KRONIKA OBCE SOBÍŇOV

s částmi

Markvartice, Nová Ves s Hlínou a Sopoty

DÍL XI.

založený roku 2019

ÚVOD
Česko se uzavíralo během roku 2019 do sebe. Prezidenta Miloše Zemana bylo stále méně vidět a premiér Andrej
Babiš zase primárně řešil své vlastní problémy spojené s různými kauzami kolem Agrofertu: především daňové
úniky kolem Čapího hnízda a neoprávněné čerpání evropských dotací. Babišův střet zájmů a neschopnost
odříznout se od firmy Agrofert potvrdil i audit Evropské unie, který kvůli tomu řeší další uvolnění peněz pro celou
zemi.
Přesto se politické struktuře ANO kloní stabilně 30 % voličů a dovoluje premiérovi nadále konat populistické
kroky maskující nezákonné a též nedemokratické kroky. Přesto se proti jeho a prezidentově osobě začala tvořit
občanská opozice, protože ta politická (až na Piráty) spíše selhává. Spolek Milion chvilek pro demokracii pod
vedením dvou dvacátníků Mikuláše Mynáře a Benjamina Rolla se ne úplně chtěně dostal do centra odporu valné
části společnosti, když začal svolávat demonstrace proti konání Andreje Babiše. Jarní vlna demonstrací vyvrcholila
na Letné čtvrtmilionovou účastí, setkání lidí proběhla i na více než 300 místech po republice. Že nešlo
o jednorázovou záležitost, dokázalo opětovné masové setkání lidí na Letné v předvečer výročí sametové revoluce.
Všechny demonstrace byly pokojné, v duchu „tradice“ sametu. Nezávislost ve státě si zatím drží soudy a Senát
funguje jako dobrá pojistka demokracie.
Demonstrovali také lidé v Hongkongu, mnohé měsíce a proti potlačování práv z centra Číny. Situace byla hodně
vyhrocená a zajisté neslyšíme o situaci z tohoto specifického města naposledy. Mohutné protesty se též přehnaly
přes Latinskou Ameriku. Demonstrace postupně zasáhly Haiti, Ekvádor, Peru, Chile, Bolívii, Kolumbii, Honduras
a částečně i Argentinu. Dalším problémem zůstává Blízký východ, kde konec IS a občanská válka v Sýrii vytváření
prostor pro soupeření okolních států o vliv nad oblastí.
Je sucho. Jde o celosvětový problém a začíná jej pociťovat každý. Stává se důležitým tématem diskuzi politiků
i podnikatelů, otázkou je, zda opatření budou rychlá a důsledná. Na podzim přišly masové požáry v Austrálii
a probudily (snad) i největší skeptiky. Že problémem planety je člověk a jeho působení dokázala i výrazná studie
popisující ohrožení více než milionu druhů rostlin a živočichů z důvodu bezprecedentního ničení ekosystémů
lidskou činností. Například deštné pralesy se svou zmenšující se rozlohou blíží k bodu „nula“, tedy situaci, kdy
nebudou schopny samy sebe regenerovat.
Velká Británie neustále odcházela z Evropské unie, až se jí to nakonec povedlo až po konci roku 2019. I její příklad
ukazuje, že novodobý politický populismus je v současnosti na vrcholu.
Z Číny přicházely koncem roku první zprávy o šíření koronaviru, ale pozornost tomu věnoval v Evropě málokdo.
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LEDEN
Narození

Prvním miminkem havlíčkobrodské porodnice se stala Stela Ďörďová ze Sobíňova, která se
narodila ve čtvrt na devět dopoledne dne 1. ledna.

Přednáška

Před zaplněnou jednací síní na obecním úřadě opět předstoupil Jiří Kočí. Dne 23. 1. mluvil
o své cestě do Mongolska.

