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

Přejeme příjemné prožití prázdnin,
během letních měsíců hodně sluníčka,
pohody a pěkných zážitků .

Kanalizace

Obec Sobotín má odkanalizovanou zhruba polovinu obce.
Kanalizace patří k základním standardům dnešní doby.
K tomu, aby byla odkanalizovaná ta část, kde kanalizace
není, podnikla obec řadu kroků. Bohužel doposud bez kladného výsledku.
Harmonogram postupu obce ve věci možnosti získání dotace:
1. Obec Sobotín požádala v roce 2012 v rámci výzvy č. 39.
Operační program Životního prostředí o dotaci. Zde jsme
neuspěli z důvodu, že obec není většinovým vlastníkem
kanalizace. Rozhodnutí o neakceptaci žádosti jsme obdrželi v roce 2013.
2. Ministerstvo zemědělství - národní dotace. V letošním
roce nebyla vypsána výzva pro obce do 2 000 obyvatel.
Byl poslán dopis na Ministerstvo zemědělství, zda by
bylo možné povolit výjimku, abychom byli zařazeni do
výzvy pro obce do 1000 obyvatel. NELZE
3. Státní zemědělský intervenční fond. Obdrželi jsme informaci, že v letošním roce žádná výzva nebude vypsána.
4. Olomoucký kraj – lze žádat o dofinancování ve výši maximálně do 5 mil. Kč v případě přiznání dotace z Operačního programu Životního prostředí a pro akce s menším
finančním rozpočtem. Žádosti se podávaly vždy do 28. 2.
Obec doposud neuplatila žádost s ohledem na uvedené.
Bylo vypracováno rozetapizování části trasy z projektu od
míst, kde stávající kanalizace končí, po kostel, pro případ,
kdy by se zastupitelstvo rozhodlo kanalizaci realizovat postupně – po etapách.

Kompostárna

V obecních novinách proběhla několikrát informace o probíhajících přípravách na realizaci kompostárny v obci Sobotín.
Protože 12.5.2014 obdržel Obecní úřad Sobotín petici od
občanů bydlících v panelových domech čp. 220, 250, 251,
224, 225 a dále čp. 20 a 21, bylo svoláno jednání pro veřejnost na 26.5.2014, kde byly přítomným občanům podrobně
vysvětleny a zodpovězeny otázky ohledně zařízení. Jednání
bylo pro veřejnost.
Zastupitelstvo obce na posledním jednání dne 17. června
2014 schválilo neměnnost záměru vybudování kompostárny
s ohledem na níže uvedené skutečnosti.
• V roce 2008 požádala obec o vydání stavebního povolení na kompostárnu. Z důvodu rozporu s územním plánem nebylo stavební povolení vydáno.
• Pro plochu musela být v letech 2008 – 2011 realizována změna č. 1 územního plánu, která záměr umístila do
lokality „Dolina“.

zastupitelé obce Sobotín
Původní projekt řešil kompostárnu o kapacitě 390 t/
rok, projekt byl přepracován mimo jiné na kapacitu do
150 t/rok, a to pouze pro potřeby obce Sobotín.
• V roce 2012 bylo požádáno o stavební povolení, proti
kterému se odvolaly ZO OS KOVO Železárny Prostějov. Současně byla podána žádost o dotaci, která musela
být z výše uvedeného důvodu stažena. Nebylo pravomocné stavební povolení.
• Na podzim 2013 proběhla další výzva na kompostárny,
na kterou obec nemohla reagovat z důvodu neukončení
řízení ve věci odvolání.
• V roce 2014 byla podána žádost o dotaci na zařízení
kompostárny, s tím, že v průběhu řešení dotace bude dotaženo do konce stavební povolení. Stavební část bude
hrazena z prostředků obce.
Dle nové legislativy budou mít obce od roku 2015 povinnost dokládat, kde ukládají i biodpad. Ukládání na
skládku SITA v Rapotíně stojí obec nemalé peníze. Za
loňský rok činily náklady za biodpad cca 110.000,-- Kč.
•

