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ÚVOD
Na počátku roku postoupilo jednání trojkoalice k personálnímu obsazování
ministerstev a ti, kteří se zajímali o veřejné dění, se pokoušeli odhadovat, jak se
zachová prezident republiky, který nejenom, že váhal se jmenováním premiéra,
ale také naznačoval, že bude zasahovat do jmenování ministrů. Prvé pochyby
byly rozptýleny 17. ledna, kdy konečně byl premiérem jmenován Bohuslav
Sobotka, který musel ještě na poslední chvíli hledat vhodného minstra pro
ministerstvo sociálních věcí a práce. Vláda pak byla prezidentem republiky
jmenována ve středu 29. ledna. Dne 18. února požádala o vyslovení důvěry k ní.
Špatnou zprávou bylo, že naši republiku trápila vysoká nezaměstnanost – přes
600 tis. lidí a také se hovořilo o tom, že chudobou začíná být ohrožováno velké
množství občanů i rodin s dětmi, pro které někteří rodiče neměli prostředky na
to, aby jim zaplatili obědy ve školní jídelně.
Velkou událostí v únoru se staly zimní olympijské hry, ve kterých naši
sportovci získali dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile.
Koncem února meteorologové ohlašovali předčasný nástup jara a letošní zimu
označili jako nejteplejší za posledních 80 let. Mimochodem začínali jsme si
zvykat, že po několik následujících let nám bude jaro začínat 20. března.
Velikou pozornost vzbudily události na Ukrajině - demonstrace na Majdanu,
odvolání prezidenta Janukoviče či březnové události na Krymu, který vojensky
zabralo Rusko. Mnoha z nás to připomenulo rok 1968, kdy sovětští vojáci nám
přinesli „bratrskou pomoc“. Destabilizací byly následně ohroženy východní
a jihovýchodní části Ukrajiny a vůbec už nebylo příjemné sledovat vzájemná
obviňování politiků, vyhlašování sankcí proti Rusku a naopak jeho skoro
vyhrožování Západu. Když už v půli července to vypadalo, že povstalci budou
ukrajinskou armádou poraženi, bylo raketou sestřeleno malajské letadlo nad
rusko-ukrajinskou hranicí.
Události na Ukrajině zaměstnávaly světovou politiku i média opravdu dosyta.
Rusko se ukázalo jako stále nebezpečná velmoc, což je snad jediné pozitivní
zjištění pro Západ – být po pádu Železné opony stále ve střehu. Bohužel pro nás
se některé české politické špičky, především prezident, začaly stavět na stranu
Ruska, což našemu mezinárodnímu statutu v EU a NATO opravdu nepomůže.
Protiváhou může být zářijové zvolení generála Petra Pavla vysokým
hodnostářem Severoatlantické aliance.
Nový problém se vyskytl v Africe, konkrétně v západní části, kde propukla ve
velkém ebola. Obyčejní lidé v klidu pohodlného domova někde za mořem tyto
informace moc nevnímali, dokud se první případ neobjevil koncem září v USA
a ve Španělsku. Počátkem podzimu ale epidemie celosvětově odeznívala,
alespoň v tisku.
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První měsíc školy byl ve znamení úsměvných výmluv politiků k nemožnosti
přijmout protikorupční zákony od iniciativy Rekonstrukce státu, stále se
vracejícího babího léta a smrti bratrů Reynkových z Petrkova.
V říjnu se konaly obecní volby s mizernou účastí (44,5 %) a ve třetině země
ještě volby senátní. Vládnoucím stranám se opět nepodařilo v kampani
promítnout celorepubliková témata, jakoby zapomněly, že se zde volí dle úplně
jiného klíče. V témže měsíci se české, a dokonce i asijské, veřejnosti zase ve své
nádheře připomenul prezident Miloš Zeman během návštěvy Číny, kde spíše
prezentoval zájmy horních deseti podnikatelů než avizovaných dolních deseti
milionů obyvatel Česka. A když se vrátil, vyznamenal se na udílení
vyznamenání v rámci 28. 10. na Hradě. Kamarádi dostali medaile za zásluhy
a mnohé diváky pobouřil příchod jednoho z nich (Robert Sedláček, autor
adorujícího dokumentu o Zemanovi) v mikině. Vše završil v „Hovorech z Lán“
pro Český rozhlas o pár dní později, kde se nebál mluvit povýšeně a silně
vulgárními výrazy. Společnost se opět rozdělila s názory na jeho chování, což
samozřejmě Zeman sledoval. Přesto to přehnal. Jeho popularita v listopadu
klesla ke 30 % (například staří lidé, co jej dříve podporovali, odmítají vulgaritu
jako takovou) a během oslav 17. listopadu jej mnohatisícový dav vypískal na
podiu. "Nebojím se vás, jako jsem se nebál před pětadvaceti lety," byla jeho
unáhlená reakce a ukázala jej v celé nahotě. Celkově řečeno má prezident
v tomto období kvalitní pozici – slabý premiér Sobotka mu neumí odporovat
a média mu dávají velký prostor, takže se vyjadřuje doslova ke všemu (islám,
zahraniční politika, kultura,…), i tam, kde ničemu nerozumí. Zbývají tedy
obyčejní lidé a ti umí dát najevo, že Zemanův směr politiky se neshoduje
s většinovým názorem. Snad tomu pomůže i slavnostní odhalení busty Václava
Havla v americkém Kongresu a ujištění premiéra, že neopouštíme letitou českou
politiku podpory lidských práv. Snad to bude pravda, činy zatím mluví o opaku.
Co se týče světového dění za hranicemi sebestředného Česka – Rusové brojí
a provokují Západ, ale jejich ekonomika (minimálně co se týče rublu) padá díky
sankcím a levné ropě. Islámský stát, děsivá to podoba militantního islámského
fundamentalismu, uvrhla Irák a okolí do chaosu. Staletý boj o opravdovou
podobu Islámu tak nabral v dnešním světě silně barbarské rysy. Problém je, že
mnozí fanatici svému počínání upřímně věří, ale vůdcům jde nejspíše jen
o peníze z ropy. Počátkem listopadu prohrála demokratická strana amerického
prezidenta volby, čímž většinové zastoupení v obou komorách Kongresu získali
republikáni. USA delší dobu řeší neschopnost spolupráce obou stran a ty nyní
konečně musí nalézt společnou řeč, aby si státy uhlídaly akceschopnost. Číňané
se stále snaží o světový primát a nyní díky Zemanovi jim v tom pomůže i nový
seriál Krteček a panda.
Poté přišly Vánoce, lidé sháněli dárky zase na poslední chvíli, což potěšilo
prodejce, ale už ne doručovatele. Zjistilo se, že prosinec a s ním 9 měsíců dříve
bylo nejteplejších v dějinách měření vůbec. Sníh totiž napadl až po svátcích.
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LEDEN
Prvé dny ledna se velice podobaly těm prosincovým a přesto, že bylo spíš
zataženo a větrno, neodradilo to naše místní sportovkyně od pěších túr - Jaruška
Černá z Hlíny za 3 odpolední hodiny odšlapala v okolí Sobíňova 15 km a hned
4. 1. v putování pokračovala. Také naše sobíňovské děvenky se vydaly na své
pravidelné výšlapy – snad aby si potrénovaly před Dymáčkovým memoriálem
nebo z prosté radosti z pohybu.
V úterý 7. 1. bylo možné po delší době zahlédnout silniční kontrolu
automobilů, která probíhala před kulturním domem, někteří z řidičů si ji
zažívali po poměrně dlouhou dobu.
Obecní rozpočet