Počasí

Téměř celý měsíc byl v Sobíňově a okolí pod sněhem. Oblast Železných hor a Žďárských
vrchů se množstvím sněhu blížila stavu v nižších horských polohách. Běžkaři byli nadšení,
obecní traktorista nikoliv, protože sníh nešlo po čase téměř nikam odklízet. Krajina se do
zelené (a bahnité) barvy vrátila až v druhé polovině února.

Zastupitelé se v lednu nesešli. Obec pod svou patronaci převzala skvělý web o historii a místopisu obce
(historie.obecsobinov.cz), kterou vytvořil a dlouho provozoval místní nadšenec Miroslav Jágr.

ÚNOR
Memoriál
Ladislava Dymáčka

Zasedání
zastupitelstva

Memoriál
Emila Černého

Letos vyšla událost na 2. 2. a mnohé nadšené lyžaře bohužel zastihla přechodná obleva
(byť je neodradila!). Pěších však bylo dostatek, kteří se vydali směrem ke Štířímu Dolu.
Akce se opětovně vydařila – na start přišlo celkem 215 lidí.
Obec se sešla 4. 2., nakoupila nové pozemky, jiný prodala a příspěvky spolkům rozdala.
Starosta předložil návrh vybudovat kontejnerové stání v „Nové čtvrti“ (naproti vstupu na
fotbalové hřiště). Další záměry (víceúčelové hřiště, vodovod a kanalizace na Hlínu,
rekonstrukce školní jídelny) jsou v různých fázích vývoje.
V pořadí 14. ročník turnaje v křížovém mariáši proběhl v hostinci U Štefana dne 23. 2. za
účasti 36 nadšenců. První tři místa obsadili František Dobrý, Petr Štěpánek a Václav
Müller.

Již 33. sobíňovský obecní ples hostil maškary 15. 2. v místním kulturním domě.

BŘEZEN
Odpady

Vichřice

Obec přišla se zajímavou statistikou v
za poslední léta.
Odpad Komunální
celkem
odpad
Rok 2010
211,66
167,92
Rok 2011
215,33
160,43
Rok 2012 207,078
151,29
Rok 2013
178,915
129,73
Rok 2014 190,399
134,7
Rok 2015
183,167
126,84
Rok 2016
163,84
107,45
Rok 2017
196,09
117,78
Rok 2018
186,76
114,68

množství vyprodukovaného odpadu (v tunách)
Plasty Kovy Papír

Sklo

Objemný odpad

10,86
12,87
14,48
14,3
14,11
15,79
17,39
21,73
16,80

11,74
13,07
13,23
10,3
12,66
13,3
18,58
15,67
15,33

0,26
1,44
2,16
1,76
1,5
0,96
4,04
10,04
3,66

11,6
11,39
3,95
9,1
10,91
10,5
6,46
14,5
15,81

11,38
11,6
10,92
9,1
8,49
9,09
9,92
16,37
12,17

V neděli 10. 3. udeřila na ČR silná vichřice, která v obci na několik večerních hodin
přerušila elektrický proud a zlomila strom na návsi.

V březnu zastupitelé nezasedli, ale otevřeli po zimní přestávce dětské hřiště pro veřejnost.
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DUBEN
Počasí
Zasedání
zastupitelstva

Pravé aprílové počasí přišlo až 14. 4., kdy napadl sníh. Poté se teploty zvýšily až na 25 °C
a (konečně) pršet začalo až konce měsíce. Velikonoce tentokrát byly teplé.
Zastupitelé zasedli 8. 4. a krom standardních záležitostí schválili pronájem kulturního
domu dosavadnímu nájemníku (do konce roku 2019) a opět přihlásili obec do soutěže
Vesnice roku.

Práce v obci

Lidé uklízeli obec a okolí v rámci akce „Čistá Vysočina“ (12. 4.) a dne 15. 4. započala dlouho
chystaná práce na výstavě vodovodu a kanalizace mezi Sobíňovem a Hlínou v ceně více než
5 000 000 Kč.

