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ročník 19
12/2017

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Přicházejí Vánoce, nejkrásnější období roku plné překvapení, radosti a štěstí. Blíží se
také konec roku 2017. Nebudu zde sáhodlouze vypisovat, co všechno se podařilo a nepodařilo
zrealizovat. To bylo popsáno již podzimním číslu Novinek. Pokusím se nastínit plánované
akce a projekty pro rok příští.
Během jarních měsíců budeme žádat o dotaci na II. etapu výsadby zeleně u hřbitova.
V případě úspěchu by vlastní realizace měla proběhnout do konce roku 2018. Budeme opět
žádat o nový dopravní automobil pro hasiče. Stav současného vozidla již neodpovídá
současným potřebám, navíc technický stav není zrovna ideální. Rok výroby 1992 vypovídá
asi za vše. Dále žádáme o novou cisternovou automobilovou stříkačku z fondů EU. Také se
pokusíme sehnat peníze na novou hasičskou zbrojnici, pro kterou již máme vydáno stavební
povolení. Další připravovanou stavbou je rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti. Současné
zázemí neodpovídá požadavkům a potřebám sportovců. Projekt na tuto rekonstrukci je již
dokončen a čekáme na stavební povolení. Budeme hledat možnosti jak vybudovat vodovod a
kanalizaci na Hlínu. Všechny tyto akce jsou podmíněny získáním peněz z dotací. Bez těchto
finančních prostředků nejsme schopni je uskutečnit.
Samozřejmě nás čekají i další práce, které budeme nuceni splnit tak jako tak, protože
potřebné dotace momentálně neexistují. Je třeba vyměnit střešní krytinu na budově mateřské
školy. V případě dostatečného množství peněz je výměna naplánovaná na období letních
prázdnin. Chceme zrekonstruovat další komunikace: ulici v Nové čtvrti, kde původní
asfaltový povrch z poloviny osmdesátých let již takřka není znát. Cestu ke Kančí studni, kde
asfaltový povrch nikdy nebyl. Čeká nás oprava uličky k autobusové zastávce a výjezdu ze
Švorcovy cesty včetně zamezení vytékání vody na hlavní silnici. Určitě po zimě vyspravíme
výmoly po celé obci. Pravděpodobně dojde k demontáži starého, již nepoužívaného rozhlasu.
Budeme dále pokračovat na projektových dokumentacích, bez kterých není možno
žádat o dotace. Rekonstrukce školní jídelny a kuchyně, přestavba víceúčelového hřiště,
výstavba sběrného dvora, rekonstrukce dalšího úseku veřejného osvětlení, popřípadě se
pokusíme zadat vypracování studie na rekonstrukci kulturního domu.
Ke všemu, co nás v roce 2018 čeká, vám přeji pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pevné nervy a
samé úspěšné kroky. Prožijte svátky podle vašich představ.
Miloš Starý
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Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 8. 11. 2017
K bodu 1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
- Všechny úkoly jsou průběžně plněny
K bodu 2) Nákup pozemku 775/70 v k. ú. Sobíňov
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje nákup pozemku 775/70 v k. ú. Sobíňov, o
výměře 900 m² - TTP za cenu 12,- Kč/m².
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 3) Rozpočtová opatření č. 11, 12, 13, 14.
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 11, 12, 13, 14.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 4) Návrh rozpočtu obce Sobíňov na rok 2018
- Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2018, který bude zveřejněn na úřední desce a
na příštím zasedání zastupitelstva projednán a schválen.
K bodu 5) Rozpočtový výhled na období 2019-2020
- Starosta seznámil s rozpočtovým výhledem na roky 2019-2020. Po jeho zveřejnění na
úřední desce bude na příštím zasedání projednán a schválen.
K bodu 6) Jmenování inventarizační komise
- Starosta navrhl na funkci předsedy inventarizační komise pana Ing. Daniela Říčana a
členy inventarizační komise Marka Ondráčka, Vratislava Vorala a Vlastu Málkovou.
Jiný návrh nebyl podán. Zastupitelstvo obce Sobíňov volí předsedou inventarizační
komise Ing. Daniela Říčana a členy Marka Ondráčka, Vratislava Vorala a Vlastu
Málkovou.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 7) Smlouva o zřízení věcného břemene
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-2006580/VB/1 Markvartice u Sobíňova, úprava vedení knn.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 8) Schválení přijetí daru (pozemků) od Kraje Vysočina
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje přijetí daru (pozemků parc. č. 866/7, 866/8 a
866/9 v k. ú. Sobíňov) od Kraje Vysočina.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 9) Plán rozvoje sportu
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Plán rozvoje sportu.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 10) Různé
- Starosta předložil záměr o prodeji pozemku p. č. 402/4 zahrada o výměře 173 m² za
cenu
3.460,- Kč. Záměr bude zveřejněn na úřední desce.
PRO
9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
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Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Chotěboř
k výkonu přenesené působnosti na úseku přestupků.
PRO
9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Zastupitelstvo obce Sobíňov souhlasí s realizací a spolufinancováním
(předfinancováním) projektu „Pořízení hasičské techniky pro JSDH Sobíňov“.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje příspěvek sdružení Benediktus z.s. ve výši
1.600,- Kč
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje podání žádosti o dotaci ze SFŽP – podpora obcí
oceněných zelenou stuhou v soutěži Vesnice roku – „Revitalizace hřbitova a zeleně –
extravilán“
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje žádost TJ Sokol Sobíňov, z.s. o dar ve výši
70.000,- Kč na financování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce
fotbalových kabin.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Termíny zasedání zastupitelstva:
středa 10. ledna 2018 od 18:00
středa 7. února 2018 od 18:00
středa 14. března 2018 od 18:00
v zasedací místnosti obecního úřadu.

