SOBÍŇOVSKÉ
NOVINKY
___________________________________________________________________________
Místní zpravodaj obce Sobíňov
číslo 2
ročník 21
6/2019
ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Tentokrát nebudu psát o tom, co připravujeme, ale o úžasném vítězství v soutěži
Vesnice roku Kraje Vysočina 2019. Celoroční usilovná práce se vyplatila. Díky vám,
občanům Sobíňova, se po osmi letech povedlo získat toto ocenění pro naši obec. Neskutečně
si toho vážím. Sobíňov se stal Vesnicí roku Kraje Vysočina 2019 a postoupil do celostátního
kola mezi dalších třináct obcí z jednotlivých krajů. Co to pro nás znamená? To, že budeme
reprezentovat naší obec a vůbec celý Kraj Vysočina na celostátní úrovni. Hodnotitelská
komise celostátního kola nás navštíví v prvním zářijovém týdnu a stráví u nás celkem 4
hodiny. Bude to velmi náročné, a proto budu rád za každou pomoc. 2. srpna bude v Sobíňově
probíhat slavnostní vyhlášení krajského kola za účasti významných hostů a všech soutěžících
z našeho kraje. Nebude to vůbec jednoduché, takovou prestižní událost ještě Sobíňov nehostil.
Tato soutěž má i svá pozitiva. 14. září proběhne v Luhačovicích slavnostní vyhlášení
celostátního kola soutěže Vesnice roku 2019 za účasti zástupců všech 13 obcí z jednotlivých
krajů. Tímto vás, občany Sobíňova, srdečně zvu na zájezd do Luhačovic, který bude pro
všechny zdarma. Jedinou podmínkou je potvrzení účasti do 31. 7. 2019 na Obecním úřadě v
Sobíňově. Jsem moc pyšný na vás, na Sobíňováky, protože bez vás by se to nikdy nepodařilo.
Děkuji za vaší práci, úsilí a volný čas, který naší obci věnujete.
Nastává čas prázdnin, čas dovolených. Dovolte mi, abych vám popřál, krásné letní dny
a i nějaký ten odpočinek.

Miloš Starý

-1-

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 8. 4. 2019
K bodu 1) Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
Vyvěsit záměr na prodej pozemku 843/67 – trvá
Ostatní úkoly jsou průběžně plněny.
K bodu 2) Kulturní dům – prodloužení nájemní smlouvy
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje dodatek č. 2 na prodloužení nájemní smlouvy o
pronájmu kulturního domu do 31. 12. 2019.
PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 3) Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5.
PRO 9
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 4) Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí „1040014911, Veselíčko
hájenka, rekonstrukce vedení NN“.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
„1040014911, Veselíčko hájenka: rekonstrukce vedení NN“
PRO 9
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 5) Žádost o příspěvek – Domov seniorů Drachtinka.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro Domov
seniorů Drachtinka.
PRO 9
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 6) Žádost o prodej pozemku parc. číslo 490/14 v k. ú. Sobíňov.
Záměr o prodeji pozemku p. č. 490/14 v k. ú. Sobíňov bude zveřejněn na úřední desce.
K bodu 7) Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu mezi podílnickými obcemi
Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském
pachtu mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se
sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.
PRO 9
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 8) Různé
Přihláška do soutěže „Vesnice roku 2019“
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje přihlášku do soutěže „Vesnice roku 2019“
PRO 9
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Delegování člena zastupitelstva na Valnou hromadu VAK HB a.s.
Zastupitelstvo obce Sobíňov deleguje starostu Miloše Starého na Valnou hromadu
VAK HB
PRO 9
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
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Starosta informoval o připravovaných projektech a podaných žádostech o dotace.
Pozvánky:

Čistá Vysočina 12. 4. 2019 v 15:30 hod
Den Země 27. 4. 2019
Pietní akce u pomníku 4. 5. 2019

Zasedání zastupitelstva obce 6. 5. 2019
K bodu 1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
Kontrola vytápění firma Alan Les s.r.o. - trvá
Ostatní úkoly jsou průběžně plněny
V 19:08 hod. se dostavil Jaromír Moravec.
K bodu 2) Rozpočtová opatření č. 6
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 6.
PRO 8
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 3) Schválení prodeje pozemku parc. č. 490/14 v k . ú. Sobíňov
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr převodu majetku č. 2/2019 panu D.
Hamederovi Předmětem prodeje je pozemek p. č. 490/14 – o výměře 119 m² za cenu
150,- Kč/m².
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 4) Schválení prodeje pozemku parc. č. 843/67 v k . ú. Sobíňov
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr převodu majetku č. 3/2019 panu O.
Peřinovi. Předmětem prodeje je pozemek p. č. 843/67 – zahrada o výměře 273 m² za
cenu 150,- Kč/m².
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0+
K bodu 5) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 6) Schválení účetní závěrky obce a školy za rok 2018
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Sobíňov za rok 2018.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 7) Schválení inventarizační zprávy obce a školy za rok 2018
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje inventarizační zprávu obce za rok 2018.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje inventarizační zprávu příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Sobíňov za rok 2018.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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K bodu 8) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sobíňov za rok 2018.
Starosta seznámil zastupitele s hospodářským výsledkem ZŠ MŠ Sobíňov za rok 2018 ve výši
7.508,56 Kč a navrhl ponechat tyto prostředky příspěvkové organizaci do rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Sobíňov za rok 2018 ve výši 7.508,56 Kč a rozhodlo zařadit tyto prostředky do
rezervního fondu.
PRO 8 PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 9) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Sobíňov
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Sobíňov za rok 2018 bez výhrad.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 10) Různé
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2018797/VB/2.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Cenová nabídka na akci „Stavební úpravy a vestavba podkroví Obecního úřadu
Sobíňov
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje cenovou nabídku na akci „Stavební úpravy a
vestavba podkroví Obecního úřadu Sobíňov, kterou předložil p. Jiří Kočí ve výši
138.000,- Kč.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Žádost o příspěvek – Linka bezpečí z. s.
Zastupitelstvo obce Sobíňov neschvaluje příspěvek pro Linku bezpečí z. s.
PRO 8 PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Starosta informoval o připravovaných projektech, stavbě vodovodu a kanalizace na
Hlínu, o možnosti vstupu do SMS ČR a o postupu prací v čp. 50.
Zasedání zastupitelstva obce 10. 6. 2019
K bodu 1) Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
Starosta podal informaci o vytápění firmy Alan Les s.r.o.
Svaz místních samospráv
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje vstup obce do Svazu místních samospráv.
PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 2) Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 7, 8, 9
PRO 8
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 3) Vesnice roku 2019
Starosta informoval o průběhu soutěže Vesnice roku 2019, kde jsme získali zlatou
stuhu.
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K bodu 4) Různé
Dar pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sobíňov
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje dar pro SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Sobíňov ve výši 27.000,- Kč.
PRO 8
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Starosta informoval o výstavbě vodovodu a kanalizace na Hlínu a o podaných a
schválených dotacích.

