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12/2018
ZDARMA

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři
V úvodu tohoto čísla Sobíňovských novinek, bych chtěl poděkovat vám všem, kteří
jste odevzdali svůj hlas v letošních komunálních volbách, členům současného zastupitelstva
obce Sobíňov. Věřím, že i nadále budeme společně spolupracovat a vytvoříme podmínky pro
pohodový a krásný život v Sobíňově. Proto jsme vás oslovili pomocí ankety, ve které můžete
vyjádřit své náměty a připomínky pro další rozvoj obce. Vyplněné anketní lístky prosím
odevzdejte do 4. ledna 2019 na obecní úřad.
V podzimních měsících byla dokončena výsadba zeleně na hřbitovech a v jejich okolí,
v areálu školy a podél cesty na "Březinku". Byly dokončeny sportovní základny a upraven
terén na hasičské louce. S blížící zimou stavební práce postupně ustávají.
Připravujeme další projekty na rekonstrukce obecního majetku. V příštím roce je naplánováno
zhotovení projektu pro celkovou rekonstrukci kulturního domu. Pokud se podaří do léta
příštího roku dokončit pozemkové úpravy, začnou projektové práce na cyklostezce do Ždírce
nad Doubravou. Chtěli bychom zpracovat studii na rekonstrukci obecního úřadu a veřejného
prostranství před ním včetně sobíňovské návsi. Musíme se připravit na celkovou rekonstrukci
veřejného osvětlení.
Bez projektových dokumentací nelze žádat o peníze z dotací. V současné době je
zažádáno o dotační prostředky na rekonstrukci kabin na fotbalovém hřišti. Hned na začátku
roku budeme žádat o peníze na generální opravu kuchyně a jídelny ve škole, na dokončení
povrchu cesty na "Sadě", na výstavbu hasičské zbrojnice a na rekonstrukci víceúčelového
hřiště v "Pískových".
V průběhu března začnou práce na výstavbě vodovodu a kanalizace na Hlínu.
Blíží se nám nejkrásnější období v roce. Přeji Vám všem krásné a pohodové svátky vánoční,
do nového roku hlavně zdraví, štěstí a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Miloš Starý
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Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce 30. 10. 2018
K bodu 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Daniela Říčana a Ing. Jaroslava Starého a
zapisovatelem pí. Vlastu Málkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Zastupitelstvo obce Sobíňov určuje ověřovateli zápisu Ing. Daniela Říčana a Ing. Jaroslava
Starého a zapisovatelem pí. Vlastu Málkovou.
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 2) Schválení programu
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty – určení počtu místostarostů
- určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva
obce uvolněni (§71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
- určení způsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
odst. 2 zákona o obcích)
6) Různé
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění.
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 3) Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
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Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně hlasováním.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Žádné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaromír Moravec navrhl zvolit do funkce starosty
Miloše Starého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov volí starostou Miloše Starého.
Výsledek hlasování: PRO 8 PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (Starý Miloš)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Jaromír Moravec navrhl zvolit do funkce
místostarosty Rudolfa Adamce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov volí místostarostou Rudolfa Adamce.
Výsledek hlasování: PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (Adamec Rudolf)
K bodu 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Miloš Starý navrhl zvolit do
funkce předsedy finančního výboru Ing. Jaroslava Starého. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov volí předsedou finančního výboru Ing. Jaroslava Starého.
Výsledek hlasování: PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (Ing. Starý Jaroslav)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Miloš Starý navrhl zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Marka Ondráčka. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov volí předsedou kontrolního výboru Marka Ondráčka.
Výsledek hlasování: PRO 8 PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (Ondráček Marek)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Miloš Starý navrhl zvolit členem finančního
výboru Ing. Daniela Říčana a Vratislava Vorala. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Zastupitelstvo obce Sobíňov volí členy finančního výboru Ing. Daniela Říčana a Vratislava
Vorala.
Výsledek hlasování: PRO 7
PROTI 0 ZDRŽEL SE 2 (Voral Vratislav, Ing. Říčan
Daniel)
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Miloš Starý navrhl zvolit členem kontrolního
výboru Ing. Aleše Málka a Jaromíra Moravce. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Zastupitelstvo obce Sobíňov volí členy kontrolního výboru Ing. Aleše Málka a Jaromíra
Moravce.
Výsledek hlasování: PRO 7
PROTI 0
ZDRŽEL SE 2 (Ing. Málek Aleš, Moravec
Jaromír)
K bodu 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§72 odst. 2 zákona o obcích)