Nové kontejnery u hřbitova

Stávající kontejner na odpad ze hřbitova, který byl umístěn
před schody na hřbitov – u obchodu „Na Stovce“ , je přemístěn.
Kontejnery na odpad ze hřbitova (2 ks černých plastových
označených kontejnerů) jsou umístěny před farou. V lokalitě okolo hřbitova obec nemá žádný pozemek ve svém
vlastnictví, kde by toto zařízení mohlo být umístěno, mimo
pozemek, kde byl kontejner doposud. Bylo svoláno jednání
s Mgr. Milanem Pálkovičem a Ing. Danou Ponížilovou, zda
by bylo možné kontejnery obce pro potřebu odpadů ze hřbitova umístit na pozemku před farou. Na základě jejich souhlasu obec zajistila vytažení nefunkčního betonového sloupu, umístění panelu společně s terénními úpravami a zakoupení kontejnerů. Místo, kde jsou nyní kontejnery umístěny
projde ještě dalšími drobnými úpravami. Děkuji za vstřícné
jednání ze strany římskokatolické farnosti.

informace obecního úřadu
Výlet do ZOO Ostrava

Dne 5.června 2014 se uskutečnil výlet pro děti do zoologické zahrady v Ostravě. Zájezdu se zúčastnilo celkem
70 lidí (děti s doprovodem). Doprava byla zajištěna panem Moťkou.
Tento zájezd do zoo pro děti byl již čtvrtým ročníkem, a to
po dvou výletech do ZOO Na Kopečku, v loňském roce do
ZOO Lešná. Rok od roku přibývá zájemců o tuto akci. Výlet
se opět vydařil, a to nejen krásnému slunnému počasí, ale
i ukázněnosti všech účastníků výletu.
kk

Upozornění na volné pobíhání psů

Žádáme majitele psů o jejich řádné zabezpečení proti
útěkům. Jedná se o bezpečnost občanů, zejména malých
dětí. V neposlední řadě je to i s ohledem na bezpečnost
silničního provozu (zejména kolaři).

září
říjen
listopad
prosinec

9.9.
7.10.
4.11.
2.12.

23.9.
21.10.
18.11.
16.12.,

30.12.

Termíny svozů plastového odpadu
na II. pololetí 2014

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

3.7.
14.8.
11.9.
9.10.
6.11.
4.12.

17.7.
28.8.
25.9.
23.10.
20.11.
18.12.

31.7.

31.12.

Žádosti o dopravu, mulčování,
přistavení kontejneru…

Občané, kteří budou mít zájem využít služby obce Sobotín s ohledem na techniku (Avie, traktor, mulčovač), si
podají písemnou žádost na podatelnu Obecního úřadu
Sobotín, nebo emailem na adresu: podatelna@sobotin.cz,
kde bude uvedena kontaktní adresa, telefon a konkrétní
požadovaný úkon.

Místní poplatek za komunální
odpad - II. pololetí 2014

Volební komise Sobotín

O volby do Evropského parlamentu
dne 23. – 24. května 2014 nebyl
v obci zájem

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1.1.2014 jsou zrušené
známky na popelnice, mají občané možnost vybrat si způsob úhrady:
• bankovním převodem – prosím o zadání variabilního
symbolu, který bude uveden na složence, v opačném
případě není možné původce platby dohledat
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• poštovní poukázkou
Žádáme občany, aby dodržovali termíny splatnosti,
vyhnete se tak právním krokům, které jsou oboustranně
nepříjemné.
Termín úhrady poplatku za komunální odpad na II. pololetí
2014 je stanoven dle OZV č. 3/2012 do 31. července 2014.
V případě, že ještě nemáte zaplacené I. pololetí 2014 nebo
poplatek za vašeho pejska, učiňte prosím obratem.

Termíny svozů komunálního
odpadu a plastů

Svoz komunálního odpadu a plastů ve II. pololetí 2014 bude
nadále probíhat v pravidelných 14-ti denních svozech, kdy
svoz je každé liché úterý.
Termíny svozů komunálního odpadu na II. pololetí 2014
červenec
1.7.
15.7.
29.7.
srpen
12.8.
26.8.

Volební komise Rudoltice

Účast při volbách:
Místo
Zapsaných voličů
Účast
Sobotín
902
101
Rudoltice
91
20
Celková účast v obci
		

Celkové výsledky – získané hlasy:
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%
11,19 %
21,97%
12,19 %

Název strany
Sobotín
Ne Bruselu
0
KDU – ČSL
9
Strana zdravého rozumu
5
TOP 09
10
LEV 21
1
KSČM
14
Republikánská strana
1
ČSSD
12
ANO 2011
11
Moravané
1
ODS
8
Úsvit
7
Strana zelených
1
Strana svobodných občanů
7
KSČ
2
DSSS
1
Republika
1
Česká pirátská strana
3
Česká Suverenita
1
Koruna česká
1
Občanská konzervativní strana 2
Věci veřejné
1
(Výsledky hlasování z jednotlivých komisí)

Rudoltice
1
2
0
3
0
0
0
5
4
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K červnu 2014 je zaregistrováno 315 občanů.
Prostřednictvím zaslaných SMS obdrží občané informace o kulturních, sportovních akcích v obci, dále změny
např. změny ve svozu odpadů, ordinačních dobách lékařů, výluky na trati, přerušení elektrické energie apod.

