoupil a byl
nahrazen ministrem, kterému je problematika školství blízká.
Nesouhlas s reformami vyjádřili občané republiky na velké manifestaci proti vládě, kterou
organizovaly odbory společně s dalšími sdruženími a organizacemi. Svou nespokojenost projevili
také důchodci a postižení občané.
Jak fungují naše strany, ukázal proces s V. Bártou, zástupcem Věcí veřejných, divadlo to
bylo navýsost smutné a trochu v jeho důsledku se tato strana rozpadla na dvě uskupení. To, které
vedla paní Peak (Lidem) podrželo vládu a oddálilo nové volby. Strany pak začala zaměstnávat
příprava na přímou volbu prezidenta republiky.
V polovině května propukla korupční aféra poslance Mudr. D. Ratha, v níž bylo kromě něho
odvedeno do vazby dalších sedm osob. Je ovšem s podivem, že aféry IZIP, Promopro či Opencard
zdaleka nezískaly takovou pozornost orgánů sledujících korupční činnost.
Poslanci projednávali vydání poslankyně V. Parkanové k soudnímu jednání ve věci
předražených letounů Casa. Na její obhajobu vystupoval ministr financí pan Kalousek až
hysterickým způsobem, skoro jako by se obával důsledků vyšetřování. V. Parkanová byla
sněmovnou nakonec vydána.
Příznivci Sokola se letos sešli v Praze na sletu, který probíhal v komornějším provedení,
než jako tomu bývalo u někdejších spartakiád.
Pro mnohé se staly, v prázdninových dnech největší událostí LOH v Londýně. Naše
republika v nich získala řadu cenných medailí.
Zdá se, že blesková odvolávání politiků a veřejných činitelů se stála u nás běžnou
záležitostí, takové odvolání postihlo policejního prezidenta Lessyho a také ředitele Národního
divadla.
Mnohými otřásla v září aféra s rozlévaným alkoholem, který obsahoval jedovatý metanol –
zemřelo 40 osob a skoro dalších sedm desítek bylo trvale zdravotně poškozeno. Zpočátku to byli
hlavně lidé žijící na severní Moravě. Podobně pančovaný alkohol se zřejmě dostal i do kamených

obchodů. Otřesné bylo, že do aféry byla zapletena i firma Drak. Policii se dařilo rozplést síť
výrobců a dodavatelů, nicméně i koncem roku se objevovali další postižení, kteří použili alkohol
z domácích zásob.
Naše republika setrvávala stále v recesi, kterou zřejmě vláda prodlužovala neustálými škrty.
Někteří ekonomové zdůrazňovali, že se měla spíš zaměřit na řádné vybírání daní – což asi je příliš
náročné na práci. Méně náročná byla zřejmě stálá výměna ministrů.
Tanečky, které vláda podnikala ve sněmovně, aby se udržela, nebyly právě povzbuzující. Už
s lehkým nadhledem jsme sledovali, jak budou odměněni tzv. rebelující poslanci ODS - trafiky pro
ně byly slušné. Zdá se, že máme ve sněmovně tolik soudně stíhaných poslanců, jako nikdy dříve.
Koncem roku se kromě další výměny ministrů a jedné bleskové výměny ministrině obrany dostalo
na S-karty, které byly spíše podnikatelským záměrem, než tak potřebná sociální služba. Ani koncem
roku jejich konečné využití nebylo jasné. Další nespokojenost vládla ve zdravotnictví, v něm snad
probíhala reforma, která se mimo jiné projevila tím způsobem, že některá zařízení neměla ještě
koncem roku patřičné smlouvy s pojišťovnami a dále pokračovalo snižování počtu lůžek akutní
péče. Penzijní reforma se prezentovala tím, že nabízela druhý pilíř, který však bude výhodný jenom
pro finančně zajištěné, kteří se na stáří mohou zabezpečit řadou dalších možností. A zůstávalo
otázkou kolik si nakonec získá zájemců.
Poslední lahůdkou, kterou pro nás připravilo ministerstvo vnitra a poslanci, byla příprava
první přímé volby prezidenta. Kdosi v mediích poznamenal o některých jejích aspektech, že byly
zpackané, což je příměr, který lze uplatnit zřejmě úspěšně i u dalších „ reformních postupů “ vlády.
Projevilo se to na příklad v protestech kandidáta na prezidentskou funkci T. Okamury, který se chtěl
odvolávat až do Štrassburku.
V tomto roce vláda nevládla, procházela jednou vládní krizí za druhou a jen se snažila udržet
u moci těmi nejrozličnějšími praktikami, nespokojenost obyvatel s ní byla víceméně všeobecná.
Mezi obyvatelstvem se poměrně rychle šířil názor, že současná vláda spolu s prezidentem naší
republice spíše škodí.

LEDEN
Rozpočet obce
Koncem minulého roku byl projednán a také schválen rozpočet obce na letošní rok. Počítalo
se v něm s celkovými příjmy 5 867 400 Kč a shodnými výdaji. Z loňského roku zůstalo ušetřeno
zhruba 200 tis. Kč, částečně také díky tomu, že nebylo nutné odklízet sníh z místních komunikací
příliš často.
Nejvyšší příjmy představovaly daně - daně z činnosti fyzických a právnických osob a také
daň z přidané hodnoty. Za držení psů měli občané zaplatit 8 tis. Kč a dvojnásobek této částky měly
poskytnout hrací automaty, mimochodem daň z nemovitostí představovala na příjmové stránce
280 tis. Kč, celkově daňové příjmy činily 4 940 tis. Kč.
Nedaňové příjmy, kam patří např. zisk z pronájmu zemědělských pozemků, pronájmu lesa,
kulturního domu či stočné, byly plánovány ve výši 704 500 Kč.
Dotace na výkon státní správy a školství představovaly částku skoro 223 tis. Kč
Výdaje pochopitelně odpovídaly příjmům obce - z nich připomínáme výdaje na místní
komunikace a veřejnou dopravu 345 tis. Kč, kanalizaci 300 tis. Kč, školství 670 tis. Kč, kulturu
43 tis. Kč, veřejné osvětlení 150 tis. Kč, péči o zeleň 50 tis. Kč, likvidaci odpadu 375 tis. Kč,
veřejnou správu v úhrnu skoro 2 269 tis. Kč. Dluh obce představoval částku zhruba 1 600 tis. Kč,
jeho výše souvisí s částkou, kterou se obec podílela na financování výstavby kanalizace.
Obecní zastupitelstvo

První letošní zasedání obecního zastupitelstva se konalo ve středu 11.1.
Hned v jeho úvodu starosta informoval o problému, který se projevil u čističky, tou totiž začalo
protékat větší množství vody z horní části obce, než projekt předpokládal a bylo ohroženo její
vybavení. Obec proto musela zahájit jednání s odborem životního prostředí, ale hlavně pak s
dodavatelem technologie. Řešení si vyžádá pravděpodobně delší dobu. Dále se projednával stav
spojený s výstavbou domků „Na Sadě“ a v zahradě u Kulturního domu. V zahradě je k dispozici
722 m², cena jednoho metru se předpokládá ve výši 150 Kč. Pokračovalo jednání okolo pozemků u
Zahájského rybníka, paní Filipovská s prodejem souhlasila, nadějné bylo i jednání s panem
Kinským. Tady by cena 1 m² mohla činit 30 Kč. Pozemkový úřad inicioval pozemkové úpravy
v okolí obce, pro tu z toho vznikl úkol provést inventuru stromů a zjistit jejich současný stav –
celkem je jich zhruba 440, které se musí udržovat. Pokud jde o zřízení dětského hřiště – obec
podala žádost o dotaci na jeho zřízení. Dotaci by také potřebovaly místní komunikace, po
dokončení výstavby kanalizace zůstaly nedodělávky jejich povrchu v Sopotech a Huti.
Kanalizace
Další z kontrolních dnů se konal 27. 1., byl věnován především potížím, které se objevovaly
při deštích, které neúměrně zvyšují průtok splaškových vod - podobný problém vznikal
i při tání sněhu. S firmou HAKOV, která dodala technologii, bylo projednáno, že tato ověří
parametry čerpadel a rovněž byla upozorněna na zvýšené průtoky, aby situace mohla být posouzena
na místě. S druhou firmou Syner se projednávala reklamace, která se týkala vlhnutí stropů čističky.
Dobrovolní hasiči
Členové této největší místní organizace připravili svoji výroční schůzi na 28. 1. a jako
obvykle při ní hodnotili především činnost za uplynulý rok. Mimochodem jednotlivé příspěvky jsou
založeny v příloze ke kronice z loňského roku. V sále Kulturního domu bylo vidět nejenom jejich
modré uniformy, ale také dlouhou řadu dětí. Ty nejenom pilně trénují hasičské odbornosti, ale letos
na výroční schůzi a také obecní ples připravily malé předtančení.
Počasí
Skoro do poloviny měsíce se počasí vyvíjelo celkem příjemně a tak jsme se poněkud
předčasně těšili na mírnou zimu. Ranní teploty se většinou pohybovaly okolo nuly, 3.1 bylo
dokonce + 3°C a v trávníku několik chudobek, ráno 4. 1. bylo dokonce + 5 °C. Hned následujícího
dne však nasněžilo a došlo na protahování cest, které se pak ještě několikrát opakovalo, poprašek
střídal deštík i tání a obloha byla spíše zatažená. Charakterem dubnové počasí jsme si zažili 13.1. přes noc nasněžilo, vítr vytvářel malé sněhové víry, zataženou oblohu načas prorazilo sluníčko
a tání pak nahradila vánice. Od 0 °C tohoto dne přešla rána do minusových hodnot až po -7 °C a od
25. 1. – 10 °C až – 18 °C. A naděje na příjemnou zimu skončila. Občas se prohrnovalo, občas
řidičům nastávaly problémy v kopcích, objevovala se ledovatka i rozbředlý sníh, sněžení i deštík,
zataženou oblohu střídala jasná, která avizovala slušné mrazíky. Přes mírnější počasí na začátku
měsíce se nedalo pochybovat, že za okny máme opravdovou zimu.
Vodovod
Ve čtvrtek 19. 1. prasklo vodovodní potrubí v Sopotech, zdá se, že půda v okolí praskliny
byla narušena v době výstavby přečerpávací šachty místní části kanalizace. Mimochodem dvě další
obdobné šachty jsou proti firmě pana Ptáčka na okraji Sobíňova, a na konci odbočky
cesty do Sopot u Dostrašilů.
Občanské sdružení
Občanské sdružení se přihlásilo do soutěže o Zlatou jeřabinu 2011, která se týkala oblasti
kulturních památek. Dokončení restaurování varhan v sopotském kostele za zhruba jeden a půl mil.
Kč bylo pro to jistě dobrým důvodem.

