KRONIKA OBCE SOBÍŇOV

s částmi

Markvartice, Nová Ves s Hlínou a Sopoty

DÍL XI.

založený roku 2017

ÚVOD
Rok 2017 patřil v novém tisíciletí mezi ty méně klidné. Rusko se snažilo silovými (Sýrie) i pokoutnými způsoby
(tzv. fake news, tedy falešné zprávy vydávané za oficiální novinářské informace) rozhýbat misky světových vah ve
svůj prospěch. Patrné to bylo během voleb v Německu či Francii, kde takto chtělo diskreditovat Angelu
Merkelovou či Emmanuela Macrona, tedy své rivaly. V obou případech Rusko prohrálo, zmínění politici se dostali
to toužebných funkcí, ale v jiném případě, americkém, slavilo úspěch: 20. ledna proběhla inaugurace Donalda
Trumpa coby prezidenta USA.
Trump za rok své vlády prokázal ta nejhorší očekávání. Jako naprosto nepřipravený vést nejdůležitější úřad na
planetě kolem sebe rozdmýchal opovržení, úšklebky a balancuje na hraně válečného konfliktu s KLDR (která
nezdravě často testuje jaderné zbraně a balistické rakety). Svým chování pomalu tlačí USA mimo světová dění,
které místo něj pomalu zaplňují především Číňané.
Tzv. Islámský stát zmizel z mapy světa, protože byl dobyt společnými silami okolních států. Teroristické útoky
hlásící se původem k IS však nepřestaly (například 22. května v Manchasteru zemřelo 22 lidí) a očekává se, že ještě
dlouho nepřestanou.
V Evropě zápasí jednotlivé státy s populismem a nacionalismem. Velká Británie aktivovala článek, který znamená
její opuštění Evropské unie a obě strany čeká dlouhá jednání o podmínkách a podobě tohoto Brexitu. Katalánci se
v neoficiální referendu rozhodli opustit vazbu se Španělskem, což v zemi vyvolalo násilí a silné emoce. Obecně lze
říci, že krajně názorové rozdělení společností je jedním z prvků, který charakterizuje rok 2017.
To se výrazně projevuje též v ČR. Společnost je tu tak výrazně rozdělená, že věcná názorová diskuze představuje
téměř nereálnou možnost. Tomuto stavu výrazně přispívá prezident Miloš Zeman, který navíc svým chováním
a okolím, kterým se obklopuje, éru Gustáva Husáka. České republice dominovalo několik událostí, především
parlamentní volby (vyhrálo Babišovo ANO s třiceti procenty hlasů) a kampaň na volby prezidentské (odehrají se
v polovině ledna 2018). Právě zmíněný Andrej Babiš představuje další zajímavý zjev vypovídající o české
společnosti: i přes stále viditelnější praktiky a kauzy, které jeho osobu a firmu Agrofert provázejí, mu mnozí lidé
stále díky dobrému „public relations“ věří, že spasí naší zemi, která vlastně ani spasit nepotřebuje.
Dále se stalo (výběr):
Nakladatelství Naše vojsko začalo nabízet trička a hrnky s podobou Adolfa Hitlera a Reinharda Heydricha.
Majitel nakladatelství to vysvětlil slovy, že chtěl veřejnost trošku rozveselit.
Za vraždy odsouzený a Milošem Zemanem osvobozený Jiří Kájínek se stal hvězdou televize, miláčkem veřejnosti
a též začal prodávat bonbóny s názvem Kájínky (ovocný mix) pod sloganem „tak sladká je moje svoboda“.
Dle OSN je Czechia 23. nejšťastnější zemí na světě.
Naší sluneční soustavou proletěl prvně zaznamenaný objekt z mezihvězdného prostoru a dostal název A/2017 U1.
Po 52 letech života v zajetí zemřel v pražské ZOO plameňák známý pod jménem FHF F5.
Vánoční poselství prezidenta republiky se neslo ve znamení zaťaté pěsti v přímém přenosu.
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LEDEN
Obecní
zastupitelstvo

