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9/2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Je tu podzim, krátí se dny, teploty klesají, ale já se ještě vracím k letošnímu letnímu,
nezvykle teplému a slunečné počasí. Jistě jste je vyuţili k odpočinku, relaxaci a načerpání sil
do další práce ale bylo to také období déletrvajícího sucha, které přineslo řadu problémů. Na
Hlíně se vinou chybějícího vodovodního řadu projevil nedostatek pitné vody.V anketě,
kteráproběhla o prázdninách právě na Hlíně, vyjádřilo 100% zdejších obyvatel zájem o
napojení na veřejný vodovod. Na posledním zasedání zastupitelstva bylo proto rozhodnuto o
zadání zpracování studie a zjištění celkových nákladů na jeho výstavbu. V novém
programovacím období patrně bude moţno čerpat dotace z EU na zásobování pitnou vodou.
Sobíňovští hasiči vyjíţděli k událostem mimo katastr naší obce - poţár lesa na Hájku a poţár
pole u Peršíkova. Chtěl bych touto cestou poděkovat celé výjezdové jednotce SDH Sobíňov
za ochranu majetku nás všech. Je to nesmírně náročná práce, kterou všichni členové dělají
dobrovolně a zadarmo. Připomínám, ţe kaţdé pálení klestí a trávy by mělo být nahlášeno na
operační středisko v Jihlavě. Ten, kdo tak neučiní, vystavuje se moţné pokutě a zaplacení
výjezdu všech vozidel.
Během srpna byly opraveny komunikace na Cikánce,
zrekonstruováno stání kontejnerů u obecního úřadu a u novostaveb.
Proběhla další etapa výměny oken na kulturním domě a v knihovně.
Na této budově byl také po třinácti letech obnoven nátěr střech, okapů,
svodů a dveří. V září byl srovnán terén a zaset trávník na budoucí
hasičské louce. U novostaveb byla vybudovaná chybějící dešťová
vpusť. Dále byly opraveny nátěry na letním parketě, kolem sběrného
dvora, u školy a na dětském hřišti. Byl dokončen projekt na
rekonstrukci jídelny a kuchyně základní školy. V současnosti
dokončujeme projekt chodníků podél silnice tak, abychom stihli termín prosincové dotace.
Je to jen malý výčet splněných přání místních občanů a věřte, ţe se celé zastupitelstvo
bude i nadále snaţit, aby se nám v našem Sobíňově ţilo co nejlépe.
Miloš Starý
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Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 1. 7. 2015
K bodu 1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
- Nebyly uloţeny ţádné úkoly
K bodu 2) Schválení dodavatele techniky pro akci „Pořízení technologie využitelné ke
zkvalitnění nakládání s odpady – Obec Sobíňov“
- Zastupitelstvo obce Sobíňov na základě „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“
ze dne 23. 6. 2015, předloţené hodnotící komisí, určuje vítězem veřejné soutěţe
„Pořízení technologie vyuţitelné ke zkvalitnění nakládání s odpady – Obec Sobíňov“
spol. VÁŇA Hybrálec s.r.o., Hybrálec 16, 586 01 Jihlava, IČ: 260 30 667, nabídnutá
cena za dílo
877.200,- Kč bez DPH.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŢEL SE 0
K bodu 3) Různé
-