Připravované projekty
Čeká nás spousta práce. Během měsíce června nám postupně docházejí jednotlivá
rozhodnutí o poskytnutí dotací, o které obec žádala. Výjezdová jednotka sboru dobrovolných
hasičů obdrží novou, výkonnější elektrocentrálu, na kterou obec obdržela dotaci ve výši 35
000,- Kč z fondů Kraje Vysočina. Dokončíme komunikaci v nové zástavbě na Sadě, na kterou
máme přislíbenou dotaci ve výši 240 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Další dotace,
kterou obec obdržela je 1 258 760,- Kč na rekonstrukci víceúčelového hřiště v Pískových.
Momentálně čekáme na vyhodnocení výsledků žádostí o dotaci na rekonstrukci jídelny a
kuchyně v budově školy a na stavbu nové hasičské zbrojnice.

Vodovod a kanalizace na Hlínu
Práce na stavbě vodovodu a kanalizace na Hlínu pokračují dle harmonogramu. Pokud
vše dobře dopadne, tak v září poteče jednotlivým uživatelům domů na Hlíně voda. Firma pana
Matějky ze Ždírce nad Doubravou odvádí perfektní práci a i sebemenší problémy se daří řešit
ihned na místě. Touto cestou se omlouvám všem obyvatelům žijícím na Hlíně, kterým
dopravní situace znepříjemňuje život. Bohužel jiná cesta není, a tato varianta je jediné řešení,
jak celé dílo zdárně dokončit.

