KRONIKA OBCE SOBÍŇOV

s částmi

Markvartice, Nová Ves s Hlínou a Sopoty

DÍL X.

založený roku 2016

ÚVOD
Letošní rok je považován za méně klidný. Náš svět vstupuje do období, kdy mizí dosavadní jistoty a globální
politika řeší nové (nebo dlouho opomíjené) starosti, kterých se lidé obávají.
Proběhlo několik teroristických útoků, ale bylo jich méně na Západě (Belgie, Francie, Německo) než v arabských
zemích. Počet takto zabitých navíc byl menší než vražd střelnou zbraní nebo kvůli havárii v automobilu. Líhní
teroristů je především skomírající tzv. Islámský stát, který sice postupně prohrává pod nápory různých sil, ale svým
zmizením z mapy neztratí příznivce.
Právě vyvoláváním strachu z teroru a islámu získávají body světoví populisté. Nejvýraznějšího vítězství dosáhl
Donald Trump, který svou rétorikou ovládl americké volby. Stál snad proti všemu, co dosavadní politika USA
tvořila a získal na svou stranu hlavně méně vzdělané rodilé bílé Američany.
To vše nahrává Vladimíru Putinovi. Právě dalšími nepříjemnostmi ve světě je snaha Ruska o revizi světového
řádu. Liší se teorie, zda Rusko má reálné možnosti to provést či naopak jen neumíme této spíše lokální (nikoliv
světové) mocnosti čelit. Ukázalo se, že státem podporovaní hackeři pomohli Trumpovi k zisku prezidentského
křesla, protože Trump je k Putinovi přátelštější. Jinde na světě se Rusko snaží o válku dezinformační – zakládat
webové stránky s fiktivními zprávami a šířit chaos a nedůvěru lidí k dosavadnímu politickému establishementu.
Minimálně ve východní a střední Evropě slaví úspěchy. Snad je pouze otázka času, kdy demokratické síly najdou
způsob Putinovi čelit.
V Turecku proběhl neúspěšný pokus o převrat, který tuto zemi posílá na cestu diktatury. Zdejší prezident situaci
využil ve prospěch likvidace opoziční inteligence, vlastně jakékoliv opozice. Je to pro nás varováním, že i dobře
zavedená demokracie může lehce padnout. S napětím budeme sledovat i zmíněné USA pod vedením Trumpa.
Velká Británie se k hrůze Evropské unie rozhodla v referendu opustit toto uskupení. Za čin je zodpovědný sám
britský premiér David Cameron, který referendum zbytečně vyhlásil. Především strana snažící se o vystoupení
z unie využívala politiku plnou lží a planých slibů, které v momentě vítězství popřela a odmítla zodpovědnost za
další směřování země.
V České republice proběhly po roční pauze volby – tentokráte do krajů. Ve výsledcích naštěstí neuspěly
antiislámské a antiimigrantské strany, protože vyčpělo téma, které hýbalo loňským rokem. Přesto alespoň nějakou
naději si udrželi Tomio Okamura a Jan Veleba.
Další velkou událostí (a také velice kontroverzní) byla návštěva čínského prezidenta. Nejlidnatější stát světa se na
chvíli zajímal o zemi velikosti jednoho svého předměstí, což je velký úspěch politiky Miloše Zemana. Problém
ovšem nastal v podobě a výsledku této návštěvy. Policie se vůči protestům (Čína potlačuje lidská práva) chovala
jako policie čínská a ne česká. Dále Miloš Zeman působil vůči čínské návštěvě až nepříjemně servilně, což
v kdekom vyvolávalo otázku, zda se nechce stát čínským vazalem.
Že k nám Čína nebude přistupovat jako k partnerovi, ale opravdu spíš k vazalovi se projevilo v říjnu. Na
neformální návštěvu dalajlámy reagoval prezident, premiér a oba předsedové komor parlamentu nótou
o nezpochybnitelné celistvosti Číny. Pro mnohé to byl tak výrazný projev poklonkování (prý před sepsáním nóty
navštívila Hrad čínská velvyslankyně), že vyvolal veliký odpor lidí.
Nakonec ještě Miloš Zeman odmítl dát státní vyznamenání Jiřímu Bradymu, přeživšímu koncentračního tábora,
protože jeho synovec ministr kultury Daniel Herman se s dalajlámou setkal.
Byla to právě rozšířená kauza s Čínou a Milošem Zemanem, která výročí 28. října proběhla výrazněji
v „alternativní“ rovině – mezi lidem samotným na Staroměstském náměstí.
Andrej Babiš se i přes všechny své kontroverze a kauzy stále úspěšně snaží mnoho lidí přesvědčit o státu jako
firmě.
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LEDEN
Výstava