Informace MUDr. Alana Všetečky

MUDr. Alan Všetečka oznamuje svým pacientům, že
odpolední pondělní ordinace bude dočasně zrušena po
dobu prázdnin, tj. v červenci a srpnu.
Ostatní ordinační hodiny zůstávají beze změny. Zároveň
přeje všem pěkné léto a hezkou dovolenou.

Pěkný poznávací zájezd seniorů ze
Sobotína

Senioři na zámku v Náměšti na Hané

Poznávací zájezd se uskutečnil pro seniory z naší obce dne
28. května 2014. Připravila jej kulturní komise OÚ Sobotín
ve spolupráci se starostkou obce Sobotín Ivetou Fojtíkovou.
Finanční zajištění dopravy provedla Obec Sobotín. Tradičně
byla využita doprava pana Stanislava Moťky z Klepáčova.
Mnozí byli překvapeni, že poznali místa, které mnohdy ještě
nikdy nenavštívili.
První zastávkou se stal Jiříkov u Rýmařova, kde jsme navštívili Pradědovu Galerii U Halouzků. Mohli jsme zhlédnout především díla zapsaná v Knize rekordů:
• dřevořezbu „Pradědova říše“
• sochu Praděda (výška 10,4 m, váha 15 tun)
• vyznání mé rodné zemi (36x2 m)
• největší betlém na světě v životní velikosti (přes 250
figur)
• a řadu dalších uměleckých výtvorů. Zde jsme si mohli poslechnout i mluvící sochy. Doslova atrakcí se stal
kostel s létajícími anděly a fantastický lustr, který byl
vyřezaný z jednoho kmene stromu.
Druhou zastávkou se stalo Arboretum Makču Pikču.
Ing. Radim Slabý, kterého můžete znát z televizního pořadu
ZAHRADA JE HRA, v roce 2008 založil ARBORETUM.
To se nachází cca 1 km za obcí Paseka směr Sovinec, po
pravé straně před odbočkou na Karlov. Jeho brány se otevírají vždy na jaře dle počasí. V zimním období je uzavřeno.
Ing. Slabý je znám svými neobvyklými návrhy a realizacemi
zahrad, jezírek, skalkových valů s využitím vodních prvků
a kamene. Jeho výklad nás všechny zaujal a poskytl rady
pro naše skalky. Umístění arboreta s nádherným výhledem
do Hornomoravského úvalu se nám stal krásnou tečkou za
poznáním překrásného místa.
A již nás čekal oběd, který byl zajištěn v Dolanech v restauraci U Bláhů. Třetí zastávkou se stala Zvonařská dílna Tomášková – Dytrychová. Příjemný a vtipný průvodce,
který byl doslova zapálen pro zvonařskou práci.
Průvodce vše shrnul do několika milých vět. „Zvony jsou
odvěký průvodce člověka všemi jeho dny od zrození až ke
smrti. Jsou poslem zpráv, hudební nástroj i umělecké dílo.
Zvony jsou svědkem své doby a nositelem odkazu pro příští
pokolení.“
Zvonařská dílna Dytrychových je rodinná firma s dlouhou
tradicí výroby zvonů podle receptur a pracovních postupů,
odpovídajících původní formě tohoto řemesla, současně
ale umožňující vytváření podoby a velikosti zvonů, čistoty,
síly i přesnosti jejich
tónu podle konkrétních
požadavků.
Zvony,
vyrobené zvonařskou
dílnou Dytrychových,
znějí dnes doslova po
celém světě.
Nevelkou obec Brodek
u Přerova, kde firma
sídlí, reprezentovaly
výrobky
zvonařské
dílny Dytrychových na
prestižních výstavních
akcích od Prahy až po
japonské Aichi, dějiště
Světové výstavy EXPO
2005.
Zrod nového zvonu
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V současnosti, kdy zvony už zdaleka nejsou jen součástí
vybavení sakrálních staveb, nabízí nejen výrobu a výzdobu
zvonů všech velikostí a dodávku jejich kompletního
technického vybavení, ale také rekonstrukci zvonů
historicky cenných, výrobu zvonkoher, hodinových cimbálů,
zvonových miniatur a celé řady jiných upomínkových
i užitných předmětů.
Čtvrtou zastávkou se stal zámek Náměšť na Hané. Zámek je francouzského typu. Je obklopen kruhovým parkem
o rozloze 2,5 ha se čtyřmi cestami orientovanými do všech
světových stran. Interiéry zámku jsou bohatě vybaveny
dobovým mobiliářem. Obdivovali jsme míšeňský porcelán
a řadu modernějších přístrojů, které se již v této době používaly.
Pro vzpomínku jsme se ještě vyfotografovali. Poslední zastávkou se stala rybářská restaurace „U Horáků“.
Zájezd se všem líbil. Doprava byla bezproblémová a slunečné počasí jen udělalo estetickou tečku nad krásně prožitým dnem.
Kulturní komise