Nicméně daleko důležitější bylo, že započalo
hospodaření obce podle loni schváleného rozpočtu,
který proti minulému ve výši 6 mil. 897 tis. Kč poněkud
posílil na 7 106.700 Kč. Snad nebude na škodu, pokud
budou připomenuty některé položky – tak mezi
daňovými příjmy, které by měly činit celkem 6 160 000
Kč, nejvyšší položky představovala daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti – 1 050 000 Kč, daň
z příjmů právnických osob 1 400 000,- Kč a daň
z přidané hodnoty ve výši 2 830 000 Kč. Obyvatelé obce
přispěli do tohoto oddílu daní z nemovitostí ve výši 320
000 Kč, poplatkem za likvidaci odpadu 300 000 Kč
a poplatkem ze psů, který činí 8 000 Kč. Výherní
automaty přinášejí do rozpočtu 70 000 Kč. Nedaňové
příjmy byly plánovány ve výši 811 500 Kč. K nejvyšším
položkám patřily příjmy z lesního hospodářství, přesněji
pronájmu lesa – 310 000 Kč, stočné 280 000 Kč
a pronájem Kulturního domu 150 000 Kč. Dotace na
výkon státní správy představovaly 125 200 Kč. Ve
výdajové části bylo plánováno na místní komunikace
445 000 Kč, z toho příspěvek na veřejnou autobusovou
dopravu činil 45 000 Kč. Na provoz kanalizace bylo
vyčleněno 500 000 Kč, dotace na provoz školy činí 570
000 Kč a na kulturu byly stanoveny 43 000 Kč. Veřejné
osvětlení stojí obec zhruba 160 000 Kč a péče o veřejnou
zeleň 65 000 Kč. Drahá je likvidace odpadu, která si
vyžádá 395 000 Kč. Částka je vysoká, ale likvidace všeho
odpadu je dobře organizována a obec tak zůstává čistá.
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Trochu nám to kazí asi někteří turisté a několik
nepořádníků, kteří si svůj osobní odpad neodnášejí
a zanechají ho okolo laviček nebo informační tabule.
Výdaje na veřejnou správu činí 3 379 340 Kč a splátky
půjček pak 1 450 360 Kč.
Pozemkové úpravy
v katastru obce

Obecní
zastupitelstvo

Ve středu 15. 1. se konala v kulturním domě veřejná
schůze sobíňovských občanů, kterých se nějakým
způsobem budou týkat důsledky komplexních
pozemkových úprav v katastrálním území obce, jež
bude uskutečňovat pobočka krajského Pozemkového
úřadu sídlící v Havlíčkově Brodě. Účastníci byli
seznámeni s účelem, formou a předpokládaným
obvodem pozemkových úprav. V závěru jednání byl
zvolen sbor zástupců vlastníků dotčených pozemků
v Sobíňově a Malochyni. Přítomni byli vyzváni, aby
později kladně reagovali na pozvánky k podrobnějším
jednáním, která budou probíhat nejméně po dva roky.
Trochu jsme postrádali ozvučení, protože mnozí už
nemají sluch jako za mlada.
Vzhledem k předchozí veřejné schůzi se konalo
zasedání zastupitelů mimořádně až následujícího dne.
Starosta obce v úvodu jednání seznámil zastupitele – na
základě jejich požadavku z minulého jednání – čeho se
týkají dvě největší položky v části věnované veřejné
správě. Analýza byla vyčerpávající a zastupitelé k ní
neměli připomínky. Mimo jiné se dozvěděli, že příjmy
od občanů kryjí náklady na likvidaci odpadu jen ze 75 %
a příjmy ze stočného pak z 52 %. Poněkud nepříjemně
znělo, že stočné zřejmě v budoucnu poroste. Dále
informoval starosta obce o drobných změnách
v územním plánu obce, které obecní pokladnu stály
kolem 38 tis. Kč. Třetí bod jednání se týkal Místní akční
skupiny Havlíčkův Brod, mezi jejichž 61 subjektů patří
i naše obec. Tyto subjekty se v ní sdružují proto, aby
měly snadnější přístup k dotacím. Dotace by měla např.
pomoci ke vzniku cyklostezky. V různém se zastupitelé
dozvěděli, že do letošního rozpočtu se podařilo obci
převést 300 tis. Kč, dále že bude třeba provést
rekonstrukci tělocvičny ve škole, která je hojně
využívaná, že inspekce prováděna na naší čističce
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dopadla dobře a byla spojena s pochvalou. Pan Sodomka
informoval o možnostech koupě nového traktoru; starý
za několik let už bude možné zařadit mezi veterány.
Podrobnější informace slíbil připravit na příští zasedání
zastupitelů. Starosta obce byl požádán o to, aby zjistil,
jaká bude předpokládaná budoucnost využívání
Kulturního domu a zda budou i nadále pokračovat
diskotéky. Případně, jak se svými kulturními domy
nakládají okolní obce. Paní Krčová informovala
o vánoční výstavce stromků, kde jsme se umístili na 12.
místě, dále připomenula, že letos uplyne 100 let od
první světové války a také by měl být vzpomenut
významný místní rodák divizní generál J. Janáček,
pochovaný na novém hřbitově.
Zápis do školy

Zápis nových prvňáčků se konal v úterý 21. 1.
a odpoledne – dostavilo se k němu 6 chlapců a 6 dívek.

Schůze hasičů

Dne 25. 1. se konala jako obvykle výroční členská schůze
našich hasičů, na níž se hodnotila činnost sboru v
uplynulém roce. Stejně jako v předchozích letech její
průběh prokázal, že hasiči patří mezi naše nejaktivnější
organizace.

Počasí

Tři prvé týdny ledna, více než zimní měsíc, připomínaly
podzimní počasí s několika skoro jarními dny. Ranní
teploty se pohybovaly od 0 do 6 °C, čas byl proměnlivý
a užili jsme si deštík, vítr, mlhy, jasno i polojasno se
sluncem. Zimu připomenula občas jinovatka nebo slabý
poprašek. V trávě zůstávaly chudobky a rozkvétaly
čemeřice. Přes cíp zahrady se mi mihnul hranostaj a na
louce srnky. V úterý 21. 1. ráno se zdálo, že příjemné
počasí bude pokračovat, ale zatáhlo se a začal padat sníh
a následující ráno už bylo bílé. Sníh vydržel do konce
měsíce spolu s mrazivými rány; většinou bylo zataženo
a slunce se ukázalo jen občas. Zdálo se, že konečně
začala zima.
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ÚNOR
Dymáčkův memoriál Na počátku měsíce pokračovalo nevlídné počasí –
zatažená obloha a vítr vítaly v naší obci v sobotu 1. února
turisty, kteří na ně nic nedali a vydali se na tři trasy.
Mohli ujít 10 a 20 km, případně si zvolit trasu podle
svých představ a fyzických schopností. Kratší trasa vedla
přes Dolní Sokolovec a Nový Studenec, delší pak přes
Bílek, Libici a Nový Studenec. Start i cíl, jako vždy, byly
v hostinci u Štefana. Každý účastník obdržel popis trasy
a mapku a v cíli pro něj byl připraven pamětní list
a občerstvení. Již 20. ročníku Memoriálu se zúčastnilo
201 turistů, nejvíce jich bylo ze Sobíňova (58)
a Havlíčkova Brodu (47). Menší skupinky přijely z Prahy,
Kutné Hory, Hustopeče, Hulína a Českých Budějovic.
Nejstaršími účastníky byli Kvetoslav Luniktzer
z Popradu a Naďa Simunová ze Šlapánova.
Obecní
zastupitelstvo
Ve středu 19. 2. se konalo obecní zastupitelstvo, které
mělo na svém programu k projednání tři body.
V kontrole úkolů z minulého zasedání se probírala
koupě nového traktoru; jeho potřebné vybavení bylo
jasné, takže bylo ověřováno celkem 8 nabídek. Traktor,
který by vyhovoval potřebám obce, by stál 1–1,5 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že obec připravuje řadu akcí, které
budou potřebovat dosti značné finanční zajištění, bylo
rozhodnuto, že jeho případná koupě by připadala
v úvahu až ve druhé polovině roku a mohlo by o ní
možná rozhodovat až nové zastupitelstvo. Obec zjišťuje,
které pozemky v jejím vlastnictví dnes užívají někteří
sobíňovští občané. Jejich rozloha představuje zhruba
2500 m² a v případě zájmu o jejich koupi by se 1 m²
prodával za 20 Kč. Pamětní deska k uctění gen.
J. Janáčka se nebude vzhledem k minulosti obstarávat,
spíše by asi byla na místě omluva alespoň žijícím
potomkům jeho rodiny. Bylo objednáno zrcadlo do
nepřehledné zatáčky v Sopotech, jeho cena činí cca 5 tis.
Kč. Zastupitelé schválili odprodej mokřiny pod
Zahájským rybníkem A. Málkovi, který by tu
v budoucnosti chtěl zřídit rybník. Škoda, že se
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nezvažuje možnost obnovení Špetlovského rybníka na
Doubravě. V závěru jednání byli zastupitelé seznámeni
s tím, o jaké dotace bude obec žádat. Prvá z nich se
týkala zajištění akcí, které chce obec připravit k výročí
obce. Opět padla připomínka, že by bylo dobré, kdyby
o jejich koordinaci jednala „kulturní komise.“ Obec by
dále ráda uskutečnila určité úpravy hřiště V Pískových,
zdá se, že by bylo vhodné postavit okolo hřiště bednění,
které by chránilo plot a při postavení košů, by se tu
mohla hrát i košíková. Náklady představují částku 100
tis. Kč, které by dotace hradila ze 70 %. Další dotace by
byla potřebná na rekonstrukci kuchyně mateřské školky,
jejíž zařízení se nezměnilo od r. 1978. V tomto případě
by potřebných 168 tis. Kč mohlo být uhrazeno z 50 %
případnou dotací. Asi by všichni sobíňovští občané
přivítali výstavbu chodníku podél okresní silnice, na
kterou by bylo možné získat dotaci, která by jeho
výstavbu uhradila z 85 %. V závěru bylo podána
informace o dovybavení dětského hřiště ze soukromých
prostředků a dalších možnostech třídění odpadu.
Zastupitelé opět hledali cesty, jak učinit atraktivnější
docházku dětí do školy i školky. Je tak trochu absurdní,
že ve městech chybí školky a u nás naopak děti, které by
do nich docházely.
Různé

