Úvod
Není jednoduché několika větami si připomenout, co nám rok 2011 přinesl. Nepochybně to
bylo určité zklamání, nespokojenost a také poučení, že věci veřejné se mohou vyvíjet úplně jinak,
než bychom si přáli. Přestalo se pouze mluvit o reformách – důchodové, zdravotní, finanční,
sociální – a začala práce na nich, zda však budou přínosem, zatím zůstávalo nezodpovězenou
otázkou. O vyvedení peněz z průběžného pilíře penzijního pojištění do tzv. třetího – soukromých
fondů – se již pokoušela minulá vláda, zdá se, že se to podaří naší současné. Lidé to v již v příštím
roce pocítí zvýšením DPH z 10 procent na 14 a tedy zdražováním. Penzistům sice byly důchody
zvýšeny o 1,6 %, ale to zdaleka k pokrytí všech nákladů nepostačí. Úpravy sociálních dávek také
neulehčí život těm, kteří jsou na ně odkázáni. Dojde k úpravám poplatků ve zdravotnictví a bude
možné si zaplatit tzv. nadstandardní péči. V lékárnách se bude platit poplatek jenom za recept. Letos
již docházelo ke zdražení energií, u plynu i o 30 %. Koncem roku se zvedaly ceny u potravin a také
se zvyšovala cena benzinu.
Nová vláda ztrácela čas vnitřními spory a bude asi vládou, která vykázala početně největší
výměnu svých ministrů, bylo jich celkem 5. Zřejmě bude patřit k těm, kterým lidem důvěřovali
nejméně. Jen jedna třetina lidí si myslela, že řeší důležité problémy.
Na veřejnost vyplynulo, v čem spočívá korupční jednání a jak ze státního rozpočtu odplývají
miliardy, které pak chybí jinde v rozpočtu, ve kterém se musí provádět škrty, některými odborníky
pokládané za nepromyšlené. V této souvislosti se vtírá otázka, proč vláda neusilovala o převedení
miliard získaných při privatizaci Mostecké uhelné a obstavených ve Švýcarsku. Byli jsme
seznámeni s mnoha korupčními kauzami, ale zatím netušíme, zda budou řešeny nebo opět tiše
vyšumí.
Počátkem roku naši lékaři pohrozili hromadným podáváním výpovědí, pokud jim nebudou
upraveny platy. Slibu o jejich zvýšení se sice dočkali, ale nenavyšovaly se tak, jak jim bylo
přislíbeno.
V březnu proběhlo po deseti letech sčítání lidí, domů a bytů. Na výsledky si budeme muset
několik měsíců počkat.
V dubnu nás „ proslavil“ pan president, když se snažil při tiskové konferenci s chilským
prezidentem nenápadně zasunout do kapsy svého saka protokolární pero.
Po 14 letech příprav se konečně v květnu konaly státní maturity, u nichž neobstála celá
pětina studentů, navíc každý desátý maturant k ní nebyl připuštěn. Mám pocit, že na některých
odborných školách nebo učilištích maturity nejsou právě přínosem, vždy bývaly předpokladem pro
další studium na vysokých školách.
Odboráři projevili svůj nesouhlas s připravovanými reformami v červnu velkou dopravní
stávkou, při níž se jim podařilo zastavit i metro.
Následující měsíc se na Šluknovsku rozhořely demonstrace proti nepřizpůsobivým
občanům, při kterých musely zasahovat ozbrojené složky. Není právě lehké, být v naší republice
nepřizpůsobivým…
Mnohé z nás rozveselil ministr průmyslu, který přiznal, že při svém rozvodu „ odklonil“
peníze, o které se nechtěl dělit se svou manželkou a v prosinci pak poněkud zaskočil ministr
kultury, který neviděl nic špatného v tom, když zatajil část svého majetku, navíc zřejmě získaného
podivným způsobem.
Po celý rok se připomínala dluhová krize, která zřejmě naváže na předchozí krize s mnoha

přívlastky a s jejímiž důsledky se budeme muset vyrovnávat v příštích letech.
V průběhu roku zemřelo mnoho známých osobností, nejvíce emocí však vzbudilo úmrtí
posledního československého a prvého prezidenta České republiky Václava Havla 18. 12. 2011. Za
velké účasti veřejnosti a mnoha zahraničních hostů mu byl vypraven státní pohřeb.

LEDEN
Rozpočet obce – patří každoročně k nejdůležitějším dokumentům obce. Svou strukturu nemění,
jeho obsah je dán množstvím peněz, s nimiž obec může hospodařit. Příjmová část měla opět 4 třídy
– předpokládané daňové příjmy činily 4 mil. 940 tis. Kč, podobně nedaňové příjmy měly dosáhnout
574,5 tis. Kč, kapitálové příjmy se měly odvíjet od předpokládaných prodejů nemovitostí a dotace
představovaly částku 11 mil. 404,8 tis. Kč. Příjmy obce celkem tedy činily 16 mil. 619,3 tis. Kč.
Výdajová část vzhledem ke stavbě kanalizace byla poměrně vysoká a dokonce vykazovala i mírný
schodek. Na místní komunikace bylo plánováno vydání ve výši 345 tis. Kč, na kanalizaci 14 mil.
577,3 tis. Kč, na školství 640,2 tis. Kč – z toho příspěvek na studující jiným obcím činil 70 tis. Kč,
na kulturu bylo plánováno 43 tis. Kč, na zájmovou činnost 10 tis. Kč, technické služby budou
potřebovat zhruba 215 tis. Kč, likvidace odpadů přijde zhruba na 400 tis. Kč, požární ochrana by
měla dostat 45 tis. Kč. Na veřejnou správu bylo plánováno 2 mil. 862,8 tis. Kč a splátky půjček si
vyžádají 680 tis. Kč. Výdaje celkem tedy činily 19 mil. 823,3 tis. Kč. Schodek rozpočtu měl být
kryt z úvěru u komerční banky ve výši 2 mil. 304 tis. Kč a z ušetřených prostředků loňského roku
ve výši 600 tis. Kč.
Škola - Naše škola ohlásila, že bude potřebovat peníze na rekonstrukci kuchyně. K dalšímu
vylepšení vybavení školy pomohou pak peníze poskytnuté EU, za které škola nakoupí elektronické
tabule a počítače zhruba za 500 tis. Kč.
Běžkařské stopy - Poslední zimy upravoval běžkařské tratě v okolí Ždírce, Krucemburku a
Radostína, pan Josef Švejda, který jejich délku každým rokem prodlužoval ve spolupráci s obcemi
regionu, letos došlo i na Sobíňov, rada města Ždírce schválila úpravu trasy Sobíňov – Radostín.
Dne 11. 1. se obcí začalo rozléhat kdysi tak typické vyvolávání: „ Kůže, kůže !'', které pak
bylo slýchat i v dalších měsících. Zdá, že se lidé opět vracejí k chování králíků.
Dne 20. 1. došlo k poruše vodovodního řadu poblíž Chmelíkových, bez vody jsme však
nezůstali příliš dlouho.
Obecní zastupitelstvo - ve středu 26.1. se zastupitelé sešli na jednání, které trvalo pro obsažnost
některých bodů celé dvě hodiny. Zúčastnilo se ho také 6 hostů, kteří si již museli navyknout, že k
diskusi je třeba se přihlásit, jednání opět dostalo důstojný rámec a také řád. V průběhu jednání byl
nejdříve odsouhlasen jednací řád, dále pak obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů,
projednány byly podmínky užívání veřejného prostranství, likvidace odpadu a místního poplatku ze
vstupného. Dále starosta ohlásil, že oslovil ve věci čištění komínů pana Vydru a po připomínce
jednoho z hostů přislíbil, že podobně požádá o pomoc i pana Bureše. Pro jednotlivé úkony při
čištění komínů platí rámcové ceny, takže každý si bude moci vybrat, kterému z kominíků dá
přednost. Kdo měl o tuto službu zájem, mohl se přihlásit na obecním úřadu. Počítalo se s tím, že
hromadné čištění komínů by mohlo začít v měsíci březnu. S nájemcem Kulturního domu začalo
předběžné jednání o podmínkách budoucí nájemní smlouvy. Dále starosta ohlásil, že jsou
připraveny podklady pro únorové jednání zastupitelstva, které proběhne jako veřejná schůze. Jako
první bod se bude projednávat zhotovování a napojování domovních přípojek kanalizace. V
připomínkách padl návrh pana Vorala, který se týkal dodržování nedělního klidu v obci. Na
vyhlášenou anketu došlo 29 odpovědí občanů, kteří v nich dodali celkem 30 návrhů. Rozesláno
bylo 200 anketních lístků, vrácených 29 odpovědí nasvědčovalo, že sobíňovští nemají až tak velký
zájem o to, na čem by se mohli podílet. Ti, co odpověděli, si přáli především úpravy místních
komunikací, mladí projevili zájem o vybudování dětského hřiště, dále byl projeven zájem o
zlepšení zimní údržby, vylepšení místního rozhlasu, zřízení zábradlí v kopci u hřbitova, naistalování

laviček a vybudování cyklotrasy Nové Ransko – Bílek. Snad si občané povšimli, že během roku
byly některé z těchto námětů uskutečněny.
Hasiči předvedli návrh svého praporu, který by chtěli již použít při oslavách svého výročí.
Sbor dobrovolných hasičů - Na sobotu 29. 1. připravili hasiči svou výroční schůzi, v níž zhodnotili
celoroční činnost. Naši hasiči patří k nejaktivnějším organizacím, kromě vlastních odborných
činností jeho členové nechybí ani při mnoha veřejných akcích probíhajících v obci. Zvlášť velkou
pozornost věnuje organizace svému hasičskému dorostu.
Kanalizace - V pondělí se na stavbě čističky konal další z kontrolních dnů, při něm bylo mimo jiné
konstatováno, že byla dokončena demontáž lešení a stavba byla očištěna od stavební suti,
dokončovaly se práce na sociálním zázemí a osazeny byly zárubně se dveřmi, byla dokončena
vodovodní přípojka a elektroinstalace. Probíhaly práce potřebné k usazení technologické části
čističky, k němuž mělo dojít do konce března. Za měsíc leden bylo proinvestováno 515 041,- tis.
Kč. Občanům se v Novinkách dostalo několik důležitých informací – dozvěděli se, že kanalizační
řad a čistička bude majetkem obce, která je také bude provozovat po celých 10 následujících let.
Dále, že část nákladů na domovní přípojky (až po hranici soukromých pozemků) uhradila obec.
Občané také byli upozorněni, že bude třeba s obcí uzavřít smlouvu o vypouštění splašků a připojení
vlastních odpadů na kanalizační řad. Za vypouštění odpadní vody se bude platit stočné, které musí
pokrýt provozní náklady čističky i kanalizačního řadu. Počítat se bude podle množství odebrané
vody z vodovodu, pro ty, kteří využívají vodu ze svých studní, se bude výpočet stočného provádět
podle příslušné vyhlášky.
Počasí - Prvých 6 dnů ledna se ranní teplota pohybovala od -2° do-7° C. Pro zataženou oblohu jsme
nemohli sledovat zatmění slunce. Pak po mrazivých dnech až do 16. ledna nastalo příjemné
oteplení. Sníh při něm rychle odtával a po deštích se objevovala ledovatka, která znepříjemňovala
chůzi. Začala stoupat Doubravka, ale ze svého koryta se do okolí nerozlila. Většinou bylo zataženo,
foukal vítr a sluníčko se ukazovalo jen zřídka. Od 17. 1. začaly teploty opět padat pod nulu, ale přes
den dosahovaly 5° i 6° C. Na zahradě se objevila spousta krtčích hromádek a zdálo se, že nejhorší
mrazy máme za se sebou – neměli. Ranní teploty opět klesaly od -1° až do - 18° C, zatáhlo se,
začal padat sníh a silnice se musely opět plužit. Zima se nám se vší silou vrátila, ale řada dnů již
byla jasných a slunečných. Všude opět ležel sníh, ale nebylo ho již tolik, jako před oblevou.

ÚNOR
Dymáčkův Memoriál - První akce měsíce potěšila především sportovně založené občany obce
a turisty, kteří na ni k nám přijíždějí. V sobotu 5. 2. proběhl ve svém již 17. ročníku Memoriál
Ladislava Dymáčka, který lyžařům a turistům nabízel 10 a 20 km dlouhé trasy, které se „ lomily“
ve Štířím dole a u Pobočenského rybníka a vracely se do Sobíňova. Ranní teplota + 3° C a
rozbředlý sníh nepřály lyžařům, ale během dne se několikrát ukázalo slunce, takže den byl pro
všechny v podstatě pohodový. Letos mezi účastníky byli jenom dva cyklisté, ostatní si s chutí
vyšlápli i ti z Prahy, Neratovic, Litovle či Českých Budějovic. Nejvíce účastníků přijelo na
Memoriál z Havlíčkova Brodu, těch bylo celkem 63, ze Sobíňova se k nim přidalo 46 chodců, z
Chotěboře 20 a Třebíče 17 dalších. Nejstarším účastníkem byl Přemysl Krajina z Chotěboře, ročník
1929. Do cíle, hospody „U Štefana“ dorazilo celkem 210 osob, od pořadatelů dostaly pamětní list a
malý kalendářík.
Překážka na cestě -Nám neznámý občan odložil poněkud nešťastně své havarované vozidlo 14. 2.
v Huti na cestě odbočující na Hlínu, naštěstí ho brzy odstranil.
Kanalizace - Další z kontrolních dnů, týkajících se dostavby čističky se konaly 15. 2. a 22. 2., bylo
při nich konstatováno, že harmonogram prací je v malém předstihu. Další jednání se pak týkalo