Čarodějnice

Oblíbená celoobecní akce se tentokráte konala v prostoru před čističkou odpadních vod.
Na hasičské louce byla právě zaseta čerstvá tráva. Hranice dosáhla výšky 6,3 metrů.

Štefan Lazorčák nabídl k prodeji, nebo k pronájmu svou hospodu. Dne 27. 4. proběhla každoroční akce Den země
organizovaná ochranáři.

VESNICE ROKU
Sobíňov se opětovně zúčastnil celorepublikové soutěže Vesnice roku. Krajská komise dorazila do vsi 30. 5.
a zdržela se několik hodin. Mnozí občané se zúčastnili příprav a také samotného přivítání komise. Starosta Miloš
Starý zužitkoval dosavadní zkušenosti z minulých let a také kontakty s jinými obcemi (nedávnými vítězi
z okolí byly například obce Vepříkov a Lípa) a dovedl Sobíňov k vítězství v krajském kole. Slavnostní předání Zlaté
stuhy pro krajského vítěze se uskutečnilo v Sobíňově na fotbalovém hřišti dne 2. 8. za krásného počasí. Sláva to
byla obrovská. Pivo a nealko teklo zdarma, rozdávány byly mnohé propagační drobnosti, vznikla trička oslavující
vítězství. Přijela celá krajská rada včetně hejtmana Jiřího Běhounka, europoslanec Stanislav Polčák, senátoři Milan
Štěch a Miloš Vystrčil a další honorace z ministerstev a celorepublikových sdružení. Ceny a diplomy za ostatní
tituly zde byly předány také, takže se řady hostů na hřišti rozrostly o jiné starosty obcí v kraji. Dojatý starosta
Sobíňova převzal cenu jako poslední a poděkoval především spoluobčanům za pomoc.
Je pravdou, že již dlouho nezažila obec tak výrazný pocit důležitosti a vzájemné sousedské soudržnosti jako
v roce 2019 během soutěže Vesnice roku. Příprava na celorepublikovou komisi probíhala opravdu s nadšením
a ve sjednocujícím duchu. Komise přijela na čtyřhodinovou prezentaci dne 5. 9. a byla přivítána ve velkém stylu.
Zároveň bylo spuštěno internetové hlasování o cenu veřejnosti, kde se utkaly všechny obce postoupivší do
celostátního kola.
Slavnostní vyhlášení celostátního kola Vesnice roku 2019 proběhlo dne 14. 9. v Luhačovicích. Sobíňovští to brali
jako happening a v jednotných trikách na plnili tři autobusy. Podobně se chovali i občané ostatních obcí, takže
v malém lázeňském letovisku bylo poměrně narváno. Za velkého skandování během vyhlašování vítězů si hlavní
cenu z rukou ministryně pro místní rozvoj odnesla obec Lipová na Děčínsku v Ústeckém kraji. Druhá se umístila
Ratiboř ze Vsetínska ve Zlínském kraji a třetí příčku obsadily Libovice z Kladenska ve Středočeském kraji. Sobíňov
obdržel Cenu veřejnosti (skrze internetové hlasování, kde v podstatě stačí mít mnoho příznivců, být trpělivý
a pravidelně přidávat hlasy).
Výsledkem krom dobrého pocitu a výše zmíněných titulů byla také praktická stránka účasti v soutěži: Sobíňov se
celorepublikově zviditelnil a Miloši Starému se tak otevřely dveře na mnohá místa úřadů a vlivných osob (a také
vyrazil na zasedání europarlamentu ve Štrasburku). Pro obec nesmírně důležité v dlouhodobém vývoji. Epilogem
soutěže byly zimní návštěvy zástupců obcí v Senátu, Poslanecké sněmovně Parlamentu, dokonce u prezidenta
(který tak potvrdil, že je stále naživu) a nakonec v europarlamentu.