Škola
Zápis do l. ročníku základní školy se uskutečnil 17. l., pro nový školní rok byli zapsáni 4
noví školáčci: Denis Kolouch, Kateřina Součková, Denisa Vališová a Natalie Škarýdová.
Také do mateřské školy přibyly 4 děti: Jakub Hlavatý, Karolína Horvátová, Ema
Lupoměstská a Vlastimil Škarýd.
ÚNOR
Memoriál L. Dymáčka
Počátek února již po mnoho let patří turistům, kteří se v naší obci scházejí, aby si příjemně
zasportovali. Letošní Memoriál Ladislava Dymáčka konaný 4. 2. byl již osmnáctým v řadě. Opět se
ho mohli účastnit turisté a také lyžaři, pro něž byly naplánovány dvě trasy – kdo chtěl absolvovat 20
km šlapal na Dolní Sokolovec a Libici, kdo dal přednost trati dlouhé 15 km vyrazil cestu do Libice.
I letos bylo možné zvolit trasy podle vlastních představ a fyzických schopností. Start i cíl byly jako
vždy v hospodě „U Štefana“. Startovné pro dospělé činilo 20 Kč, každý účastník dostal popis trasy
a mapku a v cíli pamětní list i občerstvení. Akce se zúčastnilo 150 vytrvalých sportovců, které
neodradil ani velký mráz ani vítr.
Obecní zastupitelstvo
Na svém středečním jednání sešlo 7.2. Starosta konstatoval, že dále probíhají jednání okolo
rybníka a bylo zažádáno o dotaci na dětské hřiště. Dále se také posunuly záležitosti u výstavby
domků „Na Sadě“, kde je třeba vybudovat základní sítě. K jejich zřízení bylo vypsáno výběrové
řízení, do kterého se přihlásily 2 firmy, z nichž nejlepší návrh podal nám známý a také ověřený
Syner. Tato firma je schopna sítě zřídit za 1 420 tis. Kč. Část financí musí dodat obec, část by se
mohla hradit z peněz získaných z prodeje stavebních parcel. Žadatelů o stavební parcelu je zatím
patnáct.
Zahrada (1732 m²) u Kulturního domu opět našla svého zájemce – Davida France
z Chotěboře a Dominiku Ondráčkovou ze Sobíňova. Ti však požadovali, aby obec místo
požadovaných 150 Kč ze čtverečního metru slevila na 100 Kč z metru. Žádost zdůvodnili tím, že
chtějí zrušit 2 sloupy elektrického vedení a jeho dráty vést zemí. Opět by měl platit případný zpětný
odkup parcely obcí. Dále se projednával nákup parcely pod čističkou od pana Dvořáka (cena za l m²
8 Kč). Paní Bohumila Krčová předala zastupitelům k posouzení svůj návrh na zřízení kulturní
komise, která by koordinovala všechny akce v obci v průběhu roku. V diskusi bylo ohlášeno sobotní
zahájení likvidace náletové zeleně na hrázi, příprava obecního plesu, konání přednášky a
připomenuto, že stočné bude letos činit 12 Kč za m³.
Kanalizace
Kontrolní den proběhl 14. 2 a bylo při něm stanoveno, že vlhnutí stropu zřejmě způsobují
zamrzlé odvětrávací turbínky na střeše a na podhledech se tak mohou kondenzovat páry.
Pokračovalo zjišťování, proč soustavou při deštích a tání prochází více vody, než je vhodné.
Dodavatel stavby měl předat zbývající revizní zprávy domovních čerpacích stanic, aby bylo možné
požádat o kolaudaci výtlačných přípojek. Do konce května by měly být již zapojeny všechny
gravitační přípojky.
Přednáška
Na 15. 2. byla připravena přednáška Jiřího Kočího nazvaná „Na cestě po Filipínách“.
Zdá se, že počet návštěvníků akcí tohoto typu bývá zhruba okolo 30. Vzniklé náklady
přednášejícího byly uhrazeny z dobrovolného vstupného.
Hasiči
Dne 25. 2. začali naši hasiči prořezávat náletové dřeviny na hrázi Zahájského rybníka.

Počasí
Na prvou polovinu února budeme asi dlouho vzpomínat, vyznačovala se neobvykle
mrazivým počasím, které nebralo konce. Ranní teploty klesaly od – 10°C do – 28° C, přes -20° C
z toho mělo 8 ráno. Ve druhé polovině bylo již tepleji, ranní teploty se již častěji pohybovaly okolo
nuly, jenom 21. 2. bylo – 13°C a 27. 2. pak – 8°C. Krajina byla příjemně zasněžená, občas bylo
třeba prohrnovat komunikace, zamrzala Doubrava i hlinecký rybníček, užili jsme si rampouchů,
zatažené, oblačné i jasné oblohy, sluníčka i sněžení a vánice. Ta v polovině měsíce způsobila, že
popeláři se neodvážili sjet do dolní části vsi. Spokojeni mohli být lyžaři, kteří si užívali protažené
stopy. Ve druhé části měsíce sice také občas sněžilo, ale přidával se již i deštík, trochu tálo a
objevovala se mlha, sluníčka sice bylo méně, ale již trošičku hřálo. Doubrava i rybníček rozmrzaly
a občas bylo blátivo. V poslední den měsíce ukazoval teploměr ráno + 4°C, ale bylo mlhavo a
zataženo.
BŘEZEN
Na počátku měsíce již opět bylo slyšet vyvolávání „ Kůže, kůže!“, ani bych se nedivila,
kdyby vzhledem ke stoupajícím cenám, se na vesnice nevrátil ve větší míře chov slepic a králíků.
S velikou pravděpodobností se jednou z našich trvalých akcí stane korálkování, které si
získalo velkou oblibu nejenom mezi ženami. Zasedací místnost obecního úřadu se 6. 3. Stala
místem, kde pod vedením paní Adamcové ml. opět vznikaly korálkové ozdoby. Ale nejenom ty, v
průběhu podvečera se tu probralo i mnoho námětů na další činnosti, o které by byl zájem.
Ve stejný den začalo prořezávání i kácení přestárlých stromů, které patří obci. Získané dřevo
bylo nabídnuto občanům Sobíňov.
Obecní zastupitelstvo
Ve středu 7. 3. se konalo jednání obecního zastupitelstva, které byť mělo na programu pouhé
4 body, obsahově bylo velmi bohaté.
V části věnované kontrole úkolů došlo na projednání možnosti ustavit kulturní komisi, návrh
však nebyl přijat s tím, že je vítána občanská iniciativa. V obci se koná řada akcí, které mají v
životě Sobíňova své ustálené místo, ale také okruh zájemců daný tím, zda je pořádají obec, hasiči,
sokolové či škola. Připravované vítání občánků, které bude zřejmě prováděno podle minulých
zvyklostí, také pochopitelné bude mít svůj omezený okruh účastníků. Ukončením činnosti
občanského sdružení vypadla příprava koncertů a mimořádných akcí, jako byly Psí kusy, barvení
vajíček, promenádní koncerty apod. Nově se objevuje zájem o přednášky a výtvarné dílny –
korálkování, práci s obyčejným novinovým papírem a dalšími materiály, kde je ten prostor, v němž
se může zorganizovat parta lidí, kteří se právě této oblasti budou věnovat. Shoda byla nalezena ve
zpracování kulturního kalendáře a jeho zveřejnění v Novinkách a na místních stránkách internetu.
Obec se chce přihlásit do soutěže „Vesnice roku 2012“ a akce dříve pořádané občanským sdružením
nahrazeným jinou „partou“ by jistě potřebné body přinesly.
Další bod byl věnován prodeji pozemku Městskému úřadu Ždírec, parcely u Kulturního
domu (konečným majitelem se stal David Franc z Chotěboře) a hlavně pak prodeji stavebních
parcel „Na Sadě“. Peníze získané z prodeje parcel „Na Sadě“ by měly posloužit k výstavbě
inženýrských sítí v těchto místech. Zdá se, že na jejich budování by se mohla podílet již osvědčená
firma Syner.
Následující informace se týkala kácení stromů na cestě k hájence. Část patřící obci bude
vykácena a nahrazena novou výsadbou, podobně by měl postupovat i soukromý majitel druhé části.
Bude také třeba prořezat lípy na sobíňovské návsi.
V závěru byla projednána uzavírka spojená s obnovou našich tří přejezdů. Dobrou zprávou
byl zájem obce o zachování části staré – dnes již historické – signalizace.

Výtvarné dílny
V úterý 13. 3. se opět sešly ženy a děti v zasedací síni obecního úřadu a věnovaly se
„korálkování“. Velice soustředěně pracovaly na vytváření korálkového květu, ale také opět hovořily
o případných podobných akcích, které by zprostředkovaly poznání dalších výtvarných
technik. Rukodělné výrobky našich žen by si zasloužily výstavku a dal by se také zvažovat prodejní
stánek při školním „ Adventu“.
Přednáška
Na sobotu 17. 3. byla připravena další přednáška tentokrát Jaroslava Ondráčka jun., studenta
Vysoké školy stavební v Brně, který byl na půlroční stáži v USA, přesněji na Aljašce. Návštěvníků
se dostavilo okolo 50.
Během inventury v Jednotě ve dnech 19. a 20. 3., se v prodejně instalovala nová pokladna.
Byla příjemným překvapením, odbavování zákazníků se zrychlilo – přiznávám, že pro mne skoro až
moc. Také dřívější nové vnitřní uspořádání prodejnu změnilo na malý venkovský market, který však
neztratil nic ze svého domácího ovzduší.
Vodovod
Ve středu 21. 3. povolilo vodovodní potrubí u Kulturního domu, přes uzávěru jsme v dolní
části obce potíže s nedostatkem vody neměli.
Struha na Hlíně
V pátek 23. 3. došlo na čištění strouhy na kraji Hlíny, nános letitého bahna vytvářel okolo ní
malou bažinku. Obyvatelé naší poslední dřevěnky (bývalého čp. 127) – chalupáři z Prahy, z toho
jistě měli radost, nezbyde než sledovat, jak se tu bude dařit komárům.
Hasiči
V neděli 25. 3. vyjížděli naši hasiči likvidovat jarní „úklidové“ požáry v Bílku a „Na
Kožíškách“ u nás v Sobíňově.
Mateřská školka
Zápis do školky se konal 24. 3. Pro rodiče a jejich děti byl připraven Den otevřených dveří
školky. Přijaty byly čtyři děti: Jakub Hlavatý, Karolina Horvátová, Ema Lupoměstská a Vlasta
Škarýd.
Železniční přejezdy
Oprava začala umísťováním signalizačních světel a budováním zídky u zastávky v
Sopotech. Trasa objížďky byla označena příslušnými směrníky. Oprava přechodů byla naplánována
na přelom března a dubna a vyžádala si jisté organizační zásahy. Od 28. 3. do 6. 4. byla na trati
naplánována nepřetržitá výluka vlaků, kterou nahradily autobusové spoje. Obyvatelé dolních částí
obce mohli pro svá auta využívat cestu přes „Huť “ a zamířit pod železniční viadukt. Pro pěší byly
přes trať připraveny provizorní lávky.
Všechny přejezdy byly opravovány najednou a bylo tak trochu zvláštní vidět namísto kolejí
vytrhané koleje a vyhloubený prostor pod nimi určený ke zpevnění podloží.
Počasí
Celkově lze říci o březnu, že byl teplý a suchý a až jeho závěr nám přinesl déšť smísený
se sněhem. Ranní teploty jenom v prvé dekádě klesaly několikrát k minus 6°C až 7 °C a pokud ještě
i v dalších dnech poklesávaly, pohybovaly se kolem nuly. Led na rybníčku ve Hlíně roztával až
příliš zvolna. Ve dnech 8., 9. a 31. března nás zasypávaly sněhové vločky, ale starý sníh již roztával
a jen občas ráno se objevil na lukách šedivec. Užili jsme si vítr, mlhy, zamračené dny, ale také dny
plné sluníčka, které lákaly k úklidu kolem domovů i zahrádek a také neopatrnému vypalování staré

trávy, jak si mohli ověřit naši hasiči i my z kraje Nové Vsi u našeho souseda. Nejvíc byl překvapen
tím, jak rychle plamínek přeskočil a jak rychle měl plné ruce práce s jeho hašením. Jaro ohlašovaly
bledulky, sněženky, talovíny, sedmikrásky i šafránky. Myslím, že mnohým už vadil občasný náznak
návratu zimních dnů, jaký nám připomenul ten z posledních březnových, plný deště a sněhových
vloček.

