obecní Číslo 3 – červen – 2019

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A

Přejeme všem občanům Sobotína příjemné prožití prázdninových měsíců a dětem hezké prázdniny.
Zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Dotace pro obec Sobotín

Obec Sobotín na základě podaných žádostí obdržela dotace z Olomouckého kraje na:
• stavební úpravy ve 3. NP v budově čp. 55 – ZŠ Sobotín ve výši 136.786,- Kč. Jedná se o zlepšení zázemí pro školu (vybudování kabinetu, serverovny
a kanceláře);

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů Sobotín – dotace ve výši 70.000,- Kč na zásahové obleky.
• Obci Sobotín nebyla poskytnuta dotace na opravu
povrchu místní komunikace v Rudolticích I. etapa.

Oprava místních komunikací

V průběhu měsíce července 2019 dojde k opravám
povrchů místních komunikací v Sobotíně a v Rudolticích. Bude se jednat o vysprávky výtluků. V měsíci
červnu se opravil úsek krajské cesty u Czástků, kde
byla značně propadlá vozovka v souvislosti se stavbou
vodovodu a plynu před více jak deseti lety.

Odpadové hospodářství

Školní budova čp. 55

Součástí novin je letáček ohledně odpadů – co se třídí, kam co patří… Sobotín je v třídění a výtěžnosti na
velmi dobré úrovni. Obcím jsou za třídění připisovány
bonusy, které se pak promítají v ekonomice obce. Občanům bych chtěla tímto za jejich aktivitu poděkovat.

• 1. část II. etapy opravy Mausolea rodiny Kleinů dotace ve výši 400.000,- Kč na opravu drenážního
systémů a zadního schodiště;

Kontejnery u prodejny COOP

Lavičky a koše

Budování drenážního systému u Mauzolea rodiny Kleinů

V průběhu měsíce července 2019 dojde k instalaci
odpadkových košů a laviček na území obce. Obec přijímá další náměty na umístění uvedeného mobiliáře.

5. ročník Sobotínského okruhu

V sobotu 25. 5. 2019 od 10 hodin proběhl 5. ročník Sobotínského okruhu. Odjezd od Koliby byl autobusem na Traťovku, kde je 11. zastavení trasy. Odtud jsme vyrazili pěšky směrem ke hrobce Kleinů
(14. zastavení). Akce se vydařila. Zúčastnilo se jí téměř
50 účastníků jak ze Sobotína tak i přespolních. Příští
rok se můžete těšit na 6. ročník

autobusových zastávek a byli jsme rádi, že nám již přijíždí autobus. Doufali jsme, že se počasí umoudří a do
cíle přijedeme s modrou oblohou.
Autobus se rozjíždí a déšť bubnuje svou tklivou
píseň. Prší jako z konve. Paní starostka Iveta Fojtíková všechny vítá a seznamuje nás s programem zájezdu. Přihlásilo se 38 účastníků. Doprava je hrazena
z prostředků Obce Sobotín. Cesta je daleká a všichni
jsme přivítali „zdravotní zastávku“ na benzinové pumpě v Rychnově nad Kněžnou. Mnozí vzpomínají na
návštěvu muzea v Žamberku v roce 2015, taky pršelo.
První zastávkou se stal zámek v Novém Městě nad
Metují. Přivítalo nás krásné obdélníkové náměstí, které tvoří malebnost jednotlivých domů, kteří vytvořili
pro jednotlivé štíty domů ve tvaru vlaštovčích ocásků
do renesanční podoby. Před vchodem do zámku nás
přivítali dva lvi a dvě postavy trpaslíků. Rovněž jsme
zaznamenali sochu Františka Smetany, otce skladatele Bedřicha Smetany, který zde pracoval jako sládek
v panském pivovaru.

Účastníci turistického výletu

Zájezd seniorů směroval na zámek
v Novém Městu nad Metují a do
Obřího akvária v Hradci Králové

Zámecká výzdoba Foto: Josef Panáček

Zámek v Novém Městě nad Metují. Foto: Josef Panáček

Je 15. května 2019. Na horách napadl nový sníh.
Teple se oblékáme. Začíná pršet a vytahujeme své
deštníky. Do tváře nám nemilosrdně šlehají kapky
deště. Scházíme se na tradičních místech jednotlivých

Náměstí v Novém Městě nad Metují Foto: Josef Panáček

Zámek stojí na místě starší tvrze. Při založení byl
zahrnut do opevnění města, je však od města oddělen
výrazným příkopem. Byl rozšířen Pernštejny během
16. století a za hrabat Lesliů barokně přestavěn v letech 1655–1661 podle plánů Carla Luraga. V letech
1909–1913 byl upraven podle plánů Dušana Jurkoviče
pro nové vlastníky průmyslníky Josefa a Cyrila Bartoně z Dobenína „ve stylu art deci“, což je vidět i ve
výzdobě na každém kroku.Dušan Jurkovič navrhl také
originální zámeckou zahradu s dřevěnými stavbami.
V roce 1948 byl zámek Bartoňům zkonfiskován. Ve
státní správě zůstal až do roku 1992, kdy byl v restituci
vrácen Josefu Bartoňovi z Dobenínova a zpřístupněn
veřejnosti. Krátce jsme si prohlédli náměstí a jeho překrásné podloubí, kde jsme měli zajištěn oběd v hotelu
Brouček.
Druhou zastávkou se stalo Obří akvárium v Hradci
Králové.
Obří akvárium je se svými 130.000 litry největším
sladkovodním akváriem v ČR. Expozice je zaměřena
především na tropické sladkovodní ryby Jižní a Střední
Ameriky, které proplouvají proskleným podvodním
tunelem přímo nad hlavami návštěvníků. Součástí
prohlídky je také ukázka deštného pralesa s tropickou
lávkou, pravidelně obměňovaná výstava exponátů neživé přírody Ave Natura a velkoplošná videoprojekce
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podvodního světa. Specialitou Obřího akvária je krmení ryb potápěčem pro veřejnost. Již samotný název
„ENVI” je odvozen z anglického slova environment,
tedy životní prostředí. Objekt přivítal svého prvního
návštěvníka v roce 1998. Odjíždíme a blížíme se do
našeho regionu. Paní starostka krátce hodnotí náš zájezd. Doprava byla bezproblémová a služby, které nám
poskytoval pan řidič, byly stoprocentní.
Přijíždíme do Sobotína a konstatujeme, že již jen
mrholí.
Miroslav Mikuláštík
Obří akvárium v Hradci Králové Foto: Josef Panáček

informace obecního úřadu
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Sobotín okrsek č. 1 – volební účast: 22,22 %
název strany
1. Klub angažovaných nestraníků
2. Strana nezávislosti ČR
3. Cesta odpovědné společnosti
4. Občanská demokratická strana
5. Ano, vytrollíme europarlament
6. Česká strana sociálně demokratická
7. Komunistická strana Čecha Moravy
8. Koalice DSSS a NF
9. Volte Pr. Blok www.cibulka.net
10. Vědci pro Českou republiku
11. Česká Suverenita
12. Koalice STAN, TOP 09
13. Česká pirátská strana
14. Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura
15. ANO 2011
16. Moravané
17. Evropa společně
18. Křesťansko-demokratická unie – ČSL
19. Alternativa pro Českou republiku

Volební komise Sobotín

platné hlasy
1
2
6
29
4
2
13
5
1
1
1
19
20
23
54
5
2
7
1

Volební komise v Rudolticích
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%
0,51
1,02
3,06
14,79
2,04
1,02
6,63
2,55
0,51
0,51
0,51
9,69
10,20
11,73
27,55
2,55
1,02
3,57
0,51

Sobotín okrsek č. 2 (Rudoltice) – volební účast: 42,70 %
název strany
1. Občanská demokratická strana
2. Ano, vytrollíme europarlament
3. Česká strana sociálně demokratická
4. Komunistická strana Čech a Moravy
5. Koalice Rozumní, ND
6. Hlas
7. Koalice Svobodní, RČ
8. Koalice STAN, TOP 09
9. Česká pirátská strana
10. Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura
11. ANO 2011
12. Křesťansko-demokratická unie – ČSL

platné hlasy
3
2
1
2
2
2
1
1
3
8
12
1

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESEní
z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 29. dubna 2019 od 17:00 hodin
PŘIJATO:
• Program:
1. Zahájení
2.		 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Připomínky k zápisu
5. Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 7/2019
7. Závěrečný účet obce Sobotín za rok 2018, zprávy auditora, výsledek hospodaření
8. Protokol o schválení účetní závěrky obce Sobotín za rok 2018
9. Převod domu č.p. 16 Sobotín (Bytové družstvo
Sobotín)
10. Pronájmy obecních nemovitostí
11. Nákup nemovitosti
12. Nákup budovy Sobotín č.p. 97 (hospoda „U Bejka“ včetně okolních pozemků)
13. „Sobotín - rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“
14. Panelový dům č.p. 220 – obnova vnitřního zařízení
15. Zpráva – les
16. Organizační
		 a) Odměny členům komisí za 1. čtvrtletí, kteří
nejsou zastupiteli
		 b) Protokol č. 1/2019 o likvidaci majetku
		 c) Informace starostky
17. Diskuze
18. Závěr
• Rozpočtové opatření č. 7/2019 ve výši 1.164.330,-Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 1.164.330,-Kč.