-

-

-

Ţádost Ing. Jaromíra Střípka o odkoupení části pozemku 845/1 – ostatní plocha.
Zastupitelstvo souhlasí se zaměřením části pozemku a předloţením ţádosti o odkup
pozemku.
Ţádost pana Luboše Valenty o odkoupení pozemků 812/1 – 303 m² a 812/3 – 25 m² ostatní plocha. Bude zveřejněn záměr o prodeji pozemků.
Ţádost Václava a Bohumily Hamsových o odkoupení pozemku parc. č. 80/25 část „b“
o výměře 87 m² ostatní plocha. Bude zveřejněn záměr o prodeji pozemku.
Schválení záměru č. 2/2015 o pronájmu majetku panu L. Šprincovi.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr č. 2/2015 o pronájmu majetku obce panu
L. Šprincovi za cenu 500,- Kč/ ha. Předmětem pronájmu jsou pozemky parc. č. 1065
TTP o výměře 2205 m², 1067 TTP o výměře 1791 m², 1039/8 TTP o výměře 2244 m²,
1045 TTP o výměře 2816 m², 1048 TTP o výměře 5139 m², 1047 TTP o výměře 2238
m²,1039/7 TTP o výměře 4794 m², 1036 TTP o výměře 1086 m².
PRO 8 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0
Rozpočtová opatření číslo 3.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 3.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0
Starosta informoval o moţnosti uzavření pojištění právní ochrany územní samosprávy
od D.A.S. pojišťovny právní ochrany, a.s.. Pojištění nebude uzavíráno.

Zasedání zastupitelstva obce 9. 9. 2015
K bodu 1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
- Nebyly uloţeny ţádné úkoly
K bodu 2) Směnná smlouva LDO Přibyslav.
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Směnnou smlouvu mezi Josefem Kovandou a
podílnickými obcemi LDO Přibyslav.
PRO 9 PROTI 0
ZDRŢEL SE 0
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K bodu 3) Dodatek č. 4 nájemní smlouvy ze dne 28. 4. 2011 mezi členskými obcemi a
Lesním družstvem obcí.
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje dodatek č. 4 nájemní smlouvy ze dne 28. 4.
2015 mezi členskými obcemi a Lesním druţstvem obcí, kterým se mění výše
nájemného za pronajaté pozemky. Celkové nájemné by mělo za rok 2015 dosáhnout
výše 55.000,- Kč/podíl.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0
K bodu 4) Prodej pozemků 845/20, 845/5a, 845/5b, 10/2, 845/19
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr převodu majetku č. 5/2015 D. Medové.
Předmětem prodeje jsou pozemky p. č. 10/2 vodní plocha o výměře 10 m², p. č. 845/5a
ostatní plocha o výměře 33 m², p. č. 845/5b ostatní plocha o výměře 48 m², p. č.
845/19 ostatní plocha o výměře 1 m², p. č. 845/20 ostatní plocha o výměře 61 m² za
cenu 20,- Kč/m².
PRO 9 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0
K bodu 5) Prodej pozemků 812/1, 812/3
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr převodu majetku č. 4/2015 L. Valentovi.
Předmětem prodeje jsou pozemky p. č. 812/1 ostatní plocha o výměře 303 m² a p. č.
812/3 ostatní plocha o výměře 25 m² za cenu 20,- Kč/m².
PRO 9 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0

K bodu 6) Prodej pozemku 80/25a
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr převodu majetku č. 3/2015 manţelům
Hamsovým. Předmětem prodeje je pozemek p. č. 80/25a ostatní plocha o výměře 87
m² za cenu 20,- Kč/m².
PRO 9
PROTI 0
ZDRŢEL SE 0
K bodu 7 Různé
- Starosta informoval o dílčím přezkoumání hospodaření obce Sobíňov za rok 2015,
které proběhlo 26. 8. 2015. V hospodaření obce nebyly shledány chyby a nedostatky.
- Starosta předloţil záměr o nákupu pozemku p. č. 1077/1 TTP o výměře 4.514 m² za
cenu
5,- Kč/m². Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p. č. 1077/1 za
uvedenou cenu.
PRO
9 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0
- Starosta předloţil ke schválení rozpočtová opatření č. 4.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 4.
PRO 9 PROTI 0 ZDRŢEL SE 0
- Starosta informoval zastupitele o moţnosti podávat do 15. 10. 2015 návrhy na změnu
Územního plánu. Upozornění bude vyvěšeno na úřední desce..
- Starosta informoval zastupitele o zpracovaném projektu rekonstrukce kuchyně a
jídelny v ZŠ.
- Starosta informoval o realizovaných akcích během léta:
 Výměna oken v KD a knihovně
 Nátěr střechy a okapů na KD
 Opravy komunikací
 Oprava kanálu a sjezdu ke Zvolanovu
 Přeloţka veřejného osvětlení
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-