Ve čtvrtek 13. 2. přijela do obce pojízdná čistírna peří,
která své služby poskytovala od 10 do 17 hod. Na sobotu
22. 2. svolávali naši hasiči brigádníky, kteří měli
upravovat případnou budoucí část cyklostezky od
stromových a keřových náletů. U hájenky se jich sešlo
okolo sedmnácti. Na konci února si mohli sobíňovští
občané na vývěsní tabuli přečíst anonymní postěžování
si jednoho z místních seniorů na to, že obec
nepřipravuje více akcí pro seniory – jako tomu je
v jiných obcích – a že mladí posílají své seniory do
domova důchodců. Snad mu jeho dopis pomohl
v osobních problémech a ulevilo se mu. Těžko dopis
komentovat – stáří občas není jednoduché a každý se na
něj musí připravit sám a také si najít budoucí koníčky
pro přebytek volného času. Obecní úřad pořádá setkání
důchodců, při kterém mimochodem zůstává hodně
židlí prázdných, ale hlavně nemá v náplni práce péči
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o starší generaci. Na vesnici si prostě volný čas musíme
organizovat sami tak, jak to dělají hasiči, sokolové
i někteří občané připravující např. výtvarné dílny.
Počasí

Letošní zima byla mimořádně teplá, nejteplejší za
posledních 80 let a zdá se, že trvala pouhé dva týdny.
Také únor nebyl jiný, ranní teploty se pohybovaly okolo
nuly a jen občas klesly na –4 °C. Jen na jeho počátku
trápila namrzlá cesta auta, která musela počkat na její
posypání. Počasí bylo jinak dosti proměnlivé – užili
jsme si zataženou, ale i krásně modrou oblohu, něco
větru i jinovatku a jen nepatrně dešťových kapek. Snad
ani nepřestaly kvést chudobky, ke kterým se přidala
čemeřice, talovíny, sněženky, bledule, kočičky a jehnědy.

BŘEZEN
Obecní ples

V pořadí již 28. obecní ples pořádala v sobotu obec
společně s hasiči. O dobrou náladu se starala skupina
Amix, pro účastníky plesu byl zajištěn jak svoz, tak
i rozvoz. Letošní vstupné činilo 100 Kč. A jako obvykle
nechyběla ani bohatá tombola.

Úklidová brigáda

V sobotu 15. 3. se uskutečnila brigáda na jarní úklid
obce. Sraz účastníků byl v 9.00 hod. u staré hasičárny.
Těch, co na výzvu slyšelo, byly skoro dvě desítky. Úklid
probíhal poblíž hájenky. Mimochodem – k lavičkám
přibývají postupně pěkné koše na odpadky. Škoda, že je
nevyužívají návštěvníci hráze, odpadků na ní přibývá až
nepříjemně rychle. Skoro jako by si tu lidé chystali
černou skládku a zapomínají, že po nich někdo musí
uklízet. Také na Hrázi se likvidovaly náletové dřeviny.
Následující středu dodávka s amplionem ohlašovala
typickým vyvoláváním „kůže, kůže“ výkup králičích
kožek. V pondělí 24. 3. mohli občané Sobíňova začít
s placením poplatků ze psů, vodného a stočného; platby
bylo třeba uhradit nejpozději v září.
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Různé

Počasí

V pondělí 3. 3. se našlo v blízkosti Sobíňova horské kolo,
informace o něm bylo možné získat na obecním úřadě.
V úterý 11. 3. prodávalo ZD Mrákotín před obecním
úřadem chlazené krůty, jak půlky tak i celé. Za 1 kg
počítal prodejce 88 Kč. Své služby nabídla také firma
Baron, dokonce navíc s 30% slevou. Tato firma nabídla
veškeré kamenické práce a také opravy pomníků na
místním hřbitově. Opět začal prodej kuřic – zájemci
o ně mohli v pátek 14. 3. a využít nabídku pana
Svobody, který prodával 16týdenní kuřice. Prodej se
uskutečnil na obvyklém místě před obecním úřadem. Za
kuřici požadoval 145 Kč. Krásné počasí na konci měsíce
opět lákalo k dalším pracím na zahrádce, kde přibývaly
narcisy a hyacinty. Někteří již opékali s dětmi buřty, jiní
přiměřeně vybavení svetry a bundami
zkoušeli venkovní posezení při kávě nebo vínku. Mnoho
práce vynaložili v tomto měsíci především naši hasiči na
úpravách cesty od hájenky až po kraj katastru obce.
Nejchladnější ráno měsíce bylo 11. března, kdy teploměr
ukázal –4 °C, po jedenáct rán se teplota pohybovala od
0 °C po –3 °C. Poslední sníh napadal a také hned roztál
24. 3. Počasí bylo proměnlivé, sprchlo asi sedmkrát,
občas se objevila mlha a jinovatka, také trochu foukal
vítr. Opravdu pěkných slunečných dnů bylo čtrnáct a na
nedostatek sluníčka jsme si tentokrát celkem stěžovat
nemohli. Astronomické jaro nastalo 20. 3. a podobně
tomu bude po dalších 10 let. I když v první jarní den
padaly v jiných místech teplotní rekordy, u nás bylo jen
polojasno, ale příjemně. Březen byl celkově vyhodnocen
jako nejteplejší za posledních 50 let.

DUBEN
Sobotní odpoledne

Sobota 5. 4. začínala šedivě zatažená a poměrně
chladná, takže se zdálo, že průběh velikonočního
jarmarku v Sopotech nebude právě příjemný. Opak však
byl pravdou. Jeho konání ohlašovaly již v týdnu
autobusy s dětmi, pro které byla připravena na faře
výstavka s velikonoční tématikou. Sobotní oficiální
13

program sice začínal již dopoledne, ale převážná část
návštěvníků se začala do farního areálu pomalu trousit
až odpoledne. Přicházeli pěšky, přijížděli auty
a využívali i vlakových spojů; po celé odpoledne
docházelo k jejich lehké obměně. Na sopotské návsi je
vítaly stánky se sušeným ovocem a kořením či suchými
jarními vazbami. Zřejmě nejvyužívanější stánek byl ten
s občerstvením, který nabízel grilované klobásky,
pstruhy, pivo či víno. Vlastní odpolední program začínal
průvodem, který vynášel smrtku na mostek přes
Doubravku. Protože panuje pověra, že smrtka musí
odplout po vodě, aby léto bylo pěkné, někteří se snažili,
aby nezůstala zachycena v mělké vodě o kameny.
Návštěvníci se pak vraceli na farní dvůr, kde si mohli
prohlédnout další stánky s výrobky ze zelinkavého
lesního skla, vyřezávanými perníkovými formami,
ozdobami z drátku a v budově fary s výstavkou
věnovanou velikonocům, keramice a hlavně pak
technikám zdobení velikonočních vajíček či perníčků.
V dolní části farní zahrady byly instalovány lavice
a stolky, kde se dalo příjemně posedět a případně si
pochutnat na amoletě smažené na ohýnku. Odpoledne
ukončila pohádka pro děti i dospělé a mše v kostele.
Bylo znát, že setkávání lidí - mezi kterými se proplétaly
děti i dobře vychovaní pejsci – kteří si mohli v poklidu
odpoledne mezi sebou povídat, probíhalo pohodově.
Malou atrakcí byla bryčka stále zaplněná zájemci
o svezení. Zpáteční cestou do Hutě jsem potkávala jak ji,
tak i kočárky s miminy. Ne každý směřoval na jarmark –
hasičský dorost trénoval v Sobíňově, aby dobře obstál
v nadcházejících soutěžích, jinde se štípalo a ukládalo
dřevo na zimu a hned přes cestu probíhala zabíjačka.
V domku na dolní křižovatce již leštili okna a jen
o kousek dál pokračovala velká výsadba smrků, které, až
vyrostou, budou asi další malou obůrkou. Je tak trochu
zajímavé, že někomu tato výsadba vadí s tím, že
podobný lesík se na vesnici nehodí. V Huti pak již bylo
poklidně a jenom v lípách se hlasitě ozývali ptáci.
Obecní
zastupitelstvo