Předsedající navrhl odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 3.500,- Kč.
Zastupitelstvo obce Sobíňov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 3.500,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
místostarosty.
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Předsedající navrhl, aby odměny za výkon funkcí ostatních neuvolněných členů zastupitelstva
nebyly jako v předchozích volebních obdobích přiznány.
Zastupitelstvo obce Sobíňov v souladu s § 72 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že
odměny za výkon funkcí ostatních neuvolněných členů zastupitelstva nebudou přiznány.
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
K bodu 6) Různé
Volba člena školské rady – předsedající navrhl, aby se zástupcem obce ve školské radě při
Základní škole a Mateřské škole v Sobíňově stala pí. Dana Stehnová.
Zastupitelstvo obce Sobíňov volí zástupcem obce ve školské radě při Základní škole a
Mateřské škole v Sobíňově paní Danu Stehnovou.
Výsledek hlasování: PRO 8
PROTI 0
ZDRŽEL SE 1 (Stehnová Dana)
Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a. s. č. IV-12-2016283/VB/3
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.
s. č. IV-12-2016283/VB/3.
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI
0 ZDRŽEL SE 0
Žádost o pronájem místa na pouť 2019 – Josef a Vlasta Spilkovi
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje žádost o pronájem místa na pouť 2019 pro Josefa a
Vlastu Spilkovi.
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
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Rozpočtová opatření č. 12,13,14.
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtová opatření č. 12, 13, 14.
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Nákup pozemků
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje nákup pozemku 70/4 v k. ú. Sobíňov, o výměře
235 m² - zahrada, 70/6 v k. ú. Sobíňov o výměře 7 m² - zahrada, 5/4 v k. ú. Sobíňov o
výměře 11 m²- zastavěná plocha za cenu 100,- Kč/m².
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje nákup pozemku 73/2 v k. ú. Sobíňov, o
výměře 5 m² - zahrada za cenu 20,- Kč/m².
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Prodej pozemku
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr převodu majetku č. 4/2018 manželům
Kučerovým. Předmětem prodeje je pozemek p. č. 80/37 o výměře 26 m² za cenu 20,Kč/m².
Výsledek hlasování: PRO 9
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0
Prodej dopravního automobilu Ford Transit
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje záměr (č.2/2018) prodeje automobilu Ford
Transit, r. v. 1992, SPZ 3J8 7450 z majetku obce Sobíňov za cenu 20.000,- Kč panu L.
K.
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-2000783/VB/2, název stavby: pí. Střípková, čp.
18, KNN.
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-122000783/VB/2, název stavby: pí. Střípková, čp. 18, KNN.
Výsledek hlasování: PRO 9 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Zasedání zastupitelstva obce 14. 11. 2018
K bodu 1) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
- Všechny úkoly jsou průběžně plněny
K bodu 2) Rozpočtové opatření č. 15
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje rozpočtové opatření č. 15.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 3) Delegace člena do orgánů LDO Přibyslav
- Zastupitelstvo obce Sobíňov deleguje do orgánů LDO se sídlem v Přibyslavi pana
Miloše Starého.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
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K bodu 4) Pasport komunikací
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje Pasport komunikací.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 5) Schválení inventarizační komise
- Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje inventarizační komisi ve složení:
Předseda: Vratislav Voral
Členové: Ing. Daniel Říčan
Marek Ondráček
Vlasta Málková
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 6) Výběrové řízení „Vodovod a kanalizace Sobíňov – Hlína“
Zastupitelstvo obce Sobíňov:
a) Rozhoduje o vypsání výběrového řízení pro akci „Vodovod a kanalizace Sobíňov –
Hlína“
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
b) Jmenuje členy pro posuzování a hodnocení nabídek ve složení Miloš Starý, Rudolf
Adamec, Jaromír Moravec.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
c) Jmenuje náhradníky za členy komise: Ing. Jaroslav Starý, Vratislav Voral, Ing. Aleš
Málek
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
d) Stanovuje oslovit firmy, které budou vyzvány k podání nabídky:
Zdeněk Brabec, IČ: 110 03 537
Lubomír Toman, IČ: 104 64 051
Jan Matějka – autodoprava, IČ: 132 11 331
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
K bodu 7) Příspěvek na pořízení ultrazvuku
- Příspěvek MUDr. Špitálníkové na nákup ultrazvukového přístroje pro
endokrinologickou a diabetickou ambulanci v Chotěboři ve výši 15.708,- Kč bude
projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.
K bodu 8) Různé
- Nákup pozemku p. č. 726/73 v k. ú. Sobíňov
Zastupitelstvo obce Sobíňov schvaluje nákup pozemku p. č. 726/73 TTP o výměře 300
m²v k. ú. Sobíňov za cenu 4.200,- Kč.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
-