 Rekonstrukce stání na kontejnery
 Nákup lesa a pozemků
 Schváleno územní řízení na projekt „Chodníky“
 Úprava cvičné louky pro hasiče
 Drobné natěračské práce
Starosta seznámil zastupitele se ţádostí o prodej pozemků p. č. 80/34 a p. č. 80/35.
Zastupitelé pověřili starostu dalším jednáním.
Starosta seznámil zastupitele se ţádostí o prodej pozemku 76/2. Zastupitelé pověřili
starostu dalším jednáním.
Starosta předloţil zastupitelům soupis dotací, které budou v příštím období
pravděpodobně vyhlášeny.
Starosta předloţil návrh na zhotovení vlastního kalendáře. Zastupitelstvo obce
Sobíňov schvaluje návrh na vytvoření vlastního kalendáře.
PRO
6
PROTI 1(PhDr. Krčová) ZDRŢEL SE 2(Ing. Starý J., Ing.
Říčan)
Výstava o nejhezčí vánoční stromeček proběhne ve dnech 18. 12. aţ 23. 12. 2015.

Termíny zasedání zastupitelstva:
středa 7. října 2015 od 19:00
středa 11. listopadu 2015 od 18:00
středa 9. prosince 2015 od 18:00
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Poznamenejte si
předběžné termíny sběru odpadu
do úterý 27. Října2015 - svoz odpadu ze zahrádek
čtvrtek 29. října 2015 - sběr větví (obvyklá stanoviště i časy jako u sběru odpadů ze
zahrádek)
pondělí 12. října 2015 - sběr ţelezného šrotu a elektrozařízení (SDH Sobíňov)
úterý 29. září 2015 od 17:20 hod do 17:40hod- sběr nebezpečného odpadu před OÚ
čtvrtek 1. října 2015 od 7:30 hod- bude před obecním úřadem přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad
na obecním úřadě a ve škole nově sbíráme zářivky delší než 40 cm
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Vandalismus v Sopotech
Děkuji všem, kteří se starají o veřejné prostranství a o okolí svých domů. Zároveň mě
trápí, ţe si někteří neváţí práce ostatních. Tímto mířím do Sopot, kde ve svém volném čase
vytvořil pan Jonák zastavení pro turisty, kteří navštěvují naučnou stezku. Vydrţelo více jak
deset let v téměř nezměněném stavu aţ do letošního roku. Celá stavba je poničena jak
vzhledově, tak staticky. Nepořádek kolem kostela, papírky, pet lahve, krabičky od cigaret,
neustále přesměrované osvětlení kostela, otlučená fasáda, molitanové matrace uprostřed
sopotské návsi – to je vizitkou nás všech. Při psaní tohoto článku mě napadají slova mého
předchůdce pana Málka, kdy do Novinek napsal, ţe "největší nepořádek je v Sopotech".
Nezbývá nám nic jiného, neţ vše uklidit a opravit tak, abychom měli zase krásné Sopoty. Z
vlastní zkušenosti vím, ţe někteří jedinci dokáţou pokazit práci celého kolektivu. Krásně
upravené okolí kostela, prostranství před školou, nová vlaková zastávka a celá náves je dílem
mnoha lidí a nesčetného mnoţství času a toho bychom si měli váţit. Dokázat něco poničit
není ţádné hrdinství, ale dokázat něco vybudovat si zaslouţí obdiv. Budeme hledat opatření,
které vandalismu alespoň trochu zamezí a dotyční jedinci budou potrestáni.
Miloš Starý - starosta
Takhle se Vám to líbí?
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Plánované akce v Sobíňově - podzim/zima 2015
Říjen - Výlov rybníka Lovčák
Sobota 24.10. - pátek 6.11. - Výstava obrazů na OÚ(bude upřesněnona plakátech)
Sobota 31.10. - XV. Hubertova jízda - od 11:00 hod.,Ranč 3x/D Markvartice
Sobota 21.11. - Posezení se seniory - od 14:00 hod. v Kulturním domě