problematiky bezpečnosti práce.
Obecní zastupitelstvo - konané 16. února probíhalo formou veřejné schůze a sobíňovští občané
zcela zaplnili zasedací síň úřadu. Každého pochopitelně zajímalo, jakým způsobem bude probíhat ta
část, kterou si již každý bude muset zajistit sám. Informace o ní byly podány starostou obce hned v
prvním bodě jednání. Předpokládalo se, že stavba kanalizační sítě bude dokončena v letošním roce a
její závěr - provedení domovních přípojek - přinese občanům i úřadu asi více starostí, než část,
která byla prováděna firmou Syner. Podle typu domovních přípojek se přirozeně vytvořily tři
skupiny, v nichž majitelé domů měli trochu odlišné povinnosti. Povinnosti občanů patřících do l.
skupiny, kam spadali ti, kdo byli napojeni na původní kanalizaci, měli poněkud méně starostí. Jen
v pravý čas museli zajistit přepojení splaškových odpadů přemostěním septiků nebo přímým
zaústěním do kanalizace. Situaci měli ulehčenou tím, že do této kanalizace byla sváděna i dešťová
voda. Povinnosti občanů patřících do 2. skupiny, kteří na kanalizační síť byli připojeni gravitačními
přípojkami, byly již poněkud složitější. Museli si nainstalovat revizní šachtu, připravit příslušné
potrubí – vše do konce června – a na pokyn úřadu provést připojení opět, buď přemostěním septiků,
nebo zaústěním do kanalizace. Do těchto přípojek nesměla být sváděna dešťová voda. Třetí skupinu
pak vytvořili majitelé budoucích čerpacích šachet, kteří si museli vybudovat elektrickou přípojku
k šachtě a připravit odpadní potrubí. Tyto přečerpávací přípojky musely být dokončeny rovněž do
konce června. Také do této kanalizace nesměla být sváděna dešťová voda. Stavba čističky měla být
dokončena do dubna a pak měl následovat zkušební provoz, pro který postačí napojení 15 %
přípojek. To bude zajištěno připojením nových čtvrtí a Cikánky. Starší kanalizační síť, která byla při
výstavbě využita, se bude muset pročistit a zkontrolovat. Všechny domy v obci by měly být
připojeny na kanalizaci dnem 11. října. Všechny stávající septiky se zruší a obec zajistí jejich
ekonomické vyvážení do čističky v Chotěboři. Domovní přípojky si mohli občané provádět sami
nebo si jejich výstavbu objednat u firmy Syner. Potřebný materiál k výstavbě přípojky bylo možné
si objednat u firmy Potrubí Trading. Hloubení rýhy pro kladení přípojky bylo možné si zařídit u J.
Kozděrky, který hloubení prováděl vlastním malým bagříkem. Za metr dlouhou rýhu, hlubokou
rovněž l m si účtoval 100,- Kč. Následné pokládaní potrubí, bylo v tomto případě možné objednat u
místního instalatéra L. Guhla. Celkem se na novou kanalizaci mělo napojit 251 domů.
Mimochodem – obec se do výstavby kanalizace musela pustit, protože většina domovních splašků
byla odváděna přímo do Doubravy a navíc proto musela platit pokutu.
V dalších bodech zasedání se projednávala možnost výstavby dětského hřiště, zřízení místní
kompostárny a odvádění dešťové vody v nově budované části obce Na Sadě. Na programu byla také
možnost vydání vyhlášky omezující hluk o nedělích, prodej obecního pozemku K. Štejnarovi.
Na závěr byla podána informace o hospodaření mateřské školky a o kontrole vydání na opravu
kůru. Možnost čištění komínů v obci byla již projednána s kominíky panem Vydrou a Burešem.
Kdo měl zájem o jejich služby, hlásil se na obecním úřadě.
Počasí - Počátek února přinesl příjemné oteplení zvláště ve dnech 5. 2. – 8. 2, kdy se ranní teplota
pohybovala mezi l° – 5 °C a navíc ji doplňovalo slunečné počasí. Po zbývající dny měsíce však
bylo počasí opravdu únorové. Občas jemně sněžilo, občas zdobilo stromy jíní, a když začalo
pozvolna tát, potrápily nás kluzké cesty. Od 9. 2. až do konce měsíce byl únor chladný, ranní teploty
se pohybovaly od nuly do – 13° C. Ve dnech 21. 2. – 24. 2. mrzlo ve dne v noci a také zbývající
rána sice byla chladná, ale přes den nás již sluníčko občas i příjemně zahřálo. V celku však byl
konec února nejchladnějším za posledních 10 let. V průběhu měsíce se počasí střídalo, zataženo se
měnilo v jasno, trochu si zapršelo, mírně sněžilo i svítilo slunce, zamrzaly kaluže, okna, vyrostly
rampouchy, zamrzal rybníček v Hlíně a na zamrzlých kalužích v lukách se dalo i bruslit. Sníh
pomalu ubýval a po většinu měsíce byl jenom místy. Milé bylo, že se již kolem 18. začaly objevovat
poupata sněženek.
BŘEZEN
Občanské sdružení Sobíňov - V první den měsíce se sešli členové občanského sdružení, aby

připravili plán akcí na letošní rok. Důležitou informací bylo, že k dokončení varhan bude ještě
potřeba sehnat 700 tis. Kč. Nicméně byla tu i možnost, že se podaří získat další dotaci a varhany by
tak mohly být již letos přemístěny zpět do kostela. První letošní akcí sdružení byla příprava
březnového divadelního představení v Kulturním domě. Velká debata se soustředila kolem návrhu
Bohunky Krčové, který se týkal možností využití sopotské fary. Chytrý návrh byl však limitován
velikostí fary a tím, že ve dnech poutí budou slavit své výročí hasiči a bude připravena výstavka
k výročí dráhy Pardubice – Havlíčkův Brod. Vladimír Janovský měl vhodnou připomínku, že
sdružení musí pořádat, především akce, které by byly finančně výnosné. V březnu končí termín
povolení ke sbírce a bude třeba získat další, což je spojeno s mnoha byrokratickými jednáními.
Obecní ples - Dne 5. 3. proběhl další z úspěšných obecních plesů pořádaný obecním úřadem a
hasiči. Patřilo k němu oblíbené předtančení a bohatá tombola. K tanci hrála již osvědčená kapela
Amix, účastníci z Chotěboře, Bílku, Krucemburku a Ždírce měli zajištěný svoz i rozvoz. Přiměřené
vstupné činilo100 Kč a bylo zcela vyprodáno.
Ochotnický soubor Adivadlo - Na sobotu 19. 3. zajistilo občanské sdružení vystoupení dalšího
ochotnického souboru. Havlíčkobrodské Adivadlo přivezlo do Sobíňova komedii Miroslava
Horníčka „Dva muži v šachu“, v níž vystupovalo pět členů tohoto ochotnického souboru, jehož
vystoupení bylo na příjemné úrovni. Návštěva byla tentokrát poněkud nižší, než tomu bylo v
případě ochotníků z Jihlavy, ale hercům to příliš nevadilo a pochvalovali si, jak jsou sobíňovští
diváci vnímaví. Osobně se domnívám, že stanovení vstupného na 120 Kč s možností zakoupit si
vstupenky v předprodeji za 100 Kč, které využilo 28 diváků také o něčem svědčí. Soubor si za své
vystoupení účtoval pouze náklady ve výši 1000 Kč, takže zisk z tohoto představení činil 2700,- Kč,
které opět plynuly na účet pro záchranu našich varhan.
Kanalizace – kontrolní den na stavbě čističky proběhl 22. 3. a ze zápisu je patrné, že výstavba
kanalizace již směřuje ke svému závěru. Projednával se plán zkoušek technologické části čističky,
na níž by od 15. 5. měly začít individuální provozní zkoušky. Při této příležitosti bude také zaškolen
pracovník, který ji bude obsluhovat. Kompletní zkoušky se provedou 26. 5. s dodatkem, že přesný
termín bude ohlášen týden předem. Součástí příprav spuštění kanalizace byla také kontrola a čištění
starší části obecní kanalizace, která na novou bude zapojena. Zjištěné nedostatky se postupně
odstraňovaly. Jestliže jsme v prvé části výstavby byli „ obtěžováni“ zemními pracemi nebo
poruchami vodovodního řadu, nyní nám nastanou starosti daleko větší se zřizováním domovních
přípojek a jejich postupným připojováním. Poslední fakturace prací představovala částku 1 200 120
korun, za celý měsíc březen se prostavělo 1 799 101,- Kč.
Středu 23. 3. poznamenala další závada na vodovodním řadu – porucha se projevila u
Chmelíků a u konzumu. Poruchy jsou zřejmě častější v důsledku výstavby kanalizačního řadu, při
níž zemní práce probíhaly v blízkosti vodovodu a zřejmě poněkud porušily stabilitu zeminy.
Obecní zastupitelstvo - V týž den večer se ve velké zasedací místnosti obecního úřadu konalo
pravidelné zasedání zastupitelstva. Zdá se, že zájem občanů o jeho jednání stále vzrůstá a navíc se
projevuje i v diskusi, v níž se uplatňují jejich osobní zkušeností. Z minulého zastupitelstva zůstalo k
řešení zajištění základní sítě na stavebním místě „Na Sadě“. Její zřízení je nákladné a proto se
jednalo o tom, jak náklady snížit – jistou možnost nabídlo zkrácení trasy deštové kanalizace a
upravení trasy vodovodního řadu, předběžné náklady představují částku l mil. Kč. Pro komunální
kompostárnu bylo vybráno několik míst, ale jako nejpřijatelnější se ukázal prostor na Dolečku, kde
však bude třeba vyřešit přístupovou cestu. Za přítomnosti pana Stehna se projednávala příprava
smlouvy o pronájem Kulturního domu. Ukázalo se, že bude třeba v souvislosti s tím vyřešit i
některé záležitosti související s místní knihovnou, která je umístěna v jeho části. Jednak bude třeba
splnit požadavky požárního řádu, což by znamenalo panu Stehnovi umožnit v případě potřeby
přístup do její místnosti a dále pak rovněž úhradu za spotřebovaný elektrický proud. Nájem za
Kulturní dům byl zvýšen na 150 000 Kč ročně. Vzhledem k tomu, že během dubna bude předávána
obci technologická část čistírny, zvažovaly se možnosti spolupráce s organizací Vodovody a
kanalizace, které jsou značně okleštěny tím, že s odkazem na udělenou dotaci, musí obec čističku
provozovat sama příštích 10 let. Dále zastupitelstvo rozhodlo, že další díl kroniky bude možné
zpracovávat pomocí počítače. Kronika tím sice ztratí svůj tradiční vzhled, ale na druhé straně není

možné nedbat na moderní prostředky, které umožní přeci jenom zachytit více podrobností ze života
obce. Sobíňov se stal jednou ze sta obcí, které se k malé oslavě dne Země připojily vypnutím
proudu na l hod. Miloš Starý informoval o výstavě, kterou přátelé železnice z Chotěboře připravují
k 140. výročí vybudování regionální trati Pardubice - Havlíčkův Brod a kterou přátelé železnice ze
Sobíňova rádi přenesou i do naší obce. Pan Lad. Málek zjišťoval možnosti obce vzhledem k
připravovanému krajskému setkání turistů v Sobíňově. V závěru jednání se probíraly připomínky
občanů soustředěné v anketě. Realizace některých z nich je závislá na množství peněz, které bude
mít obec k dispozici. Obtíže zřejmě nebude působit instalace laviček, zlepšení letní údržby zeleně,
přistavování vleku na sběr starých hadrů, umístění dalších kontejnerů na papír na Hlínu, na sklo u
Ležáků při dolní křižovatce a plastů v nové čtvrti. V obci se rovněž může obnovit vítání nových
občánků. Kominíkům předala obec seznam občanů, kteří si přejí čištění komínů, další si již oba
pánové budou zařizovat sami.
Mateřská školka - Středa představovala den plný aktivity také pro mateřskou školu, která pro
sobíňovské předškoláčky organizovala „Den otevřených dveří v mateřské škole“ a současně i zápis
do ní.
Počasí - v měsíci březnu bylo opravdu rozmarné. I když v první den byly ráno – 3° C, zamrzlé
kaluže, zbytky ledu na okrajích Doubravy i hlínecký rybníček zvolna roztávaly. Až do 9. 3. se ranní
teploty pohybovaly od minus 3° do minus 9° C, ráno nás sice občas vítal šedivec, ale většina dní
byla jasná a slunečná, i když stále ještě chladná. V další dny ranní teploty již byly příjemnější,
někdy si sprchlo, ale přes den se zvolna oteplovalo, 15. 3. již traktory začaly s orbou. O dva dny
později hlínecký rybníček roztál a vítr slibně čeřil jeho hladinu. Poslední závan zimy jsme
zaznamenali 18. 3., kdy napadala slabá vrstva sněhu, který večer křupal pod botami. Ještě v první
jarní den byly ráno minus 3° C se zbytečky bílého poprašku. Až do konce měsíce byly ranní teploty
pod nulou a přes dny velice proměnlivé počasí – slunné dny střídaly podmračené, ale sluníčko
převládalo, občas si sprchlo a trochu se zvedal větřík. Příjemné počasí začalo lákat k procházkám a
také k jarnímu úklidu i pracem v zahrádkách.