%
7,89
5,26
2,63
5,26
5,26
5,26
2,63
2,63
7,89
21,05
31,57
2,63

• Souhlas s celoročním hospodařením obce Sobotín za
rok 2018 a to bez výhrad.
• Převod výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši
935.192,34 Kč do výsledku hospodaření minulých
let v účetní uzávěrce k 30. 6. 2019. Účtuje se na
účtech 431 a 432.
• Účetní
závěrka
Obce
Sobotín,
sestavená
k 31. 12. 2018. Účetní závěrka poskytla věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
• Prodej budovy (bytový dům) č.p. 16 (prodej
12 bytových jednotek) s příslušenstvím a pozemku
– parcely p.č. 297 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1.101 m2, vše nacházející se v katastrálním
území Sobotín, zapsané na listu vlastnictví č. 497
a č. 513 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Šumperk z vlastnictví obce
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ: 00303348, do vlastnictví Bytového družstva Sobotín, se sídlem Sobotín č.p. 16, PSČ 788 16, IČ:
25901729, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném
Krajským Soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1563,
za cenu 1.228.583,40 Kč.
• Schválení, že zemědělské pozemky budou přednostně propachtovány místním podnikatelům, s místem
trvalého pobytu v Sobotíně.
• Uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou, jako propachtovatelem a panem P. V., bytem
Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou, jako pachtýřem.
Předmětem smlouvy je propachtování obecních pozemků p.č. 1458/7 – orná půda o výměře 16 597 m2
v k.ú. Sobotín a p.č. 1458/17 – orná půda o výměře
556 m2 oba v k.ú. Sobotín. Celková výměra propachtovaných pozemků činí 17 153 m2 za cenu
2.000 Kč/ha/rok na dobu určitou od 1. 5. 2019 do
31. 12. 2019.
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• Uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou, jako propachtovatelem a paní A. M., bytem
Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou, jako pachtýřem.
Předmětem smlouvy je propachtování obecního pozemku p.č. 1962 – trvalý travní porost o výměře
15 119 m2 v k.ú. Sobotín za cenu 2.000 Kč/ha/rok na
dobu určitou od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019.
• Uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí Sobotín,
Sobotín 54, 788 16, zastoupené Ivetou Fojtíkovou,
starostkou, jako propachtovatelem a panem R. Z.,
bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou, jako
pachtýřem.Předmětem smlouvy je propachtování
obecních pozemků p.č. 1458/5 – orná půda o výměře 8 791 m2 v k.ú. Sobotín, část pozemku p.č. 574/14
- lesní pozemek o výměře 5 100 m2 a část pozemku p.č. 574/16 - lesní pozemek o výměře 12 500 m2
oba v k.ú. Rudoltice u Sobotína. Celková výměra
propachtovaných pozemků činí 26 391 m2 za cenu
2.000 Kč/ha/rok na dobu určitou od 1. 5. 2019 do
31. 12. 2019.
• Uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí
Sobotín, Sobotín 54, 788 16, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou, jako propachtovatelem a společností Ústav pro strukturální politiku v zemědělství a.s., Zárybník 516,
594 42 Měřín, IČO: 25319515, zastoupenou Ing.
Gabrielem Večeřou, předsedou představenstva,
jako pachtýřem. Předmětem smlouvy je propachtování obecních pozemků p.č. 1057/1 – orná půda
o výměře 7 321 m2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína, část
pozemku p.č. 1818 – ostatní plocha, neplodná půda
o výměře 239 m2, část pozemku p.č. 1871 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 338 m2, část
p.č. 1902 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře
530 m2, část pozemku p.č. 1943 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 464 m2, část pozemku p.č. 2019 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 490 m2, pozemek p.č. 2023 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2 548m2, část pozemku p.č. 2037 – trvalý travní porost o výměře 70 m2,
část pozemku p.č. 2096 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 370 m2, pozemek p.č. 2102
- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
1 914 m2, část pozemku p.č. 2200 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2 a pozemek p.č. 2329 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 546 m2 vše v k.ú. Sobotín.
Celková výměra propachtovaných pozemků činí
16 870 m2 za cenu 2.000 Kč/ha/rok na dobu určitou od
1. 5. 2019 do 31. 12. 2019.
• Zakoupení pozemku p.č. 20 – zahrada o výměře 69 m2 z vlastnictví pana R. Ch., bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou, do vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČO: 00303348 za cenu 300,- Kč/m2.

•

•

•
•
•

•

Celkem tedy za cenu 20.700,- Kč + náklady spojené s prodejem. Hrazeno bude z rozpočtu obce
§ 3639, pol. 6130 pozemky.
Převod dosud nesplněných práv a povinností
vyplývajících z Rozhodnutí o umístění stavby
„Sobotín – rozšíření gravitační splaškové
kanalizace“ č.j. MUSP 66448/2009, Sp. Zn.
35612/2009 VYS/HEUR; Stavebního povolení na
stavbu vodního díla „Sobotín – rozšíření gravitační
splaškové kanalizace“ č.j. MUSP 121645/2010, sp.
Zn.: 80258/2010 ŽPR/IVPU a Rozhodnutí o umístění stavby přípojek splaškové kanalizace v obci
Sobotín č.j. MUSP 73934/2012, Sp. Zn. 51041/2012
VYS/HEURMUSP ze společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6,
787 01 Šumperk, zastoupené Martinem Hoždorou,
předsedou představenstva na Obec Sobotín, Sobotín
54, 788 16 Petrov nad Desnou, zastoupenou Ivetou
Fojtíkovou, starostkou. Převod práv a povinností
bude bezúplatný.
Obnova vnitřního vybavení v panelovém domě č.p.
220 Sobotín - výměnu 6 ks plynových sporáků za
elektrické sporáky a uhrazení celkové částky za navýšení 6 ks jističů z 1-fázových na 3-fázové na základě předložených smluv uzavřených mezi nájemníky a společností ČEZ Distribuce, a.s..
Schválení stop-stavu přijímání žádostí na
samovýrobu dřeva z důvodu živelné a kůrovcové
kalamity v obecním lese v roce 2019.
Vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 15.150,- Kč. Částka
bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatní platy.
Svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce
neprodleně po obdržení rozsudku ke spis. zn. 18C
100/2017 vydané okresním soudem v Šumperku, ve
lhůtě, která zajistí včasné schválení podání případného odvolání.
Přijetí dotace ve výši 70.000,- Kč na pořízení
zásahových obleků pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Sobotín, uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace mezi poskytovatelem Olomouckým krajem,
zastoupeným Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem,
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
– Hodolany, IČ: 60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovu,
se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ: 00303348 a spolufinancování minimálně ve výši
70.000,- Kč z rozpočtu obce Sobotín.

VZATO NA VĚDOMÍ:
• Zápis z 5. zasedání ZO Sobotín;
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Sobotín za rok 2018;
• Informace uvedené v DZ č. 6/15, týkající se Zprávy
o situaci v lese 2019;
• Vyřazovací protokol č. 1/2019 o likvidaci majetku
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obce Sobotín, který byl schválen k odepsání z evidence usnesením č. 5/3 ze dne 25. 3. 2019;
• Informace starostky
NEPŘIJATO:
• Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
jejímž předmětem je nákup pozemků p.č. 1106
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 854 m2,
jehož součástí je a na němž stojí nemovitost č.p.
97, p.č. 1107 – zahrada o výměře 1577 m2, p.č.
1108/1- zahrada o výměře 823 m2, p.č. 1109
- zahrada o výměře 1040 m2 a p.č. 1110 – trvalý travní porost o výměře 76 m2, vše v k.ú. Sobotín, zapsané na LV č. 655 z vlastnictví pana
M. P., bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou,
do vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54,
788 16 Petrov nad Desnou, IČO: 00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou za cenu
3.100.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Do 30 dní od uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude na účet prodávajícího uhrazena
záloha ve výši 100.000,- Kč. Kupní smlouva bude
uzavřena nejpozději do 31. 12. 2019.