Počasí

V novém roce se zástupci obce sešli 18. 1. a projednávali především žádosti o dary pro
různé nevýdělečné organizace (včelaři, postižení, pavlovská stanice,...). Také byla zadána
studie cyklostezky do Ždírce n. D.
Leden se projevil po dlouhé době jako opravdu zimní měsíc. Napadlo mnoho sněhu, který
vydržel do začátku února díky velmi nízkým teplotám (některé noci i pod 20 °C). Kvůli
tomu v obci 2x prasklo vodovodní potrubí. Nejdříve 27. 1. ve škole, což ocenili žáci, protože
šli dříve domů, a pak 31. 1. u přejezdu.

ÚNOR
Memoriál
Ladislava Dymáčka

...konal se v sobotu 4. 2. jako již 23. ročník. Letos si přišli na své i příznivci jízdy na
běžkách, byť podmínky už nebyly ideální. Startovalo 239 lidí, z tohoto počtu se 128 lidí
vydalo na trasu 20 km a 111 lidí na trasu poloviční. Jeden turista vyrazil na kole. Nejstaršími
účastníky byli pánové Miloslav Musil a Vincent Mojžíš, oba ročník 1937 a z Havlíčkova
Brodu. Nejmladšími účastníky byla dvojčata Stela Kampová a Johana Kampová ze
Sobíňova, obě narozené 2015. Nejvzdálenější účastníci přijeli až ze slovenské Trnavy.
Nejpočetnějších účastníků bylo ze Sobíňova (77), poté z Havlíčkova Brodu (34), Chotěboře
(31) a Ždírce nad Doubravou (20). Přijeli ale také turisté např. z Jihlavy, Humpolce nebo
Třebíče.

Kočí v Etiopii

Jiří Kočí letos přijel do Sobíňova 8. 2. a přednášel o své cestě do Etiopie, ačkoliv minule
sliboval Indii. I tak byl zájem opět veliký. Pro mnohé je tato křesťanská země velmi
vzdálená a neznámá.

Výroční schůze TJ

Sokolové se sešli 8. 2. v hospodě, kterou do plna obsadili. Ačkoliv šlo o nevolební schůzi,
byla v mnoha směrech klíčová. Fotbalové „Áčko“ i žákovský tým se potýkají s nedostatkem
hráčů a hrozí jim zánik. Předseda Daniel Říčan úspěšně navrhnul zvýšit členské poplatky,
protože jejich míra závisí na zisku dotací. Největším investičním plánem zůstávají nové
kabiny, největší výdaje spolku spolkne údržba hřiště. Nejvtipnějším momentem schůze
bylo referování o cvičení ženské sekce, o které téměř nikdo z mužů nic neví.

Obecní
zastupitelstvo

Koncepce rozvoje

...se sešlo v plném počtu dne 15. 2. na OÚ. Členové schválili cenu zateplení stropu MŠ
a žádost na dotaci na opravu sochy anděla a žulového kříže na starém hřbitově. Velkým
počinem zastupitelů bylo schválení koupě LV 269 (dům čp. 50), který je v dezolátním
stavu. Obec chce zde mj. bydlícího p. Rejzka donutit, aby jednoduše neměl na dvoře
takový svinčík. Taktéž byl schválen rozpočet obce na 2017 (příjmy i výdaje ve výši 8 448
200 Kč).
Na zasedání zastupitelstva byl též přijat koncept rozvoje obce v dalších letech. Krom již
započatých akcí (7 rodinných domů ve výstavbě, veřejné osvětlení Hlíny, chodníky podél
hlavní komunikace), zadaných studií a projektů (vodovod a kanalizace na Hlínu,
rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti, nová image hřbitova, nová okna na škole a OÚ,
retenční nádrž) až po obecně formulované výhledy do budoucna (opravy komunikací,
pozemkové úpravy, rekonstrukce budovy OÚ, školní jídelny a víceúčelového hřiště,
cyklostezka z Nového Ranska na Bílek, nový sběrný dvůr a náves).

