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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
Blíží se konec roku, a proto se pokusím v krátkosti shrnout letošní práce, které se
povedlo v Sobíňově zrealizovat.
Hned ze začátku roku se povedla opravit kamenná zeď u požární nádrže u"Vzoru".
Bohužel přes suché počasí, které u nás panuje již druhý rok, nenateklo do nádrže takové
množství vody, jaké jsme předpokládali. Doufám, že se tato situace s nadcházející zimou a
jarem brzy napraví. V květnu proběhla oprava výtluků a spár na komunikacích po obci.
Pískem a drtí byla opravena cesta za kostelem, která bohužel není v našem vlastnictví. Tato
situace by se měla napravit v rámci směn pozemků při pozemkových úpravách, které u nás
pravě probíhají. V červnu byl zakoupen nový mulč k traktoru, díky kterému se lépe udržuje
okolí cest, naučné stezky a ploch, které se udržují jednou až dvakrát do roka. Největší
stavební akcí je výstavba "Bezpečných a bezbariérových chodníků v Sobíňově". Bohužel se
vyskytly okolnosti, které nám neumožnily celé dílo dokončit v předpokládaném termínu,
proto se termín dokončení posouvá do první třetiny příštího roku. Dopravní omezení, které je
zde v současné době nainstalováno, bude odstraněno do 15. prosince.
I na příští rok je plánována celá řada, nejen stavebních akcí. Na jaře bychom chtěli
zrealizovat výstavbu veřejného osvětlení podél cesty na Hlínu, na kterou již máme stavební
povolení. Dokončujeme projekty na výstavbu vodovodu a kanalizace na Hlínu, pro
rekonstrukci povrchu hřiště v "Pískových", pro rekonstrukci komunikace na "Nové čtvrti",
pro revitalizaci hřbitova a přilehlého parku. Všechny tyto záměry jsou podmíněny získáním
dotací, o které jsme připraveni žádat. Je naplánována výměna oken a zateplení stropu v
mateřské škole. Plánujeme opravit komunikaci od křižovatky u "Vzoru" až po Ondráčkovi.
Toto je jen stručný výčet plánovaných stavebních akcí pro rok 2017. Určitě se budu snažit
vlastní realizaci jednotlivých záměrů blíže popsat v některém příštím vydání novinek.
Vím, že všechno ještě dlouho nebude tak, jak bychom si všichni přáli, ale věřím, že s
postupem času se spousta věcí napraví. Sobíňov je díky Vám krásná, čistá obec s bohatým
společenským životem.
Před sebou máme vánoční svátky plné radosti a očekávání. Přeji Vám všem šťastné
prožití svátků vánočních a do nadcházejícího roku 2017 přeji hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a dobré pohody.
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Miloš Starý

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 5. 10. 2016
K bodu 1) Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
Všechny úkoly jsou průběžně plněny.
K bodu 2) Možnost koupě LV 269
Zastupitelstvo obce Sobíňov pověřuje starostu k jednání o možném nákupu LV 269.
PRO 7 PROTI
0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 3) Rozpočtová opatření číslo 7 a 8.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření číslo 7 a 8.
PRO 7 PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
K bodu 4) Různé
-

Žádost MS Sobíňov o dar ve výši 15.000,- Kč
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje dar ve výši 15.000,-Kč pro MS Sobíňov
PRO
7 PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Zpracován projekt na opravu cesty od čp. 186 po čp. 207
Oprava pískovcových křížů dokončena.
Projekt na přestavbu hasičárny – v příštím roce nebude vypsána dotace.
Starosta informoval o průběhu pozemkových úprav.
Výstavba chodníků podél hlavní silnice zahájena.
OZV o rušení nočního klidu – bude projednána s Bc. L. Dvořákovou
Revitalizace hřbitova – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním o odkupu
pozemku od p. Cingrošové u hřbitova a zadáním zpracování projektu na revitalizaci
zeleně u hřbitova.
PRO
7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

-

Nákup spoluvlastnického podílu LV 668 v k.ú. Sobíňov. Zastupitelstvo obce
Sobíňov schvaluje nákup spoluvlastnického podílu na LV 668 v k. ú. Sobíňov.
PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

-

Starosta informoval : o možnosti dotací na zateplení ZŠ a MŠ
: o práci Centra společných služeb
: o Podoubravském víceboji
Pozvánky : 13. 10. 2016 od 17:00 hod. beseda Liběcká stezka
22. 10. 2016 od 13:30 hod. Výtvarné dílny
29. 10. 2016 od 11:00 hod. Hubertova jízda