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 20. května 2019 od 17:00 hodin
PŘIJATO:
• Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Připomínky k zápisu
5) Soudní spor (projektová dokumentace chodník
v Sobotíně)
6) Organizační
		 a) Informace starostky
7) Diskuze
8) Závěr
• Podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu
v Šumperku ve věci č.j. 18 C 100/2017-227 mezi
stranou žalovanou Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ 00303348, zastoupenou advokátkou Mgr. Lenkou Sršňovou, se sídlem Dr. E.
Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk a žalobkyní Cekr
CZ s.r.o., se sídlem Mazalova 57/2, Šumperk, IČ
27821251, zastoupenou advokátkou JUDr. Dagmar
Kolákovou, se sídlem Slovanská 3240/7 A, 787 01
Šumperk.
VZATO NA VĚDOMÍ:
• Zápis z 6. veřejného zasedání ZO Sobotín;
• Informace starostky

Vítání občánků
Dne 3. října 2019 se bude konat slavnostní zápis
a přivítání nově narozených dětí do života. Vítání občánků proběhne v zasedací místnosti budovy
Obecního úřadu Sobotín v 16:00 hodin. Pozvánky
budou rodičům rozeslány.

Místní poplatek za komunální
odpad – rok 2019
Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu je 30. 6. 2 019.
Občané mají možnost vybrat si způsob úhrady:
• bankovním převodem – prosím o zadání variabilního symbolu, který byl uveden na poukázce rozeslané
v lednu 2019, v opačném případě není možné původce platby dohledat
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• platební kartou na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• poštovní poukázkou, která byla rozeslána v průběhu měsíce ledna 2019
Žádáme občany, aby dodržovali termín splatnosti,
vyhnou se tak právním krokům, které jsou oboustranně
nepříjemné.

Sáčky na psí exkrementy
Připomínáme majitelům pejsků, že plastové sáčky na
psí exkrementy jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě
Sobotín, v kanceláři podatelny.

Tašky na třídění odpadu ZDARMA
Připomínáme občanům, že tašky na tříděný odpad
(papír, sklo, plast) jsou stále zdarma k vyzvednutí na
Obecním úřadě Sobotín, v kanceláři podatelny.

Mobilní aplikace „V OBRAZE
– vím co se děje“
Aplikace „V OBRAZE“
vám přináší přehled aktualit
z webu vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.
Představujeme pomocníka pro každého, kdo chce
zůstat stále informovaný, sledovat, co se děje
v jeho okolí, zkrátka, kdo chce zůstat v obraze.
Informace poskytuje pro více jak 300 měst a obcí z celé
České republiky včetně obce Sobotín.
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Výhody mobilní aplikace:
• Automatické načítání informací z webů obcí a měst
do aplikace
• Upozornění do mobilu na nově vložené informace na
webu
• Pro operační systém Android a iOS (98,4 % všech
majitelů chytrých telefonů).

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém zasílání informačních SMS je
pro občany zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné
na Obecním úřadě Sobotín osobně, telefonicky nebo
mailem uvedením jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla.

Vzhledem k účasti a zájmu nejen zahrádkářů, ale také
ostatních občanů naplánujeme přednášku s podobným
námětem v podzimních měsících.
V souvislosti s blížícími se prázdninami bychom chtěli
všechny zahrádkáře, ale také zájemce z řad ostatních
občanů pozvat na společnou turistickou vycházku
s posezením na rybníku u p. Juříka, která se uskuteční
během měsíce července. O přesném termínu a podmínkách akce budete včas informováni prostřednictvím
„desítkářů“.
Při této příležitosti bychom chtěli popřát všem občanům krásnou a prosluněnou dovolenou a dětem radostné prázdniny plné krásných zážitků a hlavně bez
žádných úrazů.
Za výbor ČZS Božena Pavelková, předsedkyně

Další informace

informace SDH sobotín

Zasílání informačních SMS

V případě výpadku elektřiny můžete volat na telefon společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – 800 850 860
V případě poruchy zámků se můžete obrátit přímo
na pana Kopečného číslo telefonu – 602 859 463
V případě potřeby řešení vysoušení zdiva můžete
volat na 604 672 934 (zapůjčení vysoušečů).

Zahrádkáři informují
Dne 6. června 2019 v odpoledních hodinách jsme měli
příležitost získat zajímavé a také užitečné informace
o významu a pěstování
bylinek na našich zahrádkách. Velmi zajímavá a zejména inspirující
přednáška pod názvem
„Léčivé rostliny pro třetí
tisíciletí“ se uskutečnila
v zasedací místnosti OÚ
Sobotín. Mluvené slovo
p. Ing. Andrýskové bylo
Ing. Jana Andrýsková
zpestřeno promítáním daných léčivek s využitím projektoru, který poskytl OÚ
Sobotín.

Výjezdy JSDH Sobotín

Účastníci přednášky na OÚ Sobotín

1. 26. 1. 2019 – Požár – asi 300 m v uličce za Ztracenkou, doutnající plechový kontejner
2. 29. 1. 2019 – Technická pomoc – strom na cestě
z Klepáčova na Skřítek
3. 11. 3. 2019 – Technická pomoc – strom na komunikaci ze Sobotína směr Klepáčov
4. 11. 3. 2019 – Technická pomoc – ze Sobotína směrem na Hraběšice dva stromy přes cestu
5. 22. 4. 2019 – Technická pomoc – větev na cestě za
cedulí Rudoltice přes celou cestu
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6. 3. 5. 2019 – Technická pomoc – vytažení psa ze septiku v prostorách Diakonie
7. 13. 6. 2019 – Technická pomoc – Nový Malín, čerpání vody ze sklepa rodinného domu
8. 13. 6. 2019 – Technická pomoc – Nový Malín, čerpání vody ze sklepa rodinného domu
9. 13. 6. 2019 – Technická pomoc – Nový Malín, čerpání vody ze sklepa rodinného domu
Jiří Fojtík, DIS, velitel JSDH Sobotín

Sobotínské železárny
Sobotín (Zoeptau, Zöptau, Zepta, Zeyptendorf, Sobecinna) je jedna z nejstarších hornických osad na Šumpersku.Původ jména pochází od osobního jména Sobota.Německý název Zöptau byl převzat z českého.Součástí obce byla osada Štětínov.Roku 1961 byly připojeny
Rudoltice s již dříve sloučeným Klepáčovem,roku 1975
Vernířovice a konečně roku 1980 i Petrov nad Desnou
s osadou Terezín. Po referendu v roce 1993 se v roce
1994 Vernířoviceosamostatnily. V roce 1995 je uskutečněno referendum o osamostatnění Petrovanad Desnou,
které bylo neúspěšné. Další referendum se uskutečnilo

Místo, kde stávaly železárny rodiny Kleinů. V dolní části snímku najdete
tzv. „Turbínu“, školu, cestu vedoucí ke kostelu sv. Vavřince a množství
lánů polí, které se táhnou až na Svobodín. Foceno v roce 1935. Soukromý
archiv autora

byla střediskem malého panství, o jehož
majiteli existují jen
kusé zprávy.Dědiční
rychtáři byli chráněni
od roboty udělenými
výsadami.Žerotínovépozději připojili sobotínský majetek k losinskému panství a po
jeho rozdělení přešel
Sobotín trvale k pan- Zakladatel Osady Štětínov – Jáchym ze
ství vízmberskému.
Stettenhofu (10. 4. 1742–16. 3. 1823).
Na počátku 17. Soukromý archiv autora
století tu stály vysoké
pece, železné hamry a slévárny.Zásluhou Ondřeje Eisenbacha z Podgorze (z Haliče) byla v Sobotíně postavena malá zbrojovka – současný zámecký rezort, která
se přeorientovala na výrobu drátu. Po jeho smrti nový
majitel, hrabě Mitrovský se rozhodl dosavadní železářskou huť přestavět. V této době pracuje v Sobotíně řada
zahraničních odborníků.Od roku 1844 sobotínské železárny vlastní bratři Kleinové (viz další čísla o Historii
Sobotínských železáren).
Historie Sobotína je úzce spjata se sobotínskými železárnami. Nelze je od života naší obce oddělit – byly
slavné. Do naší obce přijížděli věhlasní odborníci, kteří
se snažili poznat způsob výroby, který byl pro tyto železárny příznačný. Na konci 20. století si již jen pamětníci
vzpomínají na zbytky zdiva v prostoru dnes již neexistujícího bývalého smetiště, které po dlouhou dobu označovaly místo,kde stávaly druhé největší moravské železárny
první poloviny 19. století. Dnes již jenom názvy „Na Turbíně“, „V dolině“ a hromady vyvezené hlušiny a strusky,
nám připomínají,že se zde zpracovávala železná ruda.
Poslední nostalgické vzpomínky jsme zažívali při výstavbě kanalizace, plynu a vody v letech 1995–2003.