DUBEN
Obecní zastupitelstvo
Jednání obecního zastupitelstva 11. 4. bylo předznamenáno návštěvou obyvatel Sobíňova,
kteří mají své domy v blízkosti Kulturního domu a kteří - po pravdě řečeno – jsou značnou měrou
obtěžování pořádáním diskoték v něm. Nejde přitom jenom o hluk, ale také o sklon některých jejich
účastníků k vandalskému chování a nutnosti odstraňovat následně škody, které jim způsobí na
majetku. Starosta po vyslechnutí názorů obou stran rozhodl, že bude třeba o celé záležitosti jednat a
konečné rozhodnutí bude oznámeno na příštím květnovém zasedání. Po projednání stížnosti pak již
pokračoval další program běžnou kontrolou plnění úkolů z posledního zasedání zastupitelů a
projednáváním dalších informací. Připravuje se vítání občánků, které by mělo probíhat vždy ve
druhé polovině května. V loňském roce se narodilo sice 9 dětí, ale pro různé okolnosti se vítání
bude týkat pouze pěti z nich. Připraven byl kalendář kulturních akcí. Dále starosta oznámil, že
zkušební provoz přejezdů bude probíhat až do října. Byla podána informace o probíhajícím kácení
stromů u rybníka a na dalších místech – přesněji se jednalo se čištění hráze rybníka Zahájského,
které organizovali hasiči - a odstraňování přestárlých topolů na cestě k hájence v místech před
přejezdem tratě. Získané dřevo bylo prodáváno za 700,- Kč za m³. Celkově bylo zatím přijato od
občanů, kteří se o toto dříví hlásili 43. tis. Kč. Po odečtení nákladů na kácení ve výši zhruba 8 tis.
Kč, by měla být zbylá částka použita na prořezávání a případné kácení lip na sobíňovské návsi.
Firma, která bude zřejmě tyto práce zajišťovat, odhadla budoucí náklad na 30 tis. Kč. Poslední
informací pak bylo sdělení, že za naše děti docházející do cizích škol bylo zaplaceno 99 tis. Kč.
V dalším bodě seznámil starosta zastupitele o podání přihlášky k soutěži o titul „Vesnice
roku 2012“. Její přijetí bylo odsouhlaseno, i když zastupitelé byli upozorněni, že dopracovat se
ocenění, může trvat i několik let. Získat titul by jistě bylo příjemné, ale důležitější je, že i bez
případné soutěže se vzhled Sobíňova stále mění k lepšímu.
V závěrečné diskusi se projednávala problematika dalšího ukládání odpadu a větví ze
zahrádek. Doposud užívaný pozemek Zemědělské akciové společnosti ve Ždírci bude rekultivován,
založení místní kompostárny by bylo jednak nákladné a její využívání by nesplňovalo případné
podmínky. Zdá se, že v souhrnu se na náš obecní úřad přímo hrne jeden nepříjemný úkol za
druhým.
Drážní signalizace
K zapojení drážní signalizace došlo 11. 4., a to nejpříjemnější na ní je, že podobně jako na
trati na Pardubice, je provázena novým zvukovým signálem – zvonkem. Pro obyvatele v blízkosti
přejezdů je poněkud nepříjemné, že varovný signál je více průrazný, než býval původní.
Občas ho slýchám i na pokraji obce. Technická budka u hlavního přejezdu je trochu nešťastně
instalována, poněkud brání ve výhledu na trať.
Ještě počátkem měsíce pokračovaly stavební práce na všech 3 přejezdech - ukončeny byly
v pátek 6. 4. Večer už jsem mohla pozorovat z okna světla projíždějících vlakových souprav. Nové
přejezdy spolu s úpravami jejich okolí přispěly podstatnou měrou ke zlepšení vzhledu obce v těchto
místech. Zdá se, že nový zvukový signál je výraznější. Nicméně než došlo k jeho zapojení, bylo
třeba na přechodu dávat při průjezdu vlaků zvýšený pozor.

Počasí
Dubnové počasí bylo vskutku proměnlivé a ranní teploty slušně rozkolísané, celkem osm rán
klesala teplota pod nulu a 9. se rovnala - 8 °C, takže došlo na přísloví – duben ještě tam budem
– tedy za kamny. Ostatní rána se pohybovala od +1°C až po 16 ° C. Z kraje měsíce a 8. 4. se ještě
objevilo něco vloček, pak déšť se sněhem a 20. na rozloučenou šedivák. Přes dny se počasí opravdu
měnilo, někdy začínaly dny mlhami, zataženou oblohou, oblohou oblačnou i jasnou. Ochlazení
střídalo oteplení a 3. 4. odpoledne bylo dokonce 21 °C ve stínu, deště byly sporé a koncem měsíce
již bylo opět poměrně sucho. Závěr měsíce byl neobvykle teplý a zřejmě i u nás padaly teplotní
rekordy, v poslední den měsíce se dalo naměřit až 34 °C. Na nedostatek sluníčka jsme si tedy
nemohli stěžovat. V posledním týdnu se u rybníčka objevili prví rybáři, začaly kvést třešně a jarně
se zelenat stromy. Konec měsíce se vyznačoval neobvyklým teplem, což po zimě přišlo docela
vhod, ale spolu s vysokými až letními teplotami také i suchem.
Prodejna Jednoty
K 1. 4. odešla do důchodu dlouholetá vedoucí naší prodejny potravin Dagmar Janovská a na
její místo postoupila Michaela Muchová rozená Bočková.
Tvořivé dílny
Dne 24. 4. se na obecním úřadě opět sešly příznivkyně korálkování, tentokrát měly na
programu tvorbu šperků a začínaly náhrdelníkem. Obchod s korálky v Chotěboři, přesněji jeho
výloha, dokládají, jaká kouzla s korálky lze provádět.
Hráz Zahájského rybníka se 7. 4. se nezvykle zaplnila návštěvníky či spíše milovníky kaprů,
není divu, probíhal tu výlov rybníka.
V úterý 10. 4., začal Miloš Starý svážet odpad ze zahrádek.
V pátek začalo rozvážení laviček, uvidíme komu poslouží: místním k odpočinku a besedám,
turistům k občerstvení nebo vandalům k ničení. Doufejme, že jich poškozeno nebo ukradeno bude
co nejméně.
Obci byla potvrzena přihláška do soutěže o vesnici roku. Realisticky se neočekává, že obec
ihned vyhraje, ale dobré umístění by potěšilo.
Vždy mi přišlo až úsměvné, že na hlineckém rybníčku býval v dubnu na týden stanoven
zákaz lovu ryb. Vysvětlení se ukázalo jako velmi jednoduché – do rybníčku vysazují rybáři dospělé
ryby, které si po celý týden musí přivykat novému prostředí. První šťastlivci již měli docela slušný
úlovek.
V poslední dubnový den se na tradičních místech pálily ohně. Děti spolu s rodiči zahájily
odpoledne na letním parketu rovněž tradiční akcí – Rejem čarodějnic, v níž pak večer rodiče
pokračovali. Děti v maskách čarodějů a čarodějnic byly vítány.
Na několika místech pokračovalo dokončování kanalizace napojováním na kanalizační řad
a nový obyvatel obce Jan Kanalas pokračoval ve zpevňování své přístupové cesty. Uvidíme, jestli si
tudy nebudou krátit cestu auta do Sopot.
KVĚTEN
Začátek měsíce byl příjemný možností podvakrát si zorganizovat prodloužený víkend.
Pietní slavnost
Náš místní květen začal tradičním vzpomínkovým podvečerem 4. 5. u pomníků občanů
padlých v revolučním čase roku 1945. Letos, na rozdíl od předchozích let, byl jeho průběh
pozměněn. Probíhal bez tradičního vystoupení dětí a pro nepřítomnost ing. L Málka i bez
společného zpěvu hymny. Asi by bylo možné vzpomínku na padlé spoluobčany změnit v krátký

pietní akt, v němž by se připomenuly květnové události r. 1945, případně na hroby položila květina.
Je tak trochu smutnou pravdou, že naši spoluobčané – letos jich bylo okolo dvaceti – neprojevují
zvláštní zájem o tuto akci a asi je třeba si přiznat, že pokud přicházeli, pak v podstatě je lákalo
hlavně vystoupení dětí.
Obecní zastupitelstvo
Zasedalo jako obvykle ve středu, tentokrát 9. května. Ihned na jeho počátku byl projednán
způsob, jakým bude zastupitelstvo postupovat, aby se dobralo vyřešení stížnosti občanů na provoz
diskoték konaných v Kulturním domě. Nájemce pan Stehno ihned provedl opatření, která by mládež
měla udržet v blízkosti Kulturního domu - jejich účinnost bude ověřena po půl roce a pak by mělo
dojít k definitivnímu rozhodnutí. Mám pocit, že občané přiděli obci nelehký úkol. Přiznám se, že
bych nerada bydlela v blízkosti Kulturního domu a snášela výstřelky rozjařených účastníků
diskoték. Obyvatelé s tím mají podobné trápení, jako většina lidí, kteří bydlí vedle podobných
zařízení, což ovšem neznamená, že by museli snášet vše, co se kolem Kulturního domu děje.
Opětovaně se ozývaly hlasy, že by se v něm svým způsobem měly obnovit činnosti, pro něž byl
stavěn, které však – bohužel - nedomýšlely do důsledku, jak tento úkon provést. Nepochybně by se
musel najít správce, který by příslušné akce nejenom vymýšlel, ale nutně také zajišťoval. Obec by
se musela postarat o teplo, světlo, drobnou i velkou údržbu domu a hlavně pak na počátku dům
vybavit potřebným zařízením, protože to nynější patří panu nájemci. Kardinální otázkou zůstává,
kdo a jak by vůbec nabízené služby využíval a kolik by byl ochoten za ně zaplatit, navíc by je také
někdo musel zajišťovat. Vůbec nedokážu odhadnout, kolik by činily provozní i personální náklady
na jeho provoz, ale zcela jistě vím, že by obec potřebné finance na to neměla. Již dnes klesá
návštěvnost plesů a ani důchodci nezaplní všechny židle, které jsou pro ně připraveny. Na akce,
které by možná přilákaly větší počet návštěvníků, rovněž nejsou v napjatém obecním rozpočtu
finance. Zkušenost z akcí občanského sdružení ukázala, že na ně často docházelo více návštěvníků
odjinud. Koncerty v kostele, podobně jako obdobné akce, navštěvovalo zhruba 30 až 40 lidí – na
tento počet bohatě postačuje zasedací síň úřadu.
Kde tedy a jaké řešení hledat? Nepochybně musí jako prvý zasáhnout nájemce, jehož povinností je
fungující zajištění pořadatelské služby. Ideální by bylo, kdyby mohl zajistit po skončení programu
rozvoz účastníků diskotéky, což se však v současnosti ukazuje jako nereálné.
Obec sama příliš řešení asi nemá. Úplné uzavření Kulturního domu by představovalo pouze
finanční zátěž na jeho zakonzervování a ztrátu nájemného. Využívat ho případně jako skladiště by
asi také nebylo nejlepším řešením. Nezbývá zřejmě, než počkat, jak si poradí pan nájemce a jaké
řešení najde a navrhne obec.
Stížnost - nepochybně jsme přivítali úpravy tří železničních přejezdů. Přesto na životní
prostředí šla stížnost, že se nesprávně nakládá s půdou, která zbyla po terénních úpravách
železničního náspu. Nesprávně byla použita v místě na úpravu stráně nad železnicí, což firmu přišlo
na padesátitisícovou pokutu a odpovědný pracovník byl propuštěn. Poučila jsem se, že takto získaná
půda musí přijít jako „odpad“ na zvláštní skládku - přijde mi dosti nepříjemné, že půda je
označována jako odpad - ale chápu, že je třeba s ní nakládat šetrně. I když její využití v místě se mi
zdálo vhodné.
V souvislosti s úpravami přejezdu bylo u hájenky pokáceno několik přestárlých topolů a na
jejich místo vysazeno 40 kusů buků. Další buky byly vysazeny u čističky a připravuje se i výsadba
nových lip.
Dále starosta informoval o tom, že byly zakoupeny od pana Dvořáka pozemky v okolí
čističky a konečně i o tom, že firma Syner začne koncem měsíce s výstavbou sítí "Na Sadě".
Byla upravena částečně cesta k hájence - na dokončení bude potřeba zhruba 63 tis. Kč.
V závěru padla informace, že byla dokončena inventarizace stromů, o které musí pečovat obec.
Počasí
Květnové počasí bylo značně proměnlivé. Ledoví muži nás teplotně nezaskočili, ale - 2°C
dne 18. 5. napáchalo některým zahrádkářům dosti škod. Jinak se ranní teploty pohybovaly od 1°C