Obecní
zastupitelstvo

Od 15. 1. do 6. 2. proběhla v místnosti OÚ výstava fotografií Martina Halamy „Kapky
intimity“. Jak už název napovídá, šlo o výstavu, na kterou místní nebyli úplně zvyklí – akty
nahých žen. Sobíňovští ale nezůstali úzkoprsí a výstavu nadšeně uvítaly mladé i starší
generace. O kvalitě nafocených aktů jeden z předních členů havlíčkobrodského fotoklubu
autorovi těchto řádku řekl: „Výstavy je pro malý Sobíňov škoda.“ Autor ne náhodou od
května tohoto roku akty prezentoval ještě v Chotěboři. Také se stává významným zdrojem
obrazové přílohy této kroniky.
...se v novém roce sešlo 20. 1. Na programu byla nabídka opravy požární nádrže „u Vzoru“
v ceně více než 350 000 Kč. Zastupitelstvo s ní souhlasilo pokud se podaří získat dotaci
v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016. Další dotace, přesněji žádost
o finanční spoluúčast na dotaci, plánuje TJ Sokol v případě nových šaten. Protože jde o věc
velmi nutnou, obec se ráda bude podílet. Nakonec požádala římskokatolická církev
o finanční spoluúčast na opravě sopotského kostela, což se setkalo se všeobecným
souhlasem. Obec také zažádala o územní souhlas k osvětlení Hlíny a o vypracování
dokumentace k výstavbě vodovodu a kanalizace téže lokality. Na závěr se v zápisu ze
zasedání zastupitelstva objevila zpráva, že „byla provedena biologická studie pro
revitalizaci hřbitova a jeho okolí“. Autor těchto řádků doufá, že se revitalizace nebude týkat
obsahu hrobů.

ÚNOR
Memoriál
Ladislava Dymáčka

Kočí na Kubě

Obecní
zastupitelstvo

Šlo již o 22. ročník, na který dorazilo 274 zájemců. Počasí bylo teplé a blátivé a někteří
dokonce vyrazili na trasu na kole. Nejstarší účastník byl ročník 1933 a nejvzdálenější přijel
ze slovenského Lučence. Jako vždy, závěr se odehrál v místní hospodě u zaslouženého
občerstvení.
Jak pan Jiří Kočí na minulé přednášce slíbil, tak splnil – přijel 10. 2. opět do Sobíňova
a přednášel o zážitcích ze své cesty na Kubu. Samozřejmě se neodchýlil od omezení, která
jsou na ostrově dána tamním režimem, takže on i jeho posluchači viděli jen to, co je
oficiálně prezentováno. Zájem byl opět veliký. Příští povídání bude o Indii.
...zasedalo dne 17. 2. Starosta informoval a nechal schválit nákup dalších pozemků pro
plánovaný suchý poldr při hranici s bíleckým katastrem. Dále Miloš Starý plánuje dokončit
či rozjet další dotace, které obci nemálo pomohou (vodovod a kanalizace na Hlínu,
konzervace a restaurace křížů v krajině). Jednohlasně také zastupitelstvo odmítlo vyvěšení
tibetské vlajky (10. 3.) na podporu práv této sporné části Číny. Autor těchto řádků si myslí,
že záporné stanovisko bylo primárně z důvodu lhostejnosti a neznalosti tématu.

V únoru také proběhl turnaj Emila Černého v křížovém mariáši, výroční schůze Sokola a počasí bylo slunečné,
deštivé, sněžné a blátivé – jinými slovy únorovoaprílové. Přesto měsíc opět patřil mezi mimořádně teplé, ba
dokonce zase nejteplejší v dějinách měření vůbec.

BŘEZEN
Obecní ples

Již jubilejní 30. ročník obecního plesu se letos uskutečnil v místním kulturním domě dne
12. 3. Výjimečný nebyl jen výročním číslem, ale také podobou – navázal na počátek
devadesátých let, kdy skončily obecní maškarní plesy. Zhruba polovina účastníků měla
kostýmy, především místní hasiči. U nich byl zdroj maškarních obleků dobře dostupný
(viz květnové Pohádkové stezky). SDH si dokonce vytvořilo před plesem vlastní plakát,
protože jim obecní verze připadala málo propagující maškarní téma. Největší úspěch
sklidily kostým LEGO panáčka (Tomáš Piskač) a předtančení v podání členů hasičského
sboru. Zábava trvala dlouho do noci, vlastně rána.
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Spolek CHAŠBEN