Sobota 28.11. - Zahájení Adventu 2015(bude upřesněno na plakátech)
Pátek 18. 12. – středa 23. 12. – Bez stromečku nejsou Vánoce – soutěţní výstava na OÚ
Školní rok 2015/2016
Letošní školní rok jsme zahájili jako jiţ tradičně slavnostně na Obecním úřadě.
Přivítali jsme 5 prvňáčků, ale i ostatní ţáky naší školy a jejich rodiče. Po proslovu pana
starosty jsme se vydali slavnostním průvodem do školy. Nás pedagogický sbor posílila paní
učitelka Ladislava Voráčková, která k nám jezdí ze Ţdáru nad Sázavou.
V I. třídě je letos 16 ţáků a třídní učitelkou je Mgr. Alena Stará.
Ve II. třídě je 11 ţáků a třídní učitelkou je Mgr. Jana Málková.
V měsíci září nás čeká mnoho zajímavých akcí pořádaných školou, jako je divadlo
v Chotěboři, Drakiáda, projekt Ukliďme svět a projekt Zdravé zuby.
Přejí všem zaměstnancům a žákům naší školy a školky, ať se těší na každý nový den,
který zde společně strávíme.
Mgr. Jana Málková, ředitelka
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Pro některé děti je doba prázdnin krátká a pořád by si věděly rady, jak s časem naloţit
a co dělat. Jiné děti mají za to, ţe prázdniny jsou moc dlouhé a přestoţe internetové připojení
má uţ dnes skoro kaţdý, jsou občas chvíle, kdy by nějakou prázdninovou návštěvu školy
braly.
Vyplývá to z mé dlouhodobé učitelské praxe, celé tvrzení doplním o větu – ale
nesmělo by se zkoušet!
Pravda je taková, ţe jednou ten prázdninový čas prostě skončit musí. Spousta dětí se
na vstup do školy a na zahájení školního roku moc těší, protoţe setkání s kamarády a
vrstevníky, je prostě výzva k poměření sil, které se nedá odolat. Je potřeba se pochlubit, kde
jsem byl, co jsem dělal a co jsem viděl. Úplně samostatnou kapitolu tvoří prvňáčci, kteří se
těší, ţe si taky konečně něco přečtou sami. A to je přece nádhera!
Na základní škole v Sobíňově začal letos školní rok jako na jiných školách dne 1. září
2015.
Děti, budoucí prvňáčci, jejich rodiče, starší ţáci a učitelé se sešli jako kaţdoročně na
obecním úřadě. Tam je přivítal pan starosta, který jim rozdal drobné dárky a také nová paní
ředitelka Jana Málková. Tak jako pan starosta, popřála všem hodně sil při plnění školních
povinností v letošním školním roce. Potom se celá skupina vydala v průvodu směrem ke škole
za veselého doprovodu dětských písniček.
Paní ředitelka Málková by chtěla navázat na všechno dobré a fungující, co se
v minulých letech osvědčilo a hodlá školu vést dále způsobem, který bude naplňovat
očekávání jak rodičů, tak dětí. V pátém ročníku je to o to důleţitější, aby se práce dařila,
protoţe ve hře je zdařilý přechod na jiné plně organizované školy, kam ţáci pátého ročníku
budou muset odejít.
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Tak jako v předchozích letech bude pracovat s ţáky prvního a druhého ročníku paní
učitelka Stará, která se na letošní prvňáčky také uţ moc těšila. Změnou oproti minulému roku
je to, ţe paní ředitelka se rozhodla přijmout další kvalifikovanou paní učitelku, která by měla
učit některé další předměty od třetího do pátého ročníku.
Nezbývá neţ dodat, ţe k výše uvedeným přáním se připojují i ostatní zaměstnanci
školy, kteří velkou měrou přispívají k dobrému jménu školy a tvoří s ní nedílný celek, za coţ
jim patří vřelý dík.
Mgr. Ladislava Voráčková, učitelka