SOBÍŇOV – VESNICE ROKU 2019 KRAJE VYSOČINA
Sám musím přiznat, že jsem přípravy na tuto akci úplně zasklil. Když pípla esemeska,
že se něco okolo příprav bude dít, tak jsem byl v práci a i když jsem si ji přečetl, tak do
odpoledne jsem díky dalším pracovním úkolům na sms úplně zapomněl.
O to větší překvapení pro mě bylo, když jsem se přijel podívat na prezentaci naší obce před
komisí, která přijela 30. května v 11 hodin dopoledne.
Co práce to muselo dát panu starostovi, paní hospodářce a dalším dobrovolníkům, jak
jednotlivcům i spolkům, než připravili takto pěkný a zajímavý program.
Po přivítání komise, za velkého zájmu místních obyvatel, kterým jde o naší obec, jsme
se všichni přesunuli do zasedací místnosti, kde pan starosta představil plány naší obce do
budoucna a při malém občerstvení byl promítnut zajímavý film o naší obci, který vznikal
v průběhu celého loňského roku.
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Potom jsme se přesunuli ke
hřbitovům a pomníkům, kde byla
prezentována jejich rozsáhlá úprava a nová
výsadba.
Po svezení komise okolo pomníku
z první světové války se přijelo ke kostelu
v Sopotech, kde nádherně zahrálo trio
děvčat Procházkových a ve škole byla
představena opravená a zateplená budova
školky s krásnou letní třídou na rozlehlé
zahradě.
Po tomto zastavení se komise
přesunula okolo čističky a upraveného
starého hřbitova na novou hasičskou
louku, kde hasiči získali odpovídající zázemí pro svůj trénink a cvičení, které v hasičském
sportu dostali na vysokou úroveň.
Zde byla také prezentace TJ Sokola, který se na informačních tabulích blýskl všemi
svými úspěchy a aktivní společenskou činností i prací s dětmi.
Ke konci prohlídky komise přes sad a novou výstavbu přejela ke knihovně, která byla
vyhlášena nejlepší knihovnou roku 2018 a pak už se komise přesunula pěšky zpět k obecnímu
úřadu, kde byla nastíněna vize přestavby chalupy č. p. 50, kterou obec koupila.
Úplně na závěr se zodpovědělo několik otázek komise, které jsme předali pár
upomínkových předmětů a pan starosta dostal pozvánku na pátou hodinu do obce Vepříkov,
kde jsme se měli ještě týž den dozvědět výsledek.
To víte, že jsme všichni byli napjatí jak struny, co za takovou krásnou prezentaci obce
dostaneme. Před pátou hodinou jsme se dostavili do Vepříkova a při prohlídce Stodoly
krásných krámů jsme čekali na výsledky.
Zasedli jsme do pěkného kulturního
domu a o půl šesté přišla komise s výsledky.
Samozřejmě, že začala od konce a jak
ubývalo obcí, o to víc stoupalo napětí mezi
námi. Když jsme ani při první stuze neslyšeli
jméno naší obce, tak už to bylo skoro na infarkt
a pan starosta se jen chytal za hlavu.
„No a ten poslední, který nebyl čtený,
už ví, že se stává novou vesnicí roku Kraje
Vysočina pro rok 2019 a je to obec
SOBÍŇOV.“
Když toto prohlášení naší vítězné obce
zaznělo, tak jsme byli všichni nadšení a každý, kdo byl poblíž, našemu panu starostovi
gratuloval. Po slavnostním blahopřání od komise pronesl pan starosta Miloš Starý krátké
poděkování jak komisi, tak všem našim občanům, kteří se zasloužili o tento velký úspěch
obce a samozřejmě, že se tento úspěch musel i zapít. Oficiální vyhlášení s předáváním zlaté
stuhy bude 2. srpna v Sobíňově a pak už naší obci zbývá jen jediný úkol, který je, co nejlépe
se umístit ve státním kole obcí ČESKÉ REPUBLIKY.
Přeji celé obci a všemu obyvatelstvu, aby i tato snaha vyzněla co nejlépe a umístili
jsme se na co nejpřednějším místě.
V. V.
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Vesnicí Kraje Vysočina roku 2019 se stala obec Sobíňov
Titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 získala obec Sobíňov na Havlíčkobrodsku.
Obec Sobíňov zvítězila zejména díky ukázkové péči o historické a kulturní dědictví a
příkladné práci v oblasti strategického plánování. Příkladem pro ostatní obce by mohla být
také podpora mezigeneračního soužití a udržování povědomí o historii obce zejména
pořádáním mnoha zajímavých akcí pro občany v průběhu roku. Ukázková je také spolupráce
obce s podnikatelským sektorem a
místními spolky zejména v oblasti péče
o obecní zeleň a místní památky a
stavby.
Od pondělí do čtvrtka tohoto
týdne objížděla desetičlenná krajská
komise přihlášené obce do letošního
ročníku soutěže Vesnice roku. Porota
najezdila po našem kraji více než 500
km a při dvouhodinových prezentacích
jednotlivých obcí nachodila
úctyhodných 65 000 kroků a dokonce i
najezdila několik kilometrů na kolech.
„Všechny přihlášené obce měly
představení svých obcí perfektně připravené a bylo opravdu velmi složité vybrat vítěze
jednotlivých kategorií,“ uvedla předsedkyně komise Pavla Chadimová, starostka obce
Heřmanov (vítěz Vesnice roku 2017) při oznámení výsledků, které se konalo ve čtvrtek
30. května 2019 v pozdních odpoledních hodinách v obci Vepříkov, vítězi loňského krajského
kola.
„Gratuluji obci Sobíňov k titulu a ostatním přihlášeným obcím musím poděkovat za
skvělou práci a odvahu, se kterou se do soutěže nebály přihlásit a za jejich ochotu a píli při
prezentaci svých obcí. Doufám, že tento počin splnil cíl celé soutěže, a to povzbudit obyvatele
obcí, aby se aktivně účastnili na rozvoji svého domova a upozornit veřejnost na význam
venkova," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel
Pacal. Vítězové zlaté, oranžové a zelené stuhy postupují do celostátního kola, kde se poměří
se stejně úspěšnými obcemi z dalších 13 krajů České republiky v dané kategorii. „Vítězům
budeme držet palce a doufat v úspěchy v celostátním klání,“ dodal Pavel Pacal.
Výsledky krajského kola soutěže Vesnice Kraje Vysočina roku 2019:








Zlatá stuha – krajský vítěz – Sobíňov, okres Havlíčkův Brod
Modrá stuha za společenský život – obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres
Žďár nad Sázavou
Bílá stuha za činnost mládeže – městys Nové Veselí, okres Žďár nad Sázavou
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Chlumětín, okres Žďár nad
Sázavou
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Třeštice, okres
Jihlava
Diplom za moderní knihovnické a informační služby – městys Větrný Jeníkov, okres
Jihlava
Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Vír, okres Žďár nad Sázavou
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Diplom za rozvíjení lidových tradic – obec Martínkov, okres Třebíč
Diplom za péči o drobné sakrální památky – obec Štěpkov, okres Třebíč
Diplom za společenský život v obci – obec Smrčná, okres Jihlava
Diplom za rozvoj předškolního vzdělávání – obec Velký Beranov, okres Jihlava
Diplom za práci s mladými čtenáři - obec Číměř, okres Třebíč
Diplom za podporu sportu v obci obec Víska, okres Havlíčkův Brod
Diplom za inovativní přístup k výchově mládeže - obec Jiřice, okres Pelhřimov
Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost
v obcích – obec Dolní Město, okres Havlíčkův Brod
Inovativní obec – obec Vír, okres Žďár nad Sázavou

Zlatá cihla v programu obnovy venkova:



Kategorie A – obnova/rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek
místního významu – obec Smrčná, okres Jihlava, za opravu kostela sv. Mikuláše
Kategorie B – obnova/rekonstrukce staveb venkovské zástavby – obec Dolní Město,
okres Havlíčkův Brod za stavební úpravy a přístavbu kulturního domu v místní části
Rejčkov