do 15 °C. Občas se objevily mlhy, zafoukal silnější vítr, ale měli jsme dostatek sluníčka a užili jsme
si pár příjemných dnů. Začátkem měsíce si zabouřilo, ale dešťů bylo celkově velice málo a od 19. 5.
vládlo až nepříjemně suché počasí. Teprve večer v poslední den měsíce začalo pršet vydatněji.
Na den 28. 5. byl opětovně zajištěn odvoz nebezpečného odpadu. Likvidace odpadu v obci
je dobře zajištěna a nemusejí nám tak v okolí obce vznikat černé skládky. Ani občanům nečiní
potíže jeho třídění.
ČERVEN
Šestý měsíc roku začínal "Dnem otevřených dveří kostelů". K této akci se připojil i náš
kostel v Sopotech - v jejím průběhu na začátku zazpívaly sobíňovské děti a pak následovala
prohlídka kostela s průvodním slovem. Oprávněný zájem vzbudily i naše renovované varhany. Jako
obvykle vzhledem k vystoupení dětí byla účast návštěvníků uspokojivá. Občas přísloví, že účel
světí prostředky, bylo asi v tomto případě tak trochu na místě.
V pátek l. 6. zemřel neočekávaně pan Antonín Ilich. Jeho životním řemeslem bylo
pokrývačství a mnoho sobíňovských střech je poznamenáno jeho prací. Jedna z nich v sobíňovské
Nové Vsi byla příčinou jeho nebezpečného úrazu, ale následky se podařilo překonat, a o to víc nás
pak překvapilo jeho náhlé úmrtí. Pro mou rodinu byl prvním místním řemeslníkem, s nímž jsme se
jako chalupáři setkali a také pak jeho prostřednictvím se více seznamovali se Sobíňovem. Není tedy
divu, že na poslední rozloučení s ním se v havlíčkobrodské smuteční síni sešlo velké množství
sobíňovských obyvatel.
Na den 2. 6. připravila TJ Sokol pro děti na letním parketu příjemné prožití části Dne dětí …
Obecní zastupitelstvo
Pravidelné zasedání proběhlo ve středu 13. 6. a v úvodu jako vždy projednalo kontrolu
úkolů. Splněn byl požadavek projednání způsobu provozu Kulturního domu – v podstatě bylo
nájemci doporučeno, aby zlepšil pořadatelskou službu. Pokračovalo jednání o pozemcích okolo
čističky a ohlášeno bylo dokončení cesty k hájence. Dále starosta obce informoval o tom, že
závěrečný účet obce byl schválen bez připomínek. Na pořad se dostala potřeba změn v územním
plánu – nově by se do něj měl dostat návrh na zřízení cyklostezky začínající v Libici a vedoucí přes
Chotěboř na Sobíňov a Ždírec k Novému Ransku. Pro Sobíňov je problémem její financování,
nicméně s pozemky by potíže nebyly. Chotěboř má možnost investovat do stezky 90 % financí a
obec pak by měla přispět potřebnými zbývajícími 10 %. Dále by se do územního plánu mělo dostat
využití bývalé skládky v Dolečku pro podnikání, podobně by se mělo využít i místo za firmou pana
Ptáčka. Území mezi starým hřbitovem a Sopoty bude navrženo pro zástavbu a konečně louka u
Dostrašilových by měla být využívána jako cvičné místo pro hasiče. V různém se projednalo
navýšení počtu dětí v mateřské škole na 26 a rovněž požadavky školy a školky na údržbu budovy a
jejího okolí. Pokud jde o naši účast v soutěži Vesnice roku, navštívila Sobíňov příslušná komise – a
zatím jsme získali od ní pochvalu. Vítězem letošního roku se staly Křižánky. Členové zastupitelstva
si do příštího jednání promyslí možnost zvýšení poplatků za svoz a likvidaci odpadu z domácností.
Opět se projednávala možnost zřízení obecní kompostárny - na staré místo brzy nebude možné
odpad ze zahrádek vyvážet. V závěru se projednalo nové garažování hasičského vozidla.
Dračí lodě na rybníku Řeka
První závod dračích lodí na Řece se uskutečnil v sobotu 16. 6. Mezi posádkami nechyběl ani
tým ze Sobíňova složený z hasičů a sokolů, který tvořilo 20 pádlařů, jeden bubeník a jeden
kormidelník. V rozplavbách se loď umísťovala na prvním místě, v rozhodujícím kole skončila šestá,
což na nováčky jistě byl slušný výkon.
Počasí

Jenom jedinkrát v měsíci byly ráno pouze 2 °C, jinak se teplota pohybovala od 7 do 17 °C.
Počasí bylo značně proměnlivé a nejteplejším dnem byl 18. červen. Od 15. 6. jsme si užívali – před
vlastním počátkem léta – krásné teplé dny s občasnými deštíky a prvou noční bouřkou. Počátek léta
přinesl řadu velice teplých dnů, co bylo poněkud nepříjemné opět i dosti značné sucho. Ve studnách
stále ještě – snad v důsledku prací na kanalizaci – máme poměrně málo vody k zalévání
a každý déšť je vítaný. Ukázalo se také, že jediné mrazivé ráno minulého měsíce zničilo na
některých místech obce jindy hojnou úrodu jablek.
Ve dnech 20. a 21. 6. stál před obecním úřadem velkoobjemový kontejner, do kterého se
mohl odkládat starý textil, matrace nebo i koberce. Záhy byl přeplněn odpadem, jehož část se
musela likvidovat dodatečně jiným způsobem.
Na den 29. 6. připravila TJ Sokol na letní parket další z Dětských diskoték. Následující den
mohly děti navštívit markvartický ranč, kde se konal Jezdecký den a kde i pro ně byly připraveny
soutěže na pískové jízdárně či jízda zručnosti.
Na závěr snad poněkud úsměvnou bilanci naší fauny – začíná sice poněkud nebezpečně
volně pobíhajícím psem, který se doslova svému majiteli utrhl ze řetězu a z hladu likvidoval
u Chmelíků slepice. Byl odchycen a odvezen do útulku v Chotěboři, náklady na umístění hradila
obec. Na zahradě domu v Huti, kdy bydlívali Vermešovi použili místo sekačky na úklid trávy
4 ovečky, které mohou pracovat i o víkendu, aniž by hlukem rušily okolí. Hlučné byly za to žáby
v odpadu u Hlíny, ale po námluvách již ztichly. Na louce byla k vidění pasoucí se srnka, tři čápi
a jeden zajíc - bylo by příjemné, kdyby se jich časem objevilo více. Občas je možné zahlédnout
veverky a ještěrku. Na Doubravce si plavaly kachničky a na elektrickém vedení si odpočívala jediná
vlaštovka. V daleko hojnějším počtu než jindy na některých zahrádkách letos řádili krtci a po nich
také myši. Jejich odhánění je obtížné a bylo možné zaslechnout rady, o tom, co jim vadí. Když jsem
si holí označovala krtiny, kam bych umístila podpalovač Pepo, zjistila jsem, že takové narušení
prostoru nemají rádi. Časem uvidím, do jaké míry jsou hůlky vhodným odpuzovačem, vhodné prý
jsou i borové šišky.

ČERVENEC
Pouť
Prvé dva víkendy měsíce patřily jako každoročně pouti. Nedělní odpoledne prvního dne
měsíce zaplnil sport - zahájilo ho fotbalové utkání na našem hřišti mezi členy TJ Sokol a Sboru
dobrovolných hasičů. Ti ho sice prohráli rozdílem pěti branek, ale lepší byli o jednu v souboji o
vstřelení penalt. Po utkání pak proběhla v podání obou týmů soutěž v požárním útoku. Počasí
sportování přálo a jeho aktéry mile překvapila hojná účast diváků, pro které bylo v kiosku
připraveno občerstvení.
Když jsem ve středu ráno 4. 7. poměrně brzy šla k autobusu, bylo zvláštní nepotkat cestou
živáčka a jenom zahlédnout na obvyklém místě počátek výstavby pouťových atrakcí, z nichž
některé již stály. Bez lidí působily poněkud smutně. V sobotu již návštěvníky přilákaly podobně
jako výstavka v zasedací síni obecního úřadu, kterou připravily členky sobíňovské "Výtvarné dílny"
a zahradnictví pana Petruželky. Název výstavky Růže a korálky sám o sobě již naznačuje její náplň
tvořenou výrobky šikovných rukou žen z korálků – mimochodem jsou půvabné a mají své zvláštní
kouzlo – podobně jako růže, které jako obvykle si bylo možné objednat. Stánků bylo letos
poskrovnu a spolu s atrakcemi zůstaly pouze o druhé pouti.
Na sobotu 7. 7. připravili naši hasiči na letním parketu pouťovou zábavu. K tanci a poslechu
hráli Jarda Bílek a spol., vstupné činilo 80 Kč.