-

Zasedání zastupitelstva obce 9. 11. 2016
K bodu 1) Kontrola úkolů z minulého zastupitelstva
Všechny úkoly jsou průběžně plněny.
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Od 18:15 přítomen Ing. Daniel Říčan
K bodu 2) Návrh rozpočtu obce Sobíňov na rok 2017
Starosta předložil návrh rozpočtu na rok 2017, který bude zveřejněn na úřední desce a na
příštím zasedání zastupitelstva projednán a schválen.
K bodu 3) Rozpočtový výhled na období 2018-2019
Starosta seznámil s rozpočtovým výhledem na roky 2018-2019. Po jeho zveřejnění na úřední
desce bude na příštím zasedání projednán a schválen.
K bodu 4) Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 1/2016
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje OZV č. 1/2016 o regulaci hlučných činností.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
K bodu 5) Obecně závazná vyhláška obce Sobíňov č. 2/2016
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůPRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
K bodu 6) Jmenování inventarizační komise
Starosta navrhl na funkci předsedy inventarizační komise pana Marka Ondráčka a členy
inventarizační komise Ing. Daniela Říčana, Vratislava Vorala a Vlastu Málkovou. Jiný návrh
nebyl podán. Zastupitelstvo obce Sobíňov volí předsedou inventarizační komise pana Marka
Ondráčka a členy Ing. Daniela Říčana, Vratislava Vorala a Vlastu Málkovou.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
K bodu 7) Různé
- Rozpočtová opatření č. 9
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 9.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
-

Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Sobíňov na rok 2017
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Sobíňov včetně závazných
ukazatelů.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0

-

Nabídka poradenských služeb v rámci programu OPŽP – Vodovod a kanalizace
Sobíňov – Hlína.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje nabídku firmy IPI s.r.o. v rámci projektu
Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0

-

Nabídka poradenských služeb v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova- Obnova a údržba hřbitova a přilehlé infrastruktury.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje nabídku firmy IPI s.r.o. v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci projektu Obnova a údržba hřbitova a
přilehlé infrastruktury.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
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-

-

Nabídka poradenských služeb v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova – Oprava místní komunikace Sobíňov.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje nabídku firmy IPI s.r.o. v rámci podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova v rámci projektu Oprava místní komunikace
Sobíňov.
PRO
9
PROTI
0
ZDRŽEL SE
0
Žádost o umístění pouťových atrakcí manželů Spilkových v roce 2017
Zastupitelstvo obce Sobíňov souhlasí s umístěním pouťových atrakcí manželů
Spilkových na prostranství u rybníčka v roce 2017.
PRO
9 PROTI
0
ZDRŽEL SE
0

Starosta informoval : o možnosti úsekového měření rychlosti v Sobíňově
: o záměru vypracovat studii na přestavbu KD
: o výstavě Bez stromečku nejsou Vánoce
: o plánovaných předvánočních akcích

Hluk v obci
Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhých peripetiích, konzultacích s odborníky a
kompetentními osobami se v zastupitelstvu zrodila vyhláška, která reguluje alespoň z části
hluk v naší obci.
Je to již pár let zpátky, kdy čas od času podávám v zastupitelstvu návrh na omezení
hluku v obci.
Teprve v současnosti jsme našli společnou řeč a také možnost, jak alespoň částečně
omezit hluk o víkendu. Je to sice pouze na neděli, ale nemusí pršet, jen když kape. Určitě nás
bude většina vděčna za jakékoli zklidnění a pohodový odpočinek po namáhavé práci alespoň
o nedělích.
Vyhláška bude platit od příštího roku a celé zastupitelstvo doufá, že si naši občané i
chalupáři vezmou nedělní klid v obci za svůj, upozorní i své okolí, které tuto vyhlášku
nemuselo číst, a společně si užijeme klidné neděle.
Samozřejmě se nikomu nebrání, aby i v sobotu skončil o nějakou tu minutu dřív a
v klidné atmosféře bez hluku si každý mohl opéct něco dobrého na ohýnku nebo jen tak na
sluníčku odpočívat při hezké knížce.
Přeji všem krásné Vánoce, dobré zažití nové vyhlášky a na jaře pohodu a klid alespoň
o nedělích.
V. V.