Slavnostní předání titulu Vesnice Kraje Vysočina roku 2019 je naplánováno na 2. 8. 2019 ve
vítězném Sobíňově.
Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
Krajský úřad Kraje Vysočina
Zdroj:www.kr-vysocina.cz
Sobíňov - vítání občánků 2019
Tak jako každý rok v průběhu jara, jsme i letos přivítali nové občánky.
Letos byl stanoven termín vítání na 1. června (den dětí) a vše se nad očekávání vydařilo.
Počasí bylo parádní, paní Vlasta Málková s panem starostou Milošem Starým vše perfektně
připravili a na nás s panem místostarostou Rudou Adamcem už zbylo to nejhezčí a nejmilejší,
přivítat celkem 14 nově narozených občanů naší obce. Jedenáct dívenek a tři chlapce. Jelikož
je to rekordní číslo a do naší zasedací místnosti se všichni nevejdou, tak jsme letošní vítání
rozdělili nadvakrát. Na půl druhou se sešlo prvních sedm dětí a na půl třetí další sedma.
Samozřejmě i s doprovodem dědečků a babiček, všichni krásně nastrojeni a toto vše
jen umocňovalo tento slavnostní okamžik.
V druhé skupině jsem měl vlastní vnučku, první miminko roku 2019 v Havlíčkově
okrese, která se, jelikož spala, chovala úplně vzorně, ale to mohu prohlásit i o ostatních
dětech, které byly úplně v pohodě, klidně si ty větší hrály a ty menší také pospávaly, nebo
zvědavě pokukovaly.
Paní učitelky Žaneta Zhřívalová a Lucie Kolmanová daly dohromady sedm dětí a
připravily hezké vystoupení z básniček a písniček. Je s podivem, že i takto malé děti se naučí
hezký text i písničku. Po přednesu byly děti odměněny potleskem, který si určitě plně
zasloužily.
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Panu místostarostovi jsem představil všechny děti a on jim ve své slavnostní řeči
popřál jen samé krásné věci, i když jak řekl, někdy se v každém životě nitka žití může
zauzlovat, ale rozmotat uzlík určitě dětem jejich rodiče a prarodiče pomohou.
Na závěr se nám rodiče podepsali do kroniky, kde předkreslila obrázky slečna Gábina
Adamcová a po předání kytičky a drobných dárků od naší obce se děti ještě vyfotily v kolébce
a slavnost byla zakončena.
Doufám, že se to všem líbilo a že se do dalšího vítání, za rok, narodí zase alespoň tolik
dětí, jako letos, aby nás v Sobíňově stále přibývalo.
Přeji všem krásné dny. Vratislav Voral

Veteráni
Dne 21. 9. 2019 proběhne v Sobíňově na fotbalovém hřišti první ročník výstavy
veteránů - automobilů a motocyklů. Zahájení bude ve 12:00 hod. a kolem 13:00 hod. se
uskuteční krátká spanilá jízda naší obcí. Od 13:30 hod se bude konat ukázka zásahu zadržení
pachatele psem. Nebude chybět ani občerstvení - grilované prasátko, klobásy, pivo i limo.
Případní zájemci se mohou připojit se svými starými klenoty k této akci.
Těším se na hojnou účast.

Sláva Dočekal
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Obecní úřad Sobíňov
a
KČT Havlíčkův Brod

pořádají
v sobotu 3. srpna 2019
25. ročník dálkového pochodu a cykloturistické jízdy

LÉTO V ŽELEZNÝCH HORÁCH
Trasy pěší:
50 km - Sobíňov, Zubří, Veselý Kopec, Krucemburk, Doubravník, Sobíňov
35 km - Sobíňov, Možděnice, Veselý Kopec, Krucemburk, Hluboká, Sobíňov
25 km - Sobíňov, Hudeč, Krucemburk, Hluboká, Sobíňov
15 km - Sobíňov, Podmoklany, Ždírec n/D, Sobíňov
7 km - Naučná stezka Sobíňov
Cyklotrasy:
80 km - Sobíňov, Libice n/D, Trhová Kamenice, Hlinsko, Herálec, Polnička, Sobíňov
40 km - Sobíňov, Vojnův Městec, Radostín, Polnička, Račín, Sobíňov
20 km - Sobíňov, Bílek, Libice n/D, Ždírec n/D, Sobíňov
S t a r t: Hostinec U Štefana Sobíňov od 600 – 900 hodin
(Od zastávky ČD tratě 238 Havlíčkův Brod – Pardubice
0,5km po modré turistické značce směr Chotěboř)
C í l: Hostinec U Štefana Sobíňov do 18,00 hodin.
Startovné: 20,- Kč, děti do 15 let zdarma
Ubytování: Od pátku 2. srpna do neděle 4. srpna, na zemi ve vlastním spacáku.
Cena 20 Kč za jednu noc.
Občerstvení: Z vlastních zásob a v restauračních zařízeních po cestě.
V cíli v hostinci U Štefana a na letním parketě.
Další informace:
Na startu obdrží účastníci mapku s vyznačenými trasami.
Doporučujeme i vlastní turistické mapy 1:100 000 Žďárské vrchy nebo 1:50 000
Železné hory a Havlíčkobrodsko.
Trasy jsou vedeny převážně po značených turistických cestách a cyklotrasách v
CHKO Železné hory. Proto dodržujte pravidla slušného chování v přírodě. Při chůzi a
jízdě po silnici dodržujte pravidla silničního provozu.
Akce se koná za každého počasí a každý účastník jde a jede na vlastní nebezpečí. Děti
do patnácti let se mohou zúčastnit jen v doprovodu osoby starší osmnácti let.
V cíli pochodu bude od 14,00 hodin na letním parketě koncert trampských písní.
Od 20,00 hodin bude na parketě taneční zábava. Případné vaše dotazy zodpoví:
Bc. Ondřej Starý
staryondrej@gmail.com
607 038 954