Začátkem měsíce vznikl spolek, jehož název působí dojmem židovského svátku.
Ve skutečnosti jde o zkratku CHAloupka Šťastného BENjamína a touží po rozvoji
křesťanských hodnot. Sídlo má v Chotěboři, ale kontaktní adresa je sopotská fara. Jde
o kolektiv lidí (např. Anna Stejskalová z Chotěboře, Martina Škarydová z Bílku,...), který
plánuje oživit dnes již málo užívaný prostor kolem kostela. Jako soukromé osoby to
úspěšně zkoušely v minulých letech (vánoční a velikonoční dílny,...) a nyní tomu tak bude
jednodušší formou spolku. CHAŠBEN se nesnaží jen o pravidelné dílny pro školy, matky
s dětmi i širokou veřejnost, ale jejich činnost má i duchovní přesah. Sopoty coby
v minulosti velmi důležité poutní místo na Vysočině k tomu přímo vybízí.

Během března pokračovala oprava požární nádrže „u Vzoru“, fotbalistům začala sezona a nezasedalo obecní
zastupitelstvo.

DUBEN
Odpady

Zasedání
zastupitelstva

Zajímavá a důležitá statistika se týká odpadu z obce – za rok 2015 produkce převýšila
183 tun, což je o cca 32 tun méně než v roce 2011. Z toho komunálního odpadu bylo 127 tun
(o 41 tun méně než v roce 2010). Občané se více učí třídit odpad (kovy skoro 16 tun, papír 9
tun, sklo 13 tun). Bioodpad odvážený do Ždírce dosáhl 121 tun. Obec dále podporuje jiné
kontejnery (textil, elektro, rostlinné tuky) a plánuje vybudovat sběrný dvůr pro linoea,
barvy, koberce aj. Letos přibudou separační tašky na třídění plastů, skla
a papíru v počtu 100. Kraj tyto aktivity podporuje a také finančně odměňuje.
...v dubnu proběhla hned dvě. První dne 6. 4., kde se schválily závěrečné účty
a inventarizace obce. Byl zadán projekt na rekonstrukci víceúčelového hřiště a uvažovalo
se o zabezpečení okolí školy kamerovým systémem proti zde řádícím vandalům. Druhá,
mimořádná, schůze byla 27. 4. Musela se především probrat a schválit smlouva
o zřízení věcného břemene mezi obcí a Povodím Labe a také změna katastrální hranice
s Bílkem. Oboje z důvodu plánovaného suchého poldru. Také byla schválena žádost
o dotaci na opravu komunikace do Sopot.

Úklidy v obci

Dne 2. 4. byl tradiční úklid obce v režii OÚ a 15. 4. zase akce „Čistá Vysočina“ – další ročník
dobrovolného úklidu regionu. V případě Sobíňova šlo zase o silnici II/345 mezi Sobíňovem
a Bílkem. Nakonec začaly obecní svozy ze zahrádek, tentokráte v opačném směru – traktor
nezačínal, ale končil na návsi.

Pálení čarodejnic

Místní SDH letos připravilo 4,6 metrů vysokou hranici na místě hřiště u Doubravy. Kdo si
přinesl vlastní půllitr, dostal do něj pivo. Kdo si přinesl špekáček, měl možnost si jej na
zmenšené verzi hranice opéct. Slavnostní zapálení proběhlo po sedmé hodině a plamen
vydržel dlouho do noci. Totéž platí pro obecní zábavu, která se kolem vatry uskutečnila
v hojném počtu místních obyvatel.

Stavba odpočívadla

Během měsíce dubna vzniklo na cestě na Hlínu turistické odpočívadlo. Celá stavba je
dílem Rudolfa Adamce st., Rudolfa Adamce ml. a Tomáše Adamce, za což všichni velmi
děkovali. Adamcovi opět ukázali, jak velkým řemeslným umem disponují.

V Sopotech pořádal spolek CHAŠBEN Jarní trh řemesel spojený s koncertem (10. 4.), v kostele zpíval ženský
pěvecký sbor Donatio Artis z Golčova Jeníkova (16. 4.), ochranáři pořádali tradiční Den země u své chaty před
Sopoty (23. 4.) a dokončena byla rekonstrukce požární nádrže „u Vzoru“.