Obecní zastupitelstvo
Obecní zastupitelstvo se konalo 11. 7. a zúčastnilo se ho 5 hostů. Zastupitelé se vrátili k
projednávání výše poplatků za odvoz odpadů. Faktury za jeho odvoz se zvyšují a podobně budou
muset postupně stoupat i poplatky, jedinou dobrou zprávou je, že se nezvýší skokově,
ale postupně, a to počínaje prvním dnem příštího roku. Zastupitelé schválili prodej části pozemku,
sousedícím s č. p. 67, o výměře 110 m² manželům Hamsovým.
Hlavním bodem jednání byly úpravy územního plánu obce – týkaly se cyklotrasy, možnosti
dalšího využívání Dolečku, zřízení kompostárny, řešení bydlení v okolí bývalého dolního hřbitova.
Mne potěšilo, že památkáři udržují povědomí o jisté výjimečnosti Sopot a výstavbě v těchto
místech nejsou nakloněni. Dále se hovořilo o podnikatelské zóně na kraji obce při výjezdu na
Chotěboř a přidělení louky pro cvičení místních hasičů. Bylo konstatováno, že není jasné, zda obec
požádala v minulosti u pozemkového fondu o zhruba 4 ha tzv. historických pozemků, bude třeba o
ně požádat dodatečně.
Výstavba sítí "Na Sadě" již probíhá – pracovalo se na kanalizaci, vodovodu, plynu,
přeložení pilířku telefonů, začít s pracemi měli elektrikáři.
Pokud se týká místních komunikací – byla upravena ulička ke Kulturnímu domu, úpravy
cest v Sopotech a Huti by stály 70 a 90 tis. Kč, takže se prozatím odkládají.
Na závěr jednání starosta obce ohlásil, že na 12. 7. je připraveno kolaudační řízení týkající
se naší čističky.
Počasí
Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 10 °C – 20 °C, pouze jednou dosáhly pouze 5 °C. Po
celý měsíc bylo počasí poměrně proměnlivé, zastihly nás 4 bouřky a déšť byl skoro rovnoměrně
rozložen do celého měsíce a zalévat se muselo výjimečně. To bylo dobře, protože ve studnách je
stále vody poměrně málo, což dnes už asi musíme přičítat suššímu počasí. Proti místům, kde padají
přívalové deště se zdá, že naše údolí je zatím chráněné. Pohled na bláto, vodu v ulicích a domech
není právě příjemný. U nás jsme si užili vítr, mlhy i zataženou oblohu i několik chladnějších dnů na
konci první dekády měsíce, ale převažovaly slunečné a teplé dny příjemné v čase prázdnin
a dovolených.
Kolaudační řízení proběhlo 18. 7., bylo konstatováno, že na celé stavbě nejsou shledány
závady. Ty drobnější byly odstraněny již v průběhu zkušebního období. Na kanalizaci by se mělo
napojit posledních pět domácností, nicméně dotace tím není ohrožena, protože základní parametry
čistička splňovala.
Byla asfaltována cesta z návsi ke Kulturnímu domu, což rozpočet přijde na zhruba 360 tis.
Kč. Při této příležitosti byly opraveny i některé nepříjemné výtluky.
Zasíťování "Na Sadě" probíhalo v termínu, zbývalo již jenom dokončit rozvedení trubek pro
vodovod. Zatím celý prostor vyhlíží jako staveniště, uvidíme, jak bude nová část obce vypadat po
skončení výstavby. Doufejme, že stavitelé prokáží dobrý vkus.
Naše chalupářská komunita v Nové Vsi přišla o dalšího člena, po dlouhé nemoci 22. 7. zemřel
pan Jiří Koubek. Trvale sice žil v Pardubicích, ale do Sobíňova zajížděl při každé možné příležitosti
a jeho skrytou touhou bylo přestěhování do obce. Jeho přání splnil svým způsobem až jeho vnuk,
který se stal obyvatelem obce a velice rychle i posilou místního hasičského sboru.
Nestává se často, aby brigádník odváděl práci, kterou kdekdo chválí. Na jednoho takového
jsme měli štěstí, údržbě veřejné zeleně věnoval potřebnou péči a plochy trávníků pěkně sestřihával.
Pokud jsem nevyslechla rybářskou latinu, pak květy břízy, osiky a dalších stromů, které
napadaly na hladinu hlineckého rybníčku jsou výborným krmivem pro násadu ryb a rybáři pak

přicházejí zkrátka. Když květy spadnou na dno i tam slouží za potravu a ryby se mohou v klidu
zahrabávat do bahna. Koho asi litovat víc?

SRPEN
Léto v Železných horách
Počátek měsíce - přesněji 4. srpen - patřil jako každoročně turistům
a jako obvykle byl opět organizačně vzorně připraven. Letošní v pořadí již 18. ročník dálkového
pochodu "Léto v Železných horách" měl pro turisty připraveno pět a cyklisty tři trasy. Start i cíl
v příjemném místě v hostinci "U Štefana". Počasí všem účastníkům přálo a výlet do okolní přírody
si všichni zcela jistě dobře užívali.
Akce se zúčastnilo 434 turistů, protože byla vyhlášena jako cyklosraz KČT oblasti Vysočina,
sešlo se více cyklistů - přesně jich bylo 246. Cyklistům byly vyměřeny trati v délce 20, 40 a 80 km,
pěší mohli absolvovat 7, 15, 25, 35, a 50 km.
Opět se k nám sjeli zájemci z celé republiky – nejvíce bylo sobíňovských (130), dále se pak
v našem okolí projeli cyklisté z Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Žďáru, Jihlavy, Prahy, Ždírce,
Pelhřimova a Senožat. Několik cyklistů přijelo z Kolína, Varnsdorfu, Lázní Bělohradu, Stochova,
Brna, Velkých Bílovic, Bystřice pod Hostýnem nebo Hustopeče. Nejmladší účastnicí byla Anička
Slámová z Hustopečí, nejstarším František Kadlec ze Žďáru (ročník 1922). Z největší vzdálenosti
přijeli Anna a Miloslav Vítů - z Teplic. Celá akce skončila opět na parketu, což také velkým dílem
přispělo k celkové spokojenosti účastníků.
Počasí
Stručně řečeno srpen nám letos nadělil řadu velice teplých dnů, hodně slunce a také málo
deště, takže se občas projevilo až nepříjemné sucho. Zdá se, že spodní voda poněkud poklesla,
v některých studnách jí stále bylo pomálu a tak bylo možné občas zalévat jen některé rostliny.
Ranní teploty se pohybovaly od 4 do 18 °C, přes den většinou svítilo sluníčko a hned v první den
měsíce vystoupala rtuť teploměru po 9. hodině na 31 °C. Jen koncem prvé dekády došlo k ochlazení
a naopak koncem druhé začala vedra. Velice málo se objevila ranní mlha. Většinou bylo jasno
až oblačno. Zataženo s deštěm bylo 3., 11., 25., 26. a také v poslední den měsíce, tři bouřky u nás
byly v mezích normálu, něco přeháněk půdu jen pokropilo.
Zemní práce
Drobné nepříjemnosti působila sobíňovským občanům výstavba základních sítí – přesněji
poslední z nich - vodovodu v zástavbě prostoru "Na Sadě". Jednak to bylo zastavení dodávky vody
pro napojení vodovodního potrubí a pak překopávání silnice poblíž konsumu, kde jsme museli
jezdit kratší objížďkou. Tyto práce byly ukončeny 8. srpna.
Soustředění na Branišově
Třetí srpnový týden probíhalo soustředění mladých hasičů na myslivecké chatě v Branišově.
Pilný trénink na podzimní kolo hry Plamen byl zpestřen celotáborovou hrou. Tentokrát se nejmenší
„ hasiči“ ocitli v dávné Galii, kde dostali od druida Panoramixe za úkol sehnat po celém světě
ingredience na kouzelné placky. Děti za pomoci Asterixe a Obelixe vydělávaly zlaťáky a za ně od
různých kupců nakupovaly vše, co bylo zapotřebí na výrobu placek.
Všechny kmeny tento úkol splnily
Ovce jsou zpříjemňující kratochvíli, ale jenom potud, pokud se jejich majitel o ně stará
a žíznivé a hladové ovce nenavštěvují cizí zahrady. U nás v Huti tak utíkaly kromě mého pejska
i ony, i když každý z jiného důvodu.

Dechová kapela Sklenařinka vyhrávala na letním parketu v neděli 12. srpna. Doba
dovolených a také možná vstupné – 90 Kč – způsobily, že návštěvnost byla o něco nižší než jindy.
V polovině měsíce se před domy začaly shromažďovat pytle s opotřebovaným, nicméně
zachovalým oblečením. Snad leckomu přijde vhod. Pro velkou účast obyvatel Sobíňova se musel
jeho svoz prodloužit o další den.
Večer na západním obzoru letěl horkovzdušný balon, škoda jen, že to bylo v době večerních
zpráv a v poměrně velké vzdálenosti od nás a navíc jsem ho zahlédla až z velké vzdálenosti. Byl to
zvláštně příjemný zážitek. Pohled na balon a jednoho rogalistu si však užívaly po celý týden naše
Sobíňovské děvenky při svých pravidelných podvečerních pochodech. Pravděpodobně se jednalo
o akci, která začínala ve Žďáru a byla připravena jako dárkové lety.
Při svých pravidelných vycházkách s pejskem jsem si mohla udělat malý přehled setkání
s místními zástupci fauny - z jara to byly především dosti hlučné žáby, několik srnek,
veverky, užovka, žabky, ještěrka a jako překvapení i jeden zajíc Po čem asi z toho mála střílel v
polovině měsíce snad místní myslivec? Krávy, u nás už běžně nevídáme, ještě že se jich několik
pase na ranči, potěšila přítomnost oveček a rádi sledujeme výjezdy koní z ranče. Na řadě zahrádek
opět letos až nepříjemně řádili krtci a po nich pak myši. Neobvykle málo štípali komáři nebo ovádi.
Záhlédnout bylo možné vydru a také černou zvěř.
Skončily prázdniny, doba hlavních dovolených a život v obci se začal vracet k běžným
starostem všedních dnů.
ZÁŘÍ
Obecní zastupitelstvo
Členové obecního zastupitelstva se sešli na svém prvním po prázdninovém jednání 5. 9.
Starosta obce sdělil, že prozatím přihláška k uplatnění nároků na historický majetek obce zatím
nebyla podána. Obec se přihlásila ke dvěma pozemkům (401 a 832/ 12), k nimž stát vydržel
vlastnické právo. K jednomu z nich - pozemku pod čističkou, který historicky patřil obci – se obec
nehlásila, protože pokud by požadovala jeho vrácení, nedodržela by potřebné termíny k získání
dotace na budování čistírny odpadních vod. Trochu smutné je, že obec musí za vlastní pozemek
zaplatit. Obec potřebuje upravit na základě návrhů Luboše Guhla, Karla Bílka, manželů Hamsových
a Miroslava Jágra změnu v územním plánu obce. Bylo proto vyhlášeno výběrové řízení na firmu,
která tyto změny provede. Zastupitelé byli seznámeni o konání koncertu v kostele, současném stavu
budoucí výstavby "Na Sadě", provozu čističky a stížnostech občanů. Celé léto se na řadě míst obce
objevoval nepořádek neobvyklých rozměrů, a to především na návsi a pod evangelickým
hřbitovem, ušetřeno nezůstalo okolí rybníka, Babín, Březinka, nový hřbitov či vlaková zastávka.
Největší škoda se stala povalením pomníku na evangelickém hřbitově. Mládež si také oblíbila
lovení ryb v sobíňovském rybníčku, k čemuž je však třeba mít povolení úřadu. Bližší šetření
ukázalo, že na vandalismu se nepodílí účastníci diskoték, ale naši vlastní „dorostenci“.
V letošním roce se obecnímu úřadu podařilo zajistit položení inženýrských sítí "Na Sadě",
pro novou výstavbu je tak připraveno 7 parcel, které jsou již prodány. Dále byla opravena cesta k
hájence, která umožňuje další výjezd z obce, byly dokončeny protlaky pod silnicí pro kanalizační
přípojky, byla opravena plocha kolem trafostanice a ve školce byl zhotoven nový plot. Na cestě ke
Kulturnímu domu byl položen asfaltový povrch.
Počasí
Zdá se, že si budeme muset zvykat na poměrně značnou proměnlivost počasí, které lze jen
těžko okomentovat jednou větou. Září začalo zataženou oblohou a deštíkem, ranní teplota však byla