Nepořádek
Trápí nás neustálý nepořádek v autobusové čekárně, v čekárně na nádraží, u nového
zastavení na hrázi, u kostela, za hřbitovem a v poslední době i na dětském hřišti. Všude se
povalující lahve od piva a alkoholu, krabičky a nedopalky od cigaret a pet lahve. Myslím, že
to není zrovna pěkná vizitka naší obce. Je smutné, že to není záležitost diskoték pořádaných v
kulturním domě, na které se to svádělo, ale na svědomí to má místní omladina. Nevadí nám,
že se na těchto místech scházejí, ale vadí nám věčný nepořádek, který po jejich návštěvě
zůstává. Podle zákona je konzumace alkoholu a cigaret na veřejných prostranství nástupišť a
na dětském hřišti zakázáno. Pokud se nepořádek bude objevovat i nadále, předáme celou věc
policii popřípadě sociálním pracovníkům.
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Svoz odpadu
V nejbližších dnech zaregistruje skoro každý z nás změnu firmy, která pro naši obec zajišťuje
svoz odpadu. K 31.12.2016 končí po 25 letech svou činnost společnost ODAS ze Žďáru nad
Sázavou. Od 1.1.2017 bude tuto službu provádět firma AVE Vysočina, která vznikne
sloučením společností ODAS a AVE CZ. Nejdůležitější je, že cena za svoz odpadu zůstává
stejná, tak že i nadále budeme vybírat 410,- Kč za trvale žijícího občana a 410,- Kč za
rekreační objekt.
OÚ

Sobíňov, zahájení adventu ve škole
Rok se s rokem sešel a zase je tady předvánoční a vánoční čas.
Vánoční čas začíná jako už po tisíciletí adventem a tento advent musí mít nějaké
důstojné zahájení.
Dnes si ho každá obec sice upravuje k obrazu svému, ale určitě se nějaké zvyky
nemění.
U nás v Sobíňově si již několikátým rokem neumíme začátek adventu představit bez
dětského vystoupení ve škole a mini trhů, které po tomto vystoupení následují.
Sešlo se nás jako vždy velké množství a všichni jsme si vystoupení našich žáků pod vedením
šikovných učitelek moc užili.
Dokonce, když jsme se šli podívat do tříd, byl jsem zkoušený ze psaní písmen, což si
nikdo z nás už určitě pořádně nevzpomene, jak se které písmeno píše.
Já jsem měl napsat psací G a Y, a řeknu Vám, že to dalo trochu vzpomínání, než jsem
napsal něco alespoň vzdáleně podobného.
Byl jsem hned oznámkován, a nemusím se ani moc stydět, dostal jsem ze psaní
dvojku.
Schválně si zkuste sami vzpomenout, jak se které písmeno píše.
Po prohlídce školy jsme si šli něco vybrat na trhy, a jelikož tam byly samé krásné,
doma dělané věci, tak jsme tam samozřejmě i něco utratili.
Venku jsme si pochutnali na výborné klobáse a svařáku, který připravili tatínkové
našich žáků a moc spokojeni s krásným zahájením adventu, jsme odešli domů k rodinnému
krbu.
Přeji všem krásný a pohodový advent bez zbytečného spěchu, hodně lásky mezi
nejbližšími a i celkově se mějme rádi, protože svět je krásné místo k žití.
V. V.

Tělesně postižení děkují za podporu
Chotěbořská místní organizace tělesně postižených chce v následujících řádcích
občany Chotěbořska seznámit se svou činností, na kterou některé zdejší obce ze svého
rozpočtu přispívají, a těm za ni poděkovat. Organizace zahrnuje mimo tělesně postižené také
ostatní zdravotně hendikepované; jejich život by byl bez vnější pomoci silně omezen.
Místní organizace tělesně postižených zajišťuje společné zájmy svých členů bez ohledu na
politickou či jakoukoli jinou orientaci. Hájí jejich specifické potřeby, které jsou skutečně
odlišné od potřeb zdravých lidí.
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Organizace je iniciativním, poradním a dohlížecím orgánem v oblasti týkající se
sociální problematiky, legislativních návrhů vztahujících se k zdravotně postiženým občanům
právě na základě znalosti prostředí, ve kterém tito lidé žijí. Zajišťuje jim podle svých
možností také potřebné služby a péči v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využívání
volného času včetně zprostředkovatelské činnosti. Stará se také o sociálně právní poradenství,
rehabilitační plavání, rekondice, kompenzační pomůcky atd. Spolupůsobí při zajišťování
bezbariérové výstavby a zlepšení životního prostředí pro osoby s omezenou schopností
pohybu. Spolupracuje s občanskými sdruženími, státními orgány, ale i s jednotlivci. V tom
všem je pevnou součástí systému péče o občany a také jako taková je Organizace tělesně
postižených podporována ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních
věcí.
To všechno by nestačilo, a proto je organizace vděčna všem, kteří její činnosti ve
všednodenním životě pomáhají. Je přeci známo, že každá nezisková organizace funguje tak
dobře, jak dobře je podporována svým okolím. A to se na Chotěbořsku daří. Město Chotěboř
dotuje činnost organizace ze svého rozpočtu. Z letošního většího přídělu mohla organizace
pro své členy zajistit rehabilitační plavání v havlíčkobrodském bazénu. Postižení spoluobčané
si velice váží příspěvku, který každoročně poskytují zastupitelé města Ždírec nad Doubravou,
městyse Krucemburk a obce Sobíňov. Letos byl ve Ždírci a v Sobíňově
vyšší než obvykle a tak bylo možné zorganizovat zájezd, který si mohli
dovolit i sociálně slabší občané. Navštívili tak zámek Slatiňany
s muzeem koní, seznámili se s výrobou vánočních ozdob v Horním
Bradle a s výrobou piva v chotěbořském pivovaru. Při společném
obědě si účastníci zájezdu (ten si samozřejmě hradili sami z vlastních
prostředků), pochvalovali krásně strávený den. Protože ještě nějaké
prostředky zbyly, vystačí to i na listopadovou návštěvu jihlavského
divadla. Bez příspěvku výše jmenovaných tří zastupitelstev by byli staří
a nemocní lidé ochuzeni o některé radosti života, a za to jim patří
poděkování.
Štefan Job, předseda MO STP Chotěboř