Během února doslova zmizel sníh, který celý leden napadl. Také teploty se primárně zvedly nad nulu. Na sopotské
faře proběhla dne 12. 2. od 15. 00 křesťanská diskotéka pořádaná CHAŠBENem. Byla schválena výstavba vodovodu
a kanalizace na Hlínu.
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BŘEZEN
Obecní ples

V pořadí již 31. ročník se 4. 3. opět odehrál v maškarní podobě. Zájem byl velký, tombola
bohatá a lidé se doslova předháněli, kdo bude mít nejkrásnější kostým. Prostě ples se vším
všudy. Namátkou několik originálních kusů: krabice od mléka či skupina zombíků.

Počasí

Po celý měsíc bylo příjemné počasí, které se začalo teplotně zvyšovat v poslední dny až
k 20 stupňům Celsia. Obec také začala se svozy ze zahrádek.

Stromy

Ve čtvrtek byl pokácen smrk u tratě mezi starým hřbitovem a domem Slámů čp. 156. Právě
u Slámů byla půl roku předtím pokácena také ohromná a krásná jedle, čímž tato lokalita
ztratila dvě dominanty.

Do Zahájského rybníku opět začala téct voda.

DUBEN
Zasedání
zastupitelstva

Představitelé obce zasedli dne 5. 4.. Krom řešení běžných záležitostí schválili žádost
o dotaci na nový dopravní automobil a pořízení velkokapacitní cisterny pro SDH. Také
proběhlo vyhodnocení a schválení cenových nabídek na výstavbu veřejného osvětlení na
Hlínu a výměnu oken ve škole a KD. První vyhrála firma SAVE CZ (426 773 Kč), druhou
místní firma Ivana Zvolánka z čp. 65 (290 402 Kč). Na poměry zastupitelského hlasování
nejednohlasně prošla instalace dopravního zrcadla u odbočky na Malochýni (4 pro,
2 proti, 2 se zdrželi). Škola hospodařila s přebytkem 107 556 Kč a peníze budou využity pro
stavbu víceúčelového altánu na školní zahradě. Obec dále plánuje zakoupit novou sekačku
(traktůrek) a opět se přihlásí do soutěže Vesnice roku.

Úklidy v obci

Dne 10. 4. byl tradiční úklid obce v režii OÚ a o 14 dní později v rámci akce Čistá Vysočina.
Také začaly obecní svozy ze zahrádek.

Pálení čarodejnic

Místní SDH letos připravilo 6 metrů vysokou hranici na místě hřiště u Doubravy. První
hodina hořící vatry doslova zakouřila celou obec, že nebylo vidět na několik metrů.
Událost opět přilákala stovky lidí, kteří si mohli dát pivo, upéct špekáček a také se u ohně
zahřát, protože byla poměrně zima.

Počasí

První polovina měsíce byla teplá, v některé dny až k 20 stupňům Celsia. Ohromný propad
ale nastal chvíli před Velikonocemi: v noci mrzlo, přes den chumelilo a několik ranních
vstávání se odehrálo do zasněžené krajiny (až 5 cm). Velikonoční koledníci si jednu
takovou přeháňku dopoledne zažili, účastníci akce Dne země u Sopot (29. 4.) také.

Výstava

Sobíňovský fotograf Martin Halama opět prezentoval mezi 1. 4. a 28. 4. své fotografie
v místnostní obecního úřadu obce. Tématem byly tzv. Body projections, tedy projekce na
lidské (ženské) tělo. Účast lidí na vernisáži byla hojná.

KVĚTEN
Pietní akt

Opět proběhl v podvečer dne 4. 5. pietní akt u hrobů padlých mládenců z 5. 5. 1945. Krom
starosty obce Miloše Starého pronesl řeč i autor těchto řádků a vzpomněl též odvahu
jiných Sobíňovských, kteří za války pomáhali partyzánům.