SOBÍŇOV - 200 LET ŠKOLY
Tak má naše sobíňovská škola za sebou 200 let života. Života, který nebyl vždy
jednoduchý, a který škola vždy přestála na jedničku.
Škola se nachází v historické části obce s místním názvem Sopoty. Kostel, škola a fara
dodnes vytváří malebný venkovský obraz sopotské návsi.
Historická budova, sloužící původně jako dům poutníků, byla od roku 1817 také
školou. V přízemí byla hospoda, v prvním patře se učilo. Když roku 1874 zakázala okresní
školní rada, aby hospoda a škola byly v jedné budově, koupila obec Sobíňov tento dům od
vrchnosti a zřídila v něm školu, která je tu dodnes.
Při oslavě byla škola krásně vyzdobena, všichni návštěvníci si prohlédli kroniky školy,
staré fotografie zapůjčené absolventy a mnoho dalších, zajímavých věcí. Po úvodním slově
paní ředitelky nám děti zahrály krásnou pohádku Šípková Růženka, kde bylo vidět, že jak
děti, ale i maminky a paní učitelky si na pohádce daly záležet, protože kostýmy byly krásné,
děti text uměly jako herci z Národního a vše zahrály na jedničku s hvězdičkou.
Po pohádce se každý mohl občerstvit z nepřeberného množství zákusků a za další
půlhodinu pokračoval program otevřením letní učebny pro děti.
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Tou je letní altán, kde dlažbu
realizovala firma pana Bílka, rodina
Adamců vybudovala altán a další firmy ze
Sobíňova se podílely finanční podporou.
Po projevu paní ředitelky Málkové byla
přestřižena stuha a altán byl předán do
užívání všem dětem.
Celé odpoledne se neslo ve
slavnostním duchu a jak my, tak naše děti i
naši rodiče, jsme odcházeli ze školy s
hezkým pocitem a pohodovou náladou.
Přeji všem krásné a pohodové dny.

Vratislav Voral

Výsledky voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - Sobíňov

Volební okrsek 1 - Sobíňov
Voliči v
seznamu
564

Vydané
obálky
392

Volební
účast v %
69,50

Odevzdané
obálky
391
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Platné hlasy
390