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost)
Prodej 22. července 2014
Kuřice černé, červené
stáří: 16-18 týdnů 160-180,-Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce) 16-18 týdnů
160-180,-Kč
Kuřice červené
6-7 týdnů
100,-Kč
Chovní kohoutci
12-18 týdnů
120-180,-Kč
Moularden (kříženec
pižmové a pekingské kachny) 1-3 týdny
80-90,-Kč
Perličky
1-6 týdnů
90-140,-Kč
Krůty divoké
1-6 týdnů
200-300,-Kč
Holokrčky
1-3 týdny
90-100,-Kč
Kalimera
(selské brojlerové kuře) 1-3 týdny
90-100,-Kč
Trasa Šumperk
12.00 hod Dolní Studénky (před OÚ)
12.30 hod Nový Malín (u OÚ)
13.00 hod Vikýřovice (vedle Kaumplus – bývalá Jednota)
13.30 hod Rapotín (u kulturního domu – před restaurací Kamion)
14.30 hod Velké Losiny (na parkovišti před hotelem Praděd)
15.00 hod Loučná nad Desnou (u hlavní cesty – pod supermarketem)
15.30 hod Sobotín (u Jednoty – za zámkem)
16.30 hod Bohutín (na návsi)
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež prosím objednávejte na adrese: Galltus Extra
s.r.o., Hubenov 20, 588 02 Dušejov
nebo na tel: 567 212 754, 767 214 502, mob: 731 701 331,
mail: gallusextra@centrum.cz
po – pá: 7-18h, so 8-12h www.prodej-drubeze.cz

Staré elektro odevzdejte k recyklaci,
je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí
skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně.
Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití
všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento
přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který
nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než
všechno smetí vysypat na jednu hromadu. Přijde nás to
ale mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově
tvoří asi pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun
elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste.
Proto vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací
a návratem drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili
k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému
nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané
kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují
plnění jejich zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat
jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě
zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních
systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence
vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to
nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba
elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo
příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité
části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než
odborník na zpracování disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které
mohou velmi vážně poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které
zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli platit.
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ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Zahrádkáři se vydají opět na cesty

Jednotka nadále provádí ve spolupráci s Obcí Sobotín čerpání studní a sklepů občanům Sobotína. Pro zajištění této
služby stačí doručit žádost na podatelnu Obecního úřadu
Sobotín.

Zámek Opočno

Naše činnost se nezastaví ani v letních měsících. Práce na
zahrádkách je sice hodně, ale na své členy nezapomínáme.
Již v květnu jsme uskutečnili na Dolte Sobotín setkání s „desítkami“, kteří pomáhají s organizací jednotlivých akcí. Jejich práce si velmi vážíme.
Na prázdninové měsíce máme připraveny tyto akce:
• Pro naše členy uskutečníme dne 10. července 2014 tradiční posezení na Rybářské baště v Rudolticích.
• Připravujeme společný vlakový zájezd na letní Floru,
který se uskuteční 14. – 17. srpna 2014.
• Připravený je autobusový zájezd přes Třebechovice (muzeum betlémů) – Opočno (zámek) – Dobruška
(rodná světnice F.L.V.) – Nové Město nad Metují ( zde
předpokládáme dostatek času na odpočinek, občerstvení atd.) - zpět do Sobotína. Zájezd se uskuteční 23.
srpna 2014. Pozvánky budou včas rozeslány.
• Pro milovníky historie připravujeme návštěvu Muzea
silnic ve Vikýřovicích – včetně posezení v restauraci
U Jersáka ve Vikýřovicích. Termín návštěvy upřesníme.
Jménem výboru přeji všem zahrádkářům, kteří nepodlehli
lákavým nabídkám cestovních kanceláří a supermarketů a věnují se svým zahrádkám. Přeji hodně radosti, koše
překrásných výpěstků, spokojenosti z vykonané práce,
příjemnou dovolenou, mnoho sluníčka a ničím nerušené
léto.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Ze života SDH Sobotín
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Sobotín