Budování a údržba

Dokončeny byly chodníky podél hlavní silnice a též nové zastávky autobusů. Obec
zakoupila výkonný zahradní traktor značky Wiskonsin, především na rychlejší sečení
velkých ploch jako hasičské hřiště. Přibyla již 110. pouliční lampa veřejného osvětlení (na
cestě k hájence pod železniční zastávkou v Sopotech).
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Společenské akce

Zasedání
zastupitelstva

Dne 7. 5. uskutečnili sobíňovští hasiči další ročník Pohádkové stezky. Pobavit se přišlo
několik stovek dětí i dospělých ze vsi i okolí. Škola pořádala 17. 5. dílny pro maminky
s dětmi v rámci Dne matek.
Během května zastupitelé zasedli dvakrát. Zatímco 25. 5. na mimořádném shromáždění
museli akorát jmenovat zástupce na vanou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace,
o dva týdny dříve (10. 5.) řešili především vítěze výběrového řízení na úpravu hřbitova
(vyhrála místní firma Karla Bílka), schválili cenu necelých 500 000 Kč na rekonstrukci
komunikací a také návratnou finanční výpomoc Evě Vytiskové, která se vrací s živností do
Sobíňova a otevírá si kadeřnictví naproti autobusové zastávky již v červenci tohoto roku.

Stavba odpočívadla

Přesně po roce postavil Rudolf Adamec st., Rudolf Adamec ml. a Tomáš Adamec další
odpočívadlo na turistické naučné stezce kolem Sobíňova, tentokráte na „Březince“.

Vesnice roku

Po loňském úspěchu se vedení obce opět rozhodlo zúčastnit se soutěže Vesnice roku.
Krajská komise se po návštěvě (doprovázené samozřejmě velmi bohatým přivítáním ze
strany Sobíňovských) rozhodla udělit Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí.
Krom postupu do celostátního kola toto ocenění znamená dotaci až 400 000 Kč
v investování do oblasti, za kterou byla cena udělena.

ČERVEN
Obecní
zastupitelstvo

Schůze proběhla 14. 6. a zastupitelé řešili standardní záležitosti.

Výstava

V budově obecního úřadu proběhla ve dnech 19. 6. až 9. 7. výstava Háčkovaný svět, kde
návštěvníci mohli spatřit postavičky s uháčkovanými obleky situované do scén z různých
pověstí. Výstava měla velký ohlas.

Různé

V areálu školy začal růst altán pro potřeby venkovní výuky a budova obecního úřadu
čekala výměna oken. K radosti všech štamgastů se místní hostinec otevřel i v úterý.

Daniela Zvolánková Své čtyřleté působení na místní mateřské škole ukončila učitelka Daniela Zvolánková.

ČERVENEC + SRPEN
Poutě

Letošní rok opět přilákala mnoho zájemců spíše Svatomariánská pouť do klidných Sopot
na, než atrakce na návsi. V rámci poutí se též dne 5. 8. se ve vzájemném klání utkali hasiči
se sokoli.

Budování v obci

Prázdniny byly ve znamení zkrášlování obce. V budově školky začala firma zateplovat
(okna + strop) a instalovala nové elektrické rozvody. Loňská dotace ze soutěže Vesnice
roku se začala utrácet na proměně hřbitova. Již dříve byly vykáceny stromy po obvodu
a nyní došlo na plot, pěší cestičky a parkovací místa. Koncem července dále získal nová
okna kulturní dům a díky krajské finanční podpoře započala stavba veřejného osvětlení po
hrázi na Hlínu. Snad se tím omezí úrazy hospodských štamgastů při noční cestě domů na
minimum. Nezapomnělo se také letos na údržbu komunikací: celkem 1073 m² asfaltu bylo
použito především v části obce severně od hlavní silnice (u požární nádrže). Bratři
Adamcové společně se svým otcem vybudovali stříšku a lavičku ke studánce nad Hlínou
vlevo od cesty směrem ke „Kominíku“. A nakonec na starém hřbitově odvezli sochu anděla
a velký kříž k opravě do Hlinska.