% platných
hlasů
99,74

SOBÍŇOV, SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 12. 11. 2017
Již potřetí v řadě se konal
v Sobíňově Svatomartinský průvod.
Nová organizace Chašben, z.s. pod
vedením paní Anny Stejskalové z
Chotěboře si dala před pár lety nelehký
úkol, pozvednout ze zapomnění staré lidové
zvyky. Zázemí našla na sopotské faře u
poutního kostela Navštívení Panny Marie.
Název Cha-š-ben vznikl jako
zkratka spojení slov Cha-loupka Š-ťastného
Ben-jamína.
Toto sdružení je společenství
mladých lidí, jejichž spolek vznikl pro oživení a obnovení zapomenutého Mariánského
poutního místa v Sopotech. Moc by si přáli, aby to bylo opět místo plné života, radosti,
pokoje a každý, kdo přijde, aby zde prožil jeden ze svých nezapomenutelných zážitků.
Tato organizace nepořádá pouze tento průvod, ale její členové například na jaře
vynášejí smrtku z obce a pořádají i jiné akce, jako jsou pouťové sopotské trhy, dětské
rukodělné dílničky a mnoho dalšího.
To vše by se neobešlo bez kvalitní organizace a nadšení mnoha pořadatelů. Jak říká
hlavní duše této akce, paní Stejskalová, na vše musíte mít lidi. A to nadšené lidi, které
neodradí mnoho práce navíc o volném čase, ale s chutí se pustí i do něčeho nového.
V Sobíňově jsme si už na tyto akce zvykli a obecní úřad se snaží vycházet vstříc jak
úpravou okolí v Sopotech, tak finančním přispěním na opravu kostela a fary.
Sopotská náves s kostelem, farou a školou je jedna z nejstarších částí sobíňovské obce. Jak
můžete číst výše, škola v nedávných dnech oslavila už dvousté výročí založení a dle informací
z kronik budeme moci v roce 2019 slavit dokonce třistapadesáté výročí výuky v Sobíňově.
Ale abych se vrátil k průvodu. Ve 14 hodin se na návsi před obecním úřadem začalo
řadit množství koní, zbrojnošů a za hraní píšťal a bubnování bubnů se dal průvod v čele se
svatým Martinem do pohybu.
Za ním se zařadilo mnoho diváků, kteří s nadšením tento průvod doprovázeli.
Po příchodu do Sopot Martin rozdal zlaťáky žebrákům a s jedním se dokonce rozdělil o svůj
plášť, který „rozťal“ mečem napůl a obdaroval nahého žebráka.
Potom už začalo nevázané veselí
s nákupem krásných věcí na jarmarku,
dobrého jídla (podávala se i
svatomartinská husa s chlebem) a pití.
K zakousnutí se našlo i něco sladkého a
horká medovina tekla proudem.
Sice letos průvodu nepřálo počasí,
u kostela už drobně pršelo, ale stejně se
množství lidí zašlo podívat do kostela a
na faru, kde byla výstava obrazů Jakuba
Milichovského (studenta SUPŠ Jihlava) a
myslím si, že i trhovci, kterých také
nebylo málo, přeci jen i v tomto počasí něco utržili. Mnoho lidí se též zapojilo do projektu
Krabice od bot, aneb Děti darují dětem 2017.
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Celá akce se až na ten déšť povedla, návštěvníků bylo víc než minulý rok a tak si
můžeme do budoucna pouze přát lepší počasí a doufat, že se ve zdraví a stále s nadšením pro
dobrou věc sejdeme zase za rok.
V. V.

TJ Sokol Sobíňov- hodnocení podzimní části sezóny 2017/2018
Mužský tým TJ Sokola Sobíňov hraje v sezónně 2017/2018 šestým rokem v řadě
III. třídu havlíčkobrodského okresu. Hodnocení podzimní části se nepíše lehce, protože se
ziskem pouhých deseti bodů patří Sobíňovu v tabulce předposlední třinácté místo. A to ještě
tuto nelichotivou statistiku hodně vylepšují dvě výhry z posledních dvou zápasů podzimudoma 4:2 na Rozsochatcem "B", venku 4:0 ve Věžnicí "B". Kromě těchto dvou výher jsme
ještě doma dokázali porazit Veselý Žďár 3:1, a též na domácím hřišti jsme remizovali s Ledčí
n. S. „B“ 4:4. Z tohoto pohledu se tedy jedná o nejhorší podzim od sezóny 2011/2012, kdy
jsme nakonec sestoupili z okresního přeboru do III. třídy. Shodou okolností i tehdy jsme po
podzimu měli 10 bodů, na jaře jsme jich posbírali 14 a s celkovým ziskem 24 bodů jsme
"okres" neudrželi.
Jarní část sezóny tedy bude velmi těžká. A to i vzhledem k tomu, že po velkých
přesunech týmů před současnou sezónou hraje nejnižší krajskou soutěž I. B třídu celkem deset
týmů z havlíčkobrodského okresu a hodně bude záležet na tom, kolik jich sestoupí zpět. Na
základě toho se totiž posléze jako vždy budou řešit postupy a sestupy na okresní úrovni.
Klidně se tak může stát, že z naší soutěže sestoupí tři nebo i čtyři týmy dolů do třídy čtvrté.
Mírnou nadějí do jara může být snad to, že odstupy na týmy před námi nejsou nijak velké- na
Kamennou Lhotu ztrácíme pouze bod, na Leštinu "B" body dva.