TJ Sokol Sobíňov - hodnocení podzimní částí sezóny 2016/2017
III. třída mužů
Před rokem jsem touto dobou psal o tom, jak fotbalový Sobíňov špatně začal podzimní
část sezóny a jak se podařilo větší počet bodů nasbírat až u jejího konce. Letos to bylo přesně
naopak- nejlepší začátek podzimu za poslední roky, ucházejí střední pasáž a utrápená
koncovka se čtyřmi prohrami v řadě.
Ale vezmeme to pěkně popořadě. První tři kola podzimu přinesla Sokolu devět bodů a
úctyhodné skóre 13:0. Skvělou střeleckou efektivitu odnesli postupně vysokými prohrami
Šlapanov (5:0), Maleč (4:0) a Lípa "B" (4:0). Poté sice přišla ve velmi oslabené sestavě
vysoká prohra v Nové Vsi u Světlé n. Sázavou (1:6), ale na dobrý začátek sezóny fotbalisté
hned dokázali navázat domácí výhrou nad Leštinou "B", kde jsme sice herně lehce zaostávali,
ale na góly vyhráli 2:0. Domácí bezbranková remíza s tou dobou neporaženým Jeřišnem ještě
neznamenala žádnou velkou komplikaci, prohra na hřišti Věžnice "B" už ale moc vhod
nepřišla. Vísku jsme pak doma jednoznačně přejeli poměrem 5:1, v Dolním Městě uhráli
remízu 2:2 a se sedmnácti body jsme tou dobu okupovali třetí místo tabulky. Největším
podzimním "průšvihem" se pak ale stal domácí zápas s rezervou Havlíčkovy Borové.
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Zápas jsme herně ovládali, během utkání jsme šli snad pětkrát sami na gólmana a měli
i další šance, ale poměrně kuriózním gólem z předposlední minuty jsme nakonec prohráli 1:2.
Určitá deka z této porážky na nás pak vydržela až do konce sezóny, kdy jsme nejdříve dvakrát
jasně podlehli lídrům tabulky s postupovými ambicemi- tj. "C" týmu Havlíčkova Brodu a
Hněvkovicím. V posledním kole jsme pak i přes zlepšený výkon nestačili na Českou Bělou.
V celkovém součtu Sobíňov za první polovinu soutěže získal 17 bodů, což ho řadí na osmé
místo tabulky při aktivním skóre 28:26. Loni jsme pro porovnání měli bodů 16, skóre 21:23.
Třetí třída bývá každoročně poměrně vyrovnaná, ale letos je to opravdu extrémní. V popředí
tabulky jsou totiž odskočené dva týmy- pro postup si nespornou fotbalovou kvalitou jasně
jdoucí Havlíčkův Brod "C" a v případnou možnost druhého postupujícího doufající
Hněvkovice, za nimi je to ale už zcela otevřené. Třetí Dolní Město totiž získalo 20 bodů,
poslední tým tabulky Leština "B" jich má 12, tudíž je v osmi bodech namačkáno všech
dvanáct zbývajících týmů. Jakákoliv série povedených či naopak nezdařených zápasů bude
tedy znamenat velké posuny tabulkou. Při celkem velké pravděpodobnosti, že bude tentokráte
sestupovat více týmů, tak čeká na všechny náročné a zajímavé jaro.
Píšu to už poněkolikáté za sebou, ale prostým faktem je, že kostra týmu stárne,
stabilních mladých hráčů nepřibývá a s tím, jak všem naskakují i například rodinné povinnosti
je potřeba tým trochu okysličit a posílit. Doufejme tedy, že se Sobíňovu přes zimu podaří
přivést či objevit nějaké nové tváře, neboť současný počet aktivních hráčů není dostatečný a v
mnoha zápasech se sestava doslova lepila na poslední chvíli. Hlavním cílem pro druhou
polovinu soutěže samozřejmě zůstává záchrana třetí třídy i pro příští sezónu. Do jara je ale
ještě daleko, teď nás všechny čeká dlouhá zimní přestávka, druhá polovina fotbalových
soutěží začne jako vždy až na přelomu března a dubna 2017.
Statistika
Při všech třinácti zápasech se na hřišti či aspoň minimálně na lavičce objevili Jan
Hečko, Michal Vopršal a Ivo Koutník. Dvanáct startů mají Petr Veselý, Ondra Starý, Viktor
Starý, Tomáš Štěrba.
Před sezónou na poslední chvíli tým posílil zkušený Ladislav Pfeffer, který se ale
bohužel zranil a značnou část sezóny tak promarodil- přesto stihl nastoupit v šesti zápasech.
První start v mistrovském zápase si připsal na konto v zápase s Hněvkovicemi Lukáš
Valoušek. Na hřišti či alespoň na lavičce museli vypomáhat i David Vrána, Jára Brabec a
Tomáš Dočekal.
Kanadské bodování:
1. Tomáš Zrzavý- 10 gólů + 3 asistence = 13 bodů v 11 zápasech
2. Viktor Starý- 3 + 5 = 8 bodů / 12 zápasů
3. Marek Ondráček- 1 + 6 = 7 bodů / 9 zápasů
4. Jan Hečko- 5 + 1 = 6 bodů / 13 zápasů
5.-7. Dan Říčan (3+2/9z), Ondra Starý (1+4/12z), Pavel Kafka (3+2/6z), všichni 5 bodů
Nejlepší střelci:
1. Tomáš Zrzavý- 10 gólů
2. Jan Hečko- 5 gólů
3-5. Dan Říčan, Viktor Starý, Pavel Kafka- všichni 3 góly
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#