Po měsíční odmlce se ve středu 9. 4. konalo zasedání
obecního zastupitelstva, které opět navštívili hosté,
navíc s některými připomínkami. Při kontrole úkolů
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bylo zastupitelům sděleno, že obec se žádostmi
o dotace zatím neuspěla, a to ani pokud se týkalo oslav
výročí obce. Dále starosta oznámil, že byl zadán projekt
na rekonstrukci kuchyně školy. Další bod se týkal
především hospodaření obecního úřadu; zastupitelé
neměli námitek k jednotlivým položkám účetnictví
a všechny schválili, podobně jako účetní podklady školy
a školky. Díky úpravě rozpočtových pravidel získala
v loňském roce obec opět do rozpočtu navíc něco
financí, takže se podařilo zaplatit všechny dluhy a obec
již splácí pouze úvěr, který získala na vybudování
kanalizace. Celkově činily loňské výdaje 6 679 029,- Kč
a splátka úvěru činila 1 290 360 Kč. Zastupitel J. Starý
vyslovil za dobré hospodaření úřadu uznání. Paní A.
Bartošová požádala o pronájem Dolečku, kde by ráda
chovala ovce. Jedná se o necelé 2 ha půdy a kromě
užitečného spásání trávy, by ovce podobně jako
zvířectvo ranče, oživily krajinu. Ve stejném místě
požádal o menší pozemek i majitel ranče. V důsledku
vydání nového občanského zákoníku bude třeba uzavřít
novou smlouvu na odvoz odpadu. Dále byla podána
informace o započetí prací na pozemkových úpravách
a v souvislosti s nimi, byly stanoveny i jisté priority,
týkající se místních komunikací a cest. Důležité je, že
cesty patřící do vlastnictví pana Kinského budou
převedeny na obec, který za ně dostane náhradu od
pozemkového úřadu. Byla poněkud upravena stará
kvalifikace místních cest, ty uvnitř obce budou
pokládány za místní komunikace, mimo obec půjde
o polní cesty. Počítá se s revitalizací Doubravky;
u hájenky by se měla obnovit hráz, aby vznikl malý
rybník a poldr pro zadržování vody v případě jejího
zvýšeného průtoku. V závěru byli zastupitelé seznámeni
se všemi akcemi, které se připravují k oslavám 630.
výročí Sobíňova.
Sběr železného šrotu Jako každé jaro byl na 14. 4. ohlášen svoz železného
šrotu. I letos se nasbíralo několik valníků.
Úprava katastru

Následujícího dne pracovníci katastrálního úřadu začali
chodit po hranici obce, aby společně s majiteli
příslušných pozemků provedli kontrolu zaměřených
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pozemků a jejich uvedení do patřičného stavu.
Různé

Na úterý dopoledne 4. 4. ohlásilo ZD Mrákotín další
prodej chlazených krůt – 1 kg za 88 Kč a kuřat za 68 Kč,
rovněž za kilogram. Prodej jako obvykle probíhal před
obecním úřadem. V Sopotech bylo instalováno v zatáčce
zrcadlo a jízda v těchto místech je již o něco
bezpečnější, máme naději, že i v Sopotech budeme mít
podobnou zastávku jaká je v Bílku, při cestě k čističce
budou vysazeny stromy, kterým příliš nevadí vysoká
spodní voda, a ke kulturnímu domu byly přistavěny
nové kontejnery na odpad. V pátek 11. 4. prodávala fa
Svoboda před obecním úřadem 16týdenní kuřice, jednu
za 145 Kč. Na 15. 4. ohlásil pan Vnuk čištění hrobů na
hřbitově, za metr čtvereční si účtoval 70 Kč. Rovněž
obnovoval zlatá a stříbrná písmena na nápisových
deskách. Ve dnech 24. až 28. byl pro potřeby údržby
vypínán postupně v jednotlivých částech obce elektrický
proud, aby bylo možné provést potřebnou údržbu
elektrické sítě

Výtvarná dílna

Ve večerních hodinách se na obecním úřadě sešli
všichni, kdo mají rádi výtvarnou činnost; tentokrát se
vytvářely věnce a aranžmá určená k vítání jara. Věnce se
vily z přírodních materiálů, základ některých tvořily
papírové podklady, na nichž se prodávají vajíčka.

Letošní jarní úklid

…probíhal také na Hrázi, kde pracovníci obce, a paní
Požárová na své části, odklízeli náletové křoviny a také
vzrostlé borovice. Uklizena tak byla i část dosud
zarostlé lípové aleje a celá Hráz se opět proměnila
k lepšímu. Na velikonoční svátky již jenom malé
hromádky popela připomínaly intenzivní úklidové úsilí.

Velikonoce

Loňské velikonoce byly chladné, ty letošní zase
podmračené, ale koledníkům počasí starosti nedělalo.
Již brzy ráno partička na kolech vyrazila po Hampejzu
směrem na Ransko. Vcelku se však dálo, že probíhaly až
příliš tiše. Ještě, že za vajíčko a čokoládu malí koledníci
svým koledováním připomenuli sváteční čas.
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Rej čarodějnic

Na poslední dubnový den byl na letním parketu
připraven pro děti Rej čarodějnic jinak zábavné
odpoledne spojené s večerním pálením ohně. Dospělí
slavili svátek čarodějnic kolem ohňů až večer; ve Ždírci
jej doplnili ohňostrojem, na který dohlédli i někteří
Sobíňovští. Byla to opět jedna z příjemných příležitostí
k tomu, aby se přátelé a známí sešli a v pohodě si
popovídali. Takové venkovské posezení u ohně, vůně
opékaných špekáčků, něco piva či vína a milá
společnost, se jen tak nedá nahradit.

Počasí

Dubnové počasí bylo opravdu proměnlivé, pouze dvě
rána 17. a 18. 4. byla mrazivá s jinovatkou,
u ostatních se ranní teplota pohybovala od od 2 do 11°C.
Užili jsme si něco deštíků – 14. a 15. 4. s trochou vloček
a 18. 4. si zase trochu zabouřilo. Obloha byla jasně
modrá, slunečná i polojasná až zatažená. Nemohli jsme
si stěžovat na nedostatek slunce a několik opravdu
pěkných dnů. Počasí svědčilo jarnímu úklidu i pracím
na zahrádkách. Do přírody se vracela svěží zeleň
a potěšily i pestré barvy jarních květin.

KVĚTEN
První květen

…jako oslava svátku zamilovaných se asi pomalu opět
vrací – Valentýn je u nás poněkud cizí – ale přiznávám,
že mi trochu chybí oslava práce. Nucené slavení
v minulých desetiletích tento svátek lidem poněkud
znechutily, ale přes 600 tisíc lidí bez práce v těchto
časech – kdyby ji mělo – by asi celkem s chutí slavilo.

Výročí povstání

Dne 4. 5. večer se konala u pomníků padlých malá
slavnost na připomínku sobíňovských občanů padlých
v květnu roku 1945.