ROZVOJ A ŘÍZENÍ OBCE
Zastupitelé se scházeli téměř každý měsíc ve stejném složení, v jaké byli zvoleni. Řešili se běžné záležitosti nutné
pro fungování obce v rovinách právní a provozní. Nejdůležitějším prvkem byly snahy o dotační tituly (v různých
fázích vývoje), projekty a investice, které mohou dovolit rozvoj: rekonstrukce tělocvičny, jídelny a kuchyně ZŠ
a MŠ Sobíňov, vybudování stání a parkoviště v Sopotech a v „nové zástavbě“, rekonstrukce víceúčelového hřiště,
vodovod a kanalizace na Hlínu (v roce 2019 dokončeno), stavební úprava a vestavba podkroví obecního úřadu či
komunikace v zástavbě „na Sadě“, spoluúčast na rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti, nová knihovna, sběrný
dvůr a cyklostezka do Ždírce nad Doubravou. Z dalších důležitých rozhodnutí je dobré zmínit konec pronajímání
kulturního domu k 31. 12. a tedy ukončení zdejších diskoték. Obec i občané si od toho slibují noční klid, ale za
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cenu zvýšených nákladů na provoz budovy. Už se ale rodí plány na budoucí adaptaci prostor KD na využití pod
správou obce. Dále zastupitelé schválili projekt Pošta partner, kdy se provozovatelem místní pošty za určitých
podmínek a výhod stává obec. Také se kupovaly a prodávaly pozemky a pokročilo jednání ohledně retenční nádrže
na Doubravě.
Svérázným momentem roky byla práce na vyklízení domu čp. 50 (u odbočky z hlavní silnice, naproti budově
OÚ), který již patří obci. Předchozí majitel zanechal na parcele k odvozu téměř 50 tun velkoobjemového odpadu,
7 tun papíru a 30 tun železa. Pomáhalo v úklidu mnoho místních, především členů SDH, kteří si dokonce
v prázdných prostorách domu uskutečnili trénink vyhledávání a záchrany osob ze zakouřeného prostoru za
pomoci dýchací techniky a termokamery.
Opravena byla cesta mezi Hlínou a rybníkem „Lovčák“.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Během léta proběhly dvě tradiční akce: dvojitá „tradiční“ pouť v Sopotech společně se světskou poutí na návsi
a Léto v Železných horách (3. 8.), kdy se na tratě vydalo 367 účastníků (195 pěších a 172 cyklistů).
V září se Sobíňov zúčastnil přátelského Podoubravského víceboje v Malči (7. 9.) a zvítězil nad 16 „konkurenty“.
„Sobíňov vyhrává napříč soutěžemi,“ hlásil Havlíčkobrodský deník o dva dny později s odkazem na úspěchy
posledního měsíce. Na to navázala ještě soutěž „Bez stromečku nejsou Vánoce 2019“, kde komise vyhodnotila na
přelomu let 2019/2020 nejlépe ozdobený vánoční stromeček. Ze 14 zúčastněných z různých obcí vyhrál stromeček
zdobený v sobíňovské obecní knihovně a druhý skončil stromeček ZŠ a MŠ Sobíňov.
Originálním počinem z dílny Slávka Dočekala byl první sobíňovský sraz veteránů (automobilů a motocyklů
z okolí) za fotbalovým hřištěm. Perfektně zorganizovaná akce s několika desítkami dopravních prostředků,
občerstvením a doprovodným programem za účasti Policie ČR přilákala stovky lidí a vyvrcholila v 14.00 spanilou
jízdou naprosté většiny strojů. Akci velmi přálo také počasí.
Na státní svátek 28. 10. se u Babína sešlo na 150 lidí pouštět hromadně draky. V chatce se mohl každý občerstvit
(což bývá předpoklad každé dobré události).
Předvánoční akce ve vsi nevybočovaly ze schématu minulých let. Jejich seznam je uveden v obrazové příloze pro
tento rok.
K sehnání byl opět stolní kalendář s fotkami ze Sobíňova a blízkého okolí z objektivu Martina Halamy. Na pozici
učitelky místní základní školy nastoupila od 1. 9. Jana Kampová, která vystřídala odcházející Jitku Doležalovou.