KVĚTEN
Pietní akt

Dne 4. 5. ve večerních hodinách se sešlo na dvacet (primárně starších) občanů k pietnímu
aktu u zdi kališnického hřbitova i přes fakt, že počasí krajně nepřálo. Během krátké řeči
byla vzpomenuta oběť sobíňovských mladíků během přestřelky „u sedmnáctky“ a také
připomenuta jiná válka, která se místní obce silně dotkla: Prusko-rakouská
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Vandalská činnost
a Štěpánka Saadouni V noci na 9. 5. se několika domácnostem stala nepříjemná záležitost. Trojice mladíků
navštívila Sobíňov a z nepochopitelných důvodů rozbila zadní skla aut u Petrlíků,
Chmelíků, Výtisků a paní Dvořákové. Hospodský Štefan Lazorčák pro změnu našel na své
zahradě ráno železný sběr připravený původně u cesty pro svoz. Aktéři byli brzy chyceni.
Autor těchto řádků s odstupem dodává, že se o činu (zatím) nedozvěděla reportérka
Havlíčkobrodského deníku Štěpánka Saadouni, která ráda o Sobíňovu píše. Jenže jde
o formu „na dálku“, tedy přes zprávy na internetu (zápisy schůzí obecních zastupitelstev,
elektronické verze Sobíňovských novinek,...) a není v obci oblíbená, protože hledá senzace
a prezentovala v loňském roce obec nejednou jako místo „terorizované vandaly“ apod.
Pohádková stezka

...se letos uskutečnila v sobotu 21. 5. Start byl sice jako loni u budovy obecního úřadu, ale
trasa vedla po stanovištích jinou cestou až na most ke Hlíně. Organizátoři – stylově
do pohádkových bytostí oblečení místní hasiči – se vyvarovali loňským komplikacím
na startu (dlouhá, až hodinová čekací fronta na zápis) a dali možnost registrace mezi 13.30
až 16:00. Byla to velká událost, dětí i dospělých bezpočet, počasí krásné a na každém rohu
se nacházeli Rumburaci, šermíři, princezny, Rumcajsové nebo kačeři od Disneyho.

Vesnice roku

Kdo byl v obci během předposledního květnového dne, čekala jej nezvyklá situace. Obec
doslova „žila“ všemi směry, ale jen několik hodin a uměle. Přijela totiž krajská komise
hodnotící jednotlivé obce pro finální verdikt. Historický autobus objednaný starostou
projížděl s důležitými hosty Sobíňovem (v něm seděli také místní senioři) a každý z něho
viděl cvičící hasiče na hřišti (kteří to zabalili hned jak autobus projel), upravené zahrady
a okolí cesty a skončil v Sopotech, kde se na faře konaly rukodělky, byly prezentovány
kroniky a děti se učili a hráli na školní zahradě. Vše samozřejmě působilo dost
potěmkinovsky, ale ve skutečnosti nešlo o nějaké lhaní – pouze se obecní činnost celého
roku koncentrovala do jednoho dopoledne. Výsledek byla oranžová stuha za spolupráci se
zemědělským subjektem – v našem případě s rančem, zemědělskými družstvy
Krucemburk a Havlíčkova Borová, zahradnictvím Petruželka. Do toho se počítá i existence
naučné stezky, údržba historických míst, atd. Stuha znamenala postup do celostátního
kola. Krajským vítězem byla Lípa.

ČERVEN
Obecní
zastupitelstvo

Dvojitá nehoda

Schůze dne 8. 6. řešila především nákupy nových pozemků pro plánovaný suchý poldr na
hranici katastru s Bílkem. Vzhledem k velikosti plochy je velká obava ze spekulantů.
Starosta dále informoval, že obec je zatím pátá v kraji (z 133 obcí) v kvalitě třídění odpadů,
což je velmi dobrý, ale stále nedostatečný výsledek delšího záměru. Nyní je možnost na
obci získat recyklační tašky na jednotlivé suroviny a skóre tak ještě vylepšit. Podobně
dobrý výsledek má pro loňský rok obec také v úspoře emisí – 73, 878 tun CO₂. Starosta se
dále velmi angažuje v hledání dotací. Zažádáno bylo o traktor se sběrem, schválena byla
dotace na rekonstrukci pískovcových křížů v krajině a konečně se začne realizovat velká
akce v podobě chodníků, osvětlení a zastávek podél hlavní cesty (vypsáno výběrové řízení
pro firmu a komisi vybralo mimořádné zasedání obce dne 27. 6.).
V jeden den a téměř stejnou hodinu se dne 18. 6. přihodily na dvou velkých akcích nehody.
Sobíňovem projížděla zhruba ve dvě hodiny odpoledne parní lokomotiva v rámci výročí
železnice na Pardubice (oslavy spojené s jubileem 685 let města Chotěboř) a ve velkém
teplu zapálil uhlík z jejího komínu trávu u trati poblíž starého hřbitova. Na hašení asi dvou
metrů čtverečních přijely celkem čtyři posádky hasičů. Místní dobrovolníci byli obzvláště
oslabeni, protože své síly právě soustředily na dračích lodích na rybníce Řeka. Sobíňov zde
měl zase své zastoupení a během akce tu bylo přejeto malé dítě požárním transportérem
(pravděpodobně jedoucím na zmíněný požár). Dle zpráv auto srazilo dítě zrcátkem
a následně mu přejelo obě nohy. Nejzajímavější je, jak se zpráva šířila do světa – v Sobíňově
se začalo tvrdit, že řidič byl silně opilý a zdravotní služba také (postižený byl odvezen
vrtulníkem), v Chotěboři že jej pod kola někdo hodil, a v Havlíčkově Brodě ho považovali
za mrtvého. Vyšetřování stále probíhá.
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Výstava