Obecní úřad Sobíňov
Sobíňov 200
582 62 Sobíňov
569 694 534 do 15.00 hodin
ou@obecsobinov.cz
www.obecsobinov.cz

Zdrávi došli a dojeli!
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Z naší školy
Poslední zprávy ze školy…
Tak se vám letos ozýváme asi naposledy. Ta tu dobu, co jsme o sobě neslyšeli, se toho
událo mnoho. Skoro by se mi chtělo říct – dveře se u nás netrhly… Posuďte sami.
Na konci března nás navštívila paní Štejnarová, která nás pravidelně informuje, jak se
zachovat, když se zdraví nebude vyvíjet tak, jak bychom čekali. Jelikož neustále dorůstají
noví posluchači, rádi jí znova a znova vidíme.
Přišla nám povědět, co dělat, když najdeme
člověka v bezvědomí, při dopravní nehodě. Všichni
víme, že paní je zdravotní sestřička a nic neponechá
náhodě. Proto jsme měli možnost vše vyzkoušet díky ní - na přinesené figuríně dospělého člověka.
Zkoušeli jsme oživovat figurínu a brali jsme to
velmi zodpovědně.
Koncem měsíce února jsme začali jezdit i do
plaveckého bazénu do Hlinska, kde jsme se
zúčastnili plavecké výuky.
Vždy každý týden v pátek probíhal
plavecký výcvik, na který jsme se vždycky moc
těšili, protože jsme se nemuseli učit. Lekcí bylo
celkem 10, takže času bylo dost.
Na závěr jsme všichni dostali plavecké vysvědčení, abychom měli co slavit.
V úterý 2. dubna 2019 navštívil naší MŠ kouzelník. Ani školáci si nenechali
vystoupení ujít. Už po první hodině jsme přešli do školky, kde už pan kouzelník čekal. Nebyl
sám, přijel i s paní, která mu podávala rekvizity k čarování.
Kouzelník nám předváděl různé triky. Taky nám slíbil, že nám některé z nich ukáže,
jak je dělá. Ale nedokázali jsme ho napodobit. Asi máme moc krátké prstíky. Jak to dělal,
nevíme, ale zato vykouzlil dvě živá zvířátka. Kouzelník nám vysvětlil, že kouzla neexistují, že
je to vše o šikovných rukách. Moc tomu nevěříme, protože vykouzlit králíčka v krabici neumí
ani náš táta, ani náš děda. A ti jsou taky šikovní…
Systém EKO-KOM od roku 1997 zajišťuje využití a recyklaci pro více než 9,3
milionu tun odpadu. Právě EKO-KOM zavítal k nám na konci března. Mluvili jsme o různém
přístupu k recyklaci. Některé země to berou vážně, některé země sypou bezostyšně plasty do
moře a zvířata, která to sežerou, stejně nakonec umřou hlady. Rozebrali jsme pračku, a co
jsme rozebrali, to jsme pak museli vytřídit.
Dozvěděli jsme se, že nejvíce lidé třídí papír - 90 %. Druhé místo patří sklu - 75 %,
potom moc třídíme a recyklujeme plasty – 69 % a kovy – okolo 62 %. Zkrátka nic se ze světa
neztratí samo.
Poslední akce konaná 21. 5. se týkala zase zvířátek. Zavítala k nám psí chovatelka paní
Zuzana Sobotková. Nepřijela sama, ale vzala s sebou sedmiletou fenku Viki. Pejsek je
původem z Polska, ale polsky už zapomněl. Teď rozumí česky. Házeli jsme velkou kostkou a
pejsek ty povely pak předváděl a co jich umí! Není to jen tak obyčejný pejsek, protože má za
sebou záchranářské zkoušky. Nás si naprosto získal uklízením hraček. Někteří z nás kroutili
hlavou, že pejsek to umí a některé děti ne.
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Teď už jen dobereme učivo a budeme se těšit na letní prázdniny, které pomalinku
klepou na dveře. Doufáme, že si léto všichni patřičně užijeme .
L. Voráčková

Na obecním úřadě vybíráme poplatky za psy, odpady a stočné.
Poplatky je nutno uhradit do 30. 9. 2019.
(po dohodě lze platit i převodem z účtu)