Sobotínské železárny

dne 6. září 2008 a je úspěšné. Od 1. ledna 2010 se Petrov
nad Desnou stává samostatnou obcí. Obecní pečeťužívaná od poloviny 17. století nesla symboly zdejších hamrů
– kovadlinu s kladivem, kleště a kolo na dlouhé ose.
Severně od obce vznikla roku 1786, na místě panského dvora,osada Štětínov (Stettenhof), která dostala
jméno podle tehdejšího inspektora komorních statků
Jáchyma ze Stettenhofu.
Osadu tvořily domy, které se nacházely po obou stranách silnice vedoucí z Vernířovic a u čísla 20–21 pokračovaly kolem zámku.Pomyslný konec Štětínova bychom
nalezli u domu čp. 249 pana
Vratislava Barvy(cesta,která
vedla kolem školy a zámku se
též nazývala od roku 1946 Havlíčkovou ulicí).
Roku 1351 je v Sobotíně
uváděn kostel s farou. Uvádí ji
listina,kterou bylo vytvořeno li- Pečeť obce Sobotín (Zoeptau
tomyšlské biskupství.Ves sama –1625). Soukromý archiv autora

Počátky hornictví a hutnictví na Šumperském okrese sahají do dávné minulosti. Hojnost lesů a značná
ložiska železných rud byla příčinou vzniku železáren
v Sobotíně.V první polovině 14. století je zaznamenán
v Sobotíně vodní „hamr“, v té době nejmodernější zařízení. Bylo to kladivo poháněné vodou, které strusku
snadněji a rychleji vytloukalo a tím se dosáhlo žádaného tvaru. I přes tento technický pokrok byla produkce
železa malá,poněvadž tavba rud zaostávala za zpracováním železa.
Za panství Žerotínů byla hutím věnována větší pozornost. Hamerník Pavel Gilde měl zájem o rozvoj železářství. Po nešťastné bitvě na Bílé hoře dne 8. listopadu1620,
počíná úpadek hutnictví a hornictví. Řada odborníků
odešla a již se do tohoto kraje nevrátila. Další úpadek byl
zapříčiněn třicetiletou válkou. V roce 1679 učinil hrabě
Locarno neúspěšný pokus o obnovení dolování. Otevřel
šachty u Petrovic, Vernířovic a Sobotína. Teprve za Jana
Jáchyma ze Žerotína nastává oživení. Železná ruda se
začíná dolovat na Jelením hřbetě (Hirschkamm), při Kočičí skalce (Katzenkopf), Rudné (Erzberg) a obnovují se
stará naleziště. Již v roce 1688 zde působí mistr hamru,
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8 kovářů, 3 sypači uhlí, mistr tavič, 3 pomocníci,důlní
mistr a 2 důlní pomocníci mistra.
V roce 1725 se v Sobotíně nacházely již 2 hamry.
Jeden v prostoru za „Turbínou“ a druhý v prostorách
dřívějšího závodu Velamos. Dále zde byla jedna tavicí
pec,která byla v témž roce doplněna o kovářskou výheň
ke zpracování surového železa,vyhřívací pec a pražící
pece, které stály vždy na okraji železáren. Důvodem
byla prováděna tepelná úprava železné rudy, při níž se
vedle vody odstraňuje oxid uhličitý a některé látky – například síra a arsen.Pražením se ruda stává pórovitější
a redukovatelnější. Cílem pražení se zvýší magnetické
vlastnosti rud.
Největší problém, který se mezi obyvatelstvem řešil, byly daně.Nejvíce diskutovaná byla v roce 1746 tzv.
daň „z hlavy“. Spočívala v tom, že každý obyvatel starší
20 let musel zaplatit ročně 30 krejcarů, ženy 15 krejcarů
a všechny děti v rodině dohromady 15 krejcarů. Tovaryši a ostatní sloužící 12 a učni 4–6 krejcarů. Připočteme-li
k tomu negramotnost, i když v Sobotíně škola byla, je zřejmé, že dluhů bylo mezi lidmi „jako kvítí“. Velmi zajímavý
byl způsob evidence dluhů.Smlouvy byly podepisovány
zásadně před rychtářem a ten se „zapisoval na zvláštní
dřevěnou destičku,na které bylo tolik zářezů, kolik zlatých
či tolarů měl dlužník zaplatit. Při splátkách,se vždy počet
splacených zlatých či tolarů (zářezů) z destičky odřezalo.
Když byl celý dluh splacen,byla destička zvaná „körbholz“
úředně spálena a její majitel dostal symbolickou zelenou
ratolest a ta byla upevněna nad vchod domu, či nad vjezd
do dvora,což bylo znamení,že dům je bez dluhů“.
Vrchnost vyslala Johanna Georga Krautha do Korutan,aby tam prostudoval a následně modernizoval sobotínskou železářskou výrobu. Mezi hutní objekty patřily
též uhlírny na dřevěné uhlí. Dvě se nacházely u Vernířovic, jedna v Rudolticích. Zde bylo dřevo v milířích suchou cestou spalováno na dřevěné uhlí a na místě skladováno. Uhlířský mistr bydlel na Klepáčově a sledoval
kvalitu dodávaného dřeva. Potřeba dřeva byla značná.
Tvrdé dřevo bylo nedostatkovým a ani výsadba nových
dřevin nestačila pokrýt požadavky železáren. K předpokládané modernizaci však nedošlo. Žerotínové neměli
dostatek kapitálu a hutě byly značně zadluženy a bylo
rozhodnuto je prodat.
Větší podnikavost projevil řád Cisterciáků kláštera Velehradského,který zakoupil zadlužené panství za
340 000 zlatých v roce
1770. Ti v roce 1775 zavedli novou tavící techniku a staré provozy
zrušili.
Zůstaly pouze 3 hamry. Jeden v Rejhoticích a dva v Sobotíně.
V roce 1776 je prodán
spodní hamr (dřívější závod Velamos)
Kašparu Grimovi za
1250 zlatých. Nový
majitel přestavěl hamr
na drátovnu. Prvním
Velehradského kláštera Zuri Filip
správce hamru v Sobo- Opat
(1716 – 29. 3. 1800). Soukromý archiv
tíně (1770) byl Jáchym autora

Stettenhofen – po něm
je v roce 1786 pojmenována osada Štětínov. Byl
označován za výborného
národohospodáře (ekonoma), ale hornictví a železářství příliš nerozuměl.
Proto byl o rok později
nahrazen Josefem Hampem.Mnohé plány však
Cisterciáci nemohli uskutečnit, protože Josef II.
(1741–1790) v roce 1784
Josef II. Soukromý archiv autora
velehradský klášter zrušil.
Majetek se tak dostal pod řízení státního náboženského
fondu a vlivem těžkopádné a byrokratické státní správy
se další rozvoj železáren pozastavil.
V roce 1786 přijíždí do Sobotína zmocněnec Jiří
Schwarzekönig, aby vypracoval zprávu o stavu železáren.Ten ji dne 30. 4. 1786 předložil císaři a doporučil
pronájem železáren.Nový správce hamrů Franz Ezischek (1789) přestavuje pražící pec za Rudolticemi a je
zde otevřeno nové pálení dřeva v milířích.
Císařský dvůr projevuje zvýšený zájem o sobotínské železárny a požaduje zasílání průběžných zpráv.
Zpráva z roku 1804 oznamuje: „Kujnicí výhně zpomalily provoz tím, že jim bylo předloženo to jest dodáno
dřevěné uhlí, vypálené ze dřeva měkkého,které nemá
takové výhřevnosti jako uhlí vyrobené ze dřeva tvrdého.
Jinak jest železo velmi dobré kvality a je dodáváno do
celé oblasti“. Ve zprávě dne 4. 3. 1812 se císaři píše:
„Doly na železnou ruduu Vernířovic,jakož i štoly, jsou
řádně čas od času prohlédnuty a těmto,na příkaz Jeho
veličenstva,věnována stálá pozornost. Menší výroba železa byla způsobena tím,že byla dlouhá a krutá zima.
Všechno bylo zamrzlé,tak nebylo vodní síly k pohonu
hamrů. V létě pak bylo velké vedro,které zavinilo nedostatek vody pro vodní kolo.Následkem toho hamry v roce
1811 po dobu 23 týdnů vůbec nepracovaly“. (Voda byla
problémem i v pozdějších letech.Proto později Kleinové upravili vodní systém,rozšířili sobotínské rybníky a u Vernířovic vybudovali vodárnu,která dodávala
z řeky Merty vodu do sobotínského zámku). V další
zprávě jsou zveřejněny prodejní ceny: „Cena ráfového
železa všech druhů, pluhy, mříže, podkovy, orné plechy
a sekyry činí zal centýř 15 zlatých a 40 krejcarů. Za
drát a železo na hřebíky a krátké hřebíky na kola činí
za 1 centýř 11 zlatých a 50 krejcarů. Hamerní správa zajišťuje pro provoz hamrů 4000 sáhů dřeva ročně.
Dřevo je dopravováno po řece Mertě na určené místo“.
(Dnešní místo bychom nalezli na levém břehu řeky
Merty, za lávkou a na pravém břehu v prostoru tzv.
trojúhelníku, který sloužil pro léta pro výuky tělesné
výchovy. Cesta vedoucí kolem řeky Merty byla zpevněna struskou, která sloužila pro koňské potahy, které dováželymateriál do železáren).
(1 centýř = stará hornická míra = 61,562 kg a jeden
sáh = 1,774 m).
(pokračování v příštím čísle)
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Miroslav Mikuláštík