Očkování psů

O den později poskytovala sobíňovským občanům
veterinářka Šárka Dolinková důležitou službu –
proočkování domácích pejsků. Nemusíme podobně jako
v minulých letech s nimi za lékaři dojíždět, což by bylo
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pro mnohé poněkud složité. Mimochodem svou novou
ordinaci má paní doktorka za ždíreckým Albertem a kdo
za ní zašel, byl s jejím přístupem ke zvířátkům
spokojen. Očkování začalo před obecním úřadem
a pokračovalo přes dolní křižovatku do Sopot. Za injekci
jsme zaplatili 120 Kč.
Vítání občánků

V sobotu 10. května pokračovala obnovená tradice vítání
občánků. Letos přibylo Sobíňovu celkem pět dětí, ale
protože rodiče dvou z nich žijí v současné době mimo
republiku, přivítána mezi sobíňovské obyvatele byla jen
tři děvčátka – Adélka Hamzová, Tereza Němcová a Sára
Koubková.

Pohádková stezka

Hasiči a sokolové připravili na neděli pro odrostlejší děti
Pohádkovou stezku, na jejíchž zastaveních děti plnily
nejrůznější úkoly. Využity byly kostýmy, které děti
použily v loňském roce na táboře mladých hasičů
v Branžově. Není špatné být dítětem, které žije v naší
obci.

Jarní koncert

K oslavě Dne matek připravila naše škola na úterý 13. 5.
v odpoledních hodinách Jarní koncert.

Obecní
zastupitelstvo

Ve středu 14. května se zastupitelé opět sešli na svém
pravidelném zasedání. Toto bylo věnováno převážně
změnám v katastru obce. Kontrola úkolů tentokrát
odpadla, protože vše nutné bylo zajištěno. Nejdříve se
projednávala úprava hranic katastru – část hranice mezi
Sobíňovem a Bílkem se posune do sousedního katastru
a obec zde přijde o 1 161 m², naopak úpravy, které se
budou provádět na silnici do Malochýna přinesou obci
900 m². Nejproblematičtější bude provedení změn
U cihelny při silnici do Havlíčkova Brodu. Zde se nabízí
trojí řešení – při jednom z nich by obec mohla přijít
o 4 000 m²; v tomto případě bude třeba zvolit další
jednání. Jeho výsledkem by mělo být zvolení hranice
tak, aby žádná z obcí nebyla poškozena. Zastupitelé
schválili odprodej části obecních pozemků sobíňovským
občanům, kteří je již delší dobu užívají. Jednalo se o dvě
zahrady o výměře 211 m² a 12m² a svah o výměře 1 912
m². Za jeden metr čtvereční se bude platit 20 Kč. Dále
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Lesní družstvo Přibyslav oznámilo obci uzavření tří
smluv o směnách pozemků, které umožní scelování
obhospodařovaného celku. Dále ohlásili 4 majitelé
pozemků zájem o jejich prodej obci – jedná se
o pozemky za Hrází a lesního pozemku u hájenky
o výměře 803 m². Pozemky by se měly prodávat za 4 Kč
za jeden metr čtvereční; pokud se týká lesního
pozemku, bude k jeho ceně vypracován odborný
posudek – předávky 13. 3., běžně se cena odhaduje na 50
až 60 tis. Kč. Smlouva s paní Bartošovou, žadatelkou
o pronájem Dolečku, kde chce držet ovce, byla sepsána.
Paní Krčová poznamenala, že hlášení prostřednictvím
SMS by bylo dobré rozšířit, místostarosta informoval
o průběhu akce – Pohádková stezka – které se zúčastnilo
na 300 dospělých a nejméně 80 dětí. Akce měla úspěch.
Dále byli zastupitelé informováni o tom, že přibyly další
kontejnery na odpad, o vyhlídce na vybudování
přístřešku na železniční zastávce, kam bude
zabudováno také staré signalizační zabezpečení,
o úpravě několika úseků místních komunikací
a o očekávané návštěvě komise, která hodnotí výsledky
obce v soutěži o Vesnici roku. Pokud si mohu dovolit
osobní poznámku – moc milé a pozorné bylo rozloučení
s kronikářkou obce. Na Sobíňov budu moc ráda
vzpomínat, prožila jsem tu přes dvacet pohodových let.
Volby do evropského
parlamentu
V týž den začaly odpoledne v 14.00 volby do evropského
parlamentu, skončily následujícího dne ve stejné době.
Ve voličských seznamech bylo zapsáno celkem 552 osob,
volit přišlo 113, platných hlasů bylo 112 – účast voličů byla
tedy i u nás velmi nízká. Nejvíce hlasů získala KSČM –
31 a TOP 09 a starostové – 16. Dalších 13 stran obdrželo
méně než 10 hlasů.
Na pondělí 26. 5. ohlásilo ZD Mrákotín další ze svých
prodejů krůt. Nabízelo chlazené krůty, i dělené
v ceně 88 Kč za kilogram. Prodej se uskutečnil jako
obvykle před obecním úřadem.
Parkurové skákání
na ranči
V poslední květnový den se milovníci koní sešli
na markvartickém ranči, kde pro ně bylo připraveno od
10 hod. parkurové skákání.
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Různé

Na 3. 5. oznámila firma Svona prodej kuřic před
obecním úřadem starých 19 týdnů, jednu za 150 Kč.
Navíc nabízela krmnou směs a potřebné vitamíny. Dne
13. 5. prodávala firma Broumova před obecním úřadem
chovné kuřice staré dvacet jedna týdnů. Za kuřici
požadovala 165 Kč. A nakonec dne 31. května se daly
před obecním úřadem koupit od firmy Svoboda nosné
kuřice staré 16 týdnů, jednu za 135 Kč. V nabídce byly
také rozkrmené krůty vážící 3–4 kg za 270 Kč.

Počasí

Květnové počasí bylo v podstatě tradiční, i když Zmrzlí
přišli dříve, než měli. Pouze 5. 5. bylo ráno –1 °C, další
rána se teplota pohybovala již od 2 do 12 °C. Počasí bylo
proměnlivé, ráno občas mlhy, užili jsme si něco větru,
dostatek sluníčka i oblačného nebe a tedy
i příjemně teplých dnů, kroupy u nás spadly pouze
kolem autobusové zastávky 13. 5. Prvá bouřka dorazila
na počátku měsíce, další následovaly v jeho poslední
dekádě, kdy vydatně pršelo, ale hladina Doubravy příliš
nestoupala a zátopy jako na jiných místech nám
nehrozily. Na konci měsíce bylo navíc také docela
chladno, ale občas se již objevovalo sluníčko.
I poslední sobota měsíce byla ráno chladná a plná mlhy
a jen zvolna jí proráželo sluníčko; modrá obloha
všechny potěšila a nejvíce snad účastníky parkuru na
ranči. Květen se tedy přizpůsobil starým pranostikám –
hůl skoro pastýřům neosychala a uvidí se, zda studený
máj, bude znamenat ve stodolách ráj.

20

Jmenuji se Michal Kamp a od počátku června 2014 jsem po paní Elvii Žandové
převzal kroniku Sobíňova. Narodil jsem se roku 1983 a v Sobíňově žiji od roku
2008. Patřím tedy mezi náplavu, jak se nerodákům zde říká. Léta jsem zde
úspěšně tajil svou profesi – historika v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod – ale zde
se stejně každý o všem jednou dozví. Na to je téměř sedmisethlavý Sobíňov moc
malý. Paní Žandová proto už před lety mne oslovila, abych po ní do budoucna
převzal zapisování, protože chce, aby to dělal někdo „od fochu“. Obec sama mne
pak požádala pomoci čerstvě psanou elektronickou podobu kroniky formátovat
do úhledné podoby, na jejíž podobu nyní čtenář nahlíží. Mou snahou do
budoucna bude kroniku psát věcně a čtivě, protože pamětníci i badatelé
budoucnosti by se měli i bavit.

ČERVEN
Sobíňovský pohár

Dne 7. 6. se odehrál již třetí ročník a tentokráte v rámci
nadcházejících oslav 630 let obce Sobíňov. Účast byla
hojná, až hutná, že během takové koncentrace hasičů na
jednom místě si nedovolil v okolí vzplát jediný požár.
Organizátorům klobouk dolů za povedenou práci.