Legiovlak v Chotěboři
Nádraží v Chotěboři je šestnáctou zastávkou legionářského vlaku při jeho letošním
putování po okresních a dalších městech České republiky. Široké veřejnosti bude Legiovlak v
Chotěboři přístupný zdarma od úterý 9. až do neděle 14. července. Ve všední dny od 8 do 18 a
o víkendu od 9 do 19 hodin.
Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský
ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918 – 1920 napříč
Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často musely vynutit bojem s bolševiky.
Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského,
štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku),
ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná
rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a
několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.
Cílem Legiovlaku je zaujmout především nejmladší generaci, a proto mohou táborové,
oddílové či jiné zájmové skupiny objednávat exkurze na http://legie100.com/legiovlak v
kolonce Rezervace prohlídky pro školy. Neobjednaným školním skupinám nelze
garantovat možnost komentované prohlídky.
-12-
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TJ Sokol Sobíňov – „A“ tým, hodnocení sezóny 2018/2019
V polovině června skončila další fotbalová sezóna. Sobíňovští fotbalisté se v třetí třídě
havlíčkobrodského okresu umístili na velmi hezkém třetím místě. Z dvaceti šesti odehraných
zápasů jsme jich čtrnáct dokázali vyhrát, čtyřikrát jsme remizovali a osmkrát prohráli. Po
podzimní části soutěže jsme byli na pátém místě se ziskem 23 bodů, na jaře jsme získali
stejný počet bodů a v celkem vyrovnané tabulce to stačilo na posun o dvě místa vzhůru.
Celkových 46 bodů znamená rekordní bodový zisk po sestupu z okresního přeboru,
dosavadním maximem bylo 45 bodů z první „posestupové“ sezóny 2012/2013. Absolutním
rekordem samozřejmě i nadále zůstává 62 bodů, které jsme získali v sezóně, kdy jsme naopak
postupovali ze třetí třídy do okresu - 2006/2007.
Sobíňov se pyšní nejlepším útokem soutěže, síť za soupeřovými gólmany jsme
dokázali rozvlnit celkem 74 góly. Ani obranná hra týmu moc nezaostávala, nejlepší obranou
soutěže se prezentoval první tým tabulky z České Bělé (31 obdržených branek), na druhém
místě této statistiky se umístil Sobíňov s 34 obdrženými brankami.
Do okresního přeboru tedy postupuje již zmíněná Česká Bělá, která vyhrála soutěž
s náskokem sedmi bodů přes Šlapanovem. Do IV. tříd sestupují týmy Libice nad Doubravou,
Hněvkovic a Veselého Žďáru. O postupujících ze čtvrtých tříd ještě není v době psaní článku
definitivně rozhodnuto.
Obecně platí už několik let, že když se sejdeme v kompletní sestavě, jsme schopni
porazit víceméně každého - viz poslední dva domácí zápasy soutěže, když jsme porazili první
Českou Bělou 5:1 a druhý Šlapanov 6:0. Občas jsme však rádi, když dáme sestavu vůbec
dohromady kvůli pracovním nebo rodinným povinnostem a podle toho pak samozřejmě
vypadají i výsledky. Třeba na hřišti sestupujícího Veselého Žďáru jsme vedli 2:0, a nakonec
prohráli 3:4. Ztratili jsme i zápas v Keřkově, zbytečně jsme přišli o body i v domácím zápase
s též sestupujícími Hněvkovicemi, kdy jsme prohráli 0:1. I když tam to byla spíš otázka
nemohoucnosti v koncovce než oslabené sestavy. Zápasem s Hněvkovicemi skončila i jedna
unikátní série domácí neporazitelnosti, kterou jsme drželi více než rok- předtím jsme na
domácím hřišti naposledy prohráli 23. 9. 2017 s týmem Habrů „B“.
Uvidíme, jestli se nám podaří tým posílit a hlavně omladit, stávající jádro týmu stárne
a už přestává stačit.
Tabulka sezóny 2018/2019
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KLUB
Česká Bělá ⇧
Šlapanov
Sobíňov
Keřkov
Habry B
Jeřišno
Havl. Borová B
Maleč
Rozsochatec B
Lípa B
Mírovka B
Veselý Žďár ⇩
Hněvkovice ⇩
Libice n. D. ⇩

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
16
14
14
14
14
13
12
11
10
10
6
8
5
3

R
7
6
4
3
3
4
6
5
6
1
9
2
4
4
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P
3
6
8
9
9
9
8
10
10
15
11
16
17
19

S
69:31
66:40
74:34
67:55
68:63
55:40
52:43
71:50
54:62
56:59
54:59
45:74
39:75
32:97

B
55
48
46
45
45
43
42
38
36
31
27
26
19
13

Statistický přehled sezóny:
Patnáct zápasů odchytal Petr Veselý, jedenáct Zdeněk Wasserbauer. Píšu to skoro
každý rok, a ani tento nebude výjimkou: oba chytali výborně a patří jim velký podíl na tom,
jak úspěšnou sezónu máme zase sebou.
Všech 26 zápasů odehrála trojice Daniel Říčan, Tomáš Štěrba a Michal Vopršal.
Pouze jednou chyběl Marek Ondráček, čtyřikrát Jára Ondráček a pětkrát Ivo Koutník. Nikdo
z ostatních hráčů neodehrál více než 20 utkání.
Nejlepší střelci sezóny 2018/2019:
1. Zdeněk Němec - 17 gólů
2. Daniel Říčan - 11 gólů
3-4. Jára a Marek Ondráčkovi - oba 8 gólů
5. Jan Hečko - 7 gólů
Kanadské bodování sezóny 2018/2019:
1. Jára Ondráček - 28 bodů (8 gólů + 20 nahrávek) v 22 odehraných zápasech
2. Daniel Říčan - 22 bodů (11+11), 26 zápasů
3. Zdeněk Němec - 20 bodů (17+3), 14 zápasů
4. Marek Ondráček - 19 bodů (8+11), 25 zápasů
5. Jan Hečko - 12 bodů (7+5), 18 zápasů
První zápas nového ročníku bychom měli hrát v druhém srpnovém víkendu, což je 10.
- 11. 8. 2019.
Aktuální zprávy můžete případně jako vždy sledovat na našem webu
http://fotbalsobinov.unas.cz/, nebo na oddílové facebookové stránce
https://www.facebook.com/tjsokolsobinov.
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům i obci za podporu během skončení sezóny.
Za TJ Sokol Sobíňov,
Daniel Říčan, Pavel Kafka