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLUB

Z

V R P

Ledeč n. S. "B"
Chotěboř "C"
Nová Ves u Sv.
Česká Bělá
Veselý Žďár
Habry "B"
Šlapanov
Havl. Borová "B"
Rozsochatec "B"
Lípa "B"
Leština "B"
Kamenná Lhota
Sobíňov
Věžnice "B"

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
10
8
7
7
7
6
6
5
5
4
3
3
1
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3
0
1
2
1
1
2
1
1
1
0
2
1
4

1
3
4
4
5
5
5
6
7
7
9
8
9
8

S

B

50:13
44:26
45:25
29:20
32:30
33:39
22:18
28:28
38:36
27:35
26:45
21:35
29:38
19:55

30
30
25
23
22
22
20
19
16
16
12
11
10
7

Důvody proč nám to na podzim moc nešlo, jsou podle mě pořád stejné - často se
měnící sestava z důvodů častých absencí (což se podepsalo zejména na venkovních zápasech),
postupné stárnutí týmu a časová zaneprázdněnost mnoha hráčů, která je posléze spojena s
nízkou tréninkovou účastí. Přesto jsme i tak mohli a asi i měli uhrát během podzimu více
bodů - v zápase s Chotěboří jsme rychle vedli 2:0, přičemž vedení mohlo být ještě vyšší,
nakonec jsme ale prohráli vysoko 3:5. S Lípou "B" jsme dokonce v poločase vedli 4:2,
nakonec jsme prohráli 4:5, když jsme dostali tři góly během pěti minut. Stejně tak se nějaké
body daly vydolovat ze zápasů se Šlapanovem a Kamennou Lhotou.
Pokud bych měl za podzim vysloveně někoho pochválit, byl by to z pohledu výkonů
na hřišti gólman Petr Veselý, který se sice nevyvaroval několika chybek, ale ve většině zápasů
nás hodně podržel. Zdeněk Němec nám v útoku ohromně pomohl, vždy když nastoupil, ve
středu pole pak důrazem a rozehrávkou řídil hru kapitán Dan Říčan. Osobně bych zároveň
chtěl moc poděkovat Slávovi Ondráčkovi, že se rozhodl vzít trenérské otěže ještě jednou do
ruky a i přes obtíže s tím spojené utvářel sestavu a pomohl s alespoň částečnou konsolidací
týmu na konci podzimní části sezóny.
Statistický přehled podzimu:
Všech třináct utkání odehráli Tomáš Štěrba a Michal Vopršal. Michal Vopršal zároveň
během podzimu překonal rekord Karla Bílka v počtu startů v mistrovských utkáních a stal se
tak sobíňovským rekordmanem. Jedenáct zápasů odchytal Petr Veselý, jednou se v bráně
objevil Zdeněk Wasserbauer a jednou musel zaskočit i David Vrána. V sestavě se jedenáctkrát
objevil ještě i Ivo Koutník a Dan Říčan, všichni ostatní z celkového počtu 27(!!!) hráčů již
mají pod deset odehraných zápasů. V sestavách se objevovalo i mnoho zkušených harcovníků
- mimo již zmíněného Davida Vrány to je Petr Kodým, Ladislav Pfeffer, pomáhal nám i Jára
Brabec, Miroslav Dočekal ml., Petr Sláma a další, nerad bych na někoho zapomněl. Těm
všem bych chtěl též velmi poděkovat, bez vaší pomoci bychom občas nemohli postavit ani
základní jedenáctku.
Vstřelené branky (celkem 29):
1. Zdeněk Němec 7x
2. Daniel Říčan 5x
3.-5. Michal Janáček, Pavel Kafka, Jára Ondráček- všichni 3x
Kanadské bodování:
1. Zdeněk Němec 7 gólů + 4 asistence = 11 bodů
2. Daniel Říčan 5+5=10
3. Pavel Kafka 3+3=6
4. Michal Janáček 3+2=5
5.-7. Jára Ondráček (3+1), Marek Ondráček (2+2), Ladislav Pfeffer (2+2)- všichni 4 body
Hodně bude záležet na tom, v jaké sestavě se budeme na jaře do zápasů scházet.
Troufnu si říct, že když se sejdeme tzv. v plné palbě, jsme schopni víceméně rovnocenně hrát
s každým v naší soutěži. První zápasy nás jako obvykle čekají na přelomu března a dubna
2018. Uvidíme, jak se nám bude dařit a zejména na domácím hřišti doufáme i v podporu
našich věrných fanoušků.
Do té doby je ale ještě daleko a tak za TJ Sokol Sobíňov děkujeme všem fanouškům a
sponzorům za podporu, přejeme všem klidný a pohodový konec roku 2017, a samozřejmě též
úspěšný start do roku 2018.
Pavel Kafka
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Zastupitelstvo obce Sobíňov
Vás srdečně zve na
XX. zpívání u vánočního stromu.
V neděli 24. prosince 2017 od 22:00
na sobíňovské návsi