Budování

Červen byl též ve znamení budování. Započalo
zpevňování cyklostezky od hájenky směrem k Bílku, což
je skvělá zpráva pro všechny běžce i kolisty, kteří
nechtějí podstoupit loterii o sestřelení autem na hlavní
silnici. Ideální plán je protáhnout cyklotrasu až do
Chotěboře a na druhé straně navázat na cyklotrasu ze
Ždírce přes Krucemburk do Vojnova Městce. Další
významným podnikem je nahrazení stávající železniční
zastávkové budky, bývalé kadibudky, novou krásnou
dřevostavbou. Nyní se i lidé rádi schovají před větrem
a deštěm, ve větším počtu a beze strachu, co se pod nimi
skrývá. Sobíňov ale přijde o jeden primát – modrý název
hlásající pro přijíždějící název obce už nebude delší než
stavba, na které je upevněn. Další „novostavbou“ je
informační nástěnka u konzumu a nakonec obec
vyměnila osvětlení parketu za obecním úřadem za
mnohem úspornější variantu. Léto mohlo začít.
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Demolice

O pádu železniční (kadi)budky byla řeč, ale Sobíňov
přišel také o část turistické trasy, konkrétně o díl
nástěnky cestou na „Březinku“, kde byl popis lokací
viditelných na horizontu. Dotyčnému vandalovi asi
nedošlo, že se horizont změní, když si daný suvenýr
vezme domů. Jenže o stejném víkendu (14.–15. 6.)
zmizela i schránka pro geocaching a místní nalezli
poničenou lavičku na železničním nástupišti.

Osvědčení

Společnost EKO-KOM v čele s inženýrem Kozlem
Sobíňovu předala osvědčení o úspoře emisí. Za 34,591
tun vytříděného odpadu se ušetřilo 61,687 tun CO₂
a 1 437 446 MJ energie. Krásná i děsivá čísla zároveň,
když si uvědomíme, že v Sobíňově jde o necelých 700
obyvatel.

ČERVENEC
630 let Sobíňova

Zasedání
zastupitelstva

Na obec mohutné oslavy proběhly během obou
sobíňovských poutí (5. až 13. 7.). Především díky aktivitě
"zástupce starosty" Miloše Starého se realizoval
nevídaně rozsáhlý program (viz příloha). Obzvláště
úspěšná byla výstava činnosti místních TJ Sokol a SDH
doplněná starými fotografiemi obce v kontrastu se
současným stavem. Původní konec výstavy totiž musel
být posunut až na 31. 7. Každý si chtěl v klidu
zavzpomínat a probrat mnohdy již neexistující
momenty a nežijící sousedy. A dle své zkušenosti
z návštěvy mohu potvrdit, že se nad starými snímky
klevetilo opravdu v houfu a halasně, ovšem vždy
v dobrém. SDH pak svou výstavu skvěle doplnil 12. 7.
otevřením své zbrojnice veřejnosti. Jen k nahlédnutí,
samozřejmě.
…se odehrálo 9. 7. a bylo velmi rychlé. I když se každý
jistě těšil na nadcházející léto, dorazili všichni
a schválen byl akorát nový požární řád.
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Počasí

…stojí za komentář. Červenec totiž byl tradičně velmi
teplý, ale v letošním suchu nepříjemný. Navíc předchozí
dva měsíce dle meteorologů byly dokonce nejteplejší
v dějinách měření vůbec a červenec v tom pokračoval.
Vody ve studních bylo málo (nikoliv však kriticky)
a bouřky se obci jako naschvál vyhýbaly o pomyslné
metry nebo se stihly cestou sem rozpadnout. A když už
přišly, tak se objevily znenadání, že seno se někdy
nestihlo přikrýt. Celorepublikově ale šlo o problém – síla
bouřek byla ne zavlažující, ale vytápějící.

SRPEN
Léto
v Železných horách

Obecní
zastupitelstvo
Vlaková zastávka

Tradiční událost, která vždy nabourá probíhající
okurkovou sezonu, měla letos výroční podobu. Dne 2.
srpna byl již 20. ročník, kde do cíle dorazilo 505
účastníků na kolech i pěšmo. Zároveň šlo také o ročník
přelomový v organizaci. Dosavadní hlavní tahoun
a zakladatel, Jaroslav Jonák, předal žezlo mladším,
především Ondřeji Starému. Skóre pana Jonáka,
mimochodem letos sedmdesátníka, je úžasné. Nejenže
zimní i letní akce se staly v regionu tradicí, ale také se na
ně doposud vydalo velké množství účastníků – 3 089 na
Dymáčka a 5 830 na Léto. Autor těchto řádků si dovolí
zde vzdát panu Jonákovi velký hold a dík.
Letošní ročník zavedl cyklisty nebo pěší k Třemošnici,
Malči a Štěpánovu nebo k Libici nad Doubravou přes
Údolí Doubravy. Odpoledne pak pokračovalo
u studeného piva, ladné hudby a teplých uzenin
…tento měsíc nezasedalo. Každý se úspěšně rekreoval.
Oblast vlakového nástupiště se poslední měsíce měnila
jako nikdy dříve. Tentokráte došlo na lavičku a taras pod
zastávkou. Původní poškozené odpočívadlo zmizelo
a byla nahrazeno dvěma novými. Jde tedy nárůst
o celých 100 %! Druhou proměnou byl taras u spodní
cestičky k nástupišti, kde do zídky byl na paměť
posazena jedna bývalá výstražní světla léta sloužící
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právě u tohoto přejezdu. Samozřejmě už nejsou
funkční, byť stále mohou.
Asfaltování

Z důvodu rekonstrukce silnice byla v srpnu uzavřena
část komunikace v Huti. Další asfalt byl přidán do cesty
k Dostrašilům (čp. 166), v Sopotech u vlakové zastávky
a u školy. Celkově šlo o několik set metrů.

Vesnice roku

Opětovný pokus zase nevyšel. Sobíňov to letos dotáhl
v krajském kole na čestné uznání za „společenský život.“
Společensky to tu opravdu žije dost, ale přesto…makáme
dál. Jednou to Sobíňov vyhraje, i kdyby měl seznam obcí
dojít až na konec.

Rozloučení
s prázdninami

Poslední srpnový víkend se děti na parketě rozloučily
skrze hry a hudbu s prázdninami jen proto, aby hned
v pondělí nastoupily do školy.

V obci začal na některých místech řádit exekutor.

ZÁŘÍ
První školní den

Pro prvňáčky proběhlo hned 1. 9. slavnostní přivítání
od starosty. Malí vyjukaní školáci nyní prosedí třetinu
života v lavicích.

Podoubravský víceboj …se letos uskutečnil 6. 9. ve Ždírci nad Doubravou,
konkrétně v místě zvaném FIREARÉNA (což je asi
nějaká konkurence jiných velkých arén v republice jako
je O₂ aréna nebo ČEZ aréna). Autor těchto řádků
připomíná, že jde o zábavný turnaj v netradičních
disciplínách pro obce podél řeky Doubravy. Naši obec
reprezentovali Vratislav Voral, Jan Procházka a Radka
Bílková. Podpořit je přišli někteří Sobíňovští, včetně
starosty Jaromíra Moravce. Nikoho prý nepřekvapilo, že
soutěž vyhrál domácí tým.
Obecní
zastupitelstvo
…zasedlo 10. září a za zmínku stojí především dva
důležité body. Jedním je schválení vypracování projektu
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revitalizace toku Doubravy, což je sice věc dříve
vykonaná (a kvalitně), ale Povodí Vltavy chce vše znova.
Je především úspěch, že obec společně s pracovnicí
Státního pozemkového úřadu Blankou Hladíkovou,
která má probíhající pozemkové úpravy v katastru obce
na starosti, dokázaly tento moloch s právem veta
přesvědčit o potřebě revitalizace. Obecní plány
s Doubravou jsou velké a především opravdu parádní.
Druhým bodem byl nákup nového obecního traktoru.
Dvě nabídky nechá zastupitelstvo okomentovat
odborníky a pak vybere. Současný traktor, Zetor Crystal
8011 (typ C-385) je od poloviny září veřejně vyhlášen
k prodeji za 60 000 Kč. Jeho zvuk byl po dlouhá léta pro
obec opravdu legendární záležitostí.
Volební lístky

Poslední významnou obecní zářijovou událostí bylo
nalezení volebních lístků od obecních zastupitelstev.
Kde kdo se podivoval nad jmény na celkem třech
kandidátkách. Z minulých zastupitelů znovu kandiduje
minimum lidí a osobně jsem zvědav na jméno nového
starosty. Volby nás čekají 10. a 11. 10.

ŘÍJEN
Výlov rybníku

Dne 11. 10. proběhl výlov Zahájského rybníka. A protože
organizátory byli místní myslivci, tak krom rybích
specialit se podával i srnčí guláš.