Stížnost na umístění kontejnerového stání
Zastupitelstvo obce Sobíňov zamítlo stížnost na umístění kontejnerového stání a
souhlasí s umístěním dle projektu.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-

Studie / projekt půdní prostory ZŠ a MŠ Sobíňov
Zastupitelstvo obce Sobíňov souhlasí se zadáním studie na úpravu půdních prostoru
v ZŠ a MŠ Sobíňov.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
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-

Starosta seznámil zastupitele s termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2019.
Zastupitelstvo souhlasí s uspořádáním ankety, ve kterou mohou občané Sobíňova
vyjádřit požadavky a návrhy, které budou zahrnuty do aktualizace koncepce rozvoje
obce.
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2019 a střednědobý výhled
na roky 2020 – 2021. Oba návrhy budou uveřejněny na úřední desce a následně
schváleny na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Stavební úpravy fotbalových kabin a zázemí TJ Sokol Sobíňov“
Obec Sobíňov souhlasí se spolufinancováním projektu „Stavební úpravy fotbalových
kabin a zázemí TJ Sokol Sobíňov“ v rámci programu 133D 531 Podpora materiálně
technické základny sportu ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Tato částka je nyní v žádosti o dotaci plánována ve výši 1.720.412,- Kč&hell ip.
PRO 8 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

-

Kulturní dům
Starosta diskutoval se zastupiteli o dalším možném využití kulturního domu.

-

Pozvánky: posezení se seniory 24. 11. 2018 od 14:00 hod. v KD
Zahájení adventu 1. 12. 2018 od 14:00 hod v Sopotech

Sobíňov 24. 11. 2018
Jako každý rok, pořádala naše obec posezení se seniory.
Pořadatelé se sešli po jedné hodině. Na stolech bylo připravené cukroví, ještě se
připravilo víno a již jsme čekali na první návštěvníky.
Do dvou hodin, kdy bylo oficiální zahájení se nám sešlo 57 seniorů, kteří na této akci
nikdy nechybí, a mezi nimi i pár nových, kteří si toto posezení užívali poprvé. Proti loňsku,
kdy se sešlo pouhých 40 seniorů, jsme měli velkou radost, že se nás sešlo víc.
Tato dlouholetá akce se pořádá pro všechny a je to vlastně od obce takové malé
poděkování, za vše, co tito lidé za celý svůj dlouhý život pro obec udělali.
Za vše, na co se v naší obci podíváme, vděčíme předchozím generacím a i my, jako
jejich následníci, budeme chtít, aby po nás něco zůstalo. Jak řekl pan starosta Starý na úvod,
mnoho se toho povedlo. U hřbitova se dokončilo jeho osázení, pracuje se na opravě cest,
připravuje se vodovod na Hlínu i s kanalizací a mnoho dalšího. Ano, musíme se snažit, aby i
nám mohli následující generace poděkovat za vybudování něčeho potřebného pro Sobíňov.
Po tomto proslovu nám krásně zazpívaly děti ze školy a školky pod vedením paní
ředitelky a učitelek a pak už se do hudby a zpěvu pustila kapela Sklenařinka, která u nás hraje
nepřetržitě více jak třicet let a všichni si ji moc chválí.
Nám jako pořadatelům zbývalo pouze doplňovat občerstvení a všichni jsme jako
každý rok museli obdivovat energii všech, kteří to na parketu roztáčeli jako za mlada. K osmé
hodině večerní kapela zahrála poslední písničky, kde na parketu už nechyběl snad nikdo a po
sólu na trubky se kapela zase na rok rozloučila.
Nám pořadatelům zbylo pouze poklidit a moc nás potěšila chvála za pěknou a
povedenou akci, za což všem děkujeme. Děkujeme i kapele a všem, kteří se zúčastnili, a
těšíme se zase za rok, že se ve zdraví sejdeme na dalším posezení se seniory 2019.
Přeji všem krásné podzimní dny a hodně zdraví. V. V.
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Kontrolní výlov rybníčku na návsi.
Dne 13. 10. 2018 se na návsi v Sobíňově lovil rybníček. Ze začátku to vypadalo, že
bude v síti jenom bláto a kamení, ale pak se objevilo pár krásných karasů. Objevili se i kapři
okolo 55 cm, vykoukli i 3 krásní okouni, teří měli rekordních 35 cm. Odchycen byl jeden
amur, který také potěšil. Se sítí lovili „profíci“ starosta Miloš Starý, Tomáš Matějka starší a
Jan Lébl. Jan Lébl nám poskytl vybavení na výlov, za což mu moc děkujeme. Děkujeme taky
našim Sobíňovským hasičům, že nám poskytli káď a taky Pavlu Křížovi za elektriku,
abychom mohli napustit čerpadlem káď. V kádi bylo krásných 110 kusů ryb. Když jsme
všechno slovili, tak jsme se přemístili na rybníček za hlavní silnicí. Rybník byl skoro vyschlý,
přesto tam bylo krásných 22 kaprů a 1 lín. I přes nízkou hladinu vody „ profíci“ neslovili
všechno. Ulovené ryby byly přeneseny do rybníčku na návsi. Po týdnu doplnili hasiči
dálkovou dopravou vodu. Teď se kaprům a ostatním rybám bude plavat lépe.