DUBEN
Jarní úklid - Na neděli 3. dubna svolali hasiči, sokolové a obecní úřad sobíňovské občany na
brigádu na první jarní úklid. Dostavilo se zhruba 45 lidí, kteří uklízeli stávající i starý hřbitov,
sobíňovskou náves a okolí bývalého podniku Vzor.
S příchodem jara se také začalo s úpravou farní zahrady a okolí celého areálu okolo kostela
a fary, úpravy byly pracné a vyžádaly si hodně úsilí, ale výsledek stál za to. Celé prostředí je nyní
uklizené a upravené, a každého kdo tudy bude procházet, jistě potěší.
Kanalizace - Další jednání o průběhu prací na nové kanalizaci bylo ohlášeno na 5. 4. V Sopotech
byly dokončovány zbývající výtlačné řady od domovních šachet včetně protlaků pod komunikací.
Proto také ve dnech 4. až 8. byla pro dopravu uzavřena cesta do Sopot a v nutném případě se mohla
použít příjezdová cesta od hájenky, která byla upravena pro potřeby osobních automobilů. Na
kanalizaci se dokončovaly 3 šachty a čistička byla dále doplňována o technickou část.
Občanské sdružení - Hned následující den proběhlo zasedání občanského sdružení. Dobře
propracovaný návrh paní Krčové na akce v den prvé poutě byl zamítnut. Byla to škoda, protože
restaurátoři našich varhan by jistě měli našim příznivcům co vyprávět o své práci a zpěvačka Naďa
Urbánková by jistě našla své posluchače. Nicméně je pravdou, že je třeba pořádat akce, které
přinesou tak potřebné finance. V letošním roce by měla být renovace varhan dokončena – pokud
vše půjde dobře – první koncert by se mohl uspořádat 28. října, nejpozději však na vánoce.
Získávání financí je obtížné, ale byla přislíbena další dotace, z níž by sdružení mohlo uhradit své
dluhy, zaplatit restaurátorům zbývající peníze a k úhradě by pak nakonec zůstala částka cca 200 tis.
Kč. Zvažovaly se nové akce, které by sdružení pro letošní rok mohlo zkusit připravit. Zpeněžit by
se také mohl dar manželů Bartůškových občanskému sdružení, což by vyneslo další umořovací

částku.
Přestavba domu č. p. 138 - Dne 12. dubna začala mizet další chalupa s původním č. dom. 38, od r.
1964 dnešním č. p. 138 v Nové Vsi, v níž bydlíval Emil Černý. Její historii máme zpracovanou v
místopisu - víme, že v roce 1829 koupil František Vepřovský od obce pozemek, na kterém vystavěl
chalupu. V letech 1838 – 1850 byl jejím vlastníkem Josef Vepřovský, který ji postoupil synovi
Františku Vepřovskému.
Ten ji užíval až do r. 1880, kdy ji prodal Janu a Antonii Zvolánkových. Až do této doby nebylo č. p.
38 zapsáno do pozemkových knih - o zaknihování si požádali až manželé Zvolánkovi, kteří tu žili
až do roku 1918, respektivě 1923. Od tohoto roku již celá chalupa po rodičích patřila Emilu
Zvolánkovi. V r. 1958 vlastnili chalupu Josef a Růžena Černých a posledním jejím obyvatelem byl
Míla Černý, jeho švagrová žijící v Novém Ransku ji prodala r. 2010 panu Kvankovi. Celá chalupa
byla stržena a na jejím místě vystavěn nový dům. Koncem roku tu již v hrubé stavbě stál a co bylo
nejpříjemnější, svým vzhledem původní chalupu připomínal.
Kanalizace - Téhož dne proběhl jeden z posledních kontrolních dnů na stavbě kanalizace a
čističky. Z něho vyplynulo, že byla dokončena montáž technologie čističky včetně technické
elektroinstalace. Na její stavební části zbývaly k provedení již jenom některé dokončovací práce.
Také byly dokončeny v plném rozsahu 3 čerpací stanice a usazen lapák hrubých nečistot. Rovněž
byly dokončeny výtlačné řady a zbývala již jenom dodávka a montáž šachet. Byla projednávána
příprava komplexních zkoušek a podklady nutné pro zahájení zkušebního provozu.
Odpad – V týž den se začal svážet odpad ze zahrádek. Opět v úterý počínaje 15. hod. byl vlek
přistavován na obvyklých místech – u Kulturního domu, na sobíňovské návsi, v Sopotech, ve
Stráni, v Kančí studni a Huti. Sběr větví probíhal ve stejném dni i časech jako sběr odpadu ze
zahrádek. Sběr železného šrotu byl naplánován na duben, sběr nebezpečného odpadu na květen
nebo červen a velkoobjemový odpad se měl odvážet v červnu. Dá se říci, že toto organizační
zařízení pomohlo zrušit vznik černých skládek. Každý se může odpadů pravidelně zbavovat a
nemusí znečišťovat okolí obce. Když se již zmiňujeme o odpadu, je na místě připomenout, že v
obci je celkem 25 kontejnerů na tříděný odpad – jsou rozmístěny u obecního úřadu, u prodejny
Jednoty, hřbitova, u novostaveb v nové čtvrti, na dolní křižovatce, ve Hlíně a v Sopotech. Drobný
elektroodpad a baterie bylo možné odkládat do kontejneru na obecním úřadu a baterie navíc v
prodejně Jednoty a také ve škole. V krajské soutěži obcí o nakládání s odpadem se naše obec
umístila mezi 127 obcemi na 16. místě.
Obecní zastupitelstvo - Řádné jednání obecního zastupitelstva se konalo 20. 4. Na programu mělo
především opět výstavbu kanalizace a úpravy zelených ploch v obci. Starosta informoval nutnosti
oprav staré kanalizace, která byla monitorována, a přitom na ní byly zjištěny některé závady.
Opravy původní kanalizace na „Cikánce“ a v nové čtvrti si zhruba vyžádají 200 tis. Kč. A bude
třeba zjistit, která firma bude schopna je provést za nejvýhodnější cenu. V diskusi se opět potvrdilo,
že povinnosti osoby odpovědné za provoz čističky jsou patřičně náročné a vyžádají si hodně času
při dodržení všech příslušných náležitostí - vyhledání někoho vhodného si vyžádá jistý čas. Pokud
se týká zeleně v obci, bylo shledáno, že návrh na její úpravu bude třeba dopracovat, protože neřešil
její případný budoucí stav ve všech částech obce. Dále byly podány informace o stavu smlouvy
týkající se pronájmu Kulturního domu, poradenství v energetice, integrovaného systému v
nakládání s odpady a černých skládkách na území obce. V tomto případě se jednalo o materiál
dočasně složený na louce Jany Dvořákové, který bude postupně odvážen a ve Hlíně o hranici
připravenou na Den čarodějnic.V závěru jednání upozornil starosta, že jednání zastupitelstva je
možné konat 1 x za dva měsíce a v mezidobí podle potřeby konat neveřejné pracovní porady časově
neomezené.
Hasiči - Na poslední den měsíce připravili naši hasiči pro děti i jejich rodiče Rej čarodějnic. Po
skončení soutěží dětí, mohli rodiče pokračovat v zábavě – opékat buřty, koupit si občerstvení a
poslechnout si i hudbu.
Počasí - Je těžké říci, zda je příjemnějším měsícem květen nebo duben. Ten letošní jsme již po
dlouhém zimním období očekávali již opravdu netrpělivě. Bylo příjemné sledovat, jak se louky
pomalu zelenají, jak se začínají objevovat prvé jarní květiny, začínají kvést třešně i trnky a ke

všemu se pak přidává zeleň lístků stromů. Duben sám byl dosti proměnlivý, v jeho první den byla
ranní teplota 9° C a 3. 4. jsme se v 10 hod. ohřívali při 23 stupních C. Chladná rána okolo nuly byla
pouze ve dnech 16. až 20. 4., ale přes den bylo právě v tyto dny velice příjemné skoro letní počasí.
Jinak jsme si užili mlh, občas ještě jinovatky, větru i několika sněhových vloček. Na počátku měsíce
si sice trochu sprchlo, ale v podstatě lze říci, že poměrně často bylo až příliš sucho a na zahrádkách
se muselo zalévat.
KVĚTEN
Pietní slavnost - Dlouholetou tradici, kterou každoročně zahajujeme vstup do měsíce května, má
malá pietní slavnost u hřbitovní zdi, kde byly umístěny hroby padlých účastníků květnových
událostí r. 1945. Letos se konala v podvečer 4. dne měsíce a opět se jí zúčastnilo poměrně málo
sobíňovských občanů. Hlavní projev přednesl starosta obce J. Moravec, po něm následovalo
vystoupení žáků naší školy a na závěr aktu pak zazněla hymna. Letos jsem se jí nemohla zúčastnit,
protože úraz způsobil, že jsem po dva měsíce pobývala v Pardubicích u dětí.
Obecní zastupitelstvo - Jednání nově zvoleného zastupitelstva mělo proti tomu předcházejícímu
malou zvláštnost, zcela pravidelně se ho začala zúčastňovat řada sobíňovských občanů, jejichž
zasahování do průběhu jednání bylo zpočátku poněkud nevhodné. Protože obecní úřad může podle
své potřeby zavést do řady jednání zastupitelstva pracovní porady - bez přítomnosti občanů – byla
tato možnost využita 17. 5., což se však setkalo s připomínkami návštěvníků zasedání a tak nezbylo
než se vrátit k původní formě jednání. Nicméně jedna z pracovních porad se konala 17. května a
projednávalo se při ní celkem 9 bodů - starosta na této poradě informoval, jak bude financována
kontrola stavu staré kanalizace a její případná oprava v letech 2009 – 2018 a jak se bude provádět
vyúčtování plateb stočného za roky 2009 a 2010, vyjádření k tomu na obci požadovalo ministerstvo
zemědělství. Dále zastupitelé vyhověli žádosti ředitelky školy, která potřebovala do mateřské
školky zařadit dvě děti nad stanovenou normu, nyní tedy do školky dochází 27 dětí. Zastupitelé také
souhlasili s tím, aby se Sobíňov zapojil do připravovaného integrovaného systému nakládání s
odpady. Pokud se týkalo kanalizace – starosta informoval o postupu přejímky nového kanalizačního
řadu a domovních čerpacích stanic v horní části Sobíňova a Sopotech. Přejímky se zúčastnil
odborný pracovník čističky odpadních vod z Chotěboře, který upozornil na celkem 12 závad, z
nichž jedna byla závažnějšího charakteru - dodavatel stav napravil. Bylo dokončeno zaměření
kanalizace, projektant ještě zpracovával dokumentaci k majetkové a provozní evidenci a také
provozní řád kanalizace. Pokud vše bude řádně připraveno, bylo by možné zkušební provoz zahájit
v červenci. Celkově byly práce na kanalizaci ve dvouměsíčním předstihu v porovnáním s plánem.
Dále zastupitelé schválili, aby Sobíňov na jednání sněmu Svazu měst a obcí 26. a 27. května ve
Zlíně zastupoval Miloš Starý. V dalším bodě se projednávala zpráva o přezkoumání hospodaření
obce za loňský rok včetně závěrečného účtu. Zpráva byla schválena bez výhrad.
V různém se mimo jiné jednalo o optimalizaci energetického hospodářství, budování kompostárny,
pořízení stabilního zábradlí v kopci mezi Sopoty a hřbitovem a odprodeji dvou pozemků, které
doposud dvě rodiny užívaly bez právního podkladu. Rovněž bylo projednáváno překračování
povolené rychlosti 40 km/hod. na cestách v celé obci, rušení klidu sekačkami či cirkulárkami
v nevhodnou dobu a parkování na obecních pozemcích.
Občanské sdružení - Protože občanské sdružení již několik měsíců nezasedalo, připravoval pro
obyvatele obce ing. Lad. Málek koncert v sopotském kostele sám ze své iniciativy.
Odpad - Na 30. května byl opět připraven sběr nebezpečného odpadu, pojízdná sběrna ODAS byla
v době okolo 18. hod. přistavena před budovou obecního úřadu.
Kanalizace - V poslední květnový den byla provedena kontrola stavu prací na kanalizaci a čističce,
která shledala, že se dokončovaly terénní úpravy v okolí čističky a zpevňoval se terén pod budoucí
komunikací a také se dokončovala montáž domovních čerpacích stanic. Veškeré práce měly být
dokončeny v měsíci červenci. Zhotovitel stavby měl v příštím měsíci předložit doklady potřebné
k podání žádosti o povolení zkušebního provozu. Dále bylo předloženo zaměření skutečného pro-

vedení kanalizační sítě a zbývalo provést rozbor a finanční propočet zjištěných rozdílů proti
projektové dokumentaci. Fakturace za provedené práce bude uhrazena do výše 90 %, zbytek se
vyplatí po předání díla a odstranění případných závad či nedodělků.
Počasí - O jeho průběhu nemohu informovat, v nižších polohách probíhá proti tomu našemu o něco
rozdílněji a se čtrnáctidenním opožděním. Měsíc sám byl dostatečně vlhký, aby květiny a keře na
mé zahradě přežily bez zalévání. Také ledoví muži nezanechali letos po sobě žádné stopy. Výborně
se dařilo trávě i plevelu.
ČERVEN
Počátkem června navštívil obecní úřad senátor JUDr. P. Pithart, který se chtěl seznámit
s nově zvolenými funkcionáři a mimo jiné si ověřit, jak v praxi na život obce dopadají některé
zákony projednávané ve sněmovně a senátu. Starosta panu senátorovi potvrdil, že finanční
prostředky, přidělované obcím podle daňového určení, jsou nedostatečné a brání rychlejšímu
rozvoji obce. Hovořili spolu také o stavu renovace varhan a činnosti občanského sdružení, jehož je
patronem. Pan starosta ho také informoval o tom, že se sdružení snaží o dokončení opravy varhan a
jejich instalování v průběhu listopadu letošního roku. Sdružení požádalo arcibiskupa Dominika
Duku o jejich vysvěcení, což zřejmě pro jeho zaneprázdnění nebude možné, ale přislíbil, že ho
zastoupí královéhradecký biskup.
Obecní zastupitelstvo - Opět veřejně přístupné zasedání se konalo 15. 6., zastupitelé na něm byli
informování o postupu prací na kanalizaci, jejíž budování se již blíží ke svému ukončení. Menší
problém nastal tím, že pan Trčka, který měl být odpovědný za provoz čističky a kanalizační sítě
nesplnil pro to kvalifikační požadavky a bylo proto třeba vyhledat za něj náhradu. Dále se
projednávala péče o zeleň v obci – byl požádán Ing. R. Novotný, aby pro potřeby obce připravil do
konce měsíce příslušnou studii. Bylo rozhodnuto, že pozemky „Na Sadě“ budou zatíženy věcným
břemenem, pokud se týká rozvodu elektrické sítě. Obecní úřad bude usilovat o optimalizaci
dodávky elektrického proudu změnou jejího dodavatele, a to jak pro obec, tak i pro školu. Naší
školy se také týkala inspekce, která probíhala v minulém měsíci. Celkové hodnocení vyznělo pro
naše obě zařízení velice příznivě výuka, jak ve škole, tak i ve školce byla hodnocena jako
nadstandardní. Zastupitelé také jednali o možnosti případné plynofikace školních budov.
Ranč 3x/D - Markvartický ranč pozval na 18. 6., do svých prostorů milovníky koňů, pro které
připravil jezdecký den s bohatým programem.
Kanalizace - O blížícím se konci výstavby kanalizace svědčila příprava smlouvy mezi majitelem –
tedy obcí - a jejími budoucími uživateli. Její formulace byla poněkud složitá a tak trochu
nesrozumitelná, navíc smlouva nasvědčovala, že byl využit její vzor v němčině.
Parket - Ti ze sobíňovských občanů, kteří dávali přednost jinému žánru zábavy, byli 18. 6. pozváni
na letní parket, kde pro ně připravili naši hasiči taneční zábavu. K dobré pohodě jim za 80 Kč
vyhrával Aleš Bílek a spol.
Výstava - Dlouho připravovanou událostí byla výstava ke 140. výročí výstavby dráhy Pardubice –
Havlíčkův Brod instalovaná v zasedací síni obecního úřadu. Otevřena byla v pátek 24. 6. a trvala až
do 10. 7. Výstava své návštěvníky – bylo jich na 500 - seznamovala vyčerpávajícím způsobem
s minulostí dráhy pomocí fundovaných textů a řadou fotografií, z nichž zvlášť ty nejstarší měly svůj
milý půvab. Vystaveny byly i trojrozměrné – dnes již muzejní – uniformy a předměty spojené
s činností na dráze. Nejenom děti se mohly potěšit elektrodráhou s kouřícími i houkajícími vláčky.
Dotazy navštěvníků zodpovídali pánové L. Starý a Jan Průcha, na kterých bylo vidět, že železnice
patří k jejich koníčkům a u pana Průchy navíc i pracovní minulosti.
Komunikace - Koncem měsíce se v horní části obce opravovala cesta, aby návštěvníci našich
poutí po ní nemuseli klopýtat.
Nečekaná událost - Dne 28.6 byla v části obce - Huti - napadena paní ze Ždírce, která oba
pachatele poznala. Údajně se jednalo o chlapce, jejichž život ovlivnilo užívání drog. Lze jen doufat,
že do našeho poklidného a až dosud bezpečného života v obci, podobné náznaky kriminality