MATRIKA A SPOLKY
TJ Sokol Sobíňov
Sezonu 2018/2019 skončili fotbalisté s 46 body na třetím místě. Sezónní střelbu vyhrál Zdeněk Němec se 17
trefami, za ním se umístil Daniel Říčan (11). Všech 26 zápasů odehráli pouze Daniel Říčan, Tomáš Štěrba a Michal
Vopršal
2019 skončil pro Sobíňovské na páté příčce s 23 body a sedmi výhrami z 13 zápasů.
Starší přípravku vede Petra Kodým a Marek Ondráček.
Obecní knihovna
Knihovna stále sídlí v neuspokojivých podmínkách v části kulturního domu, ale plánovaný je přesun do lepších
podmínek. V roce 2018 si lidé (69 registrovaných čtenářů, 1057 návštěv) vypůjčili 2129 knih. Registrovaných
publikací je 2365 a z Krajské knihovny Vysočiny jich zapůjčeno bylo dalších 577.
Obecní úřad a matrika
Starostou obce je Miloš Starý, místostarostou Rudolf Adamec. Zaměstnanci obce jsou dále Vlasta Málková
a Ludvík Kudláček. Úřad sídlí v čp. 200 společně s poštou. Obec je zřizovatelem místní základní školy a mateřské
školy.
Během roku se počet obyvatel zvýšil ze 712 na 727. Počet přihlášených do obce byl 24 a odhlášených 13. Narodili
se: Stela Dörďová (1. 1.), Liliana Habichová (1. 1.), Ella Ondráčková (8. 1.), Mia Peřinová (6. 2.), Antonín Švanda
(13. 3.), Alena Krejčíková (17. 4.), Adam Staněk (4. 8.), Natálie Dvořáková (31. 8.), Zuzana Adamcová (30. 9.),
Sebastián Vališ (19. 10.) a Veronika Vlasáková (21. 12.). Zemřeli: Blahoslav Ležák (27. 4.), Marie Kudláčková (16. 5.),
Jaroslava Ročňáková (29. 7.), Miloslava Bencová (1. 8.), Vítězslav Krbálek (21. 8.), Emil Sláma (14. 12.) a Miloš Starý
(27. 12.).
SDH Sobíňov si vede vlastní kroniku.
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PŘÍLOHY
Memoriál Emila Černého (23. 2.)

Schůze myslivců (23. 2.)
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Následky vichřice (10. 3.)

Starší přípravka během zápasu (14. 4., fotil Martin Halama)

8

Pálení čarodejnic (30. 4., fotil Martin Halama)

9

Oblastní kolo Hry Plamen v Sobíňově (12. 2., fotil Martin Halama)

10

Školní divadlo (15. 5., fotil Martin Halama)

11

Vesnice roku (prezentace před krajskou komisí 30. 5., fotil Martin Halama)

12

Vesnice roku (vyhlášení vítěze v Sobíňově 2. 8., fotil Martin Halama)

13

14

15

16

Vesnice roku (prezentace před celostátní komisí 5. 9., fotil Martin Halama)
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Vesnice roku (vyhlášení republikového vítěze v Luhačovicích 14. 9., fotil Martin Halama)
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19

20

Obec v roce 2019 (foto Martin Halama)
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Obecní drakiáda (28. 10.)

Miloš Starý ukazuje Marii Málkové, Blaženě Halamové a Aleně Staré záměr rekonstrukce kulturního
domu (Posezení se seniory, 23. 11., fotil Vratislav Voral)
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Ocenění pro obec vystavená na Posezení se seniory (23. 11.)

Koncert žáků MŠ a ZŠ Sobíňov v místním kostele (Advent v sopotské škole, 30. 11.)
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24

Pohled na Sopoty v časech zimních (10. 1. od Martina Halamy a 7. 12.)

25

Vánoční strom na návsi (27. 12.)
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