Zlatá svatba

Dne 19. 8. překvapili zástupci obce manžele Jonákovy. Ti se sešli k rodinnému focení se
svými potomci a vnoučaty v rámci výročí 50 let od své svatby. Na místě je však bez
ohlášení čekal starosta obce Miloš Starý a slavnostně je oddal.

Ztracený beran

V Huti se nacházel zatoulaný beran. Z jeho odchytu se nakonec stala velká událost.
Nasazena byla policie, místní SDH a obecní traktor. Za doprovodu všech pak byl odvezen
zpět na nedalekou farmu, kam snad původně patřil.
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Trojitý koncert

Pravděpodobně největší kulturní událost roku čekala Sobíňovské 19. 8. na obecním
parketu. Během večera se tu vystřídaly tři skupiny se zcela rozdílným repertoárem.
Nejdříve zahrály děvčata Procházkova (Family Trio) klasickou hudbu i různé žánrové
skladby a po necelé hodině byla vystřídána Marcelem Křížem, místním rodákem
a známým folk-bluesovým hudebníkem. I on však byl pouze předskokanem. Kolem desáté
totiž všichni s nadšením přivítali Deep Stale/Deep Disgust, sobíňovskou kapelu navrátivší
se na podium po 22 letech totální nečinnosti ve složení Jan Procházka, Pavel Boček, Pavel
Dočekal, Michal Janáček a Libor Kabíček. Počáteční nervozita členů kapel se rychle
rozplynula pod neutuchající podporou fanoušků (někteří si vyrobili též trika s názvem
kapely), kteří změnili parket v opravdovou koncertní plochu, v několika řadách se mačkali
před podiem a skandovali. Punková hudba se obcí linula do půlnoci.

V pořadí 23. ročník Léta v Železných horách se uskutečnil 5. 8.

ZÁŘÍ
Výstava
Podoubravský
víceboj

Začátek školy

V budově obecního úřadu se od 1. do 29. 9. uskutečnila výstava obrazů Markéty
Adámkové.
Dne 2. 9. pořádal Sobíňov Podoubravský víceboj. Šlo v pořadí již o desátý ročník.
Dísciplíny byly opět velmi vypečené: obkreslit mapu pohledem přes zrcadlo, jízda
trakařem, kde vezoucí se trhal jitrnice a jelítka, plavba na raftu s chytáním rybiček, atd.
Vyhráli zástupci Slavětína. Sobíňovští skončili třináctí. Počasí soutěži přálo, tak se
jednotlivé disciplíny odehrály venku. Odpoledne pak všem účastníkům i divákům zahrál
Jarda Bílek s kapelou na místním parketě k pivu a jinému občerstvení.
...proběhl v pondělí 4. 9. a tradičně byli v budově OÚ uvítáni prvňáci. Netradičně však do
školních lavic usedl pro tento rok pouze jeden – Jáchym Kamp. Škola též obdržela výjimku
pro počet žáků, kterých je 23.

Osvětlení na Hlínu zahájilo provoz. Hasiči se na své louce dočkali kontejneru pro uskladnění sportovního
vybavení. Opravený „anděl“ se vrátil na starý hřbitov.

ŘÍJEN
Parlamentní volby

...proběhly v celé zemi 20. a 21. 10. s 60,84% účastí. V Sobíňově k urně dorazilo 391 voličů
(69,5 %) a pouze jeden hlas byl neplatný. Vyhrálo ANO (112 hlasů, 28,71 %), následovalo
KSČM (54 hlasů, 14,35 %), ČSSD a ODS (po 36 hlasech, 9,23 %), Piráti (33 hlasů, 8,46 %),
STAN (28 hlasů, 7,17 %), KDU-ČSL (26 hlasů, 7,65 %) a SPD (25 hlasů, 6,41 %). Těsně pod
pětiprocentní hranicí zůstala v obci TOP 09 (17 hlasů, 4,35 hlasů) a za zmínku stojí ještě
10 hlasů pro Zelené (2,56 %). Letošní hojnost stran stavících svůj program na odporu
k islámu, imigraci a Evropské unii se setkali s minimálním či nulovým úspěchem (vyjma
zmíněné SPD). Na kandidátce nacionální strany Řád národa – Vlastenecká unie byl
sobíňovský občan Martin Zvolánek, ale ŘN-VU tu nedostal ani jeden hlas. ANO opanovalo
svou výhrou celý okres Havlíčkův Brod, nejbližší výjimky byly obce Slavětín (vítěz KSČM),
Lány (SPD), Krátká Ves (Piráti) a Vepříkov (STAN). Zajímavostí je, že jako jediný
z kandidátky SPD na Vysočině se do parlamentu dostal Radek Koten z Vojnova Městce,
jednatel firmy s výpočetní technikou OKCOMP s. r. o. se sídlem ve Ždírci nad Doubravou.