Nový školní rok v mateřské škole
„Ve školce jsme kamarádi,
společně se máme rádi.
Hrajeme si, nezlobíme,
jak se chovat, dobře víme!“
První den v mateřské škole je velkým krokem do ţivota. Vaše milované dítě se musí
odloučit od rodičů, nachází se v novém prostředí, mezi novými kamarády a učitelkami. Musí
se naučit určitému reţimu, přiučit se zkušenostem a vědomostem.
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Věřte, ţe se snaţíme udělat jen to nejlepší, abychom mu ten velký krok usnadnili a pomohli
mu překonat různé překáţky.
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili 1. září v místní mateřské škole s 26 zapsanými
dětmi ze Sobíňova a z Bílku, ve věku 2 – 6 let. Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání s názvem Korálky poznání je tedy přizpůsoben této věkové kategorii. Naše práce
vycházíz Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
S dětmi pracují dvě paní učitelky – Daniela Zvolánková a Vladimíra Říhová.
Letošní školní rok se k zápisu do základní školy začalo připravovat 7 dětí – 3 chlapci a 4
dívky.
V průběhu podzimu nás čeká mnoho akcí. Společně s Mateřskou školou Oudoleň
pojedeme do divadla v Havlíčkově Brodě na pohádky – Popelka, Kmotra Liška, a také na
cvičení s Míšou Růţičkovou. Také nás navštíví divadlo Čabík.
Čeká nás putování podzimní přírodou, Drakiáda, návštěva kina ve Ţdírci nad Doubravou,
příprava Adventu.
Předškolní děti zpívají ve sboru základní školy, ty čeká několik vystoupení pro veřejnost.
Za celou mateřskou školu přeji vám všem mnoho úspěchů v celém školním roce a krásný
podzim.
Daniela Zvolánková, DiS, vedoucí učitelka MŠ

Léto v Železných horách
V sobotu 1. srpna 2015 se uskutečnil jiţ 21. ročník akce Léto v Ţelezných horách.
Pořadatelé i účastníci této turistické akce přivítali krásné počasí, které od rána přálo. Příjemná
teplota přilákala na start v průběhu celého dne rekordních 549 účastníků, z toho 220 bylo
pěších turistů a 329 lidí se do okolí vydalo na kole.
Nejstaršími účastníky byly pánové Krumpl a Laštovička, kteří
absolvovali pochod ve věku úctyhodných 82 let. Nejmladším účastníkem
byl tříměsíční Samuel Čapek. Pořadatelé jsou rádi, ţe na akci přijíţdějí
nejen lidé z blízkého okolí, ale i z různých vzdálených míst celé ČR.
Letos zde byli dokonce i zahraniční účastníci a nebyla to „pouze“
návštěva ze Slovenska.Nejvzdálenější účastníci byli aţ z daleké Anglie,
konkrétně z Farnborough. Ze Sobíňova se pochodu zúčastnilo 143 lidí.
Po příchodu nebo příjezdu do cíle dostal kaţdý účastník pamětní list a na letním
parketě bylo připraveno bohaté občerstvení. Skvělou atmosféru dotvářel koncert trampských
písní, který se protáhl aţ do pozdních nočních hodin.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, všem pořadatelů,
pomocníkům, hostinci U Štefana za skvělé zázemí a hlavně všem účastníkům. Rádi vás
přivítáme v roce 2016 na dalších akcích v naší obci.