V budově OÚ začala 27. 6. výstava s názvem „Sobíňovské poklady“, kde se shromáždila díla
od sobíňovských autorů. Jde především o obrazy. Tato výstava s originálním a zajímavým
motivem potrvá mezi 27. 6. až 10. 7., tedy v tradičním čase poutí.

Různé

Proběhlo loučení s předškoláky, co nastoupí do škol, a také se školáky, co jsou příliš staří
na pokračování v místní škole. Se školou obecně pak byla pro všechny děti rozlučka na
místním parketě již 25. 6. opět v režii sobíňovského Sokola.

Alena Stará

Svoje působení na místní škole ukončila dlouholetá a velmi oblíbená učitelka a ředitelka
Alena Stará.

ČERVENEC
Poutě

Letošní poutě se koncentrovaly do 10. 7. a opět proběhly ve dvou zcela odlišných
verzích – světské a duchovní. Světská sice dominovala poslední desetiletí, ale nyní se
spolek Chašben snaží o návrat křesťanské tradice. Nutno říci, že se jim to daří. Na návsi
sice opět zavládly komediantské atrakce, které ale stejně jako loni byly relativně opuštěné,
protože se stále opakují a přitom zdražují. Naopak v Sopotech u fary se konala mše, kam
dorazilo mnoho lidí z okolních obcí a následně se zdrželi i na následný program. Rozdíl
byl i v atmosféře – na návsi vyřvávala populární hudba a věčná „smyčka“ paní
s mikrofonem zvoucí na jízdy. V Sopotech hrála klidná historická hudba nebo byl prostě
klid. V rámci poutě, ale již 2. 7., proběhly opět souboje ve fotbale a požárním útoku mezi
místními hasiči a Sokoli.

Ve středu 20. 7. byly na restauraci odvezeny dva ze tří pískovcových křížů (pod Březinkou, u hřbitova). Navrátily se
zpět o měsíc později. Poslední kříž (od kostela) byl ošetřen během září.

SRPEN
Zasedání
zastupitelstva

Léto
v Železných horách

Sebevražda

Na schůzi 3. 8. dorazil plný počet zastupitelů a v okurkové sezoně se řešily standardní
záležitosti. Z nich za hlubší zmínku stojí schválení firmy pro realizaci chodníků podél
hlavní cesty skrz obci. Práce má být hotova do listopadu a vybraná SAVE CZ s. r. o.
nastoupila až v druhé polovině září.
Dne 6. 8. se 429 zájemců opět setkalo v sobíňovské hospodě na startu 22. ročníku Léta
v Železných horách. V téměř ideálních podmínkách (odpoledne bylo 22 stupňů) se na kolo
vydalo 250 z nich. Autora těchto řádků těší moc skutečnost, že i přes léta zavedených
standardů akce, se organizátoři nebáli přijít s naprostou novinkou – trasy pro horská kola
v délce 50 km. Ta přilákala zcela nové účastníky a věřím, že další léta bude tato odnož
pokračovat a hlavně – nadále se zlepšovat. Pro zatoulané byla též možnost GPS navigace.
Odpoledne pak všechny čekalo tradiční posezení na parketě za OÚ za doprovodu
trampských písní.
V noci z 29. na 30. 8. ve 2.30 skočila pod nákladní vlak, co vozí dřevo ze Ždírce, paní
Lubomíra Pokorná ze Sopot. Nebyl to její první pokus o sebevraždu.

V sobotu 27. 8. se žáci rozloučili na parketě s prázdninami (akce TJ Sokol) a 1. září byli slavnostně uvítáni ve škole.

ZÁŘÍ
Vesnice roku

Komise celostátního kola Vesnice roku (pro oranžovou stuhu) dorazila do Sobíňova 5. 9.
Obec je přivítala ve stejné podobě jako komisi krajskou (autobus, nadšeně mávající
obyvatelstvo, prezentace všeho možného). Přesto pocit z návštěvy byl mírně řečeno
rozporuplný. Ani jeden nedal najevo jakoukoliv emoci a celou dobu se tvářili „jako banda
otrávených ksichtů“. A to byl Sobíňov první vesnicí, kterou ten týden museli navštívit.
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Hasiči a školy
Podoubravský
víceboj

Během září se místní ZŠ a MŠ setkaly 2x s profesionálními hasiči. Poprvé 7. 9. při ukázce
vyprošťování z vozidla a podruhé „naostro“, když 30. 9. se vyrojily v kuchyni škol vosy.
Dne 10. 9. se uskutečnil v Oudoleni každoroční víceboj. Sobíňovští skončili na druhém
místě a příští rok turnaj pořádají.