Během letošního roku JSDH Sobotín vyjížděla zatím ke
dvěma událostem.
7. 2. – požár komínu. Požár komínového tělesa rodinného
domu č. p. 215 v celkovém počtu 5 členů.
24. 2. – Technická pomoc: Vyčerpání studny u domu č. p.
242 v celkovém počtu 4 členů.

Zásah SDH Sobotín u požáru komína v Sobotíně u čp. 215..

Velká cena opět v Sobotíně

Mladí hasiči při soutěži v Sobotíně dne 27.7.2013

Sbor dobrovolných hasičů Sobotín pořádá dne 26. července od 10 hodin Pohárovou soutěž zařazenou do seriálu
Velké ceny „HOLBA Cup 2014“ v kategorii veteránů
a „O pohár starostky obce“ v kategorii mužů a žen.
Pořadatelé zvou nejen všechny příznivce hasičského sportu
ke zhlédnutí sportovních výkonů hasičských družstev nejen
z okresu Šumperk.
Martin Vlček, starosta SDH Sobotín

Požární sport

Letošní ročník soutěží v požárním sportu je na svém začátku. I letos náš sbor reprezentují dvě soutěžní družstva. Muži
i veteráni jsou připraveni na startovní čáře. Nyní je čeká velká porce soutěží, kde se budou snažit docílit co nejlepších
výkonů a výsledků.
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MUŽI

Soutěžní družstvo mužů po loňské sezoně prošlo radikálními změnami. Obměnilo hned čtyři členy svého týmu. Věkový průměr se nyní pohybuje okolo 19 let. Kluci již od února
poctivě trénují a připravují se na sezónu.
Svojí premiéru měli na Okrskové soutěži ve Velkých Losinách, kde jednoznačně zvítězili a zaslouženě postoupili do
okresního kola, které se konalo v Bludově za přítomnosti
špičky okresu Šumperk. Přestože je naše družstvo velmi
mladé a takřka bez zkušeností, ukázalo svoji bojovnost
a bylo všem rovnocenným soupeřem. Za vydařený výkon
si odvezlo pěkný počet bodů do žebříčku Velké ceny Holba
Cup 2014. Následující den družstvo zavítalo do Hrabové.
I zde předvedlo solidní výkon a umístilo se na 8. místě.
Muži se aktuálně v žebříčku Velké ceny Holba Cup 2014
s 27 body řadí na 11. místo ze 35 týmů. Je však před nimi
ještě 14 závodů této ligy. Naši „junioři“ už za sebou mají
i první úspěch, když na pohárové soutěži v Brníčku vybojovali krásné 3. místo při účasti 25 družstev.
Kluci na sobě pracují a doufají, že za své úsilí budou odměněni získáním Velké ceny, která by se po pěti letech vrátila
zpět na půdu Sobotína i v kategorii mužů. Nicméně, čeká je
ještě spousta práce.

Horní řada zleva: Krč Miroslav, Csölle Jiří, Linhart Jiří, Vlček Martin
Dolní řada zleva: Braxatoris Lukáš, Měrka Zdeněk, John Stanislav, Sámel
Robert (na fotce chybí Vrážel Lubomír)

Podrobnější a další informace najdete na webových stránkách sboru: www.sdhsobotin.cz
Ondřej Krč

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
ÚDOLÍ DESNÉ
Jarní soutěž ve sběru papíru

Jak je již v sobotínských končinách zvykem, opět jsme
shromažďovali starý papír. Děti ho zatím letos nasbíraly 6500kg. Třicet z šedesáti pěti žáků našeho pracoviště
dokázalo přinést 100 a více kilogramů. Rekordmanem se
stal Jakub Vaňatka z 5. ročníku. Dalších pár tun nashromáždili naši občané, kteří nám pravidelně vozí papírový
odpad ke škole a tak nám velmi pomáhají. Děkujeme
Výsledky:

Horní řada zleva: Dorňák Aleš, Fojtík Jiří, Fojtík Martin
Dolní řada zleva: Krč Ondřej, Dubový Radek, Talpa Jakub, Šmotek Petr

VETERÁNI

Družstvo veteránů se po zimní přestávce, na rozdíl od mužů,
muselo vypořádat pouze s jednou změnou. Z důvodu zdravotního stavu člena kádru byl doplněn náhradník. Stroj a vybavení pro požární útok se dočkal modernizace.
Do nového ročníku soutěží nastupují veteráni jako obhájci
3. místa v celkovém hodnocení minulého ročníku.
Již první závod, kterým byla Velká Cena v Hrabové ukázala, že konkurence v kategorii veteránů se neustále rozrůstá
o družstva ještě nedávno soutěžící ve špičce kategorie mužů.
Přesto se veteráni po dobrém výkonu umístili na 3. místě.
Následně se seriál Velké ceny veteránů přesunul do Dolních
Studének, kde družstvo veteránů zvítězilo. Nestačil na ně
žádný z přítomných 15 týmů. S 25 body vedou průběžné
bodování žebříčku Velké ceny Holba Cup 2014.
V kategorii veteránů zbývají pouze čtyři závody, z nichž
jeden pořádá 26. července 2014, SDH Sobotín. Již teď je
jasné, že veterány uvidíme na finále mistrů, které stejně jako
loni hostí začátkem září Pavlov.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jméno
Jakub Vaňatka
Josef Korytář
František Václavský
Klára Šofrová
Samuel Jankowski
Hana Popelková
Kristýna Havlíčková
Tereza Kachtíková
Veronika Pavelková
Kateřina Aiglová
Nela Konečná
Petra Procházková
Kamila Krywdová
Martina Bendová
Petra Bendová
Lucie Valentová
Milan Vlček
Nikola Töröková
Simona Töröková
Tomáš Troják
Tereza Čížová
Adriana Nosálová
Kamila Töröková
Jiří Segeč
Miriam Zálešáková

ročník
5.
2.
5.
5.
3.
2.
4.
2.
5.
5.
1.
3.
4.
2.
5.
1.
2.
5.
4.
5.
3.
3.
1.
4.
4.

duben
300
257
350
243
205
155
148
171
225
134
100
142
71
78
78
22
78
91
90
63
72
68
90
120
67

červen Celkem
458
158
439
182
406
56
349
106
260
55
246
91
245
97
236
65
235
10
212
78
197
97
186
34
185
114
173
95
173
95
172
150
171
93
141
50
141
50
141
78
138
66
125
57
122
32
120
0
119
52

26.
27.
28.
29.
30.

Jméno
Michaela Prečová
Anna Hamříková
Eliška Chytilová
David Troják
Jakub Václavský

ročník
1.
4.
4.
1.
2.

duben
95
67
60
100

EXKURSE DO PLANETÁRIA
V HRADCI KRÁLOVÉ

červen Celkem
107
12
107
40
102
102
101
41
100
0

Mgr. Martina Chlandová

Dopravní výchova

Žáci 4. ročníků (11 žáků z pracoviště Sobotín a 32 žáků
z pracoviště Rapotín) byli zapojeni do dopravní výchovy
během celého školního roku. V září jeli na DH Zábřeh, kde
si vyzkoušeli pod vedením kvalifikovaných lektorů jízdu na
křižovatkách a jízdu zručnosti. Poté se přemístili do učebny a probírali pravidla silničního provozu, dopravní značky,
téma chodec a cyklista. Během školního roku získávali další
znalosti.
15. dubna 2014 dovršili celoroční přípravu opět na DH
v Zábřehu. Nejprve napsali závěrečný test a také vykonali
jízdu zručnosti na trestné body. S velkým potěšením uspěli
všichni. Děti byly nadšeny.
Mgr. Romana Kukulová