Bc. Ondřej Starý
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TJ Sokol Sobíňov- začátek nové fotbalové sezóny 2015/2016
Fotbalové muţstvo Sobíňova hraje v sezóně 2015/2016čtvrtým rokem III. třídu okresu
Havlíčkův Brod. Po krátké letní pauze se do doby uzávěrky příspěvků stihlo odehrát šest
zápasů, v nichţ Sobíňov dvakrát zvítězil (doma nad Lípou B 4:1 a nad Dolním Městem 2:0),
jednou remizoval (v Havlíčkově Borové 0:0) a třikrát prohrál (doma s Chotěboří 2:6, v České
Bělé 0:1 a v Nové Vsi u Světlé nad Sázavou 0:3). Ve čtrnáctičlenné tabulce nám tak zatím
patří desáté místo s pasivním skóre 8:11. Nejlepším střelcem týmu je prozatím Z. Němec,
který vstřelil tři branky, nejvíc bodů do kanadského bodování si připsal D. Říčan, který
vstřelil dva góly a na další dva nahrál.

Rozpis muži - podzim 2015
1.kolo
2.kolo
4.kolo
5.kolo
6.kolo
7.kolo
3.kolo
8.kolo
9.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo

So 08.08
Ne 16.08
So 29.08
So 05.09
Ne 13.09
So 19.09
Pá 25.09
Ne 27.09
So 03.10
So 10.10
So 17.10
So 24.10
So 31.10

Sobíňov : Chotěboř "C"
Havl. Borová "B" : Sobíňov
Česká Bělá : Sobíňov
Sobíňov : Lípa "B"
Nová Ves u Světlé n.S. - Sobíňov
Sobíňov : Dolní Město
Sobíňov : Pohled "B"
Hněvkovice : Sobíňov
Sobíňov : Věţnice "B"
Maleč : Sobíňov
Sobíňov : Keřkov
Sobíňov : Šlapanov
Leština "B" : Sobíňov

2:6 (1:1)
0:0
1:0 (1:0)
4:1 (4:1)
3:0 (1:0)
2:0 (1:0)
17:30 (sraz 16:30)
15:30 (odjezd 14:15)
15:00 (sraz 14:00)
15:00 (odjezd 14:00)
14:30 (sraz 13:30)
14:30 (sraz 13:30)
13:30 (odjezd 12:15)

Muţstvo ţáků hraje Okresní přebor mladších ţáků ve formátu 5+1, a zatím se mu daří se
střídavými úspěchy.

Rozpis žáci - podzim 2015
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
1. kolo

Ne 30.8.
Ne 6.9.
Ne 13.9.
Ne 20.9.
Ne 27.9
Ne 4.10.
Ne 11.10.
Ne 18.10.
Ne 25.10.

Sobíňov : Dlouhá Ves
Jeřišno : Sobíňov
Sobíňov : Libice n.D.
Rozsochatec : Sobíňov
Volno
Sobíňov : Věţnice
Česká Bělá : Sobíňov
Sobíňov : Havlíčkova Borová
Keřkov : Sobíňov

19:1
7:1
3:4
6:2
odjezd 8:45- Holetín
9:30 (sraz 8:45)
9:30 (odjezd 8:45)
9:30 (sraz 8:45)
10:00 (odjezd 9:00)