KLUB

Z

V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Havl. Brod "C"
Hněvkovice
Dolní Město
Jeřišno
Víska
Věžnice "B"
Nová Ves u Sv.
Sobíňov

13 11 1 1 55:20 34
13 9 1 3 33:21 28
13 5 5 3 33:27 20
13 6 2 5 18:17 20
13 6 1 6 41:35 19
13 5 3 5 25:35 18
13 5 2 6 38:36 17
13 5 2 6 28:26 17

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Česká Bělá
Šlapanov
Lípa "B"
Maleč
Havl. Borová "B"
Leština "B"

13
13
13
13
13
13

4
5
4
4
3
4

R P

4
0
3
3
3
0

5
8
6
6
7
9

S

24:23
23:29
26:40
19:34
21:30
19:30

B

16
15
15
15
12
12

Okresní přebor mladších žáků 5+1, sk. A
Po letních prázdninách se rozjel další ročník soutěže mladších žáků 5+1, do kterého
jsme vstupovali s mírnou nejistotou, zda vůbec dáme dohromady dostatečný počet dětí. Po
jaru nás totiž opustili čtyři hráči, kteří tvořili několik let základ týmu. Během léta se ale
naštěstí k týmu přidali tři nováčci, kteří se pravidelně zapojovali do tréninků a poté i do
zápasů. První dva zápasy se nám podařilo vyhrát a to děti poměrně navnadilo a povzbudilo.
Pak už sice do konce soutěže nevyhráli ani jednou, ale to není vůbec důležité. Hlavní pro nás
trenéry a děti je to, aby měli všichni radost ze hry a přitom se ještě něco naučili. Záměrně
nezveřejňuji ani počet vstřelených a obdržených branek, protože jak už jsem napsal, nemělo
by to být pro nás trenéry a rodiče rozhodující. Věřím, že klukům a holkám vydrží elán a
zdraví i nadále a že se i do budoucna budeme dál scházet na fotbalovém hřišti. I
v jarní části soutěže poměříme své síly s následujícími týmy: Věžnice, Keřkov, Štoky,
Česká Bělá, Libice nad Doubravou, Havlíčkova Borová, Dlouhá Ves a Šlapanov.
Za TJ Sokol Sobíňov děkujeme všem fanouškům a sponzorům za
podporu, přejeme všem klidný a pohodový konec roku 2016, a samozřejmě též
úspěšný start do roku 2017.
Pavel Kafka, David Vrána, Daniel Říčan