Hodnocení jarní části sezony OP starších přípravek 5+1
Jarní část sezóny pro nás začala již v lednu, kdy jsme se začali scházet pod vedením
trojice trenérů (Petr Kodým, Marek Ondráček, Boris Garaj) každé úterý a čtvrtek v tělocvičně
naší základní školy. Za poskytnutí těchto prostor chceme moc poděkovat paní ředitelce.
Začátky zimní přípravy byly s velikou účastí. Do tělocvičny jsme se pomalu už nemohli vejít,
protože chodívalo trénovat okolo deseti hráčů. Postupem času toto číslo ale klesalo až na cca
4 - 6 dětí. Jelikož letošní zima byla poměrně dlouhá, chodili jsme do tělocvičny až do konce
března. Venku jsme tedy do začátku sezóny trénovali asi jen pětkrát a určitě i to mělo vliv na
předvedenou hru a výsledky v prvních pěti utkáních, které jsme všechny prohráli při
nelichotivém skóre 6:53.
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Kluci se ovšem oklepali, herně ale hlavně bojovností a nasazením se z nich v dalších
zápasech začal stávat jeden tým a občas dokázali předvést skvělé obraty, jako například proti
Věži, kdy jsme v poločase prohrávali 1 : 4 a nakonec vyhráli 6 : 4. Radost z fotbalu a zlepšený
herní projev se ukázaly i ve zbytku sezony, kdy kluci z následujících jedenácti utkání šestkrát
vyhráli, dvakrát remizovali a třikrát prohráli, při aktivním skóre 48 : 41.
Chtěl bych jménem všech trenérů poděkovat všem klukům, kteří poctivě chodili na
tréninky i zápasy, protože se nás opravdu občas scházelo šest, takže jsme neměli ani jednoho
hráče na střídání.
Pro novou sezonu jsme museli přihlásit soutěž mladších žáků, kterou mohou hrát děti
ročníku narození 2008 a mladší. Rád bych tedy využil této příležitosti a oslovil rodiče, kteří
mají doma chlapce ale i děvčata ročníku narození 2008 - 2014. Přijďte se za námi podívat na
trénink, třeba děti začne fotbal bavit a stane se z toho pro ně koníček na celý život, tak jako
tomu je u nás. Sezona začne začátkem září, proto bychom chtěli začít trénovat zhruba od
začátku srpna. Budeme jen rádi, pokud se k nám přidají i vaše děti. Bližší info o začátku
přípravy určitě poskytne obec Sobíňov prostřednictvím informačních SMS zpráv.
Ještě jednou děkujeme klukům za krásnou sezónu a rodičům i prarodičům za podporu!
Jménem trenérů,
Marek Ondráček
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HASIČSKÉ AKTUALITY
Trénujeme, trénujeme a trénujeme… jezdíme po závodech a vyhráváme a vyhráváme
... a nebo taky ne ...
V sobotu 23. 3. proběhlo školení první pomoci na místním obecním úřadě, kterého se
zúčastnila naše jednotka. Tomuto školení předcházelo školení první pomocí pro naše
nejmenší hasiče.
Ve středu 27. 3. proběhl výcvik nositelů dýchací techniky naší zásahové jednotky.
Výcvik probíhal v ZD Maleč, kde jsme měli za úkol v místních sklepích vyhledat, za pomoci
termokamery a dýchací techniky, dvě osoby.
Výcviku jsme se zúčastnili spolu s jednotkami ze Ždírce nad Doubravou, Libice nad
Doubravou, Uhelné Příbrami, Malče,
Krucemburku Havlíčkovy Borové a
Chotěboře.
Celý výcvik vedli profesionální
hasiči ze stanice Chotěboř
6. dubna jsme se zúčastnili
prvního letošního závodu na 100. m
překážek v Jablonecké atletické hale.
V kategorii mladších dorostenek
bojovala Káťa Součková, která
bohužel po dvou smolných pokusech,
když jí nejdříve vypadla proudnice a
pak spadly hadice, skončila
předposlední. Doufáme, že si smůlu
pro letošní rok už vybrala a po
zbytek sezóny se jí bude dařit. Velmi
pěkný čas si na svých vůbec prvních závodech zaběhla Julie Šťastná. S časem 21:74 s se
umístila na 25. místě z téměř šedesátky účastníků.
V kategorii středních dorostenek bojovaly Verča Adamcová a Lucka Málková, když si
doběhly pro 32. respektive 36. místo z více než 120 závodnic. Lucka navíc ve svém doposud
nejlepším čase 20:57 s.
Péťa Adamcová si s pěkným časem 18:63 s doběhla pro celkové 7. místo v kategorii starších
dorostenek.
Dne 17. 4. se JSDH Sobíňov zúčastnila námětového cvičení ve Ždírci nad Doubravou.
Předmětem cvičení byl nově otevřený dům s pečovatelskou službou u Pikulky. Cvičení jsme
se zúčastnili společně JPO Ždírec nad Doubravou, Krucemburk a HZS kraje Vysočina,
stanice Chotěboř.
Zásahová jednotka se zúčastnila výcviku na místním Ranči 3x/D. Čekala nás prohlídka
celého objektu tak, abychom byli schopni v případě požáru zasáhnout co nejlépe. Zaměřili
jsme se na únikové cesty pro ustájené koně a jiná zvířata. Dále jsme se seznámili s tím, jak by
probíhal odchyt volně pobíhajících zvířat. Vše jsme si vyzkoušeli. Děkujeme za vstřícnost
majitelům a zaměstnancům Ranče 3x/D.
V Pardubicích se 27. dubna konaly Pardubické stovky. Závod na 4 x 100 m s