Dvě stě let školy

Na 21. 10. naplánovalo vedení místní školy oslavy výročí vzniku této instituce. Škola
i školka byly otevřené celý den pro veřejnost, návštěvníci si mohli dopřát podomácku
připravený raut a mohli shlédnout prezentaci historických fotografií se školní tématikou,
vysvědčení a učebních pomůcek vystavenou v tělocvičně. Také byl slavnostně otevřen
čerstvě vybudovaný letní altán na školní zahradě. Se žáky pak pedagogický sbor nacvičil
pro tento den představení Šípková Růženka, které se realizovalo dvakrát a vždy před plným
publikem. Více tato významná událost školou vzpomenuta nebyla.
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Výpadek proudu

V neděli 29. 10. Českou republiku zastihl mohutný vítr, který přicházel od západu.
Výsledek předčil mnohá očekávání. Náš kraj patřil mezi nejvíce postižené, kde rychlost
větru dosáhla na hydrometeorologické stanici v Přibyslavi 35 m/s (126 km/h). Proud v obci
dopoledne kolísal, občas vypadnul, ale definitivně domácnosti zhasly zhruba hodinu po
poledni a bez proudu byly až do druhého dne do půl šesté večer. Vlaky nejezdily a škody na
katastru obce následkem větru byly zhruba ve výši 150 000 Kč. Nejvýrazněji byl poškozen
hřbitov.

LISTOPAD
Zasedání
zastupitelstva

Zastupitelé na své schůzi 8. 11. schválili žádost místní TJ Sokol o dar 70 000 Kč na
financování kompletní projektové dokumentace na fotbalové kabiny, souhlasili s realizací
a spolufinancováním hasičské techniky pro SDH Sobíňov a také zažádali o peníze z ceny za
Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku na extravilán sobíňovského hřbitova..

Svatý Martin

Dne 12. 11. se uskutečnil aktivitou spolků sdružených kolem sopotské fary další
Svatomartinský den. Shodou náhod (nebo božím dopuštěním) hned po průvodu začalo
poprvé sněžit. Návštěvnost i přes nepřízeň počasí byla vysoká.

Posezení se seniory

Na Mezinárodní den studentstva se v obci sešli senioři. Do kulturního domu jich dorazilo
na čtyřicet, což je ovšem pouhá čtvrtina celkového počtu nejstarších seniorů v obci. Opět
zahrála pro tanec i poslech Sklenařinka a zastupitelé obce skvěle zvládli organizaci.

Obec vydala začátkem měsíce stolní kalendář s fotografiemi obce, kde historický snímek ze Sobíňova porovnal
fotograf Martin Halama se současným stavem.