Tomáš Matějka junior
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Sobíňov – Svatý Martin 2018
Chašben
Co znamená Chašben?
Název Cha-š-ben vznikl jako zkratka spojení slov "Cha-loupka Š-ťastného Benjamína".Tato organizace je společenství mladých lidí a tento spolek vznikl pro oživení a
obnovení zapomenutého Mariánského poutního místa v Sopotech.Pořádají různé akce, a jedna
z nich je každoroční pouť Svatého Martina od obecního úřadu v Sobíňově na náves v místní
části Sopoty, kde je krásný kostel s farou a kde je pohodové místo pro zastavení, občerstvení a
trochu toho zamyšlení se, nad životem a nad tím, kam směřuje.
Letos se na průvod dalo dohromady už dokonce pět koní, kteří za hraní středověké
hudby spolu s množstvím poutníků došli ke kostelu, kde Martin obdaroval žebráka a pak už
začala zábavná část.
Na zahradě u fary bylo 11. 11. 2018 k vidění pár upravených stánků, kde si mohl
každý něco hezkého koupit, bylo tam dobré občerstvení a něco teplého k napití a na faře
nechyběla ani svatomartinská husa.
K poslechu tam hrály kapely Subulcus a Bohemian Bards, které hrají středověkou
hudbu a předvedla se nám i Přemyslova rota, což jsou Lapkové, zemští škůdci a hlavně dobří
šermíři. Kdo chtěl, tak si prohlédl náš kostel, pomodlil se, jen tak si sedl do lavice a ve
velebném tichu se zamyslel nad životem, nad problémy, které musí řešit, nad svou rodinou a
celým žitím. Celý program byl hodně povedený, sešlo se mnoho diváků, kteří určitě
neodcházeli domů znudění, ale naladěni na středověkou notu, která byla cítit z každého
jednoho pořadatele.
I počasí této akci přálo a tak si jen přejme, aby se i příští ročník takto povedl, a aby
celé společenství mladých mělo stále tolik elánu jako doposud.

Přeji hezké podzimní dny a pohodový advent. V. V.
Více zde: https://chasben1.webnode.cz/
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Z naší školy
Vážení občané,

1. 12. 2018 se ve škole konal již tradiční „Advent“ – zahájení čekání na Ježíška,
spojené s vystoupením dětí naší školy a tradičními mini trhy s občerstvením.
Každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílel na přípravách a provozu – DĚKUJI.
Jedná se o rodiče, kteří pekli, rodiče, kteří pomáhali či prodávali a přispěli tím do „školní
kasy“.
Dále chci poděkovat „chlapům“, kteří se ve stánku starali o to, abychom měli co jíst a pít.
Panu starostovi a o panu Kudláčkovi, kteří také pilně pomáhali, nosili a stěhovali
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.
Mgr. Jana Málková.

Peníze, které jsme touto akcí vydělali, použijeme na školní účely pro děti ze školy ale i ze
školky.