HASIČSKÉ AKTUALITY
Prázdniny jsou dávno za námi, ale
nezahálíme a i nadále se snažíme v rámci
organizačních možností trénovat.
7. 10. jsme se zúčastnili branného
závodu Požární všestrannosti v České
Bělé. Běželo několik družstev jak
mladších tak starších a také jsme měli
zastoupení v kategorii dorostenců. Počasí
se vydařilo a závod jsme si náležitě užili.
Družstvo mladších A obsadilo krásné 6.
místo, družstvo starších A 14. místo a
starších B 49. místo. Dorostenci v kategorii jednotlivců dopadli také úžasně - Aleš Málek 3.
místo, Lukáš Adamec 12. místo a Zbyněk Klusoň 17. místo. Děvčata v kategorii dorostenek si
doběhla jako družstva pro krásné 2. a ještě 6. místo. Všem ještě jednou gratulace a děkujeme
za pěkné výsledky.
Zásahová jednotka měla také dost napilno.
Mají za sebou několik výjezdů:
29. 10. větrná kalamita - strom 2x Sobíňov, 1x silnice 1/37 kousek za Ždírcem, 1x
strom cesta Slavíkov - Sloupno, odstranění trubek z budovy KD v Sobíňově
30. 10. odstranění stromu v Sobíňově
3. 11. požár obytného domu Krucemburk
13. 11. čistění kanalizace Sobíňov.
17. 11. požár sila na piliny v Krucemburku.
20. 11. čistění kanalizace Sobíňov.
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20. ledna se bude konat Výroční valná hromada SDH Sobíňov .
Členové SDH se již nyní podílejí na přípravách dalšího již 32. Obecního plesu, který
bude pro opakovaný úspěch u vás všech opět maškarní a to 3. 3. 2018 v kulturním domě ostatně jak jsme již všichni zvyklí. Doufáme, že se sejdeme všichni v dobré náladě a v
krásných, nevšedních, legračních a originálních kostýmech.
Za SDH Sobíňov Petra Matalíková

Sobíňov 17. 11. 2017
Jako každý rok, pořádala naše obec posezení se seniory.
Tentokrát nám termín pořádání vyšel souběžně se státním svátkem, který si připomíná celý
svět, jako Mezinárodní den studentstva v reakci na uzavření vysokých škol v protektorátu a
popravou 9 vedoucích představitelů studentské organizace v Čechách.
No ale to je dávná historie, kterou si sice mohou někteří naši důchodci pamatovat, ale jen jako
menší děti.
Pořadatelé se sešli po jedné hodině. Na stolech, které připravili den předem pan
starosta s panem Halamou, bylo nachystané cukroví a ještě zbývalo roznést chlebíčky,
připravit víno a již jsme čekali na první návštěvníky.
Jako první přišli manželé Říčanovi a pak už se do dvou hodin sešlo alespoň čtyřicet
seniorů, kteří na této akci nikdy nechybí, a doufáme, že ještě dlouho chybět nebudou.
Jen nás jako pořadatele mrzí, že těchto 40 lidí je pouhá čtvrtina seniorů, kteří u nás
v obci žijí.
Vždyť tuto dlouholetou akci pořádáme pro všechny a je to vlastně od obce takové
malé poděkování za vše, co tito lidé za celý svůj dlouhý život pro obec udělali. Vždyť ať se
po obci podíváme, kam až dohlédneme, tak je na každém místě znát práce našich předků.
-9-