poměrně vysoká, činila 12 °C. Nejnižší 1 °C byl 21. a nejvyšší pak 15 °C 23. 9. Téměř 2/3 dnů
měsíce je možné označit za příjemné, patřilo mezi ně i několik dnů nastupujícího podzimu. Užili
jsme si slunce i zatažené oblohy, místy ochlazení, něco mlh i deště. Na rozdíl od prvého byl
poslední den měsíce letně krásný.
Koncert
V sobotní podvečer l. září opět po delší době v našem kostele zněla hudba barokních
skladatelů Černohorského, Bacha, Telemana, Vivaldiho a Pachelbela, jejichž skladby přednesli
přední členové Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Spolu s violou a violoncellem
opět zazněly naše varhany, které mistrně ovládali P. Peřina, M. Jahoda a pan varhaník, který
vystoupil místo ohlášeného varhaníka A. Bárty, vítěze řady mezinárodních soutěží. Stálí návštěvníci
sopotských koncertů si opět odnesli pěkný zážitek. Tentokrát již „nedobrovolné“ vstupné činilo 90
Kč.
Zahájení školního roku
Dne 3. září dětem začal nový školní rok tradičním setkáním na obecním úřadě, kde dětem
i učitelkám popřál mnoho zdaru v novém školním roce starosta obce. Starší děti měly pro prvňáčky
připraven „uvítací“ program, po jehož skončení, za doprovodu hudby z obecního rozhlasu, se děti
vydaly do školy, kde slavnostní zahájení pokračovalo. Pravidelné vyučování bylo zahájeno druhého
dne 4. září, ale děti se s prázdninami rozloučily až 7. září na akci připravené TJ Sokol na letním
parketu pro všechny děti obce
Občané Sobíňova dostali k vyplnění dotazník nepřipravený obcí, který měl v několika
oblastech dokumentovat kvalitu života v obci. Jaké byly jeho výsledky, nevíme.
Na sobotu 18. září připravili hasiči v Sobíňově cvičení, kterého se účastnili členové sborů ze
Ždírce a Chotěboře. Děti zvlášť ocenily ukázku záchranné akce po dopravní nehodě.
Svým způsobem bylo potěšující, že nás letos méně trápila – alespoň u nás – klíšťata, ovádi
a komáři, méně bylo také much.
ŘÍJEN
Obecní zastupitelstvo
Dne 10. 10. se opět sešli zastupitelé na svém obvyklém středečním zasedání. Starosta obce
oznámil, že začal jednání s pozemkovým fondem o pozemek pod čističkou, dále, že z výběrového
řízení vedeného k zadání zpracování územního plánu byla vybrána firma Regio, která za tuto práci
požaduje 42 tis. Kč. Byla vypracována nové obecní vyhláška o odpadech, která vycházela z nového
zákona, jenž se týkal hospodaření s nimi. Ten bude platit od 1. ledna příštího roku a v podstatě
umožňoval zvýšení poplatků za odvoz. Obec za tuto službu platí stále více peněz a nezbylo nic
jiného, než odsouhlasit jejich zvýšení. Zastupitelé souhlasili s tím, že fyzická osoba bude z
popelnice platit 410 Kč, vyhláška se týkala i majitelů místních 50 chat. Jistou úlevou je, že pokud
majitelé budou dlouhodobě nepřítomni, mohou získat slevu.
Pan Tvaroha bývalý obyvatel obce zůstal trvale hlášen v Sobíňově, tedy přesněji na obecním
úřadě. Rád by v současné době podnikal, ale obec proti jemu trvalému přihlášení měla námitky. O
příspěvku na Baby box bude rozhodnuto až na příštím jednání – rozumným by byl příspěvek ve
výši 1 Kč na obyvatele.
Zastupitelé souhlasili s tím, že starosta v době prázdnin projednal zaplacení 60 tis. Kč za
úpravy cesty k hájence a 156 tis. Kč na poslední práce spojené s budováním kanalizačních přípojek.
Dále se projednávala možnost odprodeje akcií ve vlastnictví obce, což podobně jako jednání
o pozemku u čističky bylo odloženo na příští jednání. Obec se přihlásila k akci digitalizace místních

hřbitovů. Nejenom tím získá jejich zdokumentování, ale vzhledem k tomu, že tato akce je dotována,
zaplatí pouze 3 800 Kč.
Paní Šejnostová podala na obec žalobu o vrácení daru - pozemků "Na Sadě" - důvod ke
špatnému zacházení obce s ní, jí zřejmě navrhl její advokát. Uvidíme, jak případné řízení dopadne.
Pokud jde o rozpočtové určení daní, bude příslušná částka zřejmě nižší, než se předpokládalo a
navíc obec nemusí dostat některé dotace - např. na školu. Připravuje se rozpočet na příští rok –
zřejmě nebude dosažen obvyklý přebytek, ale naopak je třeba počítat s dluhem ve výši 800 tis.
korun.
Krajské volby
Ve dnech 12. a 13. října se konaly volby do kraje a u nás se též volil nový senátor. Do
zastupitelstva kraje jsme si mohli vybírat z kandidátů celkem 18 stran a hnutí. V našem okrsku
byly odevzdány hlasy pro 9 kandidátů, které navrhnuli Národní socialisté – levice pro 21. století,
KSČM, Strana zelených, ČSSD, Evropští demokraté + Nestraníci, Česká strana národně sociální,
ODS, Starostové pro občany a KDU-ČSL. Pro první kolo voleb do Senátu mohli voliči vybírat z 10
kandidátů, z nich nejvíce - 71 - získal Tomáš Škaryd. Ve druhém kole vyhrál taktéž, ale senátorem
pro náš obvod se stal Jan Veleba.
Výlov
Výlov rybníka "Zahájského" a prodej ryb probíhaly ve stejných dnech. Poněkud neobvyklý
výlov byl plánován na jaro, ale poměrné sucho způsobilo, že k němu nedošlo. Podzimní výlov byl
však úspěšný a v z rybníka se nalovil dostatek pěkných ryb, kupující mohli být spokojeni.
Počasí
V říjnu bylo značně proměnlivé počasí a také jsme se dočkali ve dnech 10. – 12. října
ranních mrazíků a jinovatky. První sníh napadl 27. 10., bílo bylo také 28. až 30. a také se
objevovaly první rampouchy. Poslední den měsíce sice začínal nočním větrem, ale polojasné počasí
a oteplení jej změnily v příjemný den. V průběhu měsíce jsme si užili ranních mlh, deště, něco
větru, ale také celkem devíti příjemně teple prosluněných dnů. K těm nejpříjemnějším patřila sobota
20. 10., kdy v jiných místech padaly teplotní rekordy.
Sportovně si do měsíce nakročily ženy, budou každé pondělí a čtvrtek pilně cvičit v
tělocvičně základní školy.
Malý podzimní úklid začal 2. 10. sběrem nebezpečných odpadů. Nemohu než opakovat, že
sběry pomáhají značnou měrou udržovat v okolí obce pořádek, nemáme černé skládky ani
nepořádek v okolních lesích.
V sobotu 6. 10. se konala v místním hostinci předvolební schůzka kandidátky na funkci
prezidenta republiky paní Bobošíkové. Zájem o její vystoupení byl malý.
Pro velkoobjemový sběr byl připraven kontejner na úterý 9. 10. Občané se tak mohli opět
zbavovat textilu, linolea, koberců či matrací. Sběr elektrozařízení proběhl 13. 10 - Pokud se někdo
potřeboval zbavit lednice nebo televize, mohl je vynést před dům, podmínkou však bylo, že se
dochovaly v kompletním stavu. A konečně poslední sběr 15. 10. se týkal železného odpadu.
V sobotu 20. 10. příznivci koní mohli opět sledovat v pořadí již XII. Hubertovu jízdu, kterou
připravil jezdecký klub Ranč 3x/D v Markvarticích.
Za celou dobu, co žiji v Sobíňově jsem tu neviděla představení cirkusu, ve dnech 23. a 24.
října se rozložilo vedle obecního domu malé šapito a nabízelo sobíňovským obyvatelům malý
cirkusový program.

Ve dnech 25. a 26. 10. si naše děti mohly užívat krátké podzimní prázdniny.
Mám ráda noční osvětlení domů i místa a tak jako příjemný zážitek mi přišlo sklízení pruhů
posekané trávy z předešlého dne (23.10) záhy za ranního šera rozsvíceným traktorem i osvětlení
domku pana Popadince u nás v Huti. Zdá se, že domek na místě staré kamenné stodoly je již
vhodný k trvalému obývání. Pan Popadinec si již stihnul během léta zkrášlit na základě výměnného
květinového obchodu svou zahrádku, takže v našem konci obce opět máme další příjemné zákoutí.
Naposledy letos byla posekána naše „náves“, dokončeny vnější úpravy chalupy Kunstových
a objevil se i další obnovený plot. I v Huti tak dochází k drobným stavebním i dalším úpravám
okolí, nicméně poněkud pomalu. Je příjemné, že okolí „ návsi “ podobně jako v Sopotech si
zachovává ráz plynulých let.
Do konce měsíce probíhal obvyklý sběr odpadu ze zahrádek.

LISTOPAD
Memoriál Marty Habadové
V sobotu 3. listopadu se pětice mladých sobíňovských hasičů vypravila za velké podpory
svých příznivců do Prahy na Memoriál Marty Habadové. Závod jednotlivců na 60 m s překážkami
vyhrála Petra Adamcová, stříbrnou medaili pak získala Gábina Adamcová. I další členové výpravy
vybojovali slušné umístění.
Požár
V pondělí 5. 11. hořelo v odpoledních hodinách na Hlíně u „dolních Fialů“ (čp. 125). Pohled
na spáleniště je skličující - dosud ani nebylo rozhodnuto, zda oheň způsobilo vadné vedení
elektrického proudu. Pomoc nabízenou starostou obce prozatím Fialovi odmítli.
Obecní zastupitelstvo
Ve středu 14. listopadu se konalo pravidelné zasedání obecních zastupitelů, na jehož úvodu
starosta podával informaci o svých jednáních ve věci hlášení obecního rozhlasu prostřednictví SMS,
možnosti prodeje akcií vlastněných obcí, dále o prodeji pozemku manželům Průchovým a o
průběhu žaloby paní Šejnostové na jednání obecního úřadu vůči ní.
Důležitým bodem bylo vyhodnocení provozu diskoték v Kulturním domě, po půl roce
stížnosti nebyly. Opět nastala velká diskuse o jiné možnosti provozu KD, ale domnívám se i nadále,
že pokud kterýkoliv navrhovatel nestanoví, kde se na jeho plány vezmou – a to nemalé finance, je
každá diskuse ztrátou času. Tentokrát se svými návrhy přišel Ondra Koubků, jeho návrh mu byl
vrácen se žádostí o podrobnější propracování. Zastupitelům byl předán návrh rozpočtu na příští rok,
který se bude projednávat na posledním letošním jednání. Kupodivu návrh rozpočtu byl vyrovnaný,
i když předem bylo avizováno, že možná bude schodkový. Dále byla ustavena inventarizační
komise, starosta oznámil ukončení jednání o možnosti zřízení místní kompostárny, prodeji pozemku
paní Cingrošové u hřbitova, hledání dodavatele levnější elektrické energie, dále že jednání o
pozemku pod čističkou se už blíží ke konci a základní sítě pro výstavbu "Na Sadě" byly v podstatě
zkolaudovány.
Setkání důchodců
Tradiční setkání sobíňovských důchodců v Kulturním domě proběhlo v sobotu 24. 11. a
tentokrát byl sál opravdu slušně zaplněn. Své vystoupení uvedly děti krátkou hrou a pak přišlo na
řadu zpívání. Při té příležitosti jsem si s jistým překvapením připomenula, co za můj poměrně
krátký pobyt v Sobíňově tu působilo souborů, trvalé zpívání bývalého starosty v Doubravanu a

slušně navštěvované koncerty v sopotském kostele. K pěknému průběhu setkání přispěla
i Sklenařinka. Zdá se mi, že je poměrně hlučná a tak popovídat si bylo možné jenom s obtížemi.
Ještě, že se potkáváme na procházkách, v hospodě a krámě....
Korálkování
Sobíňov má v oblibě nejenom různé hudební žánry, ale také výtvarné aktivity. Na úterý 27.
11. bylo opět připraveno pro ženy v zasedací síni obecního úřadu již zavedené Korálkování
Počasí
V tomto měsíci jsme se dočkali poměrně proměnlivého počasí, za kterého se i přesto dařilo
dokončovat úklid zahrádek. Ranní teploty se většinou pohybovaly od 2 – 7 °C, pouze po tři dny (
14., 19. a 30.) bylo ráno okolo nuly. Počasí bylo proměnlivé, občas ho znepříjemňoval vítr
a déšť, ve kterém se 6. 11. objevily prvé sněhové vločky. Ale také jsme si užili jasné oblohy, něco
sluníčka, mlh, pošmourna a prvé jinovatky. Poslední dny měsíce bylo zcela zataženo a jakoby se
ohlašovaly studené dny.
Do konce října probíhal úklid odpadu ze zahrádek a ještě v listopadu byl mimořádně
přistavován valník, aby pomohl s úklidem opozdilcům.