nezasáhnou.
Kostel - V závěru měsíce díky snaze ing. Lad. Málka muzicíroval v sopotském kostele Komorní
orchestr mladých z Chotěboře vedený paní Fialovou, jehož program ocenili především milovníci
klasické hudby. Snad trochu vázla jeho propagace a někteří ze sobíňovských občanů ho pak ke své
škodě propásli. Ing. Lad. Málek vystoupení orchestru zařadil mezi nejlepší vystoupení pořádaná
v naší obci.
Počasí - Průběh červnového počasí jsem po svém návratu z Pardubic mohla začít sledovat až v
jeho poslední dekádě. Svým způsobem se v tomto období potvrdila medardovská pranostika, když
skoro polovina dní nám přinesla déšť a 24. se k němu přidala i bouřka a kroupy. Ranní teploty se
pohybovaly od 9° do 16 °C, horký den 22. 6. vystřídaly příjemně teplé dny se sluníčkem.

ČERVENEC
Také červenec – měsíc školních prázdnin a dovolených – nabídl sobíňovským obyvatelům
pestrý progam. Pro děti připravila TJ Sokol na úterý 5. 7. na letním parketě slavnostní akci Ať žijou
prázdniny. Diskohudbu zajistili Miloš a Monička, kteří své vystoupení spustili ve 14. hod.,
občerstvení pak nabídli organizátoři.
Stále ještě trvala výstava připravená k 140. výročí postavení dráhy Pardubice – Havlíčkův
Brod.
Výročí činnosti hasičů - Své již 130. výročí činnosti oslavili 9. 7. naši hasiči. Program začínal
svěcením praporu v sopotském kostele, pokračoval průvodem obcí a končil tradiční country
zábavou, kterou zajistil Jarda Bílek a spol. V průběhu oslav došlo na ukázku požárního útoku
v provedení dětí, netradiční a doplňkové soutěže i ukázku zásahu, jak se prováděl v dávné minulosti
pomocí koňské stříkačky a hasičů oblečených v dobových uniformách. Příznivce hasičů jistě také
zaujala výstava historické techniky.
Je zajímavé, že činnost dobrovolných hasičů po desítky let přitahovala pozornost dospělých
i dětí a vydržela až do současnosti. V Sobíňově patří dobrovolní hasiči mezi nejaktivnější složky,
svou budoucnost si zajišťují velkou péčí o dorost.
Poutě – jejichž církevní část probíhá v Sopotech 1. a 2. neděli, mají v obci přes 350 let trvající
tradici, která se stále udržuje, i když většina obyvatel obce ji již pojímá jen jako sváteční dny. Pro
ně byly v horní části obce připraveny stánky s různým zbožím a pro děti opět jednou mnoho
zajímavých atrakcí.
Kanalizace - Jeden z posledních kontrolních dnů na stavbě kanalizace proběhl 26.7. Bylo při něm
konstatováno, že na stavbě byl zahájen zkušební provoz. Byla zkontrolována činnost všech agregátů
technologie, do aktivizačních nádrží byl doplněn aktivovaný kal a postupně se začaly do systému
napojovat jednotlivé domovní přípojky. Od připojovaných nemovitostí bylo zajištěno čerpání
septiků, splašky se odvážely na čističku v Chotěboři. Bylo dokončeno a předloženo zaměření
skutečného stavu kanalizační sítě. Řada občanů dokončovala práce na svých domovních přípojkách.
V měsíci červenci tedy bylo souhrnně provedeno: 15. 7. prováděcí firmou Syner předání stavby,
19. 7. byl povolen zkušební provoz a 25. 7. se přivezl aktivní kal z Chotěboře, který byl potřebný
pro zahájení zkušebního provozu. Z celkem 255 smluv s uživateli kanalizace bylo na úřad vráceno
145 podepsaných smluv. Ozývaly se však i hlasy v tom smyslu, že se každý nemusí připojit a ani
k tomu nikdo nikoho nemůže nutit. Jenomže existuje zákon, kterým se toto připojení ukládá –
a pokud by ho kdokoliv nedodržel, vystavoval by se případnému postihu. O prázdninách v r. 2009
začínala stavba a o prázdninách letošního roku po snesitelně nepříjemných začátcích, byla
kanalizační síť a čistička dobudovány. Asi je dobré, že obec se do jejich výstavby pustila, dá se
předpokládat, že finanční náklady na podobné stavby budou stoupat a ani jistota, že obec získá
potřebné dotace, nemusí být v dalších letech až tak zaručená. Mimochodem celá stavba byla
předána ve velmi dobré kvalitě a ani po zahájení provozu čističky se nevyskytly závažnější
nedostatky. Užívání kanalizační sítě přinese také zvýšení stočného, až doposud jsme platili za jeden
kubík vody 1 Kč, od spuštění kanalizace to bude 12,40 Kč. Za rok 2011 tak zaplatíme za první

polovinu roku na stočném 1 Kč z kubíku, za druhé pololetí pak 12,40 Kč.
Občanské sdružení - Téhož dne se po delší odmlce opět sešli členové občanského sdružení, aby se
jako již obvykle poradili o svém dalším podnikání. Předsedkyně sdružení informovala o tom, že se
zřejmě podaří zajistit financování opravy varhan natolik, že bude možné je na opravený kůr vrátit
pravděpodobně v listopadu. Pro tuto příležitost se proto začal připravovat program, který bude mít
svoji církevní část spojenou s požehnáním varhan královéhradeckým biskupem, druhou část - již
civilně občanskou - zajistí sdružení. K církevnímu aktu byl původně pozván arcibiskup Dominik
Duka, který v sopotském kostele sloužil v roce 2008 silvestrovskou půlnoční mši, protože však byl
v tuto dobu zaneprázdněn, arcibiskupství se postaralo o jeho důstojnou náhradu. Financování
opravy varhan bylo a ještě nějakou dobu zůstane poměrně složitou akcí, kterou mnohdy pomáhali
řešit „ návratným dotováním'' paní Petrlíková a pan Janovský. Pokud by se podařilo další peníze
získat zatím probíhajícím jednáním s ministerstvem kultury, kraje a případných dalších dárců,
zůstane po celé akci ještě k doplacení necelých 100 tis. Kč, které sdružení dluží obecnímu úřadu.
Pro letošní rok předběžně naplánovalo sdružení uspořádání divadelního představení, výstavu
výtvarníka pana J. Kreibicha a dva koncerty.
Fotbalový turnaj - Dne 30.7. probíhal na místním stadionu fotbalový turnaj, který organizovala TJ
Sokol Sobíňov. Účastnily se ho družstva TJ Sokol Sobíňov, Stará garda Sokol Sobíňov, SDH
Sobíňov, SK Rváčov a Buldog B ze Žďaru nad Sázavou. Kromě sportovních zážitků nabídnul svým
návštěvníkům bohaté pohoštění a nechyběl ani dobře propečený„ čuník“.
Počasí - Letošní červenec se zařadil mezi ty nejdeštivější za posledních 6 let. Ranní teploty se
pohybovaly od 9° do 18° C. Opravdu pěkných dnů byla jenom třetina, mnohé dny patřily sice mezi
chladnější, ale sluníčka jsme si mohli užívat skoro dostatečně. Poslední dekáda měsíce byla celkově
studenější a úplně poslední dva dny byly navíc i pěkně deštivé. Přežili jsme dvě menší bouřky, ale
minuly nás nárazové děště, které na jiných místech vyplavovaly sklepy, domky a zahrady. Zdá se,
že se zatím stále nacházíme v jakémsi stínu, který je ochráněn od živelných pohrom, které probíhají
v jiných místech a o kterých se dozvídáme z rozhlasu a televize. Snad tato přízeň nám zůstane ještě
nějaký čas zachována.

SRPEN
Počátkem srpna se začal opravovat most v Bílku a proto došlo na okresní silnici na Chotěboř
ke zřízení objížďky. Bylo docela příjemné, že z ní zmizely dopravní a přepravní prostředky vážící
více jak 3,5 tuny. Chotěbořský magistrát svým jednáním umožnil, že menší vozidla mohla Bílkem
projíždět, zvláště místním tak ušetřil při cestě do Chotěboře zajížďku přes Jitkov. Té se však
nevyhnul školní autobus, kterého často využívali i místní občané.
Kanalizace - Při kontrolním dnu 3. 8. byla provedena celková obhlídka stavby: čistička v režimu
částečného zaváděcího programu pracovala bez závad, byly dokončeny úpravy terénu v jejím okolí
a pokračovalo další postupné napojování domovních přípojek. Zbývalo udělat napojení příjezdové
komunikace k čističce na cestu do Sopot. Byly také zkontrolovány, na základě geodetického
zaměření, všechny odchylky od původního projektu a dle zjištěných rozdílů byl zpracován konečný
skutečný projekt, který bude v budoucnosti sloužit jako podklad pro případné opravy. Došlo také na
projednání prací od subdodavatele, které byly zhotoveny v hodnotě 7.555.619,- Kč, což bylo 23,8
% z celkové ceny stavby. V prvé polovině měsíce se dokončovalo asfaltování drobných částí
komunikací - bohužel - také na část cesty do Hlíny již prostředky nezbyly.
Další kontrolní den na stavbě čističky a kanalizace se konal 10. 8. Bylo při něm
konstatováno, že průběžně pokračovalo napojování domovních přípojek - prozatím jich bylo
napojeno zhruba 70 - a současně s tím byl zajišťován odvoz splašků z odpojených jímek a septiků
do čističky v Chotěboři. Na stavební firmě bylo požadováno vyhotovení zaměření skutečného
provedení přípojek pokud byly umístěny ve veřejné části. Drobné nedodělky na celkové stavbě byly
postupně odstraněny. Firma Syner měla do 23. 8. předložit zaměření a geometrický plán příjezdové