HASIČSKÉ AKTUALITY
Hasičská sezona se nám přiblížila ke svému konci, ale nezahálíme a dále se snažíme
trénovat.
1.10 jsme se zúčastnili branného závodu všestrannosti v Habrech a musím podotknout
že letošní závod byl opravdu úspěšný.
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Družstvo dorostenek 1. místo. Dorostenci jednotlivci Lukáš Adamec 3. místo, Radek Klusoň
5. místo, Zbyněk Klusoň 13. místo. Družstvo starších A 8. místo, družstvo straších B 18.
místo a družstvo mladších A 17. místo.
Hasičská louka nezahálí. Děvčata zde pravidelně trénují na závody jednotlivců na 60
metrů s překážkami.
2.10 jsme svoje dovednosti ukázali na Hlinecké šedesátce. Děvčatům se myslím velice
dařilo a všechny předvedly krásné výkony. Petra Adamcová opět nejela domů s prázdnou a
obsadila 3. místo, Lenka Titzová obsadila 12. místo, Veronika Adamcová 24. místo, Hana
Dočekalová 30.místo a Adéla Blažíčková 37. místo.
13.11 jsme odjeli do sportovní haly Otakara Jandery v Praze na další závod Memoriál
Marty Habadové. Jednalo se o druhé kolo Českého halového poháru v závodu jednotlivců na
60 m s překážkami. Barvy Sobíňova zde hájily čtyři děvčata. Nutno dodat že celkový počet
závodnic byl opravdu velký. Poslední startující měla startovní číslo 230 a naše dívky si
odvezly krásné umístění a cenné body do dalšího kola. Petra Adamcová obsadila 10. místo s
časem 13:20, Hana Dočekalová 24. místo s časem 13:62, Adéla Blažíčková 38. místo s časem
14:03 a Veronika Adamcová 56. místo s časem 14:49.
Na trénování jsme měli pouhé dva týdny a čekala na nás nově rekonstruovaná hala v
Ostravě.
26.11 jsme časně ráno vyrazili do Ostravy na poslední kolo v halovém poháru v běhu
jednotlivců na 60 metrů s překážkami. Nervozita by se dala krájet, ale dívky měly nervy
pevné jako kotevní lana a všechny podaly perfektní výkony. Veronika Adamcová obsadila 66.
místo, Hana Dočekalová 34. místo Adéla Blažíčková 32. místo a Petra Adamcová 8. místo.
Díky tomuto super umístění postoupila Petra do soutěže O pohár Ostravsko-Beskydských
šedesátek, kde se probojovala do finále a tam obsadila super 4. místo.
Konečně výsledky celého halového poháru pro rok 2016 : Veronika Adamcová se
celkově umístila na 63. místě, Adéla Blažíčková na 67. místě (nebyla na závodě v Jablonci.)
Hana Dočekalová obsadila 42. Místo se 7. body (také nebyla na závodě v Jablonci.), Petra
Adamcová obsadila celkově krásné 6. místo se ziskem 69. bodů. Celkově se tohoto
pohárového klání zúčastnilo více jak 300 závodnic... Do celkového pořadu promluvila i Lenka
Titzová, která ovšem nebyla na závodech v Praze a Ostravě a skončila celkově na 167. místě.
Myslím, že se mnou budete všichni souhlasit, že zakončení letošní sezony s takovými to super
výsledky je krásné a já musím ještě jednou všem účastníkům závodů, které jste letos
absolvovali moc a moc poděkovat....
Všem bych chtěla popřát zasloužený odpočinek a načerpání mnoho sil do následujícího roku.
Prožijte pokud možno co nejkrásnější a nejklidnější vánoce a do Nového roku 2017 Vám přeji
jen to krásné..
za SDH Sobíňov Petra Matalíková