PROSINEC
Advent
V sobotu 1. 12. byl zahájen adventní čas. Opět jej připravila naše škola v Sopotech a opět
na celý program i adventní trh přilákala početné zájemce. Návštěvníci se mohli v připravených
stáncích zahřát a ve školních místnostech zakoupit drobné dárečky. Sborové vystoupení dětí
proběhlo v kostele za hojné účasti veřejnosti. Mimochodem, sobota byla již poměrně studená, i
když ji zpříjemnilo sluníčko.
Předvánoční čas
V úterý 4. 12. se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo další korálkování, při kterém
šikovné ruce sobíňovských žen vyráběly zvonečky. Tato výtvarná dílna již pravidelně přiláká řadu
zájemců.
O týden později byly pro rodiče a přátele školy připraveny „Vánoce v sopotské škole“,
při nich vystoupily děti ze základní školy i školky.
Ve středu navštívil naši školu Mikuláš a na sobotu zajistila TJ Sokol v Kulturním domě
podmínky pro dětský karneval spojený s nadílkou.
Obecní zastupitelstvo
Ve středu 12. 12. se konalo letošní poslední jednání obecního zastupitelstva. Na
projednávání byly připraveny 4 body a některé přinesly i drobná překvapení. Občané – zvláště ti,
pro které je vysílání obecního rozhlasu špatně slyšitelné - jistě uvítali možnost zaplatit si za 50
korun jeho příjem pomocí SMS zpráv. Patřím mezi ně a skoro všechny zprávy mě míjejí – letos
jsem tak přišla o možnost koupě vánočního stromku ve dvoře obecního úřadu. Sice na mne zbyl
poslední, ale byl mi doručen až domů a s vánočními ozdobami byl moc pěkný. Když již je řeč o
vánočních stromcích, jeden ze Sobíňova zamířil ozdoben korálkovými ozdobami na vánoční
výstavu do Stříbrných Hor.
K zajímavým zprávám patřil návrh na rekonstrukci levé části našeho kulturního domu, která
by po úpravách mohla sloužit místnímu poštovnímu úřadu. Ondra Koubků, který podal návrh na
jiné možné využití kulturního domu, byl požádán, aby vypracoval podrobnější studii, která by
zahrnovala i požadavky obecního úřadu. Zároveň bylo rozhodnuto, že smlouva s nájemcem domu

Martinem Stehnem bude dodržena až do konce března roku 2015.
Dále zastupitelé schválili rozpočet obce a školy se školkou na příští rok.
Opětovně byli někteří občané upozorněni na to, že nemají svá vozidla nechávat stát na
silnici, kde brání jejímu čištění.
Balonky s přáníčky
Další akce školy byla naplánována na pátek 14. 12. a měla přispět k celorepublikové soutěži
o zapsání do knihy rekordů. Její název již sám dokládá, čím byla motivována - šlo o vypouštění
balonků s přáními Ježíškovi. Škoda, že je vítr hned odvál směrem na Chotěboř a my, ve východní
části obce, jsme si tento jistě milý zážitek nemohli užít.
Koncert v kostele
V týž den večer se konal v našem kostele koncert, který připravil smíšený pěvecký sbor z
Havlíčkova Brodu "Jasoň", vedený Janou Lstibůrkovou. Nepříjemné počasí od jeho návštěvy
odvrátilo zřejmě řadu návštěvníků, kteří tak přišli o málo známé koledy i jejich drobnou scénickou
úpravu. Tu jsme již v minulosti zažili - byla příjemná a mnozí si ji jistě i dnes dokáží připomenout.
Druhý požár
V dopoledních hodinách 21. 12. vypuknul požár chalupy rodiny Hemrových (čp. 108),
původem rovněž bývalých chalupářů z Pardubic a přátel naší chalupářské komunity v Huti. Požár
zdánlivě zvenku nezanechal příliš viditelné následky, ale o to víc škodil uvnitř chalupy. Snad
nejhorší byl pohled na shořelý strop mezi chodbou a místností nad ní, kde si majitel chalupy ukládal
drahé knihy, a na poničenou chodbu a schodiště. Přátelé se snažili pomoci, jak jenom mohli –
přinášeli oblečení i obutí, zajistili nocleh i stravování. Pach spáleniště a pohled na celou spoušť byl
skličující. Požár zřejmě zavinila vada v elektroinstalaci.
Počasí
Většina prosincových dnů byla zatažených, celou jejich třetinu nám však svítilo i slunce
a několik bylo jasných a maličko oblačných. Ke konci prvé dekády zahrozila tři studená rána,
ke kterým se přidalo i dalších šest chladnějších, ale nejvíce se teplota pohybovala okolo nuly. Užili
jsme si sněhový poprašek i hojnosti sněhu natolik, že cesty se musely během jednoho dne
protahovat natřikrát. Objevily se mlhy, jíní i rampouchy a trochu si i sprchlo, podobně jako u řady
dalších měsíců bylo tedy počasí proměnlivé a teplotně poměrně mírné. Moje starší generace
ocenila, že nás jako jinde nepostihlo ani náledí ani ledovatka a spotřeba uhlí, dřeva a plynu nebyla
až tak velká. Vcelku lze říci, že celý rok byl v podstatě teplotně nadprůměrný.
Náš „rok na vsi“ ukončilo tradiční zpívání u vánočního stromu na sobíňovské návsi. Jako
vždy byly texty koled uveřejněny v Novinkách a zpěváky vedl zkušený dirigent ing. Ladislav
Málek.
Nevím, jestli se mi jenom zdálo, že letošní vánoční výzdoba obce byla, pokud se týká
světelných efektů proti předchozím rokům poněkud střídmější. Zato silvestrovské světlice byly o
mnoho četnější jak u nás, tak i ve Ždírci - proto jsem je opět sledovala jak ze západních, tak i
východních oken své chalupy, ale nejvíce času jsem musela poprvé věnovat uklidňování pejska.
Podobnému uklidňování našich domácích spolubydlících si spíše spojuji se životem ve
městech, což mě zavedlo k úvaze, jaké výhody či nevýhody proti nim u nás na venkově máme.
Žijeme uprostřed krásné přírody a máme slušné spojení autobusem či vlakem s okolními vesnicemi
či městy. Máme kostel, školu, školku, obchod, dovozovou službu řezníka pana Švandy i dalších
drobných dodavatelů, dále pěkný obecní úřad, poštu, obecní knihovnu a Kulturní dům, ve kterém je
možné uskutečňovat řadu akcí pro místní. Zajištěny máme základní řemeslné služby i místní
drobnou údržbu. Mnohým usnadnila život letos dokončená kanalizace a pokračuje výstavba domů
přispívající k dalšímu rozvoji obce. Sama obec je čistá, zeleň se pravidelně udržuje, svoz odpadu je

zajištěn. I když máme dobře zajištěnou zdravotní záchrannou službu, což jsem si sama mohla
osobně už několikrát ověřit, jedno malé, snad v lepších časech uskutečnitelné přání je, malá
ordinační místnost v Kulturním domě, kam by občas dojížděl praktický lékař.

Naše školy – základní a mateřská
Jako každoročně probíhal v prvním měsíci roku zápis dětí do našich obou zařízení – přibyli
nám 4 prvňáčci a stejný počet dětí do mateřské školy. I ony se brzy zapojí do mimoškolních akcí,
které škola každoročně připravuje a co by asi bylo dobré zdůraznit, je to, že za tyto akce rodiče
nemusí platit.
Hned v lednu probíhala recitační soutěž ve třech kategoriích, v nichž prvá místa získala
Veronika Adamcová, Ludmila Procházková a Jakub Hochman. Únorovou pěveckou soutěž děti
trochu podcenily, takže oceněno bylo méně dětí, nicméně první místa si vyzpívaly Lucie Málková
a Michaela Valentová. Třetí ze soutěží byla nazvána "Všeználek" a jak již název naznačuje,
prověřovala získané školní vědomosti. Účastnilo se jí šest dětí a mezi dalšími školami získaly
sobíňovské děti 7. místo. Některé otázky se dětem zdály těžké, nicméně děti ze škol, které se
umístily před nimi, je zřejmě zvládly. Snad příště dopadneme lépe.
K trvalým aktivitám patří každé pondělí sportovní hry a po nich výtvarný kroužek.
V březnu vynášely děti do Doubravy "Morénu" a v rámci akce "Čistá Vysočina" uklízely
několik míst v obci, veřejně vystupovaly při oslavě "Dne matek" a "Noci kostelů" i tradičně při
setkání seniorů. Řada podobných akcí za jejich přímé účasti pak probíhala koncem roku. Ve výčtu
už chybí snad jen pochodové cvičení a školní výlet do Jihlavy, kde je zaujaly podzemní prostory a
po návratu vystoupení v sopotském kostele.
Naopak děti mohly v průběhu roku zažít programy, které byly připraveny pro ně – byly to
návštěvy divadelních představení v Jihlavě a Chotěboři či návštěva kina ve Ždírci, ukázka výcviku
dravců, exkurze na Markvartice spojená s návštěvou provozovny pana Ptáčka, dopravní výchova,
přehlídka bubnů, kterou připravil L. Vídeňský, dále Noc duchů spojená s lampionovým průvodem.
Nejvíce času dětí zabrala příprava Adventu – zkoušky pěveckého kroužku začaly již v říjnu,
ale hlavní přípravy probíhaly v posledním týdnu listopadu. Děti na kroužku ručních prací vyráběly
drobnosti, které se pak prodávaly, zdobily se vánoční stromečky ozdobami ze slámy, z vizovického
těsta, papíru nebo korálky. V sobotu l. 12. Odpoledne, pak zpívaly děti v sopotském kostele a i pro
ně to byl velký zážitek – Petra Adamcová toto vystoupení okomentovala stručně a výstižně „ kostel
byl tak plný, že se tam ani lidi nemohli vejít. Odzpívali jsme všechny písničky a lidé nás odměnili
velkým potleskem. Měli jsme z toho všichni velkou radost. “ Na návsi byly opět stánky s
občerstvením a ve škole probíhal malý vánoční trh. Druhé vystoupení pak měly děti ještě před
kostelem, při něm zazpívaly "Půlnoční", s níž má velký úspěch Václav Neckář. Zdá se, že Advent
se úspěšně zařadí mezi tradiční sobíňovské akce.
Do vybavení školy přibyly otočné židle k počítačům, interaktivní program pro tabuli –
přesněji elektronická učebnice vlastivědy a konečně skákací trampolína s ochrannou sítí.
Základní školu navštěvuje celkem 30 dětí – škola je dvoutřídní s pěti odděleními, kam
dochází 13 chlapců a 17 dívek.
Ředitelkou základní školy je Mgr. A. Stará, učitelkou Mgr. J. Málková, o stravování se
starají L. Málková a I. Procházková, s účetnictvím pomáhá Stanislava Chmelíková a pořádek ve
škole udržuje M. Němcová. Vedoucí učitelka mateřské školky je V. Říhová, s níž spolupracuje V.