cesty k čističce, aby se mohla provést její kolaudace. Rovněž bylo požadováno předložení zaměření
vyústních objektů čističky do Doubravy.
Tak trochu neklidné noci starostovi obce činily podmínky spojené se stavbou kanalizace, na
jejichž naplnění totiž záleželo, zda obci bude dotace v konečné fázi uznána. K těmto podmínkám
patřil na př. stav v připojování přípojek, zda do kanalizace poplynou splašky v množství
naplánovaném v projektu, či zda budou řádně plněny náležitosti provozu a řada dalších.
Mimochodem obsluhu celé kanalizace dostal na starosti pan Vařečka ze Ždírce, za provoz bude
zodpovídat pan ing. Sodomka. Tito dva a Miloš Starý mají v péči klíče od budovy čističky. Pokud
se jedná o čerpání financí, bylo na kanalizaci zatím vydáno zhruba 42 mil. Kč.
Léto v Železných horách - Na sobotu 7. 8. připravil obecní úřad Sobíňov a KČT Havlíčkův Brod
již 17. ročník Léta v Železných horách. Letos jeho zvláštností byl odběr vody z Doubravky v rámci
akce Eurorando 2011. Pro pěší byly naplánovány trasy od 7 do 50 km a pro cyklisty od 20 do 80
km. V průběhu putování procházeli turisté Horním Bradlem, Sokolohrady, Spálavou, Štikovem,
Libicí či Horním Mlýnem. Nejvzdálenějším bodem pro cyklisty byla přehrada na Seči. Start i cíl
byly v hostinci U Štefana, kde také pro poutníky bylo připraveno pohoštění, koncert trampských
písní a večer taneční zábava. Mrholení sice plánované nebylo, ale alespoň se neopakoval loňský
liják ve Slatiňanech, který jednomu z účastníků pochodu vyplavil domek.
Obecní zastupitelstvo - Ve středu 24. 8. proběhlo na úřadě zasedání obecních zastupitelů, jehož náplň tvořilo pět bodů, z nichž nejdůležitějšímí byla opět informace o stavu výstavby kanalizace, dále
příprava akcí v budoucích letech, což ovšem bude záviset od množství peněz, které bude mít obec
k dispozici. Pokud se týkalo chráněné krajinné oblasti, byl předložen návrh na změnu jejích hranic a
na několika místech snížení stupně její ochrany. Našeho katastru se tyto změny dotýkaly pouze
okrajově. Byl schválen odprodej pozemku na návsi panu Musilovi, dále obec vzhledem k
vybudování přípojky elektrického proudu poblíž bývalé tkalcovny, převzala na sebe v souvislosti s
tím věcné břemeno spojené s jejím ošetřováním. Následovala informace o stavu výstavby
kanalizace - podle ní čistička byla uvedena do zkušebního provozu, který by měl probíhat od 25. 7.
do 12. 7. příštího roku, bylo již připojeno 92 domovních přípojek a kolaudace by měla být
provedena do konce r. 2012. K vyřešení zůstaly jedna rekreační chalupa, bývalý mlýn pana Petruse
v Nové Vsi a bývalá tkalcovna v Sobíňově. Firmě Syner zbývalo ještě doplatit 1 mil. 300 tis. Kč.
Od září začne obec splácet úvěr, nicméně dobrou zprávou bylo, že pro letošní rok obci nehrozí
schodek v rozpočtu. Vzhledem k tomu, že zbývá ještě položit asfalt na několika úsecích místních
komunikací, počítá se s tím, že každým rokem budou – podle finančních možností – postupně i ty
upraveny. Na úřad došlo několik stížností, jednak že zábava pořádaná na parketě paní Jindrovou
byla v pozdních hodinách nadměrně hlučná a provázena několika výstřely slepými patronami, dále,
že někteří občané nedodržují nedělní klid a jejich sekačky ho nepříjemně ruší a konečně, že bude
třeba vyřešit udržování strouhy podél chalupy Ostruhových ve Hlíně. V horní části Sobíňova máme
dvě kulturní zařízení, jednak to je Kulturní dům a pak letní parket. Jejich provoz občas tak trochu
přílišným hlukem vadí sousedům bydlícím v jejich blízkosti. Poněkud i další obyvatele z dolní části
Sobíňova vyděsila střelba, která doprovázela zábavu pořádanou na parketě paní Jindrovou. Ukázalo
se, že „ viníkem“ byl pan Dalecký, majitel českého samopalu podobného kalašnikovi. Občas se mu
vydaří trochu vystrašit i nás v Nové Vsi, když si vyjde zastřílet slepými patronami na Hampejz.
Poslední týden prázdnin byla opravena fasáda budovy školy v Sopotech a některé její části
byly opatřeny barevným nátěrem. Nepochybně to zpříjemní dětem vstup do školní budovy, ale
vylepšil tím i celkový vzhled tohoto místa.
O prázdninách se domluvily „ sobíňovské děvenky“, že se v podvečer budou po celý pracovní
týden scházet a společně rychlým krokem ušlapou pro zdraví několik kilometrů. Když se začalo
později stmívat, přišly ke cti baterky a ještě později i změna trasy. Do konce roku jim pochodování
vydrželo.
Počasí - Letošní léto nám příliš radosti nepřineslo, bylo poměrně chladné a deštivé, ani srpen - kromě jeho konce- nebyl o mnoho lepší. Ranní teploty se pohybovaly od 6° do 17° C, občas se objevily
ranní mlhy a poměrně často si sprchlo, třikrát také zabouřilo, nicméně na nedostatek sluníčka jsme
si stěžovat nemuseli a užili jsme si také několika opravdu pěkných letních dnů. Od zhruba 17. 8. do

26. 8. nám pak bylo dopřáno pár opravdu parných dní, z nichž ten poslední byl nejteplejším. Bouřka
následujícího dne způsobila značné ochlazení, ale denní teploty byly i nadále stále příjemné. Malým
paradoxem bylo, že ač léto bylo deštivé, ve studnách bylo vody pomálu.
ZÁŘÍ
Prázdniny skončily a děti se začaly vracet do školních lavic. I letos jejich nový školní rok
začínal na obecním úřadě, kde jim popřál pan starosta pěkně prožité školní dny a mnoho nových
poznatků potřebných do života. Před přivítacím projevem paní ředitelky děti přednesly několik
básniček a pak přešly do školy. K pochodu jim hrála hudba z rozhlasu obecního úřadu. Před školou
se pak děti vyfotografovaly. Druhý den jim již začaly běžné školní povinnosti – obalovaly si
učebnice, nadepisovaly sešity a povídaly si o zážitcích z prázdnin, dostalo se jim poučení, co musí
dělat pro své bezpečí. Žáčkům páté třídy se zalíbil nový vyučovací předmět, kterým byla
informatika – skoro jim trochu závidím.
V sobotu 3. 9. pozval TJ Sokol školáky na letní parket, kde pro ně připravil diskotéku s
pohoštěním v akci nazvané „Rozloučení s prázdninami“.
Občanské sdružení - V úterý 6. 9. se konala schůzka občanského sdružení, která pro jeho členy
byla velice příjemným překvapením. Dozvěděli se totiž, že se do sopotského kostela začaly vracet
varhany. Již první pohled na opravený kůr dokazoval, že zvolna začínají zaplňovat jeho prostor.
Zvolna znamená, že byly rozloženy na skoro neuvěřitelný počet jednotlivých částí, které se začaly
skládat v konečný tvar - jako první se na své místo dostala jejich skříň. Při stěhování vzdušnice
pomáhali již předchozího dne pan Petrlík se synem, Miloš Starý a pan starosta. Kdykoliv bylo
zapotřebí své ruce přiložil i pan Kodým. Celých 14 dnů mělo trvat, než celé ustavování bude
dokončeno. K nejnáročnější práci patřilo ladění opravených píšťal, kterých je okolo 340. Další
potěšující zprávou bylo, že sdružení ke splacení zbývá posledních 95 tis. Kč. Do konce letošního
roku by se měla uskutečnit ještě řada akcí - na 9. 12. zajistil ing. Málek tradiční vystoupení
Doubravanu, upřesněn bude termín přednášky o J. Zrzavém, ve dnech 15. až 28. listopadu se
uskuteční výstava obrazů výtvarníka Jaroslava Kreibicha spojená s přednáškou o Babičce Boženy
Němcové. Pan Kreibich je totiž vášnivým sběratelem jejích jednotlivých vydání. Konečně na 8. 10.
bylo připraveno divadelní představení - jednotliví členové sdružení byli pověřeni organizačními
povinnostmi, které zajistí jeho hladký průběh. Dále navrhla paní Krčová, aby na vysvěcení varhan
byly připraveny slavnostně zpracované pozvánky, které budou rozesílány těm, kteří přispěli
nemalým podílem na celou akci renovace varhan. Jako poslední bod se probírala příprava
pamětního zápisu, který bude umístěn do varhan. Bez seznámení několika členů sdružení s jeho
obsahem byl později zataven do kovové skříňky a uložen ve skříni varhan. Jeho znění nepokládám
za právě šťastné.
Obecní zastupitelstvo - Ve středu 14. září proběhlo další z jednání obecního zastupitelstva, které
sice na projednávání nemělo příliš bodů, nicméně projednalo hodně záležitostí. Ukázalo se např., že
náklady na plynofikaci školy by přišly na téměř dva miliony korun, dále že akumulační kamna ve
školce bude nutné vyměňovat postupně, protože i zde se jedná o poměrně vysokou částku 200 tis.
Kč, které si tato akce vyžádá. Celonoční svícení v obci se rovněž pro vysoké náklady odložilo.
Dalším bodem jednání bylo projednání koncepce budoucího rozvoje obce, také ta je pochopitelně
limitována finančními zdroji. Pokud se peníze najdou, mohlo by např. dojít na zřízení kompostárny,
dětského hřiště, opravy místních komunikací, rekonstrukci školní kuchyně, vybudování
cyklostezky, rozšíření místního rozhlasu, vybudování laviček a úpravu územního plánu. V jednom z
bodů se projednávaly úpravy hráze rybníka Zahájského, kde mimochodem bude ještě třeba řešit
zájmy soukromých majitelů pozemků, na nichž byl rybník zřízen. Na hrázi je nutné pokácet několik
stromů, které ohrožují její stabilitu. Pozemek patří R. Kinskému, který nabídnul jeho odprodej za
částku v rozmezí 50 až 60 tis. Kč. V části věnované kanalizaci obce oznámil starosta, že na 25. 9. je
připraven Den otevřených dveří na čističce. Byly provedeny prvé odběry vody, které ukázaly, že
účinnost čištění dosahuje 90 %. Dokončeno ještě nebylo 88 přípojek, z toho čeká obec složité

jednání se zhruba 50 jejich majiteli. Naopak připojeno bylo na hlavní řad již 255 odpadů. Čistička
by měla za rok vyčistit 34 tis. kubíků vody a zlikvidovat 15,5 t pevného odpadu. V závěru jednání
bylo upozorněno na odvoz nebezpečného odpadu, který proběhne 26. 9. Část diskuse byla věnována
případnému novému daňovému určení, které by mělo menším obcím a městům přinést tak potřebné
finance pro jejich další rozvoj.
Den otevřených dveří - na čističce, který se konal za krásného počasí v neděli 25. 9., byl skutečně
dobrým nápadem. Občané Sobíňova si mohli prohlédnout zařízení čističky i příjemné úpravy jejího
okolí. Pozvání sobíňovští rádi využili a v neděli se mnohým stala cílem výletu právě čistička.
V posledním týdnu měsíce pokračovaly práce na opětovném sestavování varhan. Aby
netrpěly změnami teplot – především pak měchy – bylo opraveno okno v místnosti, kde jsou
umístěny.
Počasí - Po celý měsíc nám bylo dopřáno hojně sluníčka, často jasná obloha i něco málo přeháněk a
také menší bouřka 5. 9., s níž byl spojen slušný liják. Ranní teploty se pohybovaly od 3° do 17° C,
někdy byla rána doprovázena mlhami, odpolední teploty občas dosáhly i 24° C. Ale většinu dnů lze
označit za příjemné a podobně i překvapivě teplý večer 17. 9. I když 23. 9. skončilo léto, počínající
podzimní dny i dny kolem svátku sv. Václava přinesly podobně stálé, slunečné počasí, i když
někteří z nás si již některé večery museli přitápět. Poslední dny měsíce nastalo opravdové pravé
„babí léto“, rána sice byla již chladnější, ale dny plné slunce a většinou skoro jasné. Vzhledem k
trvalejšímu suchu byla vydána výstraha proti možnému vzniku požárů. Ve studnách stále ještě bylo
poměrně málo vody.

ŘÍJEN
I počátkem října pokračovala kompletace varhan, které mají opravdu nečekaný počet
jednotlivých součástek.
Zelené plochy - Začátkem měsíce se opět sekaly a upravovaly zelené plochy, kterých obec
obhospodařuje celkem okolo 7 ha. V obci již není mnoho míst, jež jsou zanedbaná – dále se
upravuje okolí fary, zbourán bude rozpadající se domek v Sopotech a dle možností se udržuje i
bývalé hradiště. Hradiště se chystají prozkoumat archeologové, možná nás výsledky výzkumu
překvapí.
Likvidace odpadu - Ve dnech 4. a 5. 10. byl před obecním úřadem přistaven kontejner, do kterého
bylo možno odkládat staré koberce, PVC, linolea a podobné přebytky domácnosti, které již
dosloužily. Likvidace odpadu v naší obci je opravdu dobře zařízena a nemusejí proto vznikat černé
skládky. Svoz kovového odpadu byl naplánován na 10.10.
Potěšil nás zájem občanů, kteří by byli přivítali svatováclavský koncert, jenž pro letošní rok
občanské sdružení nezajistilo. Škoda, že se nekonal, počasí by mu bylo příznivě nakloněno.
Občanské sdružení – Schůzka členů sdružení v pondělí 3. 10., byla věnována především
organizačnímu zajištění divadelního představení, které bylo připraveno na sobotu. Dále se probíraly
záležitosti spojené se svěcením varhan v příštím měsíci, příprava výstavy pana Kreibicha i
přednáška o Janu Zrzavém. Nepříjemným momentem při zajišťování některých akcí je skutečnost,
že organizace na ochranu autorů Dilia požaduje placení autorských příspěvků, což si bedlivě hlídá.
Ty bývají poměrně vysoké, takže akce našeho dobrovolnického typu musejí tak být sponzorovány,
protože prakticky pomalu vše, co se vybere na dobrovolném vstupném, by mohlo být odvedeno
právě na ně. Je to dobrá cesta k pomalému útlumu kulturního života na malých obcích.
Obecní zastupitelstvo - Ve středu 5. 10. proběhlo jedno z posledních zasedání zastupitelů
v letošním roce. Na programu mělo tři body – v prvém jsme se dozvěděli, že limity hlučnosti se
prozatím nebudou měřit a dále probíhá jednání s panem Guhlem o přístup k Dolečku. Delší diskuse
se rozvinula k problematice parcely vedle Kulturního domu, přesněji o jejím využití. Jako
nejvhodnější by byla bytová zástavba, ale blízkost silnice a Kulturního domu její kvality poněkud
znehodnocuje. Byl připraven návrh na umístění laviček v rámci obce, některé z nich budou