Volby do měst a obcí Pro Sobíňov velká událost. Z 551 legálních voličů jich
přišlo k urně 361, tedy nadprůměrných 65,5%. Dvě
kandidátky nezávislých (SNK Sobíňov a SNK Za Sobíňov
krásnější) ve skutečnosti byly jednou stranou a výrazně
vyhráli se sedmi mandáty – Miloš Starý (282 hlasů),
Daniel Říčan (255), Aleš Málek (169), Blažena Petrlíková
(140) + Rudolf Adamec (214), Jaroslav Starý (193), Marek
Ondráček (143). Tyto strany logicky vytvořily koalici,
pokud se vůbec dá na sedmisethlavé obci o něčem
takovém mluvit. Vcelku významně propadla třetí
kandidátka pod hlavičkou KSČM. Dva její zástupci
25

doplnili devítimístné zastupitelstvo s nepříliš velkým
počtem hlasů – Bohumila Krčová (125) a Vratislav Voral
(111). Celkově řečeno – SNK Sobíňov získalo 1235 hlasů,
SNK Za Sobíňov krásnější 1088 hlasů a KSČM 622 hlasů.
Vznikla velmi slibná radnice, kde se třetinách zasedly
mladá krev, sebevědomý střední věk i zkušení
a respektovaní senioři.
Nový traktor

Občané Sobíňova si museli během října začít zvykat na
nový zvuk obecního traktoru značky CASE IH. Stroj má
i přední nakladač, což ulehčí spoustu činností včetně
zimního vyhrnování.

Hubertova jízda

Ranč v Markvarticích tradičně ukončil sezonu
Hubertovou jízdou. Odehrála se 25. 10. za přítomnosti
mnoha lidí a hlavně koní.

Korálky

Již tradiční dominantně ženská tvůrčí setkání
odstartovala 29. 10.. Příštích několik týdnů se zájemci
dostavovali na obecní úřad a tvořili hlavně hvězdičky.
letos byla snaha o jednotnou bílo-modrou formu, která
bude obec prezentovat na soutěžní výstavě vánočních
stromečků okolních obcí uskupených v Místní akční
skupině Havlíčkův kraj. Gabriela Adamcová dodala
nadšencům materiál a Bohumila Krčová se starala
o pohodlí všech roznášením čaje a nabízením vlastního
cukroví. Léta scházení přinesly i jiné plody – Jana
Konfrštová byla pozvána vyučovat korálkování do
muzea v Pardubicích.

LISTOPAD
Ustanovení
zastupitelstva

...se odehrálo 4. 11. a těšilo se velkého zájmu
Sobíňovských (zhruba 50 účastníků). V obci se po
volbách proslýchalo, že starostou bude Jaroslav Starý
nebo Miloš Starý. Volba nakonec šesti hlasy vynesla do
křesla Miloše Starého, na kterém se již dříve domluvila
schůzka obou stran zvolených kandidátů za SNK.
Hlasování se logicky zdržel sám Miloš Starý a zástupci
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za KSČM. Ti totiž nebyli na povolební diskuzi o novém
starostovi pozváni a byla na nich během zasedání vidět
utrpěná křivda. Také hned po volbě se Bohumila Krčová
otázala na starostovy plány pro volební období.
Neměnily se od toho, co místní stejně ví – potřeba hřiště
pro hasiče, osud místního kulturního domu, nové šatny
pro fotbalisty nebo zdárně dokončit pozemkové úpravy
v katastru obce. Vratislav Voral si zase postěžoval na
jednání nového starosty. Miloš Starý mu prý před volbou
volal a navrhl mu post zástupce. Ale už mu později
nezavolal, že tomu tak nebude (místostarostou se stal
Rudolf Adamec). Jenže pan Voral zapomněl v kritice
chování Miloše Starého zmínit to, co bylo veřejným
tajemstvím – budoucí starosta mu sice roli
místostarosty nabídl, ale Vratislav Voral mu odpověděl,
že by role měly být otočené. To byl pravý důvod, proč se
Miloš Starý již neozval zpět s informací, že
místostarostou bude Rudolf Adamec. Tolik k troše
politiky na malé obci.
Na závěr je mi milou povinností napsat velké
poděkování Jaromíru Moravcovi za jeho čtyři roky
starostování, které touto schůzí skončilo. Vzal na svá
bedra práci, kterou vykonávat vlastně nechtěl a byl
nesmírně zodpovědný, pokorný a poctivý šéf obce.
Zasedání
zastupitelstva

První výkonné zasedání nového složení se uskutečnilo
12. 11. Zájem obyvatel již opadl, přítomných diváku bylo
jen sedm. Zastupitelé si odhlasovali nulovou výplatu za
svou práci a místostarosta dostane minimální částku
(3 500 Kč). Připomínám, že jde o zavedenou tradici
z minulých let a má ušetřit obecnímu rozpočtu, což je
nesmírně sympatické. Na plánu dále byl prodej
traktoru, technická kontrola transitu SDH (stále více
peněz na opravy a potřeba za rok koupit nový, protože je
součást IZS a také vozí děti po závodech). Místo Miloše
Starého bude traktor na pár měsíců od nového roku
ovládat Jaroslav Jelínek, pak bude vypsáno výběrové
řízení na stálého pracovníka. Dále přišla na úřad
informace, že Agentura pro ochranu přírody a krajiny
ČR plánuje Nivu Doubravy zařadit do seznamu
evropsky významných lokalit, což většinu přítomných
pobouřilo, protože toto ochranné pásmo je
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v současnosti považováno spíše za přítěž a povýšení na
další úroveň přinese jen další restrikce.
Svatý Martin

Podobně jako velikonoční akci, tak i listopadového
Martina pořádala skupina kolem paní Stejskalové
z Chotěboře. Průvod spojený s jarmarkem v Sopotech se
setkal s velkým zájmem a představuje příjemné využití
prostoru opuštěné fary. Nejmladší samozřejmě nejvíce
zajímal lampiónový průvod, který následoval po mši
v kostele.

Posezení seniorů

Nové zastupitelstvo uspořádalo 22. 11. tradiční posezení
pro seniory v kulturním domě. nejstarší obyvatelé obce
si zatančili či jen poslechli živou dechovku
a samozřejmě to nejdůležitější – probrali mezi sebou
obecní drby a postěžovali si na zdraví. Akce byla prý tak
úspěšná, že byl pro některé účastníky problém kulturní
dům po ukončení akce opustit.

Zahájení adventu

...bylo netypicky již 29. 11. v podobě koncertu v kostele
spojeného s prodejem ručně vyrobených vánočních
předmětů ve škole. Největší úspěch ale slavil stánek
s tekutým ohřívacím občerstvením. Ten by ale úspěch
slavil i kdyby bylo teplé počasí, což vlastně bylo. Den
završilo rozsvěcení (celoročně) ozdobeného stromečku
na návsi.

PROSINEC
Článek o Sopotech

Zasedání
zastupitelstva

Počátkem měsíce vydalo Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod v pořadí 28. číslo sborníku Havlíčkobrodsko, kde
Aleš Veselý na základě archivních pramenů popisuje
proměnu Sopot v polovině 18. století. Jde o velmi
přínosnou, ne-li klíčovou, práci k dějinám obce.
Poslední schůze zastupitelů v tomto roce se těšila
návštěvě pěti občanů. Starosta informoval, že zájem
Chotěboře ohledně plánovaného rybníka u Bílku (hráz
bude přesně na hranici katastrů) není tak velký, jak obec
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doufala, ale šlo o první schůzku. Rudolf Adamec se
zaměřil na možnosti dokončení hřiště v Pískových, což
by bylo ideální spojit s kompletní rekonstrukcí. Problém
je v ceně, která by se vyšplhala přes milion. Nutná proto
podpora ČEZu a obec zase velmi ocení nabízený
finanční příspěvek paní Zuzany Vopršalové (jak tomu
bylo v případě hřiště na návsi). Zastavená cyklostezka
směrem na Bílek určitě bude pokračovat příští rok,
protože probíhá zdárně jednání s vlastníky pozemků.
Starosta také informoval o odpadech. Do budoucna se
bude nejspíše jednat (soutěžit) o svozu kvůli lepší ceně.
Obec se umístila na 14. místě ze 134 obcí Kraje Vysočina
v kategorii 501–2000 obyvatel a jistě může být lepší.
Motivace je jasná – první tři místa jsou štědře finančně
odměněna.
Hlavní téma zasedání ale byl rozpočet obce, který byl
schválen bez připomínek. Například škola již od roku
2011 hospodaří se stabilní částkou 540 000 Kč, ale z toho
polovina jsou energie a obec by ráda zde ušetřila.
Adventní akce