Všem fanouškům děkujeme za podporu v jiţ odehraných a snad i v těch zbývajících
zápasech podzimní části.Sportu zdar a fotbalu zvlášť, více detailů, kompletní statistiky a další
informace naleznete jako vţdy na našich webových stránkách www.fotbalsobinov.unas.cz
Pavel Kafka
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HASIČSKÉ AKTUALITY
Ani letos jsme o prázdninách nezaháleli.Čekalo nás, ostatně jako kaţdý rok, hasičské
soustředění.
Po všech nezbytných přípravách jsme se 2.8. vydali od obecního úřadu. Směr:letní
dobrodruţství…
Očekávala nás naše známá a všemi oblíbená Myslivecká chata na Branišově.
Tentokrát jsme se všichni připravovali a těšili na téma k létu a sluníčku jako
stvořenému -HAWAII.
Po zabydlení a postavení stanů uţ nic nebránilo tomu,abychom v podvečer
očekávalipříchod dětí na náš Hawajský ostrov.
Nutno dodat,ţe celý tábor skutečně vypadal jako ostrov Hawaii-palmy,papoušek,opice
a květiny kam jen oko dohlédlo.Prostě krása!
Večerní zahájení celého hasičského soustředění bylo taky nádherné.Hawajský náčelník
uvedl šest krásných hawajek,které nás
uvítaly svým tancem
v hawajskýchsukýnkách.Po příchodu
kapitána a známého mořeplavce Jamese
Cooka,který dorazil se svou početnou
posádkou (všemi dětmi) jsme se
dozvěděli,ţe se na našem ostrově skrývá
poklad,který lze najít podle starodávné
mapy.Mělo to ale háček,mapa byla
rozdělena na několik kusů a bylo nutno ji
postupně získat a poskládat.To bylo
celotáborovým úkolem šesti druţstev.Ale
musel se dávat opravdu velký pozor,
protoţe na ostrově s námi byli totiţ i
Kanibalové a ti si velice pečlivě hlídali
své území…
V průběhu zahajovacího večera bylo přichystáno překvapení
proGabkuAdamcovou.Zavázali jsme jí oči a převlékli do krásných šatů.Potom uţ sama
kráčela po červeném koberci přímo k Hawajskému náčelníkovi, který zahájil korunovaci Miss
Hasička 2015.Gabka dostala nádhernou korunku a nechyběla ani šerpa.Prostě korunovace se
vším všudy.Následoval taneček a s naší Miss jsme si všichni společně zatančili…
Kaţdý následující den patřilo celé dopoledne ke zdokonalování hasičské
odbornostijako je třeba
zdravověda,uzle,střelba atd.
Odpoledne patřilo hrám.Děti musely
plnit úkoly a podle výsledků bylo moţné
dostat jeden kousek mapy.
Jelikoţ bylo kaţdý den opravdu velké
teplo,pokud to šlo, čekalo na nás velice
příjemné osvěţení v podobě koupání
v Podmoklanskémkoupališti.Všechny nás to
doslova nabilo novou energií.
Při návštěvním dnu, kdy přijeli své
děti navštívit rodiče, jsme mohli vidět
speciální hawajské tance kaţdého z šesti
druţstev.
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Samozřejmě ani letos nemohl chybět všemi dětmi očekávaný druhý ročník závodu,
tentokrát s názvem Kanibal Race. Nejrůznější překáţky,plazení v bahně a nezbytný běh dal
všem hodně zabrat,ale i přes to všechno doběhly děti do cíle s úsměvem a troškou bláta na
tváři.Odměnou jim byla medaile,kterou předávali Kanibalové jako milou vzpomínku na
netradiční závod…
Soustředění se pomalu blíţilo ke konci.Poslední večer jsme měli táborák a opékali
jsme buřtíky.Následovalo závěrečné hodnocení jednotlivých druţstev a rozdávání cen.DJ
Tomáš Dóča Dočekal zahájil dětskou diskotéku jako rozloučení s místním ostrovem.
A byl tu poslední den.Rozebratstany,vše důkladně uklidit a mohlo se vyrazit na
zpáteční cestu.U Obecního úřadu čekali na své děti rodiče. Po rozebrání všech tašek,spacáků a
batůţků následovalo poslední objetí a rozloučení a vlastně uţ těšení se na další hasičské
soustředění tentokrát v roce 2016…
Za SDH Sobíňov Petra Matalíková