PROSINEC
Předvánoční akce ve vsi nevybočovaly ze schématu minulých let. Jejich seznam je uveden v obrazové příloze pro
tento rok. Zastupitelé zasedli 13. 12. a řešili typické záležitosti konce roku. Počasí bylo zimní jen v první polovině
měsíce, na Vánoce se výrazně oteplilo a vyšší stupně vydržely až do konce roku. Po vánočních stromcích (smrčky
za 50 Kč/ks) prodávaných na obci se doslova zaprášilo po pár hodinách.
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TJ Sokol Sobíňov
Místní fotbalisti dokončili sezónu III. třídy Okresního přeboru 2016/17 na osmém místě s 32 body. Šlo o opravdu
vyrovnanou a napínavou podívanou, protože šestá až dvanáctá příčka tabulky se nacházela v rozmezí tří bodů.
TJ Sokol Sobíňov hrál výrazně lépe doma, při venkovních zápasech 3x remizoval, 2x vyhrál a 8x prohrál. Doma
z třinácti zápasů zvítězil sedmkrát. Nejlepším střelcem Sobíňova byl v sezóně Tomáš Zrzavý s 13 góly.
Podzim sezóny 2017/2018 muži zakončili na předposledním 13. místě s třemi výhrami z odehraných 13 zápasů.
Během podzimu oslavil trenér týmu (a bývalý brankář) Zdeněk "Waska" Wasserbauer padesátiny a Michal Vopršal
odehrál za Sobíňov 420. zápas, čímž překonal dosavadní rekord Karla Bílka.
Tým žáků odehrál v sezóně 2016/2017 šestnáct zápasů okresního přeboru žáků 5+1 s konečným umístěním na
sedmé příčce tabulky se ziskem dvanácti bodů. Na podzim započal sezónu v Okresním přeboru mladších žáků 5+1,
skupiny A. Soupeřem mu bylo šest týmů a prozatím okupuje pátou příčku.
Obecní knihovna
Ve fondu místní knihovny se nachází 2 402 registrovaných knih (roku 2017 jich přibylo 119). Čtenářů knihovny je
72, z toho 21 dětí. Knihuvnu do konce roku navštívili 966x a zapůjčili si 2 083 knih. 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 (ukončil smlouvu
k 31. 12.). 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 klesl na 705. Celkem 15 lidí se přihlásilo, 20 odhlásilo. Narodili se Bronislav Stehno
(18. 8.), Jindřich Málek (28. 9.), Tereza Dvořáková (24. 11.), Anna Kučerová (28. 11.) a Sebastian Franc (8. 12.).
Zemřeli František Křivský (11. 3.), Štefan Job (19. 7.), Ludmila Stará (29. 8.), Josef Uchytil (25. 9.), Ivana
Hemmerová (1. 10.) a Drahoslava Dymáčková (14. 12).
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PŘÍLOHY
Vernisáž výstavy Martina Halamy „Body projections“ (1. 4.)

10

Budování v obci (chodníky a zastávky u hlavní silnice, úprava hřbitova, červen)

11

Renovovaný kříž v Sopotech (červen)

12

Zápas mladších žáků proti České Bělé (zleva Michal Moldavčuk, Štěpán Kamp a Matěj Borák, 4. 6.)

Zlatá svatba manželů Jonákových (19. 8.)

13

Trojitý koncert (Family trio, Marcel Kříž a spol., Deep Stale/Deep Disgust a fanoušci, 19. 8.)

14

15

Nově vybudovaná lavička a kryt na studánku u cesty na Kominík (srpen)

Sobíňovští myslivci na lovu kachen na „Lovčáku“ (2. 9.)

16

Podoubravský víceboj v Sobíňově (2. 9.)

Koncert pěveckého sboru Doubravan v sopotském kostele (7. 10.)

17

Dvě stě let školy (slavnostní otevření altánu, 21. 10.)

Dvě stě let školy (historické fotografie v tělocvičně, 21. 10.)

18

Dvě stě let školy (divadelní představení žáků, 21. 10.)

19

Dvě stě let školy (bývalí a současní učitelé, 21. 10, zleva: Jan Sadílek, Jiřina Neuwirtová, Helena Kafková,
Alena Stará, Jana Málková, Ladislava Voráčková, Vladěna Říhová a Jaroslav Vítek;
sedící zleva: Žaneta Zhřívalová, Jitka Doležalová)

Žáci sobíňovské školy zpívají pro seniory v obecním kulturním domě (17. 11.)

20

Hřbitov poničený vichřicí (po 29. 10.)

21

Začátek adventu na sopotské škole (2. 12.)

22

Zpívání u vánočního stromečku na návsi (24. 12.)

23