Tradiční soubor předvánočních akcí v obci se nesl
v podobném duchu jako loni. V pátek 5. 12. přišel
Mikuláš do školy a dne 6. 12. proběhl v kulturním domě
Dětský karneval. O týden později proběhla
celorepubliková akce v podobě vypouštění balonků
s přáním Ježíškovi (12. 12.) a také koncert v kostele
(13. 12.). Samotný Štědrý den pak přinesl již 17. zpívání
u vánočního stromku na návsi.
Občanům společně s přáním do nového roku přistála ve
schránce anketa, co by rádi v obci pro příští rok zlepšili.
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Obecní úřad Sobíňov
Úřad stále sídlí v budově čp. 200 společně s hasičskou zbrojnicí místního SDH.
Miloš Starý, který byl doposud zaměstnancem obce (traktor, údržba vsi), se stal
v listopadu starostou a jeho místo se skrze výběrové řízení zaplní po novém roce.
Druhým zaměstnancem je paní Vlasta Málková ve funkci účetní.
Co se týče statistik, tak Sobíňov začínal rok 2014 s 682 obyvateli. Narozených
poté bylo osm – Sára Koubková (14. 3.), David Pilař (27. 4.), Tobiáš Skokan (29.
4.), Matyáš Vopršal (12. 6.), Jan Procházka (26. 10.), Štěpánka Vytisková (15. 11.),
Linda Hlavatá (18. 11.) a Tomáš Janáček (31. 12.). Naopak zemřeli Yveta
Ondráčková (16. 6.), Vladislav Bothe (18. 10.) a Božena Liznerová (17. 12.). Když
připočítáme ještě lid přihlášený a odhlášený, končila obec s jedním obyvatelem
navíc – 683. Rozpočet obce začal na 1 007 132,77 Kč a skončil s 1 935 896,63 Kč
a 550 000 Kč úvěrem.
Obecní knihovna Sobíňov
Knihovna sídlí v místnosti obecního kulturního domu a správcem se stále pan
Jan Průcha. Knih ve fondu je 3 859 (přibylo 169, vyřazeno 9) a vypůjčeno jich
bylo za rok 2 568 (z toho 346 pro děti). Počet čtenářů k 31. 12. bylo 825 (17 dětí).
Nejaktivnějšími čtenáři se stali manželé Vašíčkovi 277 vypůjčeními knihami.
Knihovnu finančně podporuje obec a funguje meziknihovní výpůjční služba
s Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
TJ Sokol Sobíňov
Aktivity Sokola se zaměřují hlavně na fotbal a poté organizaci akcí pro děti
jako např. Dětský "mikulášský" den.
Fotbalovou sezonu 2013/2014 hrál Sobíňov již druhým rokem v III. třídě
Havlíčkobrodska. Jarní část byla ve znamení mnoha zranění a absencí, za celou
sezonu na hřišti objevilo celkem 21 hráčů a pouze Dan Říčan, Tomáš Štěrba a
Michal Vopršal odehráli všechna utkání. V konečné tabulce skončil TJ Sokol
šestý s 39 body z 26 zápasů. Ze střelců se nejlépe umístil Jaroslav Ondráček (25
gólů + 17 asistencí) a za ním Tomáš Štěrba (7+7) s Markem Ondráčkem (6+8).
Do podzimní části sezony 2014/2015 se Sobíňov drží po třinácti zápasech na
devátém místě se skóre 24:28.
Základní a mateřská škola Sobíňov
Popisovat ve standardním pojetí roku rok školní je obtížné, protože jde vlastně
o dvě pololetí, která na sebe navazují jen velmi volně.
Důležitým momentem byl počátek března, kdy byly zavedeny pro pátou třídu
tablety pro žáky jako vyučovací pomůcky. Plán je rozšířit tuto praxi i do třídy
čtvrté. V jarním pololetí se nejdříve uskutečnila recitační (24. 1.) a poté pěvecká
(7. 2.) soutěž. Žáci se například zúčastnili přednášky o zdravovědě nebo
dopravní výchově. Školní výlet se pak uskutečnil společně s libickou školou do
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Pelhřimova a na Červenou Lhotu.
Nový školní rok začal s velmi silným ročníkem – dvanácti prvňáky. Tím se
počet žáků vyšplhal na dvaatřicet celkem. Samozřejmě že pak tento počet citelně
chyběl ve škole mateřské, což se vyřešilo náborem dvouletých dětí. Zde školní
rok začal s třiadvaceti žáky.
Podzim začal pravidelnými návštěvami bazénu v Hlinsku a pokračoval
například návštěvou Českého Červeného kříže v Havlíčkově Brodě nebo Nocí
duchů (30. 10.), protože fenomén amerického Halloweena začal být mezi
českými dětmi stále oblíbenější.
Škola tradičně pomáhá s organizací nebo kulturním programem na
všemožných obecních akcích. Ohledně větších podrobností (výlety, exkurze,
fotografie,...) o činnosti školy během roku odkazuji na školní kroniku.
Sbor dobrovolných hasičů Sobíňov
Místní SDH v červnu uspořádal v rámci 630 let Sobíňova dvoudenní akci
hasičských soutěží. První den – Sobíňovský pohár – vynesl na nejvyšší post
podmoklanecké družstvo a den druhý, v rámci seriálu Havlíčkobrodského turné,
byl v duchu dětského zápolení. Největšími vítězi ale byli organizátoři, protože
bravurně zvládli všech 65 zúčastněných týmů.
Nechyběla ani další účast dětí v soutěži Plamen. Zde se letos probojovaly do
krajského kola a doufaly v poražení letitého obecního rekordu v podobě osmého
místa. Nakonec skončily deváté, ale ve své královské disciplíně – požární
všestrannosti – dominovaly. Dále šlo o Memoriál Marty Habadové v rámci
Poháru České republiky, kde se sobíňovská šestice účastníků neztratila.
Po letech začal fungovat také dorost.
Činnost mimo soutěžní hřiště byla také bohatá – účast na dračích lodích,
dvanáctý ročních soustředění v Branišově (v duchu antického Řecka). Zásahová
jednotka se zapojila do organizací obecních podniků, podnikla několik cvičení
a nejednou vyjela i naostro.
Více informací k jednotlivým závodům a událostem je k nalezení ve spolkové
kronice.
Myslivecké sdružení Sobíňov
Letos místní myslivci oslavili 65 let existence, což zajisté vedlo k zamyšlení nad
prožitými roky. Organizací prošlo na 70 myslivců a dnes hospodaří na 801
hektarech travnatých ploch, 4 hektarech rybníků a 188 hektarech lesa. Za svou
honitbu platí nájem, podávají léčiva a krmivo a jsou zodpovědní za škody zvěří
způsobené. Na pokrytí těchto výdajů se snaží vydělávat hlavně členskými
příspěvky, ale i výsadbou stromků, prodejem zvěřiny a ryb.
Dle posledního sčítání je v teritoriu 40 kusů zajíců, 28 kusů srnčí, 8 až 12 kusů
černé zvěře, 10 kusů koroptve a 30 kusů divokých kachen, což je méně jak
poloviční stav oproti době vzniku spolku a myslivci se snaží tento trend zvrátit.
31

PŘÍLOHY
Pozvánka na Velikonoční jarmark (5. 4.)

32

Pohádková stezka (11. 5.)

33

Sobíňovský pohár (7.–8. 6.)

34

35

Původní a nová železniční zastávka (červen)

36

Výstavba cyklostezky (červen)

37

630 let Sobíňova (5.–13. 7.)
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39

40

41

Léto v Železných horách (2. 8.)

42

Starosta J. Moravec (vlevo) na krajském kole Vesnice roku (15. 8.)

Traktor míří do výslužby (září)

43

Výlov Zahájského rybníka (11. 10.)

Sobíňovští žáci (podzim, po zápase s Dlouhou Vsí 4:1)

44

Zahájení adventu (29. 11.)

45

Nový starosta Miloš Starý jako čert (5. 12.)

46

Soutěžní vánoční stromeček s ozdobami z korálkové dílny (prosinec)

47

Vypouštění balonků (12. 12.)

Nový obecní traktor prvně ve vyhrnovací akci (29. 12.)
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