Výstava

V prostorách obecního úřadu se ve dnech 12. 9. až 2. 10. uskutečnila svérázná výstava
hraček značky Bruder, tj. propracovaných zmenšenin reálných vozidel (traktory,
kombajny, hasičské vozy, nákladní vozy, bagry,...). Své kousky vystavovala trojice sběratelů
a zájem byl v mladé i starší generaci. Bohužel (především pro děti) se s modely nemohlo
hrát.

Nová mapa okolí

Naproti obecnímu úřadu se 23. 9. objevila nová mapa Havlíčkobrodska. Těžko říci, zda
turistická, informační nebo dekorační. Vizuálně totiž spadá do soudobého trendu
malovaných map z ptačí perspektivy, které sice pěkně vypadají, ale orientačně jsou krajně
nespolehlivé. Co doposud bylo zjištěno, tak zobrazená Stará radnice havlíčkobrodská byla
zaměněna za starou radnici chotěbořskou a Střížov byl pojmenován Příjemky.

Koncert v Sopotech

Dne 25. 9. se v kostele uskutečnil benefiční koncert ve prospěch sopotské farnosti. Na
barokní housle hrál Václav Návrat, který zároveň dobrou polovinu prezentovaných skladeb
složil. Posluchačů byl plný svatostánek.

Počasí

Zářijové dny byly až na minimum výjimek velmi teplé (nad 20 °C) a bez deště. Situace
v kraji je, co se týče vody, krajně nebezpečná. Právě sucho se i stává tématem
nadcházejících krajských voleb.

Obcí opět projížděl parní vlak „Skaličák“ (18. 9.) v rámci akce ČD nostalgie probíhající tři dny. Lidé se mohli
z Havlíčkova Brodu dostat parní lokomotivou do Humpolce, Vlkanče, Bystřice n. P., Jihlavy nebo právě do Ždírce
n. D.

ŘÍJEN
Zasedání
zastupitelstva

Dne 5. 10 se 7 z 9 zastupitelů sešlo vyřešit další starosti obce. Nejprve zaúkolovali starostu
o možnostech koupě domu čp. 50 (na LV 269) a následně schválili rozpočtové opatření
7 a 8. Starosta informoval, že na plánovanou přestavbu/adaptaci hasičské zbrojnice
nebude příští rok vypsána dotace a do platnosti přicházející obecně závazná vyhláška
o rušení nočního klidu se v případě Sobíňova týká hlavně místních diskoték. Proto
proběhne jednání s provozovatelkou.

Vesnice roku

Starosta Miloš Starý a místostarosta Rudolf Adamec se 6. 10. zúčastnili v Senátě PČR
slavnostního vyhlášení celostátní soutěže Vesnice roku pro oranžovou stuhu. Vítězem se
stala obec Větřkovice v Moravskoslezském kraji, ale Sobíňov získal symbolický šek na 600
000 Kč za krajské kolo. Peníze se mají investovat do rozvoje obce a již probíhají plány na
rekonstrukci místního hřbitova, kde se vyhrané peníze utratí.

Krajské volby

...proběhly v celé zemi 7. a 8. 10. V Sobíňově k urně dorazilo 222 voličů (39,36 % všech, ale
i tak nadprůměr celorepublikové statistiky 34,57 %) a všechny hlasy byly platné. Vyhrála
KSČM (20,72 %), dále ČSSD (18,46 %), ANO 2011 (13,06 %), ODS (8,55 %), Starostové pro
občany (8,1 %), Žijeme Vysočinou – TOP 09 a SZ (7,65 %), KDU-ČSL (6,3 %) a Koalice SPD
a SPO (5,85 %). Těsně pod pětiprocentní hranicí zůstali v obce Starostové PRO VYSOČINU
s 4,95 %. Zcela tu pohořely strany tzv. protiimigrační nebo fašizující, které, pokud
přehlédnu Okamurovo SPD a Velebovo SPO s 13 hlasy, neobdržely vůbec žádný hlas
(Národní demokracie, Úsvit s Blokem proti islamizaci, SPR-RSČ M. Sládka) nebo v řádu
jednotek (NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI-PEN. PRO LIDI, DSSS-Imigranty, islám nechceme).
V porovnání se sousedními obcemi byly nejblíže „rudými“ Slavětín, Chotěboř (10. okrsek)
a pak až Břevnice, Cikháj nebo Rušinov. V Chotěboři zvítězilo ČSSD, ve Ždírci n. D. a Libici
n. D. Starostové pro občany.