Advent očima našich dětí
……já jsem se bál toho, že kdyby se to pokazilo, tak by to bylo trapný. Protože je to
v kostele. Líbil se mi ten adrenalin.
Tom Cimpl, 5. ročník
…...... líbilo se mi to, jak to vše fungovalo. Jak všichni věděli, co mají dělat. My jsme
s mamkou prodávaly a mohla jsem si koupit i dárečky na Vánoce.
Terinka Lupoměská, 5. ročník
……velká účast lidí. Super. Tolik lidí se na nás přišlo podívat!
Dan Ležal, 5. ročník
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…………mně se líbilo to, že to bylo dobře zorganizované, že to mělo hlavu i patu.
Bál jsem se, že se nevyléčím, ale nakonec jsem v sobotu dorazil.
Vojta Pelikán, 5. ročník
………děkujeme na hojnou účast. Mému bratrancovi se to líbilo, přijel z Termesiv. Líbil se
mi velký potlesk.
Marek Kotáb, 5.ročník
………já si myslím, že to, co bylo na Adventu, souvisí s touhle školou – takový výkon…….
Ajka Krbálková, 5. ročník
………na mě se do kostela přišla podívat celá naše rodina: mamka, taťka, Lumi, Hory,
sestřenice Dominka a Tánička, babičky a dědové z HB. Koupila jsem si zápichy do květináče
a svíčku.
Žany Musílková, 1. ročník
……..mohli jsme tu s mamkou prodávat a podpořit tak školu.
Deni Pelikánová, 1.ročník
…….líbilo se mi to, jak jsme vystupovali v kostele. Pak jsem tu s mojí mamkou prodával –
svíčky, svícny a další vánoční věci.
Lukášek Ležal, 1.ročník
…………já jsem tu se svojí babičkou prodávala. Měli jsme tu andílky, stromečky, upletené
sáně. Mrzí mě, že se moje mamka nemohla přijít podívat, protože byla se Štěpánkou doma.
Evička Vytisková, 1. ročník
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TJ Sokol Sobíňov – shrnutí podzimní části sezóny 2018/2019
Mužský „A“ tým
Sobíňovští fotbalisté během podzimní části nové sezóny 2018/2019 celkem zdařile
navázali na povedené jaro a v rámci celého kalendářního roku 2018 se chlubí jednou parádní
statistikou- na domácím trávníku nepoznali hořkost porážky. Na jaře 2018 jsme doma
remizovali v prvním kole s Novou Vsí u Světlé 0:0 a stejným výsledkem skončil i první zápas
podzimu 2018 s rezervou Rozsochatce. Všechny ostatní jarní i podzimní zápasy na domácím
trávníku dokázal Sobíňov vyhrát.
Během podzimu jsme na domácím trávníku získali 16 bodů. Sedm zápasů jsme
odehráli na venkovních hřištích a tam už to taková paráda nebyla. Dvakrát jsme zvítězili (6:2
v Hněvkovicích, 3:0 v Lípě "B"), jednou remizovali (2:2 v České Bělé) a čtyřikrát prohráli.
Venku jsme tak získali 7 bodů. Nejvyšší výhrou podzimu je domácí výhra 6:0 v zápase proti
Libici nad Doubravou, o dva góly jsme prohráli v Habrech (2:4) a v Havlíčkově Borové "B"
(0:2), což jsou zároveň naše největší prohry.
Po podzimní části sezóny se Sobíňov může pochlubit nejlepší obranou soutěže, když
inkasoval pouze 15 branek a je tak o jednu obdrženou branku lepší než týmy Šlapanova a
České Bělé. V žebříčku počtu vstřelených branek patří Sobíňovu 6. místo- nejvíc branek
vstřelila Maleč (44), pak následuje Mírovka "B" (38), Keřkov (36), Šlapanov a Česká Bělá
(oba týmy 34 vstřelených branek).
Všechna tato čísla po podzimní části sezóny znamenají to, že Sobíňov získal celkem
23 bodů a při aktivním skóre 33:15 se ve velmi vyrovnané tabulce nachází na pátém místě. Po
sestupu z okresního přeboru hrajeme třetí třídu sedmou sezónou. A 23 podzimních bodů
znamená vyrovnání druhého nejlepšího bodového zisku za tuto část soutěže (2017- 10b.,
2016- 17b., 2015- 16b., 2014- 15b., 2013- 23b., 2012- 25b.). Na první Šlapanov ztrácíme jen
4 body, na druhou stranu též 4 body máme náskok na devátý tým tabulky, kterým je Jeřišno.
Tak či tak nás po dlouhé zimní přestávce opět čeká zajímavé jaro. Na rozdíl od posledních
dvou let do něj nebudeme vstupovat v pozici týmu, který je v přímém ohrožení sestupu. Bude
ale zapotřebí uhrát na začátku jara pár dobrých výsledků, abychom si zbytečně nepřidělali