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Naše škola má talent
Ve středu 22. května 2019 proběhlo v KKC Rapotín
finále dalšího ročníku oblíbené soutěže NAŠE ŠKOLA
MÁ TALENT. Finálovému klání předcházela školní
soutěžní kola, která proběhla na všech pracovištích
svazkové školy Údolí Desné, finalisty se stali nejšikovnější účastníci ze školních kol.
Soutěžilo se v několika kategoriích, které byly rozlišeny věkem dětí, zvlášť byla hodnocena kategorie Kolektivů. Celkem vystoupilo 26 jednotlivců a 8 kolektivů. Vážená desetičlenná porota měla velmi těžký úkol,
protože všechny děti byly skvěle připraveny a předvedly
fantastická vystoupení. Pozvání přijali také nedávní absolventi naší školy Barbora Žaitlíková a Jakub Račák,
kteří se ujali role moderátorů.

příčce. Třetí příčka patřila dojemnému představení
mimky Nikol Kadlecové.
Kolektivy potvrdily, že naše žákyně umí skvěle tančit. Sdílené první místo si zajistily Štěpánka Ačanová,
Adéla Kašíková a Anna Matěčková z prvního stupně
v Rapotíně a jejich starší spolužačky Tereza Brabcová,
Kamila Doleželová a Martina Bendová z druhého stupně v Petrově. Třetí stupínek si vybojovali dramatickým
hudebním vystoupením Sen žáci 4. ročníku ze Sobotína
Nejvíce překvapili Supertalenti. Dokázali nejen nádherně zpívat česky i anglicky, ale také předvedli famózní
ovládání hudebních nástrojů. Zpěvačky Martina Skoumalová a Bára Kalivodová skončily na třetím a druhém
místě. Klarinetista Václav Merta zvítězil.
Soutěžilo se v báječné atmosféře, užili jsme si krásné
dopoledne, děti fandily svým spolužákům a radovaly se
z úspěchu kamarádů. Všichni jsme mohli dát svůj hlas
nejsympatičtějšímu soutěžícímu a zvolit tak absolutního vítěze. Po sečtení udělených hlasů všech diváků se
jím stal Václav Merta z osmého ročníku.
Ale vítězi se stali všichni, kteří se tohoto úžasného
klání zúčastnili a přesvědčili se, že v naší škole máme
velmi nadané talenty.
Mgr. Martina Chlandová

Už jsem čtenář
Naši talenti ze Sobotína

V kategorii Benjamínků dominovaly děti z Rapotína.
Vítězkou se stala zpěvačka Ema Kirschnerová, recitátorka Adélka Komínková skončila na druhém a flétnista
Jaroslav Navrátil na třetím místě.
Kategorii Talentíky naopak ovládli sobotínští nadaní
žáci Anna Krobotová, Vendula Krywdová a Jan Pospíchal. Předvedli podmanivé výkony, zpívali a hráli na hudební nástroje a porota udělila všem stejný počet bodů,
takže zvítězili všichni.
Nejvíce soutěžících vystoupilo mezi Talenty. Porotu
i diváky nejvíce okouzlila svou skvělou sambou Karolína Mičunková. Tanec s gymnastickými prvky v podání
Lucie Šofrové a Karolíny Vlčkové se umístil na druhé

13. června 2019 proběhla v 1. C krásná akce s názvem UŽ JSEM ČTENÁŘ. Akci pořádá Obecní knihovna Rapotín a je součástí projektu KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. Smyslem je přivést děti do čtenářské obce,
aby trávily více volného času s knížkou.

Prvňáci dokázali, že umí číst

Sobotínští talenti

Prvňáčci prokázali, že se skutečně naučili číst, a za
odměnu dostali od paní knihovnice každý svou novou
knížku s názvem „Kde se nosí krky“, autorem je Miroslav Tvrz. Knížka je plná básniček a hádanek doprovázených nádhernými ilustracemi Aleny Schulzové.
Není to knížka ledajaká, nedá se nikde koupit, dostali ji jen letošní prvňáčci, byla vydaná speciálně pro ně,
aby si mohli i o prázdninách krásně počíst a upevňovat
své čtenářské dovednosti. Bylo to skvělé završení našeho čtenářského roku.
Děkujeme!!!			
Mgr. Jana Mertová
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Páťáci navštívili školu
v Petrově nad Desnou

Od zrníčka ke chlebu

• Dnes 17. dubna 2019 jsme byli se třídou v Petrově nad Desnou na Dni otevřených dveří tamní školy.
Bylo to zábavné a zaujalo mě to. Dělali jsme spoustu
zábavných úkolů, pokusů atd. Žáci druhého stupně byli
hodní a kreativní. Škola vypadá pěkně a je dobře zařízená. Prožila jsem jeden z mých nejlepších dnů v roce.
Kristýna Hutnyk, 5.C

Dne 29. dubna 2019 jsme byli na Švagrově.Hned po
našem příjezdu nám lektorky Kačka a Monča zahrály
představení o Pyšném kuchaři, který se v závěru musel omlouvat polím, která na něj byla nazlobená.První
část programu se mi líbila více než ta druhá. V první
části jsme pekli vlastní chléb, který jsme si mohli ozdobit různými druhy semínek. V druhé jsme poznávali,
jak chutná pšenice, oves,žito a ječmen. Zkoušeli jsme
použít cep,kterým jsme následně umlátili pšenici. Po
skončení této praktické části s obilím, se nám dopekl
vlastní chléb. V závěru celéhoprogramu jsme se dívali
na pořad, jak probíhápečení chleba v pekárně.
Lucie Šofrová, žákyně 5. ročníku

• Pátá třída odjela od školy ranním školním autobusem. V petrovské škole byla přivítána tancem žákyň
7. ročníku a proslovem paní ředitelky. Ve škole byly
nachystány třídy s různými aktivitami. Vše připravili
žáci 2. stupně. Například „opičárna“ v tělocvičně, tam
jsme cvičili. Ve třídě „zeměpis“ jsme si povídali o planetě Zemi. V „říši hmyzu“ jsme psali test a zkoumal
se hmyz pod mikroskopem. V počítačové učebně jsme
využili počítače a v jeho programu malovali. „Chemický
koláč“ nám ukázal, jak se rozkládají barvy. Dopoledne
jsme zakončili svačinkou a odjezdem zpět do Sobotína.
Nikol Kadlecová, 5.C

Školní výlet

Vitamínový den
V rámci projektu ovoce do škol navštívili naši školu
pracovníci MK Fruit ze Šumperka. Pro každou třídu si
připravili krátký program plný vitamínů. Žáci ochutnali velké množství čerstvých ovocných šťáv a smoothie,
soutěžili o zdravé odměny a odnesli si s sebou čerstvou
přesnídávku. Děti program bavil a vše jim velice chutnalo.
Návštěva propasti Macochy

Přijíždíme do Punkevní jeskyně
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Dne 23. května 2019 vyrazila celá naše škola směrem na jih. Čekal nás výlet do hlubin země-naše nejznámější propast Macocha a Punkevní jeskyně. Počasí
nás nezklamalo, pršelo stejně jako před šesti lety, kdy
jsme byli na Macoše naposledy. Tentokrát jsme se ale
svezli vláčkem i lanovkou, takže nám déšť nevadil. Děti
si domů odvezly spoustu zážitků i suvenýrů, které jim
toto krásné místo budou připomínat.