financovat místní podnikatelé, náklad na jednu představuje zhruba 1800 Kč.
Větší diskuse se otevřela k možnému scelování pozemků jednotlivých majitelů v extravilánu obce –
scelování se týká jen zemědělské půdy a zajímavé na něm je to, že budované přístupy ke sceleným
pozemkům hradí Pozemkový úřad. Obce, které již toto scelování provedly, si výsledky pochvalují,
okolí obcí to výrazně prospělo. Akce si však vyžaduje jednání s majiteli pozemků, což bude zřejmě
náročné, nicméně výsledek by pravděpodobně stál za to. Pro, se vyslovilo 6 zastupitelů.
Kanalizace - Pokud se týká dokončování záležitostí okolo kanalizace – zůstává 39
neuzavřených dohod s obcí, 52 přípojek zatím ještě nebylo realizováno, nicméně z 80 % jsou
připojení dokončena. V brzké době bude dána do provozu druhá nádrž, kontrolní měření prokázala,
že provoz je v požadované normě.
V závěru byla navržena možnost zabudování zrcadla v zatáčce v Sopotech, kde občas mívají
potkávající se auta menší problémy a musí jezdit v těchto místech opatrně. Což není na škodu,
pokud by všichni řidiči byli ohleduplní.
Kanalizace - Ve čtvrtek 6. 10. proběhl na stavbě kanalizace další z kontrolních dnů, při kterém byla
provedena prohlídka provozu čističky a odstraněny závady, které byly na stavbě shledány. Patřilo
k nim nefunkční ohlašování poruch čerpacích stanic v čističce, dále chyběly 3 ovládací prvky na
šoupatech vratného a přebytečného kalu v nádržích a konečně také došlo k výpadku míchadla, což
zřejmě způsobila špatná funkce jističe. Kromě uvedených závad zkušební provoz probíhal
uspokojivě.
Divadelní představení - V sobotu 8. října předvedli ochotníci z Havlíčkova Brodu, nám již známí,
inscenaci představení „ Nejstarší řemeslo“. Pět dam se snažilo, ale pokud se týká mne, text mě příliš
neuspokojil a tak ani dámy neměly mnoho, co sehrát. Předcházející představení byla nepoměrně
vydařenější. Nicméně na varhany bylo vybráno 3 000 Kč a přítomní diváci se pobavili.
Sběr železného šrotu - Na pondělí 10. 10. byl připraven odvoz železného šrotu. Vždy mě
překvapí, kolik železa se každoročně v našich domácnostech najde. Letos se ho podařilo sesbírat
jedenáct tun.
Občanské sdružení - O deset dní později se sešli členové občanského sdružení, aby upřesnili
program na zbývající dny letošního roku. Předsedkyně podala informaci o finančních záležitostech
a přidala zajímavou informaci od pana Michka, který při opravě píšťal varhan zjistil, že některé by
mohly pocházet - podle materiálu, z něhož byly vyrobeny - ze druhé poloviny 17.st. Pokud se
týkalo vyúčtování divadelního představení vybrané 3 000 Kč postačily právě na pokrytí nákladů,
nájemce Kulturního domu opět za jeho pronájem nepožadoval finanční úhradu a peníze připravené
na pokrytí autorských práv ve výši 4 000 Kč byly převedeny na účet sdružení. Pásmo o Janu
Zrzavém bylo připraveno na 28. 10. Ke svěcení varhan dojde ve stanoveném termínu 16. 11., prvou
část programu si zajistí farní úřad, druhá proběhne v režii občanského sdružení. Program koncertu
připraví Frant. Vlasák, který si ke spoluúčinkování přizve Josefa Zámečníka (trubka) i varhaníka
Jana Škvařila. Nově bylo navrženo, aby následující den byl ohlášen jako Den otevřených dveří
kostela, aby si případní zájemci mohli opravený nástroj prohlédnout. Bylo stanoveno, že výstava
obrazů pana Jaroslava Kreibicha se uskuteční ve dnech 18. 11. až 2. 12. Menším problémem se
stalo to, že obrazy se nemohou zavěšovat na zdi zasedací místnosti, které byly nově opraveny
a vymalovány. Výstava Babiček Boženy Němcové spolu s přednáškou se uskuteční 2.12. Tradiční
prosincové vystoupení Doubravanu bude připraveno na pátek 9. 12. a zvažovala se možnost jeho
doplnění varhanním koncertem, v provedení Petra Žáka, varhaníka kláštera v Želivu.
Obecní kroniky - Obecní úřad předal do opatrování okresního archivu v Havlíčkově Brodu tři
nejstarší kroniky, které pokrývají dění v obci od r. 1818 až 1980. Poslední díl již uzavřené kroniky,
v pořadí čtvrtý, zůstal nadále v péči obecního úřadu.
Scénické pásmo o Janu Zrzavém – Na den 28. 10. nabídlo občanské sdružení občanům Sobíňova
scénické pásmo, které připravila Společnost Jana Zrzavého k 120. výročí malířova narození. Jeho
autorka dr. Jitka Měřínská zpracovala údaje o Janu Zrzavém v poutavém, chytrém a fundovaném
scénáři, na jehož realizaci se podílela řada krucemburských občanů. Všem společně se podařilo
vytvořit pásmo, v něm vystoupení herců bylo doplněno hudbou a filmovými dotáčkami a jehož
počátek působivě zahájilo zapálení svíčky a konec její zhasnutí. Návštěvníků byly skoro tři desítky

- na účet sobíňovské sdružení přidali 2640 Kč - ale nejdůležitější byla jejich spokojenost, jež se
projevila v tom, že místnost opouštěli po skoro hodině a půl opravdu jen váhavě. Krucemburku
můžeme jenom tiše závidět, jak mnozí z jeho obyvatel aktivně pomáhají rozvíjet místní kulturu
„ pro všechny“. Nemohu říci, že u nás se nic neděje, ale mnohé z našich akcí mají svůj ustálený
okruh návštěvníků, ať už je připravuje škola, hasiči či Sokol nebo je přiláká diskotéka. Proto také
akce, připravované občanským sdružením měly rozšířit ustálenou nabídku. I ony si v průběhu let již
získaly své diváky, ale co nás poněkud překvapilo, že je navštěvovali lidé z okolí a někdy jsme měli
pocit, že jich bylo více, než sobíňovských. Dost často jsme si při jejich přípravě kladli otázku, kolik
lidí vůbec přijde a co nabídnout, abychom jich přilákali, co nejvíce. Nebylo to ze zištných důvodů,
ale příprava některých byla náročná a navíc jsme si byli vědomi, že pro mnohé dojíždění za
kulturou je dnes poněkud náročné.
Hubertova jízda - V závěru měsíce, přesněji v jeho poslední sobotu, se na ranči a jeho okolí opět
konala tradiční Hubertova jízda za účasti 61 jezdců a koní a tak trochu chyběla přítomnost
spřežení. Letos jízdě opravdu přálo počasí, ale zdálo se, že proti loňsku ji provázelo poněkud méně
diváků. Nemohu si odpustit malou, trochu uštěpačnou, poznámku – jeden z jezdců se na jízdu
poněkud více „ posílil“, ale měl štěstí na chytrého koně a dobrého kamaráda, kteří mu zajišťovali
bezpečnou jízdu.
Počasí - Říjen nám nabídnul dosti proměnlivé počasí, jak v ranních i denních teplotách, tak i jeho
průběhu. Ráno se po několik dnů objevily mrazíky – nejsilnější 15. 10 – 4°C, ale většinou se teplota
pohybovala od 2 do 7 stupňů C, nejteplejší ráno bylo 6. 10, kdy jsme naměřili 13° C. Užili jsme si
mlhavých rán, dnů s velkou oblačností, větrů i deště, zamračené oblohy a již méně jasných a
slunečných dnů. Kdo zmeškal sekání trávníků, mohl koncem měsíce posekat přerostlou trávu a
současně s ní uklízet spadané listí i provést poslední úklid zahrádek. Poslední den měsíce byl skoro
jasný, slunečný, teplý a plný pestrých barev podzimu.

LISTOPAD
Obecní zastupitelstvo - Na počátku měsíce, přesněji 2. 11. se konala další ze schůzí obecního
zastupitelstva. Starosta obce informoval o potížích při měření hlučnosti a bude proto nejjednodušší
požádat pořadatele, aby při svých produkcích byli ohleduplní a trochu mysleli i na obyvatele obce
žijící v blízkém okolí letního parketu i Kulturního domu. Obec získala celkem deset laviček, které
budou rozmísťovány až na jaře. Záhy by měly začít práce na úpravách našich tří přejezdů trati, obec
vymezí zvláštní místo, kde bude ukládán potřebný stavební materiál, práce by měly trvat až do
března. Diskuse o rozpočtu nebyla příliš radostná, počítalo se s tím, že finanční prostředky budou
nejméně o 5 % nižší než v loňském roce a hledaly se možnosti, kde bude možné šetřit. Rozhodující
informace přinese až konečný rozpočet. Dále informoval starosta o činnosti obecního úřadu za
uplynulé období (viz příloha). Celkem rozsáhlá diskuse se rozvinula okolo rybníka a nutnosti jeho
údržby. Kromě soukromých majitelů pozemků, na nichž byl rybník zbudován, značná část z nich
v rozsahu 4,5 hektarů patří hraběti Kinskému. Jisté problémy také přinese určení způsobu opravy
stávající hráze i kácení náletových stromků. Tři obecní kroniky byly předány do péče okresního
archivu, který pro obec zajistí zpracování jejich kopií. Pokud se týkalo kanalizace, zbývalo dokončit
33 přípojek a o dalších 20 bude třeba ještě jednat. Navíc zůstane ještě několik, u nichž bude řešení
trvat poněkud déle, protože se těžko komunikuje s lidmi, kteří by jejich zřízení měli zajistit. Někteří
se nezdržují v obci, jiní domy prodávají apod. Na závěr se hovořilo o připravovaných kulturních
akcích, které se budou konat do konce roku – dne 16. listopadu slavnost svěcení varhan, l7. 11.
varhanní koncert, v týž den výstava obrazů Jaroslava Kreibicha, 26. 11. se sejdou v Kulturním domě
důchodci, 27.11. škola zahájí akce spojené s adventem, na 3. 12. je připraven dětský karneval, 9.12.
provede v kostele Doubravan další ze svých koncertů a závěrem se dostane i na tradiční zpívání u
vánočně ozdobeného stromu na návsi v Sobíňově.
Občanské sdružení - Na jedné ze svých posledních schůzek se 9. 11. sešli jeho členové. Přítomen
byl i krucemburský pan farář Balewicz, který informoval o tom, jak si ceremoniář pana biskupa

přeje, aby probíhala prvá polovina slavnostního shromáždění, kdy se bude konat mše, při níž dojde
na posvěcení varhan. Pan biskup si přál využit možností, které jeho potřebám nabídne naše fara,
kde také na závěr celé slavnosti dojde k neformálnímu setkání s ním, učinkujícími umělci, dalšími
hosty i k pohoštění. První část slavnosti proběhne v režii farního úřadu, přestávka bude věnována
poděkování veřejnosti, která přispívala penězi na opravu varhan a také těm, kteří tuto opravu
prováděli. Koncert, který zajišťovalo sdružení, bude plně v režii Františka Vlasáka.
Při této příležitosti informovala předsedkyně sdružení o tom, že existuje reálná možnost
získání další dotace, z níž by mohly být uhrazeny dluhy sdružení. Byla to jedna z nejlepších zpráv,
kterých jsme se mohli dočkat. Zdá se, že pomalu nastane čas, kdy budeme zvažovat, zda sdružení
bude pokračovat v pořádání dalších akcí nebo zda svou činnost ukončí.
Slavnost svěcení varhan - a následující koncert přilákaly 16. 11. do kostela hodně návštěvníků.
Musím dodat, že důstojný průběh prvé části pomohli hojnou účastí zajistit farníci z Krucemburka
a kůrový sbor řízený varhanicí Martou Rejžkovou. O pohoštění se postarala Lucie Čalkovská ze
Ždírce. Pan biskup Jan Vokál vystupoval velice neokázale a skromně a vyznal se i ze své lásky
k našemu regionu, samozřejmě, že vyjádřil i poděkování za záchranu našich varhan. Jako upomínka
na slavnost mu byla předána malovaná číše.
Během přestávky poděkovala předsedkyně občanského sdružení varhanáři panu Daliboru
Michkovi ze Studénky u Jihlavy i jeho spolupracovníkům za perfektně odvedenou práci a předala
mu tradiční dávku vína a džbánek na víno s vyrytým věnováním, který mu bude Sopoty jistě dobře
připomínat. Mnoho práce odvedl na varhanách spolupracovník pana Michka, ždírecký rodák Milan
Novotný a na jejich skříni manželé Petr a Anna Bezchlebovi ze Slověnic u Benešova. Konečný
zvuk našim varhanám dodal intonér Zdeněk Henych - neznalé asi překvapilo, jak náročná byla jeho
odborná práce, která trvala celých 14 dnů.
To, jak občanské sdružení vždy zdůrazňovalo, že varhany budou sloužit jak církevním
účelům, tak i veřejnosti, došlo k naplnění ve druhé části slavnosti, v níž zazněl koncert barokní
hudby. Pánové František Vlasák a Josef Zámečník spolu s varhaníkem Janem Škvařilem v něm
přednesli skladby složené pro zvláštní slavnostní příležitosti. Studené klima v kostele neublížilo
zvuku varhan, ale clariny - trubky - na ně byly velice citlivé a oba hudebníci museli velice často
ladit. Vyplývá z toho poučení, že koncerty tohoto typu bude třeba připravovat za příznivějších
podmínek.
Den otevřených dveří - Kdo si chtěl restaurované varhany prohlédnout, dostal k tomu příležitost
druhého dne v Den otevřených dveří na kůr. Varhany si se zájmem prohlédlo několik občanů, ale
větší část z nich - celkem 50 - si je přišlo prohlédnout až odpoledne v době, kdy byl připraven
varhanní koncert v provedení Petra Žáka, varhaníka kláštera v Želivu. I z jeho přednesu každý mohl
poznat, že do kláves sáhl profesionál. Navíc Petr Žák byl posledním, kdo na naše varhany zahrál
před jejich přestěhováním do dílny pana Michka a jeho koncert – věřme – že předznamenal další
koncerty, které budeme v kostele připravovat. Navíc do Želiva si zve hudebníky, kteří se
specializují na barokní hudbu a tak trošičku přislíbil, že by nemuselo být až tak složité, tentýž
koncert následně uskutečnit v Sopotech.
Na tomto místě bych také ráda dodala několik čísel – původně jsme předpokládali, že oprava
varhan si vyžádá okolo 600 tis. Kč. Výsledný účet byl o mnoho vyšší: oprava měchů přišla
na 238 000 Kč, restaurování skříně 512 000 Kč, restaurování stroje 694 817 Kč, takže celková suma
činila 1 444 817 Kč.
Asi bylo malým zázrakem, že v letech hospodářské krize se podařilo občanskému sdružení
získat potřebné dotace, kterými byla uhrazena největší část faktur – prvým dárcem se stal
sobíňovský obecní úřad, který poskytnul 90 000 Kč, firma Syner věnovala 10 000 Kč, ministerstvo
kultury poskytlo 186 000 Kč, prostřednictvím veřejné sbírky a pořádáním vlastních akcí přidalo
sdružení dalších 403 608 Kč. Zbývající částka pak byla uhrazena z dotací Kraje Vysočina, který se
projevil jako opravdu štědrý donátor.
Opravu si také vyžádal kostelní kůr, který se pronášel a nezbytně potřeboval stavební
úpravy. Ty proběhly v režii farní rady, jíž dotaci poskytnul Státní zemědělský intervenční fond
z titulu Obnova venkova ve výši 225 000 Kč.