Školní výlet na Macochu

Dne 29. května 2014 jsme jeli na školní výlet k propasti
Macocha v Moravském krasu. U školy jsme se sešli v 6:20,
ale odjeli jsme v 6:45, protože někteří spolužáci zaspali. Jeli
jsme asi tři hodiny a dorazili jsme na místo v 9:15. Když
jsme vystoupili z autobusu, nasedli jsme do vláčku, který
nás dovezl ke vchodu do jeskyně. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny, první šla do jeskyně, druhá šla nakupovat. V malém obchůdku byla velice hodná paní, která nám vyprávěla
o Macoše a krápnících. Poté jsme šli do jeskyně. Procházeli
jsme jeskyní a viděli plno krásných krápníků a útvarů. Když
jsme vyšli z jeskyně, obdivovali jsme krásu propasti. Pán,
co nás tam zavedl, nám vyprávěl pověst o Macoše. Když
skončil, šli jsme za paní, která nás dovedla k loďkám, do
kterých jsme nastoupili. Pluli jsme po Punkvě a moc se nám
tato jízda líbila. Potom jsme se vydali k lanovce. Když jsme
z lanovky vystoupili, šli jsme na oběd. Po obědě jsme se šli
dívat na Macochu z malého balkónu. Potom jsme šli k autobusu. Když konečně po hodině přijel, vraceli jsme domů.
U školy na nás čekali rodiče.
Nikola a Petra, 5. třída

V pondělí 12. května 2014 jsme jeli do Hradce Králové na
exkurzi do Planetária.
Jeli jsme od školy v Sobotíně v 7.30 h ráno, cesta byla dlouhá skoro tři hodiny. Planetárium má na střeše tři kopule
k pozorování hvězd.
V první části nám promítli vznik naší Sluneční soustavy
a také kreslený film o UFO.
V druhé části jsme byli v projekční místnosti a pracovník
nám promítal hvězdy
a souhvězdí, které vidíme na noční obloze. Ukázal nám, jak
se mění během celého roku obloha.
V třetí části jsme se dostali do veliké kopule, kde se nachází
obrovský dalekohled, poučili nás o bezpečném pozorování
a ukázali nám Slunce.
Rádi jsme se dozvěděli nové informace o Slunci a hvězdách.
Zaujalo mě promítání dokumentu o vzniku planet. Moc zajímavý byl model černé díry, kde mizely mince i jiné malé
věci a také promítání souhvězdí nad našimi hlavami. Rád
bych někdy pozoroval hvězdy i v noci.
Návštěva v Planetáriu v Hradci Králové byla poučná i zábavná.
Václav Merta, 3. ročník

„ZVÍŘECÍ STAROSTI“
SOBOTÍNSKÝCH ŽÁKŮ

Chovatelský kroužek
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Po celý školní rok se mladí chovatelé radovali z přítomnosti
svých drobných chlupatých kamarádů. Zvlášť těm nejmladším pomáhá práce se zvířaty zvládat první školácké starosti… Teď školní rok končí, zvířátka půjdou už tradičně na
prázdniny do rodin některých žáků… A tak prosíme touto
cestou všechny ochotné rodiče a prarodiče, aby nám pomohli Zvěřinec zachovat. Máte-li alespoň skromné podmínky
pro uskladnění klece se zvířátky u sebe např. v garáži,
předsíni nebo jiné v zimě temperované místnosti, ozvěte
se prosím na tel. 725 271 225 nebo nám to přijďte říct
do školy. Krásné prázdniny všem přejí: sobotínští chovatelé,
králíčci, morčata, pískomilové a osmáci degu.
Mgr. Livie Uhmannová

FARNOST SOBOTÍN

Školní besídka se opět vydařila
Farní společenství Sobotín zve v neděli 10. srpna 2014
v 11.15 hodin na poutní mši svatou k sv. Vavřinci. Po mši
svaté bude na faře malé pohoštění.

SPORTOVNÍ AKCE
Výroční schůze TJ Sokol Sobotín
Vystoupení žáků sobotínské školy při školní besídce.
Zleva: Bára Kalivodová, Ondřej Vaněk, Hana Popelková