Sportovní den ke Dni dětí
Dne 28. května 2019 si děti ve školní tělocvičně užily odpoledne plné soutěží a zábavy. Hrály
se tu piškvorky, střílelo míčkem do branky, házelo
na koš a body se sbíraly i za jiné zábavné disciplíny.
Na závěr byly děti za svou šikovnost a hlavně snahu odměněny sladkou čokoládou.
Jitka Ničová

Po příjezdu na místo nás přivítal koordinátor pronájmů a škol pan Ondřej Leger a ochotně nám vysvětlil
plán a organizaci celého pobytu. Děti 1. a 2.tříd, mimo
stálé expozice, navštívily výukový program „Život rostlin“, kde si vyzkoušely zajímavé pokusy, dozvěděly se
např.co je to fotosyntéza, chlorofyl a mnoho dalšího.
Starší děti pak v programu s názvem,,Chytřejší než Holmes“ plnily zapeklité i zábavné úkoly, které je na závěr
dovedly k tajnému heslu a skříňce s pokladem.
Stálá expozice VIDA centra nabídla dětem přes
170 interaktivních exponátů, díky kterým mohly objevovat a vyzkoušet, jak funguje svět kolem nás. Určitě
jsme nestihli prozkoumat všechno, podle nadšení nejen
dětí, ale i dospělých, věřím, že se do VIDA centra mnozí z nás určitě rádi znovu podívají.
Dana Kovalová, vedoucí ŠD Rapotín

ZŠ a MŠ Údolí Desné
s Harry Potterem v Bradavicích
Díky podpoře vedení naší školy a Svazku obcí údolí
Desné se nám podařilo v loňském roce začít realizovat
zahraniční jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii
po stopách Harryho Pottera. Od první myšlenky po
odjezd uběhl více než rok, ale stálo to za to. Přišel vytoužený 13. květen 2019 a 41 žáků 2. stupně společně
se čtyřmi vyučujícími vyrazili na dlouhou cestu za kanál La Manche. Plni očekávání, představ a přání jsme
projeli nejen Českou republikou, ale také Německem,
Belgií, Francií, kde jsme se nalodili na trajekt a při východu slunce si užívali výhledu na malebné bílé útesy
doverského pobřeží. První den v Anglii byl celý v duchu
pěší turistiky po památkách Londýna. Sice se věhlasný
Big Ben schoval pod lešení, ale ani to nás neodradilo od
jednoho velkého „wow, už jsme opravdu tady, musíte
nás štípnout“.

Výlet školní družiny
ZŠ a MŠ Údolí Desné
Protože byl čtvrtek 18. dubna 2019 volný den, naplánovali jsmepro děti naší školní družiny celodenní výlet
do VIDA centra v Brně. O výlet byl velký zájem, přihlásilo se 110 dětí, které doprovázelo 11 pedagogů. V den
výletu nakonec vyrazily 2 autobusy z rapotínskédružiny
a 1 autobus z družiny v Sobotíně.

Účastníci zájezdu do Velké Británie

Podívali jsme se ke známé Downing street, Westminster Abbey, střídání stráží „Horse Guards“, St. James
Parku, kde nás okouzlily ochočené veverky, které se pomalu nebojí žádného turisty, Buckinghamskému paláci (přijeli jsme týden po narození dalšího královského
miminka, bylo všude opravdu rušno), Trafalgar square,
National Gallery, zavítali jsme do čínské čtvrti, Soho,
Piccadilly Circus a nakonec došli až k London Eye, kde
ty statečné čekal fantastický výhled na skoro celé město.
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Návštěva muzea

Abych totiž nezapomněla, v ceně zájezdu bylo i počasí
a to se nám až nadmíru vyvedlo. V podvečer jsme se
přesunuli do domácností hostujících rodin a uložili se
k zaslouženému spánku (to byste nevěřili, jak je příjemné mít postel po noci strávené v autobuse). Středeční
den začal zvesela, páni řidiči se rozhodli nám vykouzlit
úsměv na rtech a bavili celé osazenstvo autobusu. Jako
přídavek jsme si dali školní kolo soutěže Naše škola má
talent a vystupující děvčata si mohla vyzkoušet zpěv do
mikrofonu před tolikačlenným publikem. A to už jsme
dojížděli k Warner Bros Studiu, kde na nás už při vstupu dýchla kouzelná atmosféra a po celou dobu jsme se
nechali unášet neuvěřitelnými efekty, kulisami a dalšími
krásami tohoto muzea. A protože jsme si už ráno řekli,
že nás čeká den plný nepředvídatelných zážitků – při
konci prohlídky se naši žáci vyfotili s další českou výpravou, a to Jankem a Ester Ledeckými. Druhou část
dne jsme strávili v nedalekém Oxfordu, kde byly využity
některé prostory univerzity právě pro interiéry filmového Harryho Pottera.
Po celodenním výletování jsme se odebrali zpět do
rodin se rozloučit a ve čtvrtek ráno se s plnými kufry
dárečků vydat na poslední výpravu do centra Londýna, která nás přesunula daleko do historie tajemného
Toweru, který stojí nedaleko věhlasného Tower bridge.
Poté jsme přešli k Milleniumbridge, který byl zničen
Smrtijedy, a ten nás dovedl do galerie moderního umění Tate Modern. Odtud nás čekala plavba lodí po řece
Temži zpět k O2 aréně a po drobné večeři jsme vyrazili
na cestu domů plní zážitků, splněných přání, nových
přátelství a dobré nálady. Většina osádky nezapomněla
cestou fandit našim hokejistům při utkání a po vyhraném zápase všichni usnuli spánkem spravedlivým. Co
se jim zdálo? To už se asi nedozvíme, ale víme jistě,

Poznáváme Londýn

že zájezd se vydařila třeba jednou se zase budeme těšit
v Londýně na shledanou.
Děkujeme vedení školy za umožnění realizace tohoto pobytu, Svazku obcí údolí Desné za finanční podporu, Školním zájezdům, s.r.o. za zajištění celé zájezdu
a 41 žákům za skvělou atmosféru.
Co se dětem na zájezdu nejvíce líbilo:
• „Dostali jsme nabídku podívat se do VB a splnil se mi
sen podívat se na rozhled z London Eye a vyfotit se
na železném trůnu. Nezapomenutelný zážitek s kamarády.“ Anička Š.
• „Zážitek, na který nikdy nezapomenu! Skvělý kolektiv, výborná atmosféra. Zábava na každém kroku.
Nádherný výhled z London Eye. No prostě na to nikdy nezapomenu a doufám, že i ostatní.“ Terka B.
• „Splnila jsem si svůj velký sen a to, že jsem mohla jet
se svými přáteli do Velké Británie. Mohla jsem navštívit muzeum Harryho Pottera a proletět se na koštěti.“
Barča
• „Jsem ráda, že jsem jela do Londýna, nejlepší bylo
HP studio. Splnila jsem si sen, jsem ráda za tuhle zkušenost.“ Míša
• „Byl to nejlepší zážitek se školou, který jsem kdy zažil.
Nejlepší to bylo ve studiu HP, tam jsem si to vážně
užil a nebylo nic, co by se mi nelíbilo.“ Maty
• „Konečně jsem se dostal do Londýna! Nejlepší je prostě London Eye, nádherný výhled a příjemné prostředí. Doufám, že se tam ještě někdy podívám.“ Kuba
• „Nejlepší výlet, zážitek na celý život.“ Kája J.
• „V Londýně se mi moc líbilo, bydlela jsem v super rodině a byli moc milí. Líbilo se mi také ve studiu HP,
bylo to super.“ Kristy
• „Za mě nejlepší výlet mého života. Moc jsem si užila
studio HP. Mám na to skvělé vzpomínky, na které nikdy nezapomenu.“ Kája M.
Mgr. Jana Učňová

SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ
Výlet na Prameny

V neděli 19. května 2019 se konal náš pátý turistický
výlet s dětmi v tomto roce. Tentokrát jsme vybrali čarovné cílové místo a to Prameny nad Velkými Losinami.