Podrobnější informace o restaurování sopotských varhan jsou uloženy v příloze ke kronice.
Sobíňov nebyl jedinou obcí, která se odvážila renovovat starý nástroj, nás těší, že se podařilo
zachránit historický nástroj, který bude sloužit mnoha budoucím generacím.
Výstava obrazů - Po koncertu pana Žáka program oslav pokračoval výstavou obrazů J. Kreibicha,
vystavených v zasedací místnosti obecního úřadu až do 4. 12. 2011, kdy milovníkům díla
B.Němcové představil svou sbírku Babiček této autorky - mimochodem jich má 270. Pan Kreibich
je známý šprýmař, což si návštěvnici vernisáže výstavy mohli sami ověřit – navíc jeho obrazy z
Vysočiny rozhodně nikoho nezarmoutily.
Setkání důchodců - V sobotu 26. 11. se konalo tradiční setkání důchodců v Kulturním domě,
zhruba šest desítek seniorů přivítal starosta obce a opět je potěšily děti svým krátkým vystoupením.
Při malém pohoštění a vystoupení Sklenářinky pak strávili příjemné odpoledne.
Advent - Mnozí z nich spolu s dalšími sobíňováky si užívali i nedělní odpoledne, tentokrát ve
škole, kde školka a škola připravily zahájení adventního období. Proti loňskému roku bylo počasí
skoro neobvykle teplé a sníh nahradilo sluníčko, i tak stánky s občerstvením a něčím na zahřátí
našly své zájemce. Malý trh v tělocvičně, který nabízel adventní dárky – výrobky ze slámy,
korálkové ozdoby, keramiku, sypané a porcované čaje, kávu, koření, vkusné adventní věnce,
zdobené perníky a další drobné dárky, přilákal řadu koupěchtivých, zvlášť velký úspěch měl balíček
s drobným pečivem. Někdo ho ani nestihnul donést domů. O příjemnou atmosféru setkávání se
postarala i vkusná výzdoba prostoru školy. Vystoupením žáků školy, přáním pana starosty a
rozsvícením vánoční výzdoby školy byl zahájen letošní advent v naší obci.
Korálkování - Kdo se vypravil 29. 11. na obecní úřad, přesněji do zasedací místnosti úřadu, kde
pokračovala výstava obrazů J. Kreibicha, si mohl ověřit své vlastní výtvarné schopnosti. Gábina
Adamcová skoro třem desítkám zájemců předváděla techniku výroby vánočních ozdob pomocí
korálků a jemného drátku. Někdo si ozdoby koupil, někdo zasedl za stůl a podle návodu paní
Adamcové ml. si vyráběl ozdobu sám. Jako velice šikovní tvůrci se projevily děti. Pro velký zájem
byla akce opakována za týden, kdy se z korálků vytvářela hvězda. Ozdoby tvořené z nových
materiálů mohly starší generaci připomenout vánoční ozdoby (snad z 19. st.) z drobných, křehkých,
stříbrných, dutých skleněných korálků.
Počasí - Letošní listopad byl neobvyklý velkým suchem i vody v Doubravce bylo jen po dně.
V první dekádě měsíce stoupaly ranní teploty od 4° do 7° C a po dva dny se pohybovaly v poledne
kolem příjemných 10° C, po zbývající rána kromě dvou klesaly teploty již pod bod mrazu. Loňský
počátek adventních dnů byl plný sněhu a závějí, letos byl až neobvykle teplý a odvážlivci si za
poledne svlékali na procházce teplé bundy. Během měsíce bylo počasí celkem proměnlivé, občas
zataženo, občas jasno se sluníčkem, mlhy, vítr, menší námrazy na cestách i tenký led na rybníčku ve
Hlíně. Pohodu doplnily i jíním obalené stromy, zapomenutý květ pampelišky pod tratí i tři srnky
přebíhající přes cestu, veverky nepočítaje. I u nás však již nevídáme zajíce, vrabce ani vlaštovky.
Mohli jsme sledovat, jak někde dusí obyvatele smog a jen jim přát, aby se rychle dočkali čistého
ovzduší stejného, jaké bylo u nás.
PROSINEC
Dětský karneval - TJ Sokol připravil na 3. 12. dětský karneval spojený s mikulášskou nadílkou.
Konal se v Kulturním domě a byl spojen s diskotékou.
Výstava Babiček B. Němcové - V neděli se konaly v zasedací síni obecního úřadu dvě akce – tou
prvou bylo ukončení výstavy obrazů Jaroslava Kreibicha. Myslím, že mohl být spokojen, prodaly se
jeho 4 obrazy, za které obdržel zhruba 8 tis. Kč. Pan Kreibich se kromě malování věnuje zaujatému
soustřeďování různých vydání Babiček Boženy Němcové a do Sobíňova jich přivezl skoro 300, což
by nebylo až tak zvláštní – zvláštní bylo to, jak poutavě o nich vyprávěl a co, o pomalu každém
vydání, něco zajímavého pověděl. Do jeho sbírky v poslední době přibyl výtisk, který Božena
Němcová obdržela den před smrtí a který věnovala svému ošetřujícímu lékaři. Mile překvapilo, že
zasedací místnost byla plně obsazena a že se mezi návštěvníky objevily i tváře těch, kteří na jiné
akce sdružení nechodívají. Pro nás by to mohlo být potvrzením toho, že akce podobného typu si své

posluchače najdou, stačí si jenom připomenout, jak byli lidé spokojeni s pásmem o Janu Zrzavém.
Škola - V pondělí navštívil školu a školku Mikuláš se svojí družinou.
Kanalizace - S předáním stavby kanalizace, neskončila práce spojená s jejím ukončením do
úplných detailů. Ještě počátkem prosince nebyly odstraněny všechny závady a jejich reklamace tedy
trvala i nadále. Nicméně provoz čističky probíhal bez závad. Na kontrolním dnu 6. 12. byl
odsouhlasen konečný soupis prací provedených na veřejných domovních přípojkách, za provedené
práce poskytla firma Syner slevu ve výši 25.000 Kč. Stavební prostavěnost za listopad činila celkem
155 459 Kč. Obci zůstala povinnost zapojit na kanalizaci zbývajících 25 přípojek, jednání je o to
složitější, že se jedná o budovy, které většinou nejsou trvale obývány. Obec také již začala proplácet
splátky za půjčku – měsíčně ubývá z obecního rozpočtu zhruba 150 000 Kč.
Obecní zastupitelstvo - Ve středu 7. 12. proběhlo v zasedací síni obecního úřadu letošní poslední
zasedání zastupitelů. Starosta obce informoval o místech, která budou v obci vyhrazena pro
parkování aut a nákladních automobilů. Další informace se týkala Zahájského rybníka – stále ještě
probíhala jednání týkající se soukromých pozemků, které tu má pan Kinský a paní Filipová. Rybník
byl zřízen státním statkem způsobem, který byl v minulosti dosti obvyklým a teprve nyní dochází k
vyrovnání s majiteli pozemků, na kterých byl umístěn. Poněkud složitější je to, že leží v reservaci –
ale zasazen byl do okolí vhodným způsobem a asi by nám tu chyběl. Obecní rozpočet a rozpočet
Svazku obcí Podoubraví zastupitelé schválili. V závěrečné části – různé – se hovořilo o
elektronickém vedení evidence obyvatel, které za obec bude provádět magistrát v Chotěboři, dále o
směně pozemků v Sopotech, možnostech zbudování dětského hřiště a kritizován byl opět stav
místního rozhlasu. K připomínce o obnovení vítání občánků dodala B. Krčová, že na lednové
zasedání zastupitelů připraví poznámky o tom, jak by mohla pracovat při zastupitelstvu kulturní
komise a zároveň i kdo, by mohl být jejím členem. Bylo by asi škoda, kdyby iniciativa občanského
sdružení dál nepokračovala, i když to zřejmě bude asi jiným způsobem. Bohužel, vše závisí na
finančních možnostech a peněz zřejmě nebude mít obecní úřad nazbyt, což také ovlivní případné
akce.
Poslední z akcí, kterou připravovalo občanské sdružení, byl adventní koncert konaný v
pátek 9. 12. v našem kostele. Prvou část vyplnil varhanní koncert, ve kterém přednesl rodák z
Pohledu František Petr skladby Vivaldiho, Bacha, H''andela a dalších skladatelů. Je radost každým
koncem roku si vyslechnout smíšený sbor Doubravan řízený Renatou Piklovou, jejich bezchybný
výkon krásně navodil atmosféru adventního usebrání a uklidnění.
Dnem 12. 12. začal na dvoře obecního domu prodej vánočních stromků. Letos jsem prvně
mezi zájemce o ně patřila také. Milým překvapením byl slušný výběr a hlavně pak spíše jejich
symbolická cena – za stromek jsem platila 50 Kč.
Od téhož dne přestal jezdit školní autobus, jehož vytíženost byla kontrolována v nevhodný
čas, přesněji v době, kdy se prováděla oprava mostu v Bílku a kdy pro objížďku školní autobus
dojížděl do Chotěboře s menším zpožděním. O jeho opětovném zavedení se jednalo.
V úterý 13. 12. odpoledne předvedly děti z naší školy pro rodiče i ostatní zájemce pásmo
Vánoce 2011 v sopotské škole.
Pro novou signalizaci na přejezdech byl položen kabel, zatím od přejezdu u hřiště pro tenis
až po bývalou „sedmnáctku.“ Doufejme, že se podaří zachránit část staré, dnes již historické
signalizace dodané z někdejšího SSSR
Počasí nám připravilo malé překvapení - 20. 12. předvedlo krásný slunečný den s modravou
oblohou a hned druhý den sněhová nadílka ohlásila příchod zimy. Na silnice musel vyjet obecní
traktor s pluhem, aby místním autům umožnil bezpečný průjezd obcí. Nejsem si jista, zda místní
dostatečně oceňují, že obecní úřad, přesněji Miloš Starý, pro ně tuto službu vykonává dostatečně
včas.
Na sobíňovské návsi u osvětleného stromku se na Štědrý den sešli sobíňovští sousedé, aby si
pod vedením ing. Ladislava Málka opět společně zazpívali vánoční koledy. Kdo neznal jejich text,
mohl se s ním seznámit v Sobíňovských novinkách. Vánoční zpívání patří mezi akce, které v obci
zapustily pevné kořeny a můžeme je pokládat za již jakési stálé ukončení „ roku na vsi “. Letos bylo
pro někoho příjemnější o to, že jsme si užívali nejteplejší vánoce za posledních 60 let.

Poslední týden roku ještě mnoho lidí pracovalo, někteří si vybírali dovolenou a všichni
společně se těšili a připravovali jako obvykle na Silvestra. Poslední den roku byl překvapivě
proměnlivý a krásný. Probudili jsme se do bílého rána, sněhový poprašek pod nohami křupal a
zdálo se, že opět bude zataženo. Pomalu se však začala objevovat modrá obloha a hlavně pak
slunce, které svítilo až do setmění. Ráno byla teplota sice na nule, ale zvolna se oteplovalo a kolem
poledne vystoupila až na 6 ° C. Bylo příjemné, že nás ani sobota nepřekvapila nečekanými mrazy.
O půlnoci jsem si užívala ždírecký ohňostroj, který byl překvapivě bohatý.
Počasí – Tak, jak byl listopad neobvykle suchý, byl prosinec zase nečekaně teplý. Pokud platí
příměr, že krtčí hromádky ohlašují mírnou zimu, počasí koncem roku mu dalo zapravdu. Jediné
nejchladnější ráno s - 6° C bylo 11. 12., nejteplejší se 7° C pak 5. 12., jinak se ranní teploty
pohybovaly kolem nuly. Pouze jednou za celý měsíc se pro napadaný sníh muselo vyjet s pluhem.
Přesto jsme si užili mlhy, občas foukal vítr, padal déšť i sníh, který většinou odtával. Občas bylo
zataženo, jindy oblačno, pak skoro jasno se sluncem. Dnem 22. 12. začala astronomická zima a dny
se zvolna začaly prodlužovat. Na zimu vcelku pohodové počasí, neobvykle mírné, které nám šetřilo
plyn, uhlí i dříví.

Základní a mateřská škola - Jako každoročně nemohu než konstatovat, jak dobře se naše obě
zařízení starají o své žáky a rovněž jaká péče je věnována tomu, aby i jejich vybavení bylo na
potřebné úrovni. Svůj nezastupitelný význam mají i příspěvky dětí do Sobíňovských novinek, svým
způsobem se tak nenásilně v nich pěstuje vztah ke škole i k obci.
V lednu proběhl zápis dětí do obou škol, při němž se školou seznamovali předškoláčky již
zkušení žáci. V témže měsíci probíhaly dvě soutěže – prvá místa v recitační získaly Erika
Horvátová, Andrea Matějková a Kateřina Procházková.
Výčet všech školních akcí by byl dlouhý, tak alespoň připomeneme několik větších z nich.
Byla to na příklad beseda se zástupci policie, návštěva Kutné Hory, opět nápaditá dopravní výuka
manželů Jelínkových z Havlíčkova Brodu i loučení dětí z pátého ročníku se školou.
Velkou akcí byl sportovní turnaj, který se letos konal v Malči, jehož se zúčastnilo celkem
170 dětí ze škol v Malči, Libici, Nové Vsi u Chotěboře a od nás. Výsledky, kterých dětí dosáhly,
byly velmi dobré – v lehké atletice vybojovaly 1. místo a získaly na celý školní rok putovní pohár,
ve vybíjené získaly děti 2. místo a v malé kopané pak místo třetí.
Příjemný den poskytlo pochodové cvičení, nové zážitky návštěva čističky u starého
hřbitova, drakiáda, Noc duchů v sopotské škole, zahájení adventních dnů a Mikulášské čertoviny.
Zajímavou byla beseda s výtvarníkem Jaroslavem Kreibichem, který dětem vyprávěl, jak už přes 40
let sbírá knižní vydání Babičky Boženy Němcové.
Školní rok začal prvého září přivítáním dětí na obecním úřadě. Jako prvý v řadě slavnostně
děti přivítal starosta obce a po něm pak také ředitelka školy. Děti přednesly několik básní, a když
pak přecházely do školy, hrála jim na cestu hudba z místního rozhlasu. Před školou se děti
fotografovaly a následujícího dne už přišly do školy s batůžky na zádech a začaly jim školní
povinnosti.
Do lavic zasedlo 15 žáčků v první třídě a 17 ve třídě druhé., jejich třídními učitelkami byly
Mgr. Alena Stará a Mgr. Jana Razsochová. Novým předmětem se stala informatika, v níž se děti
začaly seznamovat s počítači. Děti také měly možnost navštěvovat v průběhu roku celkem šest
zájmových kroužků.
Škola je stále pečlivě udržována – byly vymalovány některé prostory jak školy, tak i školky,
po napojení školy na novou kanalizaci se musela opravit místa, kudy její potrubí procházelo, bylo
opraveno zdivo a natřena fasáda čelní strany budovy a provedena oprava okapů a svodů.