-9-

Z naší školy

Vážení občané,
26. 11. 2016 se ve škole konal již tradiční „Advent“ – zahájení čekání na
Ježíška, spojené s vystoupením dětí naší školy a tradičními mini trhy a
občerstvením.
Každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na přípravách a provozu –
DĚKUJI.
Jedná se o rodiče, kteří pekli, rodiče, kteří pomáhali, rodiče, kteří prodávali a
přispěli do „školní kasy“.
Dále chci poděkovat „chlapům“, kteří se ve stánku starali o to, abychom měli
co jíst a pít.
Panu starostovi a panu Halamovi, kteří také pilně pomáhali a nosili,
stěhovali a hráli
Zaměstnankyním školy – DĚKUJI za čas, který jste strávily přípravou na
Advent, pečením, nacvičováním programu, zdobením, stěhováním a zvládáním
chaosu.
Dětem – které byly báječné. Přišly, zpívaly a recitovaly a nás všechny dojaly.
Ještě jednou – DĚKUJI a přeji klidné svátky.

JM.

Peníze, které jsme touto akcí vydělali, použijeme na školní výlet do Prahy, kam
pojede 1. – 5. ročník.
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ADVENT UŽ JE ZASE TADY
Rok s rokem se sešel a doba před Vánocemi, která se nazývá ADVENT je zase tady.
Je to období, kdy světla ubývá. Je to čas nekonečných večerů, dlouhých nocí, kdy nám
meluzína pořádá závody okolo našich domovů. Rádi si přisvěcujeme, ale na světlo ze
stromečku, i když je tlumené – nic nemá. Barevné ozdoby, svíčky různého druhu nebo
rozpustilé prskavky- to vše k Vánocům neodmyslitelně patří. Dříve než k nám přišly
stromečky v 19. století, stavěly se různé betlémy. Tvůrcem této tradice byl ve 13. století svatý
František z Asisi, jenž roku 1223 inicioval první živý betlém v malé jeskyňce navrchu
Greccio v Itálii. Zvyk se rychle ujal a rozšířil se díky františkánským mnichům. Nejdříve do
kostelů a posléze do samotných domovů.
Vánoční stromek v sobě ukrývá tajuplné vánoční kouzlo, jemuž snadno podléhají jak
dospělí, tak děti.
Jedna ze zmínek tvrdí, že stromek pochází z roku 1570 z brémské kroniky, kdy
v cechovní budově stál ozdobený stromeček určený k obveselení dětí. Zvyk přešel
z německých zemí až k nám. Zdomácněl u nás až ve výše zmíněném 19. století.
Letos jsme období adventu připravili ve školní budově. Vstupní místnost, která je
zároveň šatnou není velká, takže se vystoupení s vánočními básničkami a písničkami konalo
rovnou dvakrát. Kdo už do kostela chodí, mohl se podívat teď pro změnu zase do školy.
Nutno podotknout, že mnozí z návštěvníků toho využili. Skalní návštěvníci už věděli, jak na
to. Dole před školu si koupili horký nápoj a dali párek nebo vánoční štolu. Hospodyně si
zašly pro výzdobu na stůl, svíčku nebo jiný drobný dárek. Milovníci cukroví si odnesli
domácí cukroví, což patří ke dlouhodobé tradici. A věřte mi, že je to moc hezká tradice.
Všichni ve svornosti popili víno a poklábosili o tom, co měli na srdci.
Jen ti nejodvážnější došli až do druhého patra, kde byli podrobeni zkoušení z - čtení,
psaní a někteří museli dokonce i počítat. Jiní váhali nad psaním psacích písmen, jiní
vzpomínali, že některá písmena se dnes už píšou jinak. Ze začátku se báli k tabuli přijít blíže,
ale pak jim cosi blýsklo v očích a už byli u tabule. Z prvotního ostychu nakonec u tabule psalo
sedm nových žáků. Pochvalovali si křídy a zmínili, že je škoda, že se dnes už ručně tolik
nepíše.
Naprosto bych vyzvedla matematické dovednosti. Zkoušen byl každý, kdo jen trochu
projevil zájem .
Předmětem našeho bádání byly zlomky, slovní úlohy a římské číslice. Moc se mi
líbilo, že i starší ročníky zdatně počítaly, jako o život. Zejména starší dámské trio by se
nemuselo za svoje znalosti stydět. Akce proběhla v uvolněné atmosféře a někteří dospělí
odcházeli v dojetí.
A tak nezbývá než popřát všem lidem dobré vůle- všechno nejlepší, hodně zdraví a
nějakou tu radost v podobě dárku. Otevřete svá srdce i těm, kteří to potřebují, aby nám tady
na tom světě bylo aspoň chvíli dobře.
Mgr. Voráčková
Těšíme se na Ježíška
Rok utíká jako voda, nejen ten kalendářní, ale také školní. Tři měsíce
jsou za námi a my jsme v mateřské škole prožili spoustu zajímavých zážitků
a naučili se mnoho nových poznatků, básniček či písniček.
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Našli jsme samozřejmě kamarády a zvykli si na prostředí bez rodičů. V průběhu těchto
měsíců proběhlo také několik akcí. Děti se například učily správné
výtvarnou techniku nazvanou Enkaustika. Od října mohou děti z mateřské školy navštěvovat
taneční kroužek s paní Večeřovou.
Velikou pochvalu má ode mne pět odvážných slečen, které se zúčastnily Noci duchů.
Po společném večerním průvodu a večeři si prošly
stezku odvahy v základní škole a uložily se
k nočnímu spánku v mateřské škole.