starosti do posledních zápasů.
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Statistický přehled podzimu 2018
Netrvalo příliš dlouho a po loňské změně na špici historické tabulky v počtu startů za
Sobíňov se letos změnila i nejvyšší pozice v historické tabulce střelců. Svého tátu Josefa
Němce totiž stylově hattrickem proti Libici nad Doubravou překonal Zdeněk Němec, který se
během podzimu dostal už na úctyhodných 159 vstřelených branek. Zdendovi gratulujeme a
přejeme, ať ještě hodně dalších branek do sítí soupeřů v dalších letech přidá.
V brance se během podzimu vystřídali dva gólmani, oba přitom už patří téměř k inventáři
sobíňovského fotbalu. Osm zápasů odchytal Zdeněk Wasserbauer, pět po zranění se vracející
Petr Veselý. Oba dva potvrdili své kvality a v zápasech nás dokázali podržet výbornými
zákroky.
V poli se vystřídalo celkem 18 hráčů, a hned pět z nich odehrálo všech 13 zápasů- Michal
Vopršal, Tomáš Štěrba, Ivo Koutník, Marek Ondráček a kapitán Daniel Říčan. Jen jednou
chyběli Jára Ondráček a Michal Janáček, dvakrát Petr Kodým.
Nejlepší střelci podzimu:
1. Zdeněk Němec - 9 gólů (7 odehraných zápasů)
2. Jan Hečko- 5 gólů (8 zápasů)
3-4. Jára Ondráček - 4 góly (12 zápasů)
3-4. Daniel Říčan - 4 góly (13 zápasů)
5. Pavel Kafka - 3 góly (8 zápasů)
Kanadské bodování:
1. Jára Ondráček- 4 góly + 11 asistencí = 15 bodů
2. Zdeněk Němec- 9 + 2 = 11 bodů
3-4. Jan Hečko- 5 + 3 = 8 bodů
3-4. Daniel Říčan- 4 + 4 = 8 bodů
5. Pavel Kafka- 3 + 2 = 5 bodů
Na našich internetových stránkách www.fotbalsobinov.unas.cz nebo na našem
facebookovém profilu se kromě novinek a reportáží ze zápasů můžete podívat i na kompletní,
pravidelně aktualizovanou historickou tabulku hráčů s největším počtem startů za Sobíňov,
hráčů s nejvyšším počtem vstřelených gólů a nově též i gólmanů s nejvíce vychytanými
čistými konty.
Starší přípravka
Po několikaleté práci Michala Moldavčuka u týmu mladších žáků převzal v létě tým
Petr Kodým.
Pro slabší účast dětí starších ročníků jsme byli nuceni pro letošní sezónu přihlásit
místo soutěže mladších žáků soutěž starších přípravek. Trénovat jsme i z důvodů rodinných
dovolených začali v půlce srpna, na hřišti jsme se potkávali vždy v úterý a ve čtvrtek.
Scházelo se kolem deseti dětí a tréninky pravidelně vedl Petr Kodým, kterému střídavě
vypomáhali i David Vrána, Marek Ondráček a v druhé polovině podzimní sezóny také Boris
Garaj.
První zářijový víkend jsme odehráli za možná nejhoršího počasí za celý podzim první
zápasy ve Šmolovech a jednadvacátého října jsme podzim zakončili turnajem v Mírovce.
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Soutěž starší přípravky se hraje systémem miniturnajů, během osmi víkendů jsme tedy
odehráli celkem 16 zápasů při stanovené hrací době 2 x 21 minut. Na podzim jsme 4x
zvítězili, 2x remizovali a 10x prohráli. Výsledky ale pro nikoho na této úrovni nejsou ani
zdaleka to nejdůležitější. Tím je radost ze hry, z gólů a společně stráveného času s kamarády
na čerstvém vzduchu ať už na tréninku či zápase.
Na závěr bychom rádi velmi poděkovali všem, kteří se na fungování dětského týmu
podílí. Od předsedy TJ Sokol, přes pořadatele domácích turnajů až po trenéry a obětavé
rodiče či prarodiče, kteří nám pomáhají s organizací a s dopravou dětí na zápasy. Bez pomoci
vás všech by to nešlo.
Děkujeme též našim malým i velkým hráčům a trenérům za radost, nadšení a emoce,
které do fotbalu dávají při trénincích i zápasech. Přejeme jim hlavně zdraví, bohatého ježíška
a hodně gólů a radosti z fotbalu i v novém roce.
A děkujeme samozřejmě i všem našim fanouškům, sponzorům a obci za neutuchající
podporu. Přejeme všem klidný a pohodový konec roku 2018, úspěšný start do roku 2019. Na
přelomu března a dubna se pak těšíme na opětovné shledání na našem hřišti.