Mateřská školka - Stejně bohatý program jako škola má i školka – děti se seznamovaly se

změnami v přírodě, pracovaly s knihou, hledaly v encyklopediích i mapách, rozšiřovaly si slovní
zásobu, zlepšovaly výslovnost a také se učily chápat lidovou kulturu. Také získávaly povědomí o
naší obci, seznamovaly se s její historií, s pověstmi, učily se různým výtvarným technikám a
zpívaly.
I ve školce měly děti kroužky – aerobiku a sborového zpěvu. Přínosem pro ně byla i
spolupráce při některých akcích se školou, navštěvovaly kino, knihovny, galerie a jezdily na výlety
s rodiči nebo podnikaly poznávací výlety do přírody.

Obecní knihovna - Knižní fond naší knihovny obsahuje 3 415 knih, mezi nimž si čtenáři mohou
volně vybírat. Nově přibylo 311 knih, z toho koupených v ceně 2 075 Kč bylo 17, ostatní knížky
darovali sobíňovští. Vyřazeny byly staré, opotřebované knihy v počtu 53. Od počátku roku bylo
zaregistrováno 28 čtenářů, z toho 3 děti, jinak dětem knížky chodí vypůjčovat rodiče. Registrační
poplatek – 30 Kč byl použit na nákup nových knih.
Z knihovny v Havlíčkově Brodě bylo pro naše čtenáře zapůjčeno 397 knih a knihovny ve
Ždírci dalších 179.
K poslednímu dni roku vykonali sobíňovští čtenáři v knihovně celkem 586 návštěv,
vypůjčili 1891 knížek, z toho 211 bylo určeno pro děti. K nejpilnějším čtenářkám patřily paní
Vašíčková, která si vypůjčila 297 knih a paní Říčanová 139 knížek.
Knihovna byla otevřena od října do konce dubna v neděli od 9 do 11 hodin a ve středu od 16
do 18 hod. V ostatních měsících se ve stejný čas půjčovaly knihy jenom ve středu.
Prostory knihovny jsou pěkně upraveny a svým návštěvníkům kromě knih nabízejí i
příjemné prostředí.

Místní podniky - Tak trochu jsme opomíjeli v minulosti podnikatelskou činnost v obci, přitom
mnozí podnikatelé podporují řadu akcí obce a v letošním roce mimo jiné přispěli i darováním
laviček.
Při výčtu podniků a provozoven jsme byli překvapeni, kolik lidí v obci se věnuje oblasti
podnikání. Pravděpodobně největším podnikem je Ranč 3 x / D pana Dvořáka v Markvarticích,
který vlastně zabral původní ves. V obci působí čtyři truhlářství: EK pana Emila Koláře, dále
truhlářství Petra Ptáčka, Josefa Němce a Miroslava Jágra, autodílna Ondřeje Ležala, kovovýroba
Jaromíra Moravce, stavební firma Karla Bílka, klempířství Aleše Hochmana, pokrývačství Antonína
Ilicha a zámečnictví Pavla Dočekala. Spojení podnikatelé Jar. Bílek - J. Titz nabízejí pokládání
sádrokartonů, práce zednické, truhlářské a zámečnické, dále v obci máme ještě nástrojářství Luboše
Starého, instalatérství (voda, plyn, topení) Luboše Guhla, autoškolu Bohumila Honzíka a kladení
izolací nabízel Aleš Hlavatý.
Své provozovny v obci mají – Linea Zevos, se sídlem ve Žďáru nad Sáz., která vyrábí
lahvárenské linky, dále Danven, výroba podlah se sídlem v Nejepíně a výroba šindelů Drlík se
sídlem v Hlinsku.
Svůj provoz obnovilo kadeřnictví a hlavně pro muže je důležitá hospoda „ U Štefana “.

Sbor dobrovolný hasičů - I v letošním roce zůstali naši hasiči věrni své dobré pověsti a jeho
členové patřili k nejaktivnějším občanům Sobíňova. V čele organizace, která má celkem 120 členů
– 39 dětí, 23 ženy, 58 mužů – zůstal starosta Karel Štejnar. Zásahovou jednotku tvořilo 21 členů a
velel jí Ludvík Kudláček. Letos zasahovala třikrát – při požáru domu v Chotěboři, při hledání
nezvěstné ženy a požáru stromu v Sobíňově. Jednotka je dostatečně vybavena jak technikou, tak i
věcnými prostředky.

O hasičský dorost se staraly Lucie Štejnarová a Jana Kudláčková. Děti letos absolvovaly
jarní
a podzimní kolo hry Plamen, účastnily se soutěže o Dětský Pohár ve Vepříkově a okrskového kola
soutěže v požárním sportu konaném letos v Oudoleni. Na soutěže do Oudoleně se vydala čtyři
družstva – jedno starších, dvě mladších a jedno nesoutěžící družstvo nejmenších, začínajících
hasičů. Všechna družstva si vedla dobře – jedno starších a druhé mladších - postoupila do okresní
soutěže, kde mladší získalo bronzovou medaili. Obdobně se obě družstva zúčastnila soutěže O
Pohár ve Vepříkově, mladší družstvo obhajovalo loňské vítězství a v letošním roce zvítězilo ještě
přesvědčivějším způsobem.
Také dospělí se účastnili okrskového kola soutěže v požárním sportu, konaném v
Podmoklanech, kde probíhaly závody jednotlivců a požární útoky – jak muži, tak i ženy se ve svých
kategoriích umístili na druhých místech. Podobně jako děti absolvovali dospělí Pohárovou soutěž
ve Vepříkově. Místní se předvedli jako dobří organizátoři, soutěži přálo i počasí a mnozí muži i
ženy tady dosáhli osobních rekordů.
V polovině srpna zahájila dětská část hasičů přípravy na podzimní kolo soutěže hry Plamen
na myslivecké chatě v Branišově. Branišov se letos změnil v městečko na divokém západě –
děti se tu učily, jak si ulovit potravu, získat vlajku a poznávaly i leccos ze života indiánů. Děti se
nejenom bavily, ale také pilně trénovaly: střílely ze vzduchovek a učily se zacházet s buzolou.
Co se naučily při trénování střelby, předváděly některé z nich rodičům na pouťové střelnici.
I po soustředění pokračoval průběžný trénink, díky kterému si děti při branném závodu v
Pohledu vybojovaly krásná umístění.
O řadě zábavných akcí se píše v hlavním zápisu kroniky, nicméně je na místě připomenout
i dubnový Rej čarodějnic na letním parketu, který se přes nepřízeň počasí, ale velkou náklonnost
sponzorů, výborně vydařil.
Zbývá již jenom vzpomenout, že sobíňovští dobrovolní hasiči letos důstojně oslavili 130.
výročí svého celostátního založení.
Velitel dobrovolných hasičů jejich úspěchy vystihl stručně – v Sobíňově se sešla dobrá parta
lidí, kteří si navzájem rozumějí, a proto také dokáží vykonat mnoho věcí, jak ve své odborné
činnosti, tak i svou spoluúčastí v jiných akcích pořádaných obcí.
Tělovýchovná jednota Sokol - V čele TJ Sokol Sobíňov i v letošním roce zůstával David Říčan.
Také letos se největší pozornosti dostávalo mužům – fotbalistům. Ti loni skončili v okresním
přeboru na 12. místě a v letošní jarní části, zahájené 26. března, bylo jejich hlavním předsevzetím
udržet se v přeboru. Trénovat začali již na přelomu roku, trénink se konal jedenkrát v týdnu, který
den se však jen obtížně určovalo, protože v týmu je hodně vysokoškolských studentů. V jarní části
okresního přeboru sehráli fotbalisté celkem 13 utkání, v podzimní pak 5, jako tým skončili na 13.
místě.
I když umístění není právě nejlepší, jejich fanoušci navštěvují místní utkání v poměrně hojném
počtu, letos jich bylo 590. Větší návštěvností se mohou pochlubit jenom v Mírovce a Přibyslavi.
V podzimní části nejvíce mrzela prohra s Lípou „ B “, kdy si vstřelili dva vlastní goly. K
nejvíce užitečným hráčům patřili M. Ondráček, V. Starý, a nejlepším hráčem byl P. Kafka.
V podzimní části patřil k oporám mužstva gólman P. Veselý. Do sestavy se postupně zapojovali
noví mladí hráči A. Pešek, D. Jágr a M. Janáček. I v příští sezoně bude hlavním cílem udržení se v
okresním přeboru a dodejme, že i snad radost ze hry samotné.
Činnost žen není až tak viditelná, také letos pokračovaly ve cvičení, na které se scházely
tělocvičně mateřské školky.
TJ Sokol začal podobně jako hasiči pečovat o svůj dorost. Děti začali trénovat D. Vrána, L.
Vepřovský a Vl. Potůček. Od příštího roku by se děti již měly stát trvalou součástí sokolské
organizace.
Také sokolové připravují řadu akcí mimo vlastní činnost. K těm nejúspěšnějším letos patřil
Dětský karneval s mikulášskou nadílkou, na který přišlo přes dvě stovky dětí. Sponzoři sice byli

velice štědří, ale pořadatelé měli trochu obavy, zda se dárky dostanou na všechny.
Matrika - Celkem v Sobíňově žije 690 osob včetně dětí, které přišly svět v letošním roce – v únoru
Eliška Stehnová, v březnu Simona Bačkovská a Klára Janáčková, v červnu Nikola Kadeřábková, v
září Lukáš Ležal, v listopadu Denisa Pelikánová a Ella Zobačová. Snad se pro tyto nové občanky
podaří obnovit jejich vítání na obecním úřadě. Je škoda, že tento akt se po dlouhou řadu let
neudržoval.
V letošním roce jsme se rozloučili s Františkem Vopršalem, Jaromírem Koutníkem,
Viliamem Moroczem, Miroslavou Culkovou, Annou Macečkovou a Martou Ležákovou.
Svá významná výročí oslavili Jana Janáčková a František Starý, kteří jsou mezi námi již 70
let. O pět let více oslavili letos Lubomír Lípa, Marie Vašíčková, Zdena Mužíková, Miroslava
Uchytilová, Marie Bílková. Již 85 let se letos dožil Vladimír Vašíček.
Pokud bychom se vyjadřovali pomocí čísel pak ze 690 obyvatel Sobíňova je 354 mužů a 336
žen. Letos se přihlásilo 7 osob a odhlásilo 16 osob, narodilo se 7 dětí a zemřelo 6 osob.
Před dokončením byly dva domy v Nové Vsi , dům pana Popadince V huti v místech
bývalého čp. 112 a pana Kvaka, který se stavěl rovněž od základu v místech bývalé chalupy Míly
Černého Pod strání čp. 138, a další dva v Sobíňově - Ing. M. Vopršala na zahradě u čp. 199 a P.
Jágra, kterému bude přiděleno čp. 282. Kolaudováno bylo truhlářství Petra Ptáčka na kraji Sobíňova
při silnici na Chotěboř.
Kanalizace - Celkové náklady stavby činily 48 697 401 Kč, z toho dotace pak 34 617 193 Kč. Jako
většina nových staveb i naše kanalizace po uvedení do provozu vykazovala některé nedostatky,
které bude třeba v příštím roce odstraňovat. Nejdůležitější však bude, aby vykazovala všechny
parametry potřebné pro přiznání dotace.
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Pátý díl kroniky jsme začali psát nově, jak to připouštějí pravidla platná pro vedení kronik. Zdálo
se nám, že v době plné elektroniky je ruční psaní kroniky poněkud zastaralé, když pomineme, že
i dosti náročné. Jsem ráda, že obecní zastupitelstvo proti tomuto novému způsobu nemělo námitky.
Zatím žádný kronikář v našem okrese podobně kroniku nevede a zůstává tedy na nás, abychom
zavedli takový způsob psaní ročního zápisu, aby pro budoucí čtenáře měl stejnou přitažlivost, jakou
mají tradičně psané kroniky.
Ráda bych při této příležitosti vzpomenula na kronikáře, kteří obecní kroniku vedli přede mnou.Ti
zpracovali celkem čtyři díly, které jejich budoucím čtenářům zachovaly plno informací, jež jsou
v současné době jen obtížně dostupné – některé pak již vůbec ne - a které těm, kteří o ně mají
zájem, o dění v naší obci mnohé vypoví. Je svým způsobem zajímavé, jak se v zápisech projevila
i osobitost jednotlivých kronikářů a přiznávám, že nad některými jsem se i pobavila, což se běžně
u kronik nestává.
První díl založil Gustav Janáček a psal ho v letech 1918 – 1932. Jeho strýc František Janáček doplnil zpětně několik zápisů a vedl pak kroniku až do r. 1946
Druhý díl z let 1947 – 1967 byl po několik let pokládán za ztracený, ale nalezl se založený v písemnostech mysliveckého spolku. Do r. 1960 vedl kroniku František Janáček, po něm pak Josef
Janáček, který zpětně doplnil l. 1960 – 1964. Zápisy do kroniky úhledně přepisovala Marie Ham-

zová.
Třetí díl z let 1968 – 1980 celý psala Pavla Janáčková
Čtvrtý díl z let 1981 – 2010 opět psala do r. 1984 Pavla Janáčková, po ní kroniku vedl v l. 1984 1994 ing. Ladislav Málek, v l. 1995 – 2006 Karel Janáček a 2007 – 2010 Elvia Žandová.
V roce 2011 byly prvé tři díly předány do okresního archivu v Havlíčkově Brodě a časem budou pro
obecní úřad zpracovány jejich kopie.
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