Když by se obec nerozvíjela, tak by vlastně ani ten kostel nebyl, nebyla by nová škola,
nebyla by ani školka, nikdo by nezaložil Jednotu, což je dnes prodejna COOP, hasiče ani
Sokol Sobíňov a jeho hezké hřiště.
Za vše, na co se v naší obci podíváme, vděčíme předchozím generacím a i my, jako
jejich následníci, budeme chtít, aby po nás něco zůstalo. Jak řekl pan starosta Starý na úvod,
mnoho se toho povedlo, je nově a krásně udělaný plot u hřbitova, pracuje se na opravě cest,
udělalo se osvětlení na Hlínu a připravuje se vybudování většího rybníka a suchého poldru u
hájenky. Ano, musíme se snažit, aby i nám mohli následující generace poděkovat za
vybudování něčeho potřebného pro Sobíňov.
Po tomto proslovu nám krásně zazpívaly děti ze školy a školky pod vedením paní
ředitelky a učitelek a pak už se do hudby a zpěvu pustila kapela Sklenařinka, která u nás hraje
nepřetržitě už skoro třicet let a všichni si ji moc chválí.
Nám jako pořadatelům zbývalo pouze doplňovat občerstvení, o což se snad nejvíce
zasloužil pan Říčan s panem Ondráčkem a všichni jsme jako každý rok museli obdivovat
energii všech, kteří to na parketu roztáčeli jako za mlada. K osmé hodině večerní kapela
zahrála poslední písničky, kde na parketu už nechyběl snad nikdo a po sólu na trubky se
kapela zase na rok rozloučila.
Nám pořadatelům zbylo pouze poklidit a moc nás potěšila chvála za pěknou a
povedenou akci, za což všem děkujeme. Děkujeme i kapele a všem, kteří se zúčastnili, snad se
sejdeme zase za rok a ve zdraví na dalším posezení se seniory 2018.

Přeji všem krásné zimní dny a hodně zdraví. V. V.
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Provozní doba obecního úřadu o vánočních svátcích
Pondělí 25. 12.
Úterý 26. 12.
Středa 27. 12.
Čtvrtek 28. 12.

zavřeno
zavřeno
9:00 - 10:00
9:00 - 9:30

Pátek 29. 12.
Pondělí 1. 1.
Úterý 2. 1.

9:00 - 9:30
zavřeno
7:00 - 15:00

Otevírací doba knihovny v Sobíňově
Od 24. 12. 2017 do 1. 1. 2018 bude místní knihovna uzavřena.
Provoz bude obnoven od středy 3. 1. 2018.

Jízdní řády
V neděli 10. prosince 2017 vešla v platnost změna jízdních
řádů (autobus i vlak). V tištěné podobě budou k dostání na
Obecním úřadě.
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Obec Sobíňov
pořádá
v sobotu 3. února 2018

Lyžařský přejezd a turistický pochod

Zimním

Podoubravím

MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA – 24. ročník

Trasy:
20 km – Sobíňov, Bílek, Libice n/D, Nový Studenec, Sobíňov
15 km – Sobíňov, Dolní Sokolovec, Podmoklany, Sobíňov
Dále si můžete zvolit trasu podle svých představ a fyzických schopností. Do cíle můžete
přijít odkudkoliv.
Start: Hostinec U Štefana Sobíňov 7º° – 900 hodin
Cíl: Pro všechny trasy v hostinci U Štefana do 16,00 hodin
Startovné: Dospělí 20,- Kč
Děti do 15 let zdarma
Další informace:
Na startu obdrží každý účastník popis trasy a mapku. Trasy jsou na turistických mapách
Žďárské vrchy 1 : 100 000 a Havlíčkobrodsko 1 : 50 000.
Pochod se koná za každého počasí a každý účastník jde na vlastní nebezpečí.
Děti do 15 let se mohou zúčastnit v doprovodu osoby starší 18 let.
V cíli obdrží každý účastník pamětní list a bude zde připraveno občerstvení. Vaše případné
dotazy zodpoví:
Obecní úřad Sobíňov
pondělí až pátek
7,00 – 15,00 hodin
telefon: 569 694 534