Účastníci výletu
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Do Losin jsme se z Rapotína dostali autobusem, a odtud už každý po svých lázeňským parkem, který byl
nádherně provoněný rozkvetlými azalkami. Celou cestu nám určovala směr modrá turistická značka a ta se
dál táhla kolem hotelu Diana a lesní cestou. Po dobytí
Pramenů následovala vrcholová pauza na tamních rozlehlých stráních, kde jsmese chvíli snažili poslouchat
jen zvuky přírody. Uklidňující výhled na louky a lesy
byl velkou odměnou. Cestou zpět jsme se občerstvili
nejdřív na Dianě a potom přímo v Losinách zmrzlinou.
Děkuji všem dětem, za jejich pozitivní přístup.
Veronika Sáblíková

Dvoudenní turistický výlet na
Králický Sněžník 15.–16. 6. 2019

Třetí červnový víkend se pro děti z turistického
kroužku nesl ve znamení poznání a dobrodružství. Byla
to pro mnohé velká výzva. Jeseníky máme za ty dva
roky celkem hodně prochozené, tak hledáme další cíle
našich výprav. A tentokrát padl los na nádherný masiv
Králického Sněžníku. A protože je tento vrchol od našich domovů vzdálenější, rozhodli jsme se, že výlet bude
i s přespáním na horské chatě. V sobotu ráno se sešlo 22
malých turistů a turistek, k nim 4 dospalé průvodkyně.
Vlak a autobus nás vyvezl až k chatě Návrší, to byl
náš base camp nebo li základní tábor, který byl ve výšce
880 m.n.m. V base campu jsme nechali téměř všechny
věci a sebou do batůžku vzali jen to, co bude potřeba
na celkem náročný výstup. Vodu, svačinu, odhodlání,
dobrou náladu. Od vrcholu, který nese stejný název jako
celé pohoří (1424 m.n.m.), nás dělilo 6 km a 544m převýšení. Nebylo na co čekat a hned jsme vyrazili. Obloha
byla bez mráčku, k celkem prudkému kopci tedy přibylo ještě i čelit pořádnému horku. Děti využívaly každé
příležitosti vykoupat se v potůčkách, které jsme po cestě
potkávali. Namáčely kšiltovky, trička i vlasy. Cesta na
vrchol nám zabrala 4 hodny, ale stálo to za to. Nádherný
otevřený výhled byl fascinující a hodně větrný. Zastavili
jsme se u pramene řeky Moravy. Děti mezi sebou vedly diskuzi na téma, jak se z tak malého pramínku vody
může stát tak velká řeka. Velmi zajímavě si navzájem
doplňovaly informace a rozšiřovaly obzory. Návštěvu
kamenného slona – nepsaného symbolu Kralického
Sněžníku – jsme si také dopřáli. I přes námahu naše duše
byly dobyty pozitivní energií a v takovém rozpoložení
jsme se vraceli na chatu Návrší. Tam nás kuchaři očekávali s teplou večeří. Po večeři měly děti volnou zábavu

Zdolali jsme Kralický Sněžník

a čas na relaxaci. První den měly v nohách náročných
12 km. V neděli nás po snídani čekalo 6 km klesání do
Starého Města pod Sněžníkem, odkud naše cesta vedla
po železnici až do Šumperka.
Velmi děkuji za tak příjemný čas s tak pohodovou
skupinkou dětí a vedoucích.
Také děkujeme našim finančním podporovatelům:
Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou,
Sobotín a Rejchartice, firma SUEZ Využití zdrojů,
a.s. a také jednorázové finanční injekci od Nemocnice
Šumperk, a.s. Velmi si této pomoci vážíme.
Těšíme se v září na pokračování našeho turistického seriálu.
Více fotek najdete na www.srud.cz
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku

SPORT
Valná hromada TJ Sokol Sobotín Petrov nad Desnou, z.s.

Dne 26. dubna 2019 proběhla výroční schůze
spolku TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou. Na valné hromadě byly projednány výsledky hospodaření
a zpráva o činnosti, schváleny změny ve výkonném
výboru a záměry v oblasti nemovitého majetku TJ do
budoucna.
K činnosti – mimo jiné TJ Sokol od poslední výroční schůze uspořádal dva volejbalové turnaje – jeden letní v červenci 2018 na hřišti TJ Sokol, letos pak
v tělocvičně ZŠ Sobotín dne 13. dubna 2019 Velikonoční volejbalový turnaj. Na tento turnaj jsme postavili dokonce dvě družstva, z nichž jedno dosáhlo na
medailové třetí místo. Dále byly v únoru 2019 uspořádány lyžařské závody pro děti ve slalomu, které se setkaly s velkým úspěchem a zúčastnilo se jich více než
50 dětí. V období mezi valnými hromadami organizačně zajišťuje činnost výkonný výbor TJ, jehož složení je
nyní, po obměně členů odhlasované na výroční schůzi,
následovné:
•		Předseda - J.Jílek
•		Členové - H. Bublík ml., T. Florián, A. Frank,
L. Havlíček, Ľ. Semerádová, K. Stromšík, D. Vernerová, P. Zaoralová a M. Zaoral.
Za účast na výroční schůzi děkujeme také pozvaným hostům - starostce obce Sobotín, místostarostovi
J. Hrochovi, předsedům dalších organizací v obci SDH Sobotín a Českému svazu zahrádkářů v Sobotíně.
Pozvánka na Volejbalový turnaj
V sobotu dne 20. července 2019 pořádá TJ Sokol
Sobotín – Petrov nad Desnou další ročník tradičního
venkovního volejbalového turnaje na hřišti TJ Sokol
v Sobotíně. Zveme všechny příznivce volejbalového
sportu – přijďte se podívat a podpořit domácí družstvo.
Turnaj se hraje od devíti hodin po celý den cca do 18 h
- výkony týmů bývají tradičně vyrovnané. Občerstvení
je zajištěno.
Výkonný výbor TJ Sokol Sobotín-Petrov nad
Desnou z.s.
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„POJĎTE S NÁMI JEZDIT NA
KONÍCH A SPORTOVAT“

Výsledky:

TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s.
Vás co nejsrdečněji zve již na 4. ročník
„Dne plného sportovních her“
Kdy? V sobotu 6. července od 13,00 hod.
Kde? V areálu „sdružení“ v Sobotíně, č.p. 286
Po celé odpoledne budou připraveny:
• sportovní soutěže pro děti,
• ukázky výcviku koníků a pejsků,
• ukázky vystoupení taneční skupiny,
• ukázky záchranného systému,
• vystoupení šermířů,
• projížďky dětí na koních.
Bohaté občerstvení zajištěno pro
všechny, pro děti zcela zdarma.

KŘÍŽKOVÝ PARKUR
1. Kristýna Hufová – Luneta - HORSES HÁJ, z.s.
2. Robert Novotný – Marianka – JK Hřebčín Suchá
3. Simona Vaňatková – Démant1 – TJ Omega Sobotín, z.s.
HOBBY HORSING
1. Lucie Vaňatková – TJ Omega Sobotín, z.s.
2. Martin Maryška – TJ Omega Sobotín, z.s.
3. Petr Machus – TJ Omega Sobotín, z.s.
KAVALETY
1. Lucie Šofrová – Nikola – TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní Sobotín, z.s.
2. Veronika Machusová – Likora - TJ Omega Sobotín, z.s.
3. Simonka Měrková – Vichi - TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní Sobotín, z.s.

Májová cena
První květnovou
sobotu (4. 5. 2019)
uspořádali členové
TJ Omega Sobotín
tradiční
jezdecké hobby závody.
Slunné počasí přilákalo bohaté startovní pole. Dopolední
Simona Vaňatková
soutěže byly připraveny pro začínající jezdce a koně
a mohli si zasoutěžit také přítomní
diváci. Úvodní soutěž zpestřil totožný
výkon Kristýnky
Novotné na Lunetě
a Roberta Novotné- Lucie Vaňatková
ho s Mariankou, kteří oba zvítězili ex-equo.
V odpoledním programu následovaly parkury na
výškách skoků od 80 cm do 110 cm. Kvalitu soutěžících
prověřily nejen náročné kurzy, ale také nový skokový
materiál, který se podařilo pořadatelům získat prostřednictvím dotací Olomouckého kraje a obce Sobotín.

PARKUR DO 60 CM
1. Kristýna Stančíková – Vichi´s Colt – TJ Omega
Sobotín, z.s.
2. Karolína Havlíčková – Tony - TJ Omega Sobotín, z.s.
3. Kristýna Hufová – Karis 1 - HORSES HÁJ, z. s.
Parkur do 75 CM
1. Lucie Komárková – Sešlost - TJ Omega Sobotín, z.s.
2. Karolína Tilcerová – Mia – TJ Omega Sobotín, z.s.
3. Viktorka Vokounová – Luneta - HORSES HÁJ, z. s.
Dvoufázové skákání 80/90
1. Kristýna Stančíková – Neapol – TJ Omega Sobotín, z.s.
2. Adéla Končická – Caliope Z – JO Šumperk
3. Marie Bošková – Lucentina - TJ Jezdecký spolek
při SŠ Gastronomie a farmářství
MÁJOVÁ CENA do 110
1. Simona Janečková – Napoleon 166 - TJ Jezdecký
spolek při SŠ Gastronomie a farmářství
2. Kristýna Stančíková – Neapol – TJ Omega Sobotín, z.s.
3. Markéta Chlandová – Démant 1 – TJ
Omega Sobotín, z.s.
Za TJ Omega Sobotín
Mgr. Martina Chlandová

společenská kronika

Blahopřání
Tiše přišel jako sen,
tvůj narozeninový den.
Tento den je jenom Tvůj,
tak se bav a oslavuj.
Dne 24. června 2019 oslavil
70. narozeniny pan Petr Štipčák
ze Sobotína.
Mnoho zdraví a lásky přeje maminka, manželka
Vlasta s dcerou Monikou, syn Petr a dcera Mirka
s rodinami a všechna vnoučata.