Je již zvykem, že se začátkem června sejdou ve škole rodiče
a prarodiče dětí, aby oslavili Den matek a Den otců. Tak
tomu bylo 4. června 2014, abychom zhlédli program, který
nám děti připravily. Již při vstupu do školní budovy jsme
byli překvapeni nejen čistotou, útulností, ale samotnou výzdobou jednotlivých nástěnek.
Mgr. Martina Chlandová přivítala nejen přítomné rodiče, ale
hosty, kteří byli na tuto besídku pozváni. Mladí moderátoři
svůj úkol splnili. Již v úvodu jsme mohli zhlédnou taneční
sestavu, kterou žačky druhého a třetího ročníku, téměř s profesionálním zaujetím zacvičily. Jedno vystoupení střídalo
druhé. Slyšeli jsme krásné básničky, písničky, hudební čísla,
obdivovali jsme mažoretku, ale i udatné rytíře, obdivovali
jsme mladé zpěváky, hráče na flétničky a také vystoupení
děvčat z kroužku Aerobiku.
Jejich vystoupení „Až já budu velký, až já budu velká“
nám prokázalo, že máme ve škole řadu šikovných dětí nejen s hudebním nadáním, ale i talenty s hereckým nadáním
a schopností perfektní improvizace, kterou nám předvedli
žáci z páté třídy ve scénce „Strašidelná škola“.
Závěrečné vystoupení, kdy se představili všichni účinkující,
bylo vloženo do slov závěrečné písně „Chválím Tě země má.“
V závěru besídky předaly děti maminkám vlastnoručně vyrobený dáreček – srdíčka.
Školní besídka se všem líbila. Poděkování patří paním
učitelkám, které vystoupení připravily.
Závěrečné poděkování patří všem, kteří se na této besídce
podíleli. Všichni se těšíme na příští školní rok a přejeme
všem sobotínským učitelkám hodně optimismu, trpělivosti
a samé dobré lidi kolem sebe.
Rodiče ze sobotínské školy

Družstvo Sobotína při turnaji v roce 2013

Dne 13. června 2014 se konala výroční schůze TJ
Sokol Sobotín. Kromě členů TJ se z pozvaných hostů valné hromady zúčastnila paní Kolouchová za svaz
zahrádkářů. Na Valné hromadě byla přednesena zpráva
o činnosti TJ a jednotlivých sportovních oddílů a zpráva revizní komise o hospodaření TJ. V účtování a hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky. V průběhu roku zajišťuje organizaci činnosti TJ výkonný výbor, který pracuje ve složení: Ľ.Semerádová, A.Frank,
L.Havlíček, D.Krejčová, P.Plášek, K.Stromšík, D.Vernerová a J.Wolf. V uplynulém roce byla aktivně provozována především malá kopaná a volejbal. Cvičení
žen bylo z důvodu nemoci cvičitelky omezeno. Z pořádaných akcí mají tradičně největší návštěvnost vo-
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lejbalové turnaje (Velikonoční i letní). V rámci údržby
areálu TJ se podařilo zrealizovat částečnou rekonstrukci přístřešku na antukovém hřišti, v letošním roce je
plánována výměna střechy u objektu na fotbalovém
hřišti. Bližší informace o činnosti TJ lze kdykoliv najít
na www.tjsokolsobotin.cz . Na oficiální část výroční
schůze navazovala společenská, kterou zpříjemnila
country skupina Velká přestávka.

V nejbližším období proběhne další ročník červencového volejbalového turnaje – v sobotu 19. července
2014 na hřišti TJ Sokol Sobotín. Srdečně zveme
příznivce volejbalového sportu – přijďte se podívat
a povzbudit místní i pozvané volejbalové týmy.
VV TJ SOKOL Sobotín

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování

Rádi Tě, tatínku, máme,
bohužel jen vzpomínáme.

Děkujeme paní Iloně Měšťánkové a Janě Davidové,
které obecní knihovně darovaly úplně nové a hodnotné
knihy.
Jaromíra Bartošová, knihovnice

Dne 27. června 2014 by se
dožil 85 let pan
Karel Galla
ze Sobotína.
Vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Blahopřání
Dne 24. června 2014
oslavil svých 65 let pan
Petr Štipčák
ze Sobotína.

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.

Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let přeje
manželka, maminka, sestra
Zdena s rodinami,
děti Péťa, Mirka a Monika
a malý vnouček Toníček.

Vysoce kvalitní ofsetový a digitální tisk:
Vzpomínka
• vizitek
• letáků
• stravenek
• katalogů
•
kalendářů
• knih
Tvé ruce již nepohladí,

Zastupitelstvo
obce Sobotín

inzerce

•
•

ústa neporadí,
lásku nikdo
nenahradí.
Včetně:

Nabízím k pronájmu

• výseku
• číslování
Dne 21.
2014 jsme • lakování
• června
laminace
vzpomenuli
10 let
• ochranných
prvků
od úmrtí pana
Stanislava Vaňatky
z Rudoltic.
Reprotisk s.r.o.
Za vzpomínku děkují
M. R.
Štefánika 318/1
manželka
a dcery
787
01
s rodinami. Šumperk
tel: +420 302 182 321
e-mail: info@reprotisk.cz
www.reprotisk.cz
Najdete nás i na Facebooku!

byt v panelovém domě 2 +1
po rekonstrukci.
Domluva možná na tel. čísle 776 668 337
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