Ondřej Starý
telefon: 607 038 954
staryondrej@gmail.com
www.obecsobinov.cz
-12-
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Vánoční čas v naší škole
Do Vánoc zbývá v podstatě krůček a i u nás ve škole a školce netrpělivě čekáme (děti v II.
třídě dokonce každý den škrtají jedno číslo z tabule), zda letos opět dorazí Ježíšek.
Příprava začala již tradičním slavením Adventu (2. 12.), kdy se tělocvična školy
proměnila v jeden velký jarmark s vánočními věcmi. Mohli jste si koupit adventní věnce,
svícny, ručně háčkovaná zvířátka, oblečení pro naše nejmenší, papírové anděly a ozdoby,
domácí cukroví, dětské krasohledy a mnoho dalšího.
Dveře školy jsme otevřeli ve 14. 00 hod. a vstup byl zpříjemněn zpěvem vánočních
písní, které se linuly od ředitelny. Zde totiž za varhany usedla paní učitelka Jitka Doležalová a
s děvčátky ze sboráčku zazpívaly pár vánočních písní.
V 15. 00 hod. se I. třída změnila na divadelní sál a paní učitelka Vlaďka Říhová a paní
učitelka Žaneta Zhřívalová nacvičily s dětmi z mateřinky Živý Betlém – a on skutečně živý
byl – až na malé jezulátko spící v jesličkách. Josef s Marií stáli u Jezulátka, vedle nich tři
králové, v pozadí zpívali velcí i malí andílci. Byli tu i pastýři a dokonce ovečka. Děti se
nebály, byť to bylo jejich první velké vystoupení před tak širokou veřejností. Podaly
bezvadný výkon. Odměnou jim byl velký potlesk.
O hodinu později stanuly na podiu (stupínku) děti velké – 3. – 5. ročník. Jejich
pohádka Šípková Růženka již měla premiéru 21. 10. 2017 při příležitosti oslav 200 let školy,
ale i nyní měla velký úspěch. Děti měly pouhé dva měsíce na její nazkoušení a povedlo se jim
to dobře. V pozadí II. třídy už se šušká, že další pohádka přijde co nevidět?.. 
Celou dobu byl v provozu venkovní stánek, kde voněly klobásy a svařené víno a hrály
koledy.
Advent se v naší škole konal již po sedmé. Opět, tak jako v předchozích letech, byl
úspěšný. Peníze, které se vydělaly, budou použity pro školní děti – na výlet, na nákup
pomůcek a dalších věcí.

Touto cestou chci poděkovat:
- všem rodičům, kteří napekli cukroví a darovali ho škole, rodičům, kteří pracovali na
maskách pro děti a rodičům, kteří ve škole prodávali své výtvory
- panu starostovi za podporu a panu Halamovi za pomoc a focení
- chlapům ze stánku – za chutné občerstvení
- paním učitelkám Vlaďce a Žanetě za program s dětmi z MŠ

-14- paním Málkové, Adamcové, Procházkové, Voráčkové, Doležalové a Chmelíkové za pomoc
při organizaci a podporu
- VŠEM občanům, kteří přišli a sdíleli s námi toto sobotní odpoledne
a DĚTĚM – byly skvělé!
Poslední týden před svátky proběhne v naší škole vánoční projekt. Půjdeme na místní
faru, kde si pod vedením paní Stejskalové vyrobíme věci na Vánoce. Ve škole si budeme
povídat o tom, jak se slaví Vánoce v Čechách ale i v jiných zemích. Vyrobíme ptáčkům do
krmítek vánoční překvapení, půjdeme obdarovat zvířátka do lesa, zazpíváme si koledy a
nadělíme si a vzájemně dárky.
A co vy? Už se těšíte? A už ho slyšíte? Koho? Ježíška, přece!

Mgr. Jana Málková

KLIDNÉ VÁNOCE, PLNÉ
POHODY, LÁSKY A ZDRAVÍ
přejí
zaměstnanci a děti ze ZŠ a MŠ Sobíňov.
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Poruchy veřejného osvětlení
V obci Sobíňov je 118 světel pouličního osvětlení. V silách obce není každý
den kontrolovat každé světlo. Proto žádáme občany, kteří si všimli nějaké
závady na jakémkoli ze světel, aby tuto závadu nahlásili na obecní úřad.
Každý sloup je pro lepší orientaci označen štítkem s písmeny a číslem

Životní jubilea
70 let oslaví v lednu
v únoru

paní Blažena Petrlíková
pan Josef Pavlíček

75 let oslaví v únoru

pan Jaroslav Rejzek

85 let oslaví v březnu
v březnu

paní Růžena Jágrová
pan Josef Marek

Blahopřejeme
Narození
24. 11. 2017 Tereza Dvořáková
28. 11. 2017 Anna Kučerová
8. 12. 2017 Sebastian Franc

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Novinek je 23. 3. 2018
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