V posledním měsíci tohoto roku navštíví mateřskou školu Mikuláš, anděl a čerti.
Proběhne celorepubliková akce „Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi“ na místním hřišti.
Pokud nám počasí dovolí, navštívíme kino ve Ždírci nad Doubravou a samozřejmě přijde
Ježíšek, na kterého se již nyní moc těšíme.
I Vám přeji krásné a klidné vánoční svátky. Hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví
v celém novém roce 2017.
Daniela Zvolánková, DiS.
vedoucí učitelka MŠ

Vážení a milí,
pohled z okna na zasněžený Sobíňov nám všem připomene, že do Vánoc skutečně už
zbývá jen „pár dní“ – dovolte mi prosím proto popřát všem rodičům dětí ze školy a školy,
všem zaměstnancům školky a školy, panu starostovi a občanům Sobíňova, ať je to čekání na
Ježíška pohodové, bez zbytečného stresu a shonu a ať celé svátky prožijete ve zdraví.

J. Málková
ředitelka
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Obec Sobíňov
pořádá
v sobotu 4. února 2017

Lyžařský přejezd a turistický pochod

Zimním

Podoubravím

MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA – 23. ročník

Trasy:
20 km – Sobíňov, Ždírec n/D, Krucemburk, Štíří Důl, Nové Ransko, Sobíňov
10 km – Sobíňov, Ždírec n/D, Pobočenský rybník, Nové Ransko, 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
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Zastupitelstvo obce Sobíňov
Vás srdečně zve na
XIX. zpívání u vánočního stromu.
V sobotu 24. prosince 2016 od 22:00
na sobíňovské návsi

Provozní doba obecního úřadu o vánočních svátcích
Čtvrtek 22. 12.
Pátek 23.12.
Pondělí 26.12.
Úterý 27.12.

Středa 28.12.
Čtvrtek 29.12.
Pátek 30.12.
Pondělí 2.1.

7:00 - 15:00
zavřeno
zavřeno
7:00 - 9:00

7:00 - 9:00
7:00 - 9:00
7:00 - 9:00
7:00 - 17:00

Jízdní řády
V neděli 11. prosince 2016 vyjde v platnost změna
jízdních řádů (autobus i vlak). V tištěné podobě budou k
dostání od středy 14. prosince 2016 na Obecním úřadě.

Obec Sobíňov a SDH Sobíňov
Vás srdečně zvou
na
31. Obecní (maškarní) ples
Dne 4. března 2017 v KD Sobíňov
Hudba: AMIX
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Reflexní pásky pro obyvatele Sobíňova.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na akci Bezpečná Vysočina
na nákup reflexních pásek pro obyvatele Kraje Vysočina. Reflexní
pásky splňují požadavky na optické vlastnosti určené k nošení, připevněné nebo nošené
osobami a určené k neprofesionálnímu použití. Reflexní pásky si může každý občan
Sobíňova vyzvednout v kanceláři OÚ Sobíňov.
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Prodej vánočních stromků bude probíhat
od pondělí 12. prosince 2016 od 8:00 hod. v areálu
letního parketu.
K prodeji v letošním roce bude smrk obecný.
Cena vánočních stromků bude 50,- Kč.

Obecní úřad a zastupitelstvo obce Sobíňov
Vám přeje
příjemné prožití svátků vánočních,
hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Životní jubilea
70 let oslaví v únoru
v březnu

pan Jaroslav Jelínek
pan František Hamerník

80 let oslaví v únoru

pan Viktor Starý

Blahopřejeme
Úmrtí
27. 9. 2016 Libuše Ondráčková
Čest její památce
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Novinek je 17.3.2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobíňovské novinky
Uzávěrka příspěvků byla 28.11.2016
Vydává Obecní úřad Sobíňov
Redakční rada: M. Starý, V. Málková, B. Krčová, F. Starý
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