Rekonstrukce stání kontejnerů
Koncem měsíce srpna dokončili zaměstnanci stavební firmy Karel Bílek rekonstrukci
kontejnerových stání u obecního úřadu a u novostaveb. Vznikla tak upravená místa pro
separaci odpadů v naší obci. Celý projekt byl spolufinancován z fondu Asekol.
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První pouťový víkend
V neděli 5. července 2015 se na hřišti uskutečnil čtvrtý ročník sportovníhoodpoledne. Ve
fotbalovém utkání proti sobě tradičně nastoupila muţstva TJ Sokol Sobíňov a SDH Sobíňov.
Z tohoto duelu nakonec vyšel vítězně tým TJ Sokol Sobíňov, kdyţ porazil hasiče jednoznačně
8:3.Na straně Sokola vstřelili dva góly David Vrána ml. a Jaroslav Ondráček ml., po jednom
gólu Pavel Kafka, Daniel Říčan, Pavel Bílek a Tomáš Zrzavý. Za hasiče se trefil Lukáš
Dočekal, Tomáš Piskač a Vojtěch Vepřovský. Poté následovaly penalty, ve kterých poprvé
zvítězilo muţstvo Sokola a to v poměru 14 : 10. Poděkování patří také rozhodčím, kterými
byli Mirek Halama, Michal Čermák a Aleš Pešek Tím fotbalové odpoledne skončilo a začala
hasičská část dne. V poţárním útoku se představilo 5 druţstev (hasiči dorost, hasiči, Sokol A
Sokol B a Team miss hasičky Gabriely). Běţelo se na dva pokusy a celkově zvítězilo druţstvo
hasičů s časem 20:39. Občerstvení bylo zajištěno v místním kiosku. Nezbývá nic jiného, neţ
se těšit na pátý ročník, který se uskuteční opět za rok na začátku léta.
Požární útok
1. Hasiči
2. Sokol A
3. Miss hasičky Gabriely
4. Hasiči - dorost
5. Sokol B

20:23
21:99
23:80
26:38
29:55
Miloš Starý
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CENÍK PRO OBČANY OKOLNÍCH OBCÍ
ZA ODBĚR ODPADŮ
NA SBĚRNÉM DVOŘE KRUCEMBURK





ZPOPLATNĚNÉ ODPADY:
pneumatiky (kat.č. 160103)
pneumatiky s diskem (kat.č. 160103)
lepenka (kat.č. 170301)
stavební suť (kat.č. 170101)
eternit (kat.č. 170605)
jiné stavební a demoliční odpady
obsahující nebezpečné látky (kat.č.170903)
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obs. nebezpečné látky
Motorové, převodové a mazací oleje
Olejové filtry+sorbent
Jiná nepouţitelná léčiva







ZDARMA:
pouţitý rostlinný olej
elektrospotřebiče – kompletní
staré zářivky/úsporky
dřevo
ţelezný šrot









25,- Kč/ks
55,- Kč/ks
10,- Kč/kg
450,- Kč/t
3,- Kč/kg
8,- Kč/kg
11,- Kč/kg
3,- Kč/kg
8,- Kč/kg
11,- Kč/kg

Pracovní doba Sběrného dvora
Krucemburk:

po dobu letního času




Středa
Pátek
Sobota

14 – 16 hodin
14 – 17 hodin
9 – 12 hodin

po dobu zimního času
Aktuální informace o provozu sběrného dvora Krucemburk na Úřadě městyse Krucemburk a na

 www.krucemburk.cz
Sobota

9 – 11 hodin
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Na Obecním úřadě je v
prodeji stolní kalendář
Sobíňov 2016.
Cena je 100,- Kč.

Životní jubilea
70 let oslaví v listopadu
v prosinci
v prosinci

paní Marie Boráková
paní Eva Procházková
paní Jitřenka Rajmová

75 let oslaví v prosinci

pan Antonín Procházka

Blahopřejeme
Narození
11. 8. 2015
11. 8. 2015
29. 8. 2015
10. 9. 2015

Johana Kampová
Stela Kampová
Emma Koubová
Antonín Málek

Úmrtí
22. 7. 2015
23. 8. 2015

Miloslav Janáček
Zdenka Ondráčková

Čest jejich památce
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Novinek je 4.12.2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobíňovské novinky
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