Všechno nej, ať je Ti hej,
ať se můžeš pořád smát,
radost kolem rozdávat.
Nikdy smutku nepodléhej,
v životě jen štěstí hledej.
Dne 11. června 2019 jsme oslavili
75 let pana Vratislava Barvy ze Sobotína.
Do dalších let přejeme pevné zdraví a hodně
životního optimismu. Přejí dcery a vnučky.
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Vzpomínka
Osud nám nevrátí, co nám vzal,
vrací jen vzpomínky a s nimi žal.

Tvé ruce již nepohladí,
ústa neporadí,
lásku nikdo nenahradí.

Dne 31. května 2019 jsme vzpomněli 31. výročí úmrtí pana
Františka Machače ze Sobotína.

Dne 21. června 2019
jsme vzpomenuli
15 let od úmrtí pana
Stanislava Vaňatky z Rudoltic.

Kdo jste ho znali, věnujte mu
spolu s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkují rodiče a sourozenci s rodinami.

Za vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.
Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe
zůstává v nás.

Dny, týdny, měsíce a léta plynou,
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 25. června 2019 uplyne 8 let
od úmrtí paní
Boženy Gallové ze Sobotína

Dne 3. července 2019, uplyne
10 let od úmrtí pana
Vladimíra Dujky ze Sobotína.
Vzpomíná manželka a děti s rodinou

a 27. června 2019 by se dožil 90 let
pan Karel Galla ze Sobotína.
Vzpomíná syn a dcera s rodinami.

Vážení spoluobčané, pokud budete mít zájem využít Obecních novin pro
blahopřání k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic tomu nebrání.
Zveřejníme jej bez poplatku. Věříme, že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín

inzerce
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Kvalitu naší práce si již ověřili například
pojišťovna UNIQA, Ministerstvo zemědělství,
Národní muzeum, Univerzita Palackého v Olomouci,
Město Šumperk i Zábřeh. Přesvědčte se o ní také Vy.

Rapotínské
Jsme
Vaše
Jsme
Vaše
tiskárna.
NoviNy
tiskárna.
OBEC RAPOTÍN •

06/2019 • ročník: 20

Nabízíme Vám mimo jiné:
• digitální tisk již od 0,50 Kč za kus
• ofsetový tisk vyšších nákladů
• vizitky, letáky, vstupenky, plakáty
• brožury, katalogy, publikace, knihy
• kalendáře a další...

Kvalitu naší práce si již ověřili například
pojišťovna UNIQA, Ministerstvo zemědělství,
Kvalitu
práce siUniverzita
již ověřiliPalackého
například v Olomouci,
Národnínaší
muzeum,
pojišťovna
UNIQA,
Ministerstvo
zemědělství,
Město Šumperk
i Zábřeh.
Přesvědčte
se o ní také Vy.
Národní muzeum, Univerzita Palackého v Olomouci,
Městoprací
Šumperk i Zábřeh. Přesvědčte se o ní také Vy.
Zahájení
Nabízíme Vám mimo jiné:
na smíšené stezce
• digitální tisk již od 0,50 Kč za kus
str. 2
Nabízíme
Vám
mimonákladů
jiné:
• ofsetový tisk
vyšších
Dotace
z olomouckého
kraje
• digitální
tisk jižvstupenky,
od 0,50
Kč
za kus
vizitky,
letáky,
plakáty
str. 3
•
ofsetový
tisk
vyšších
nákladů
brožury,
katalogy,
publikace,
Úplná uzavírka sil. I/11 vknihy
Rapotínì.
• vizitky,
letáky,
vstupenky, plakáty
kalendáře
a další...
• brožury, katalogy, publikace, knihy
• kalendáře a další...

tiskárna Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1,
787 01 Šumperk
mob.: 603 182 321
tel.: 583 211 288
e-mail: info@reprotisk.cz
web: www.reprotisk.cz
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Rekonstrukce mostů
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Rekonstrukce mostů na komunikaci I/11 směr Ostrava přes řeku
tiskárna Reprotisk
s.r.o.
Desnou
a řeku Losinku
bude zaháM. R. v
Štefánika
318/1,
jena
měsíci
červenci. V období od
Šumperk
1.787
7. -0122.
7. 2019s.r.o.
budou zhotovitetiskárna
Reprotisk
mob.:
603 182 318/1,
321 úpravy na stávajíM. R. prováděny
Štefánika
lem
tel.:
211 288 na objízdné trase.
787583
01
Šumperk
cích
mostech

MOSTNÍ PROVIZORIUM SO161.1

IIIII
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IIIII
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IS1
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e-mail: info@reprotisk.cz

mob.: 603
321 tzv. mostních provizorií.
Jedná
se o182
stavbu
web:
www.reprotisk.cz
tel.:
583
211
288
Na katastru obce Rapotín dojde od
e-mail:
15.
doinfo@reprotisk.cz
21. 7. 2019 k uzavření mostu
web: www.reprotisk.cz
u kostela, v katastru obce Petrov nad Desnou budou od 12. do 16.7.2019 uzavřeny
mosty přes řeku Mertu u restaurace Peterka a přes řeku Desnou z Terezína do Rapotína od 8. do 14. 7.2019.

Od 22. 7. 2019 budou zahájeny práce na
samotných mostech na komunikaci I/11.
Objízdné trasy budou v některých úsecích
jednosměrné. Vše bude označeno dopravním značením s informací, který časový
úsek budou mosty uzavřeny.
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Uzávěrka1.
příspěvků do dalšího
2. čísla je 15. července
3. 2019.
SIL. I/11
ŠUMPERK -RÝMAØOV

SIL. I/11
ŠUMPERK -RÝMAØOV

SIL. I/11
ŠUMPERK -RÝMAØOV
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4.
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MOSTNÍ PROVIZORIUM SO161.2

Koutek pro děti
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Sobotínské restaurace v roce 1936

Hostinec a holičství sloužilo na Štětínově (čp. 25) do konce války. Majitelem byl Josef Köhler. Ten byl vynikajícím hráčem na žesťové nástroje,
kdy na Štědrý den troubil koledy z věže Hohewarte (Vyhlídky), které
byly slyšet po celém Sobotínském údolí.V současné době dům slouží pro
soukromé účely. Archiv obce

Hostinec Josefa Prosiga (č.p. 9) na Štětínově byl střediskem kultury, kde
se hrálo divadlo a zkoušela zde i dechová hudba. Po válce se stává majitelem František Hradil, který vedl Sobotínskou hudbu a konal tzv. „zahradní
slavnosti.“ Po zrušení hostince se dům prodal a slouží pro soukromé účely.
Archiv obce

Hostince Josef Gottwald (č.p. 97) provedl opravu celého objektu (1930)
a vybudoval taneční sál, který sloužil pro místní kino a rovněž pro divadelní účely. Majitelem se stal Hynek Krobot. V současné době dále slouží
jako pohostinství. Archiv obce

Hostinec patřil Aloisu a Teresii Bischof (č.p. 95). Součástí Hostince byla
i kuželna. V roce 1922 byla provedena celková oprava. Po válce byl hostinec zrušen a později prodán pro soukromé účely. Archiv obce

Dům si postavila v roce 1936 majitelka Sophie Küffel, který měl sloužit
pro účely obyvatel horní části Sobotína (čp. 73). Po roce 1945 byla snaha
o zprovoznění hostince, ale nebylo úspěšné. Později se majitelem byl pan
Otto Pakr, který jej prodal a v současné době slouží pro účely penzionu
Svět. Archiv obce

Turistická ubytovna Na Skřítku (Berggeist) v roce 1930. Pohled byl
poslán z Rudoltic. Skřítek se stal výchozím místem pro turistické putování
po hřebenech Jeseníků, kdy cesta často končila v ubytovnách v Sobotíně.
Soukromý archiv

Omlouváme se čtenářům, kteří měli přehozenou stránku v minulém vydání Obecních novin.
Došlo k tomu nedopatřením v naší tiskárně. Děkujeme za pochopení REPROTISK s.r.o.
U z á v ě r k a d a lš íh o čís la Obe c níc h novin je 16. s r pna 2019 do 12 hodin.
Obecní noviny vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 550 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo 28. 6. 2019. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Bc. Věra Kulichová, Veronika Špačková a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil Reprotisk Šumperk. Příští číslo vyjde v srpnu 2019. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk
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