Za TJ Sokol Sobíňov, z.s.
Daniel Říčan, Marek Ondráček, Pavel Kafka

Hostinec u "Štefana" Sobíňov
přijímá od 9.12.2018
objednávky na vánoční kapry.
HASIČSKÉ AKTUALITY
6.10. jsme se zúčastnili závodu branné všestrannosti v areálu sv. Anny u Pohledu .
Družstvo starších B doběhlo na 53. místě a družstvo starších A obsadilo krásné 2. místo.
Družstvo mladších (Pája Součková, Vaneska Záhorová, Míša Štejnar, Tomík Cimpl a Lůca
Vepřovská ) obsadilo 1. místo a do dalších závodů půjdou k nejlepší pozice.
Dvě naše družstva dorostenek také doběhly pro luxusní umístění. Děvčata obsadily 1. místo a
3. místo. Jednotlivci se taktéž nenechali v žádném případě zahanbit. Pavel Peňáz obsadil 4.
místo, Zbyněk Klusoň 3. místo.
V kategorii starších jednotlivců suverénně a bez ztráty ,,kytičky", vybojoval Lukáš Adamec
1. místo když proběhl cílem s nejlepším časem a s nulovou penalizací ze stanovišť.
Všem závodníkům ještě jednou gratuluji a děkuji za překrásné výsledky a reprezentaci.
Vzhledem k chladnému počasí jsme naše pravidelné tréninky s dětmi přesunuli do ždírecké
tělocvičny, kde se snažíme trénovat v rámci možností každý týden.
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20.10. se konala dálková doprava vody z místní řeky Doubravky no ,,našeho,,
rybníčka. Byla potřeba zvednou hladina vody a za pomoci členů zásahové jednotky se to
podařilo. Všem zúčastněným ještě jednou děkuji.
28.10. byl položen věnec k pomníku padlým z 1. světové války, uctila se vzpomínka a
držela se čestná stráž. K 100. výročí založení republiky byla zasazena lípa srdčitá, starosta,
pan Miloš Starý, pronesl krásný proslov a zazněla hymna.
17.11 se opět členové zásahové jednotky zúčastnili podobné dálkové dopravy vody v
nedalekém Babíně. Rybky v malé tůňce už můžou zase vesele nacvičovat akvabely.
19.1.2019 se bude konat jako každý rok Výroční Valná hromada .
15.2.2019 od 20 hodin se bude opět konat Obecní maškarní ples. Tím to jste všichni,
co možná nejsrdečněji zváni. Jen velké upozornění. Tentokrát se ples bude konat v pátek 15.2.
K tanci a poslechu Vám bude hrát skupina Variace.
Všem bych Vám ráda popřála do Nového roku jen to krásné. Buďme na sebe hodní a
dávejme pozor na to nejcennější...a to je zdraví.

za SDH Sobíňov Petra Matalíková

-15-

Provozní doba obecního úřadu o vánočních svátcích

Pátek 21. 12.

zavřeno

Pondělí 24. 12.

zavřeno

Pondělí 31. 12.

zavřeno

Úterý 25. 12.

zavřeno

Úterý 1. 1.

zavřeno

Středa 26. 12.

zavřeno

Středa 2. 1.

7:00 - 17:00

Čtvrtek 27. 12.

9:00 - 9:30

Čtvrtek 3. 1.

7:00 - 15:00

Pátek 28.12.

9:00 - 9:30

Pátek 4.1.

7:00 - 13:00

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE
MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. ve spolupráci s Obcí Studnice
vás srdečně zvou na společnou výstavu
spojenou se soutěží o nejhezčí vánoční stromeček Havlíčkova kraje
Slavnostní zahájení se koná v úterý 18.12.2018 v 17.00 hodin
v budově bývalé školy Studnice čp. 105.