Liběcká stezka

Původní jarní termín přednášky o Liběcké stezce byl posunut na podzim a hlavním
aktérem měl být emeritní archeolog havlíčkobrodského muzea Pavel Rous. Ten nakonec
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nemohl, ale poprosil svého známého a kolegu Petra Hejhala, který se tématu dlouhodobě
také věnuje. Petr Hejhal bydlí ve Šlapanově a v současnosti je odborným pracovníkem
Univerzity Hradec Králové. Plný sál obecního úřadu (cca 70 lidí z obce i okolí) se sice
nedozvěděl, kudy stezka vedla, ale má alespoň představu o významu této komunikace
v její nejranější fázi doložené existence (12. století). Petr Hejhal upozornil, že přesná
lokace Liběcké stezky nejde ani ručit, protože neexistovaly zpevněné cesty jako
v současnosti a cestující v případě špatného stavu hledali v okolí nejschůdnější terén, takže
se cesta jednoduše rozšiřovala dle potřeby. Dále přednášející upozornil na důležitost cesty
coby klíčovou komunikaci mezi Čechy a Moravou skrze tehdy špatně prostupnou
Českomoravskou vrchovinu. Snížil význam tzv. haberské cesty a na názvech obcí a jiných
míst v oblasti Liběcké stezky (obec Jabloňov, vrch Strážník,...) ukázal, že zde existovala tzv.
zemská brána – v krajině přirozeně schůdná oblast, která byla strategicky důležitá
a logicky chráněná. Nakonec padla řeč i na Libici n. D., kde v současnosti probíhá
archeologický průzkum na náměstí. Bylo nalezeno románské zdivo v kostele sv. Jiljí, což
dokazuje stáří obce. Nemluvě o místním světci, který byl ve 12. století velmi oblíben. Nyní
je sv. Jiljí spíše výjimečně připomínán.
Různé

První říjnový víkend se František Starý se tradičně zúčastnil Dnů otevřených ateliérů. Dne
22. 10. si zájemci (a že jich bylo) mohli v budově OÚ vytvořit dekorační kávové lžičky
a nakonec 29. 10. se na místním ranči uskutečnila Hubertova jízda.

LISTOPAD
Zasedání
zastupitelstva

Dne 9. 11. proběhla v budově OÚ poměrně standardní schůze zástupců obce. Krom
plánovaných inventur a výhledů na další rok(y) zaujal záměr vypracovat studii na
přestavbu KD. Jak už bylo v kronice popsáno dříve, budova je pomyslná časovaná bomba,
ke které se musí najít řešení.

Svatý Martin

Dne 12. 11. se uskutečnil aktivitou spolků CHAŠBEN a Přemysl Rumrejch další
Svatomartinský den. Zájem byl veliký. Průvod od hřiště do Sopot provázela hudba, která
byla slyšet po celé vsi a lidé nejvíce v zimě obdivovali bosého žebráka, který na Martina
čekal u kostela. Program byl celé odpoledne.

Posezení seniorů

Setkání seniorů obce Sobíňov uspořádalo obecní zastupitelstvo dne 16. 11. v sále kulturního
domu. Opět nechyběla dechovka v podání skupiny Sklenařinka, vystoupení žáků místní
školy. Vlastně akce byla každoročně stejná ve všech směrech a nejspíš ani nikdo ze
zúčastněných nechtěl, aby to bylo jinak.

Začátek adventu

Mnoho lidu se opět sešlo na slavnostní zahájení adventu. Škola připravila milý program
a možnost zakoupit si vánoční výtvory a cukroví výrazně pomohla obohatit školní
pokladnu. Přesto největší zájem byl opět o teplé nápoje, s alkoholem obzvlášť.

Na obecním úřadě byla od 22. 11. do 11. 12. ke shlédnutí výstava obrazů Františka Starého a Petra Křivského. Březová
alej mezi Sobíňověm a Ždírcem nad Doubravou se zúčastnila soutěže o Alej roku 2016.