překážkami byl pro naše dorostenky úspěšný Veronika Adamcová s19,29 vteřinami zaujala
14. místo, Lucka Málková dosáhla 19,81 vteřin a také 18 místa. Káťa Součková zaujala s
21,26 vteřinami 31 místo, Julie Šťastná s 30,04 sekundami 62. místo. Závod byl pro nás
dobrou přípravou na letošní sezónu.
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28. dubna v Praze Radotíně, se konal první závod Českého poháru v běhu na 100 m
překážek. Naše jediná mladší dorostenka - Julča Šťastná zaběhla čas 22,45 s a vybojovala tím
27. místo. V kategorii střední dorostenky zaběhla Lucka Málková čas 20,31 a 25. místo s
Verča Adamcová proběhla cílovou páskou v čase 20,03 s. 17. místo.
4. května se konal 2. závod Českého poháru na 100 m s překážkami v Třebíči. Mladší
dorostenka Julie Šťastná výkonem 20,42 s obsadila 16. místo. Střední dorostenka Veronika
Adamcová za 19,93 s získala 18. místo a Lucie Málková si časem 20,42 s zajistila 26. místo.
V kategorii starších dorostenek Adéla Blažíčková vybojovala s 20,29 sekundami 13. místo a
Hana Dočekalová za 20,71 s 16. místo.
11. května oblastní kolo v požárním
sportu dospělých, kde družstva žen i
družstva mužů obsadila 1 místa. Obrovská
gratulace.
12. května se konalo oblastní kolo
hry Plamen, tentokráte tady u nás v
Sobíňově. Družstvo starších i družstvo
mladších skončilo na 1. místě a tím pádem
je čekal automatický postup na okresní
kolo do Havlíčkova Brodu.
19. května, tentokrát v Kohoutově,
se konala soutěž v požárních útocích
Závodu se zúčastnilo naše družstvo mladších, které si zde zaběhlo svůj osobní rekord v čase
19,91 s. Dívky obsadily 3. místo z patnácti soutěžních týmů. Gratulujeme.
25. května se běžel v Ostravě Český pohár, kde Péťa Adamcová obsadila v kategorii starší
dorostenky krásné 8. místo s časem 18,37 sekundy.
V brzkých ranních hodinách jsme společně odjeli do Havlíčkova Brodu Začátek
soutěže byl v 8.30, před námi byly 3 disciplíny v kategorii mladší (štafeta 4 x 60, požární
dvojičky, útoky), starší byli obohacení o dvě disciplíny navíc (útok a štafeta CTIF).Po celou
dobu nám krásně svítilo sluníčko a panovala skvělá atmosféra A jak jsme tedy dnes dopadli?
Jak družstvo starších tak i družstvo mladších skončily na 3. místech.
26. května družstvo dorostenek vyhrálo
okresního kolo v Havlíčkově Brodě a postoupilo na
Krajské kolo, které se konalo 9. 6. v Chotěboři. Vítězné
tažení jsme započali již na podzim, když jsme vyhráli
závod požární všestrannosti. Dnes jsme vyhráli
všechny disciplíny. Velkou pochvalu si zaslouží holky
hlavně za disciplínu 100 m, když jsme se v součtu pěti
časů dostali pod 98 vteřin.
31.5. se konala Velká cena Železných hor v nočním
útoku,naše ženy skončily na 10. místě a muži obsadili
krásné 1. místo.
9. června se naše družstvo dorostenek zúčastnilo
krajského kola požárního sportu dorostu. Soutěž pro nás
začala výborným časem 66:51 ze štafety 4x100. Závod
pokračoval disciplínou 100m překážek, kde jsme se
celkovým součtem časů 95:96 umístily opět první. Kdy
jsme všech pět časů stačily pod 20 vteřin. Péťa Adamcová
skvělým časem 17:71 celou disciplínu vyhrála.
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Testy jsme napsaly na výbornou bez jediné chybičky. Poslední disciplína, požární
útok, nám bohužel vůbec nevyšla. V celkovém součtu jsme skončily až na druhém místě a tím
nám opět utekl postup na MČR. I tak si holky zaslouží pochvalu za velikou bojovnost a
předvedené výkony.
22. června se ženy a muži ze Sobíňova zúčastnili Okresního kola soutěže v požárním
sportu v Havlíčkově Brodě. Celkem přijelo 7 družstev žen a 7 družstev mužů. Každý náš
závodník ze sebe vydal své maximum a díky tomu si z Havl. Brodu odvážíme dvě skvělé
umístění! Ženy skončily na 2. místě muži na bramborovém 4. místě. Gratulujeme
29. června se koná již tradiční pohádková stezka. Zveme všechny, aby se přišli podívat
na pohádkové postavy a zkusili si splnit jejich úkoly na stanovištích. Čekáme na vás od 13:30
hodin před pohádkovou branou na Letním parketě..
Za SDH Sobíňov Petra Matalíková
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Poruchy veřejného osvětlení

V obci Sobíňov je 119 bodů pouličního
osvětlení. Není v silách obce 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 červenci pan Miloslav Štěrba
v srpnu pan Zdeněk Chmelík
v září paní Blanka Vomelová
75 let oslaví v červenci pan Rudolf Hochman
v srpnu paní Laduše Stará
80 let oslaví v červenci paní Libuše Křivská
Blahopřejeme
Narození
Alena Krejčíková
Úmrtí
Blahoslav Ležák
Marie Kudláčková
Čest jejich památce.
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