Výstava je přístupná od 19. 12. 2018 do 23. 12. 2018, dále pak 27. 12. 2018 a 28. 12.2018.
Otevřeno: 10.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

Malá knihovnická slavnost 2018
Ve středu 21.11.2018 proběhla v Havlíčkově Brodě "Malá knihovnická slavnost
2018". Naše knihovna dostala ocenění KNIHOVNA VYSOČINY 2018. Je to nádherné
ocenění pro obec Sobíňov a hlavně obrovské ocenění práce pana Průchy a paní Průchové,
kterým tímto moc děkujeme.
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Termíny zasedání Zastupitelstva obce Sobíňov
(vždy v pondělí)
7. ledna 2019 od 18:00
4. února 2019 od 18:00
4. března 2019 od 18:00
8. dubna 2019 od 19:00
6. května 2019 od 19:00
10. června 2019 od 19:00
8. července 2019 od 19:00 - pouze v případě nutnosti
5. srpna 2019 od 19:00 - pouze v případě nutnosti
9. září 2019 od 19:00
7. října 2019 od 19:00
11. listopadu 2019 od 18:00
9. prosince 2019 od 18:00
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Jsme strojírenská firma působící na našem trhu od roku 2000 s provozovnou ve Ždírci nad Doubravou.
Zabýváme se především cnc obráběním a výrobou různých strojních součástí.
Přijmeme:
Pracovníka pro správu a seřízení obráběcích nástrojů
Nabízíme:
zajímavé platové ohodnocení 20 000-25 000Kč
25 dní dovolené
příspěvek na dopravu
práce na HPP (jednosměnný provoz)
měsíční odměny za odvedený výkon
Požadujeme:
SŠ vzdělání v technickém oboru (praxe výhodou)
základní znalosti práce s PC
odpovědnost
flexibilitu
pečlivost
spolehlivost
Kontaktní osoba: KAREL KOUBA
724 520 989

Jízdní řády a další přílohy Chotěbořského ECHA budou až v prvním
lednovém čísle
Vážení čtenáři,
moc se vám omlouváme, ale nebyli jsme schopni dostát svému slibu, že jako přílohu
naleznete v prosincovém čísle ECHA vložku s novými jízdními řády.
Důvod spočívá v samotných jízdních řádech. Jelikož většině autobusových linek na území
Chotěbořska končí k 31. 12. 2018 licence, na jejímž základě jsou provozovány, a nové licence
budou vydány až 1. 1. 2019, bylo rozhodnuto, že k 9. 12. 2018, což je termín celostátní změny
jízdních řádů, budou vydány pouze přechodné jízdní řády s platností do 31. 12. 2018 a jízdní
řády na rok 2019 budou platné až od 1. 1. 2019, aby tak odpovídaly nově vydané licenci.
Protože k datu uzávěrky prosincového čísla ECHA nebyly jízdní řády s platností od 1. 1. 2019
ještě k dispozici, byli jsme nuceni výrobu vložky s jízdními řády odložit a naleznete ji až v
prvním čísle Chotěbořského ECHA, které vychází 11. ledna 2019.
Informace o hlavních změnách v jízdních řádech, které jsou platné již od 9. 12. 2018, najdete
ve slovní podobě v prosincovém ECHU. Samostatná vložka s jízdními řády pak zachytí stav k
1. 1. 2019.
Jelikož vložka s jízdními řády bude balena až do prvního lednového čísla ECHA, naleznete až
v prvním lednovém čísle také kalendář s termíny uzávěrek a vydání Chotěbořského ECHA v
roce 2019 a rovněž samolepku pro ty, kteří upřednostňují elektronické vydání ECHA.
(Nebylo by totiž ekonomické balit do prosincového čísla samostatně kalendář se samolepkou
a do následujícího čísla vložku s jízdními řády.)
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.
Redakce Chotěbořského ECHA
Jízdní řády budou k dostání na OÚ v Sobíňově od poloviny ledna 2019.
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Obec Sobíňov
pořádá
v sobotu 2. února 2019

Lyžařský přejezd a turistický pochod

Zimním

Podoubravím

MEMORIÁL LADISLAVA DYMÁČKA – 25. 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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Svoz komunálního odpadu plánovaný na úterý 25.12.2018,
proběhne v neděli 23.12.2018.
Děkujeme za pochopení.

Životní jubilea
70 let oslaví v lednu pan Vladimír Janovský
75 let oslaví v březnu paní Jana Brychtová
v březnu pan Josef Brychta
80 let oslaví v lednu paní Blažena Lípová
v březnu pan Josef Konfršt
85 let oslaví v březnu paní Věra Zvolánková
Blahopřejeme
Narození:
Rosalie Ondráčková
Bára Zrzavá
Karolína Slámová
Úmrtí :
Jaroslav Peřina
Čest jeho památce.

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Novinek je 22. 3. 2019
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