PROSINEC
Předvánoční akce

Zasedání
zastupitelstva

... v prosincových dnech se od loňských let téměř nezměnily. Dne 2. 12. se v sopotském
kostele uskutečnil koncert Žákovského komorního orchestru ze ZUŠ Chotěboř.
Vypouštění balonků Ježíškovi z fotbalového hřiště proběhlo 9. 12. a o den později pak
Mikulášský karneval, který přilákal děti a rodiče z širšího okolí. Na Štědrý den nechybělo
již 19. zpívání u vánočnímu stromku na návsi.
V síni obecního úřadu proběhla 7. 12. poslední schůze zastupitelů v tomto roce. Schválen
byl rozpočet obce a dary místním spolkům SDH a TJ Sokol (spoluúčast na dotaci. Starosta
byl pověřen účastí na elektronické dražbě k LV 269 na k. ú. Sobíňov. A nakonec se objevují
možnosti nových dotací. Bylo také schváleno podání žádostí na dotace k opravě
komunikací, vodovodu a kanalizace do Hlíny a zkrášlení hřbitova.
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TJ Sokol Sobíňov
Během jarní sezony III. třídy Okresního přeboru nastupoval Sobíňov z devátého místa a vzhledem k hernímu
zlepšení, které přineslo 22 bodů, se tým dostal na finální páté místo. Nejlepším střelcem byl Marek Ondráček
s 11 góly.
Podzim sezony 2016/2017 muži zakončili na 8. místě poté, co první tři zápasy skončily úctyhodným skóre 13:0.
Žáci v Okresním přeboru mladších žáků5+1, skupina A měli od podzimu nové trenéry – Michala Moldavčuka
a Michala Kotába. Po odchodu nejlepších střelců Eriky Horvátové a Davida Vrány na sebe otěže tahounů vzali Petr
Horvát a Michaela Valentová. Tým je na konci roku v tabulce sedmý z devíti.
Obecní knihovna
Knihovník Jan Průcha eviduje 2 276 knih (o 273 více než loni, z toho 9 zakoupených obcí, zbytek dary), z kterých
si 92 registrovaných čtenářů během 951 návštěv půjčilo 2 213. Celkem 711 knih pak bylo z výpůjčního fondu Krajské
knihovny Vysočiny. Provoz knihovny i čtenářské poplatky financuje obec, sídlo je stále v jedné místnosti na
kulturním domě.
Obecní úřad a matrika
Starostou obce zůstává Miloš Starý, dalšími zaměstnanci je Vlasta Málková a Martin Halama. Administrátorem
obecního webu je Ondřej Starý. Úřad sídlí v čp. 200. Zastupiteli jsou krom starosty Aleš Málek, Rudolf Adamec
(místostarosta), Bohumila Krčová, Marek Ondráček, Blažena Petrlíková, Daniel Říčan, Jaroslav Starý a Vratislav
Voral.
Počet sobíňovských obyvatel vrostl na 711. Celkem 15 lidí se přihlásilo, 10 odhlásilo. Narodili se Jan Petruželka
(2. 2.), Jan Šmejkal (8. 3.), Barbora Josková (28. 6.), Tomáš Krejčík (7. 9.), Tadeáš Hamsa (15. 12.), Zuzana
Zvolánková a Marek Pilař (26. 12.). Zemřeli Lubomíra Pokorná (30. 8.), Libuše Ondráčková (27. 9.) a Ladislav
Dočekal (29. 12.).
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PŘÍLOHY
Vernisáž výstavy "Kapky intimity" (15. 1.)

11

Memoriál Ladislava Dymáčka (vlevo hlavní organizátor Ondřej Starý 6. 1.)

12

Přednáška Jiřího Kočího (10. 1.)

13

30. obecní ples (12. 3.), foto Martin Halama

14

15

Jarní trh řemesel (10. 4.)

16

17

Pálení čarodějnic (30. 4.)

18

Stavba odpočívadla u velkého mostu (duben)

Vítání občánků (14. 5.), foto Martin Halama

19

Výroční tablo myslivců, foto Martin Halama

20

Vesnice roku (30. 5.), foto Martin Halama

Výstava „Sobíňovské poklady“ (červen až červenec)

21

Ze soupeření mezi místním SDH a TJ Sokol (2. 7.), foto Martin Halama

22

Pouť v Sopotech (průvod a jarmark, 10. 7.)

23

24

Vesnice roku – vyhlášení výsledků (hejtman kraje Jiří Běhounek, Miloš Starý a Rudolf Adamec, 18. 8.)

Vesnice roku – provádění celostátní komise po ranči (5. 9.), foto Martin Halama

25

Výstava hraček Bruder (září)

Nová mapa Havlíčkobrodska (září)

26

Zarostlý rybník „Lovčák“ (září)

Svatý Martin a žebrák (12. 11.), foto Martin Halama

27

Koncert Žákovského komorního orchestru (2. 12.), foto Martin Halama

Sobíňovský Mikuláš, anděl a čerti (5. 12.), foto Martin Halama

28

Školní pěvecký sbor v akci (7. 12.), foto Martin Halama

Vypouštění balónků Ježíškovi (9. 12.), foto Martin Halama

29