Čepová. Do školky dochází celkem 26 dětí.
Obecní knihovna
Knihovnu i v letošním roce spravoval Jan Průcha, kterému vydatně pomáhá i jeho manželka.
Knihovní fond obsahuje k poslednímu dni roku 3 568 registrovaných knížek, mezi kterými si
čtenáři mohou volně vybírat. Nově přibylo 206 knih, z toho nově koupených bylo 31, za ně bylo
vydáno 3 781 Kč. Dále přibylo 408 brožovaných výtisků knížek z edicí Rodokaps, Večery pod
lampou, Harlequin a Karavana. Tyto knížky do knihovny darovali občané Sobíňova. Vyřazeny byly
53 knihy. Od počátku roku měla knihovna zaregistrováno 39 čtenářů, z toho 7 dětí do 15 let. V
letošním roce činil registrační poplatek 50 Kč, tyto peníze jsou používány na nákup nových knih.
Z okresní knihovny v Havlíčkově Brodě bylo zapůjčeno 650 knih a z knihovny ve Ždírci dalších 62
knih. V letošním roce byly pořádány pro neprofesionální knihovníky dva střediskové aktivy v
Havlíčkově Brodě. K poslednímu dni roku navštívilo knihovnu celkem 719 osob, půjčeno bylo
2867 knih, z toho 250 knih pro děti. Nejpilnějšími čtenářkami byly paní Vašíčková, paní Vomelová
a paní Říčanová spolu s panem Kodýmem, ti si půjčují 200 až 300 knih v roce. V letních měsících
je knihovna otevřena ve středu, ve zbývajících měsících pak i v neděli.
Sbor dobrovolných hasičů
I v letošním roce jsme mohli sledovat, jak bohatou činnost naši hasiči vykazovali. Začínala
na jaře, kdy se nejmladší hasičtí adepti zúčastnili okrskové soutěže v Krucemburku, kde si mladší
i starší družstva vybojovala postup do okresního kola konaného v květnu v Havlíčkově Brodě. I
tady se mladším podařilo vystoupit na stupínek nejvyšší.
Havlíčkobrodské turné probíhající celou sezonu je vlastně seriál pěti soutěží, které se konají
na různých místech našeho okresu. Získané body z jednotlivých soutěží pak určí zařazení
jednotlivých sborů, ten náš skončil na 16. místě.
V létě nechybělo soustředění mladých hasičů v Branišově, kde se připravovali na
nadcházející ročník hry Plamen, který začal na podzim v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Potěšil
výkon staršího družstva, které si svým prvním místem zajistilo dobrou startovní pozici pro příští
jaro. Součástí této soutěže byl také závod jednotlivců, kde v každé kategorii chlapců a dívek mezi
vítězné sobíňovské se dostal pouze jediný závodník z jiného sboru. V listopadu dosáhli naši mladí
hasiči na celorepublikové soutěži jednotlivců krásného výsledku a přivezli si zlato, stříbro a další tři
skvělá umístění. Děti se také zúčastnily soutěže ve Vepříkově, kde sice loňské zlato neobhájily, ale
na stupínku vítězů nechyběly.
Dne 23. června uspořádali u nás hasiči Sobíňovský pohár. Dopoledne proběhlo ve znamení
dětských požárních útoků, odpoledne patřilo dospělým. Na domácí půdě se se vedlo dívkám, které
si vybojovaly druhé místo. Dospělí před tímto Pohárem již absolvovali také okrskovou soutěž
v Rovném a noční pohárovou soutěž ve Vepříkově.
Naši hasiči se dále pravidelně účastnili i netradičních soutěží, které se konají v Údavách,
ve Svinném a Podmoklanech. Obdobná soutěž proběhla v Nové Vsi, odkud si hasičská mládež
přivezla Pohár starosty obce Nová Ves u Chotěboře.
Dobré výsledky byly nepochybně podloženy dobrou fyzickou přípravou ve fitnesscentru
v Chotěboři i naší tělocvičně i účastí na různých turnajích. Své si kromě soutěží vyžadovala oprava
techniky i údržba překážek
K zajímavé akci také patřil závod dračích lodí na rybníku Řeka, kde se našim hasičům
a sokolům, jen o vlásek nepodařilo postoupit do finálové jízdy.
I v letošním roce naše zásahová jednotka měla napilno - několikrát vyjížděla poskytnout
technickou pomoc a byla přizvána k pátrání po pohřešované osobě. Samozřejmě nechyběl nutný
výcvik, školení a oprava výstroje.

Svou dobrou připravenost a vytrénovanost prokázali hasiči při požáru chalupy rodiny
Fialových na Hlíně (čp. 125), ke kterému došlo 5. listopadu okolo 16. hod. a druhého požáru V
Huti, kde v devět hod. dopoledne 21. prosince začalo hořet u našich přátel - rodiny Hemrových (čp.
108). Oba požáry zřejmě způsobila vadná elektroinstalace. Díky rychlému a profesionálnímu
zásahu hasičů byl oheň úspěšně zvládnut, ale jeho úplná likvidace trvala zhruba 4 hodiny.
Odhadovaná škoda v prvém případě činila 500 tis. Kč, ve druhém 1 mil. 200 tis. Bylo dojemné
vidět, jak přátelé ihned podávají pomocnou ruku a pomáhají překonat ty nejhorší minuty. Je
skličující procházet okolo obou spálenišť a můžeme se jenom těšit, že s příchodem jara začnou
opravné práce a na oba požáry zůstane jenom vzpomínka.

Tělovýchovná jednota Sokol
Fotbalový tým Sokola Sobíňov se v sezoně 2011/2012 nedokázal zachránit v okresním
přeboru a po pěti letech se musel opět vrátit zpět do soutěží III. třídy. Před námi se umístila Leština,
Mírovka, Lipnice nad Sáz., Staré Ransko, Ledeč nad Sáz., Golčův Jeníkov, Lípa, Světlá nad Sáz.,
Rozsochatec, Jeřišno, Ždírec nad Doubr. a Přibyslav. Branku v uplynulé sezoně hájili P. Veselý
a Z. Wasserbauer. Všech 26 zápasů sezony odehráli T. Štěrba a V. Starý, o jeden start méně pak
D. Říčan. Dvacetčtyři zápasy sehráli Z. Němec, J. Petruželka a M. Vopršal. Nejlepším střelcem
sezony se s osmi brankami stal T. Štěrba, sedm jich dali P. Kafka a Z. Němec, šest golů vstřelil
V. Starý. Nejproduktivnějším hráčem byl M. Ondráček.
Po první sezoně havlíčkobrodské třetí třídy skončil Sobíňov na čtvrtém místě tabulky, před
ním se umístily družstva Veselého Žďáru, Dolního Města a Okrouhlice. Své fanoušky potěšili
fotbalisté vítězstvím nad Hněvkovicemi, Havlíčkovou Borovou a Tisem. V sobíňovském dresu se
objevilo celkem devatenáct hráčů. Nejlepším střelcem podzimu byl Z. Němec, který vstřelil devět
golů, šest jich umístili T. Štěrba a J. Petruželka, kteří se tak podělili o druhé a třetí místo.
Po delší odmlce se podařilo dát dohromady skupinu dětí, které projevily zájem o hraní
kopané. Na pravidelném tréninku v úterý a ve čtvrtek se jich scházelo 18. Děti vedou trenéři: Z.
Němec, V. Vepřovský a D. Vrána – od září již na ně čekaly prvé zápasy. Ty prvé se jim poněkud
nevydařily, ale to je zřejmě cena, kterou platí všichni nováčci. Jejich podzimními soupeři byli
mladší žáci z Vísky, Libice nad Doubravou, Pohledu a Lučice.

Matrika
Naše obec má celkem 694 obyvatel, z toho je o něco více mužů – 354, proto také asi máme
tolik svobodných mládenců. Tabulka věkové struktury, která je uložena v příloze, ukazuje poměrně
velkou vyrovnanost věkových skupin a je příjemné, že dětí do l5 let je 66. Počet obyvatel, kteří se
dožili více jak 66 let již zvolna klesá, ale za to věku mezi 86 až 95 lety se dožilo 6 občanů. Pokud
jim bude sloužit zdraví, mohli bychom za několik let oslavovat, alespoň u jednoho z nich stoleté
narozeniny. Celkový věkový průměr mužů činí něco přes 40 let u žen to je o jeden rok více.
Obytných domů máme 284 a už jenom jeden v Sopotech je v nedobrém stavu. Několik chalup se
využívá k rekreačnímu pobytu a mnohá z nich se dočkala oprav a úprav, takže rozhodně není
vzhledu obce ke škodě. Malá chatařská kolonie se rozrostla za Babínem. Mimochodem rekreačních
objektů máme celkem padesát osm. Třináct obyvatel Sobíňov opustilo, ale nově se přihlásil stejný
počet osob.
Svá kulatá výročí oslavilo letos celkem 27 seniorů : – 70 let života oslavili Jan
Zvolánek, Miloslav Janáček, Jiří Hájek, Vlasta Sváčková a Vladimír Blažek. O pět let více pak
Zdenka Jakubíková, Viktor Starý, František Hejkal, Marie Kudláčková, Jarmila Kociánová, Jana
Dvořáková, Jaroslav Cejnek, Milan Janáček a Bohumila Jelínková. Osmdesáti let se dožili Libuše
Ondráčková, Miloslava Kafková, Božena Dymáčková, Marie Hamsová, Alena Holubářová,
František Křivský. Osmdesát pět oslavili letos – Anna Fialová, Josef Uchytil, Jan Křivský, Věra

Jandová, Věra Uchytilová a Bohumil Říčan.
Počet obyvatel Sobíňova příjemně zvýšilo 8 nově narozených dětí: Ema Štejnarová, Denisa
Matějková, Sofie Skokanová, Daniela Zvolánková, Tomáš Bohuněk, Eva Vytisková, Alexej
Stěpanov a Dominika Žwaková.
Rozloučili jsme se se Zdeňkou Hejkalovou, Karlem Kociánem, Antonínem Ilichem a
Karlem Dvořákem.
Nové domy nám přinese až v příštím roce začínající výstavba "Na Sadě".
Několik slov starosty na závěr
„ Letos nebylo mnoho věcí, které by byly výrazně viditelné, ale přesto jsme se zase o kousek
posunuli dopředu.
Více než rok splácíme úvěr na kanalizaci a 1,7 mil Kč jsme již splatili. Podařilo se prodat
parcely "Na Sadě" a dotáhnout vystavení stavebního povolení z předcházejících let do zdárného
konce i úspěšně je zkolaudovat. Zbývá nám dodělat podklad pro komunikaci a stavebníci mohou
stavět. Potěšitelné je, že se celá výstavba Na Sadě jenom minimálně dotkla života v obci.
Činnost v obci se rozvíjí i samovolně, mnoho občanů projevuje vlastní iniciativu a svým
příkladem a svou šikovností dovedou strhnout i ostatní. Začíná to prostým úklidem kolem svého
bydliště, úklidem či vylepšením veřejných prostranství, pokračuje to ukázkou své dovednosti a
končí třeba organizováním akcí pro ostatní.
Potom jsme hrdi na mladé hasiče a hasičky, kteří nás úspěšně reprezentovali na celostátním
přeboru jednotlivců, na šikovné nadšenců zabývajícími se svými koníčky, ať už jde o historii,
modelářství nebo renovaci veteránů, na slavnostní a velice zdařilé zahájení adventu, na koncerty v
kostele, na vyrábění ozdob z korálků i na nově osvětlený vánoční strom na návsi. Pro někoho to
jsou jenom maličkosti, ale z nich se skládá život a každá maličkost, která přináší radost a
uspokojení svému okolí, je přínosem. Díky proto patří všem občanům, kteří svým přístupem
obohatili náš život, udělali radost nebo pomohli či podpořili činnosti v obci. “

OOO

