obecní Číslo 2 – duben – 2019

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Ke Dni matek přejeme všem maminkám zdraví, štěstí,
spokojenost a radost ze svých dětí.
Všem dětem k jejich svátku přejeme dobrou náladu, zdraví,
úspěchy ve škole a dobré kamarády.
			
Zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starostka obce Sobotín podle § 32, odst. 2 zákona
č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
dne:
v pátek 24.5.2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 25.5.2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v zasedaní místnosti
Obecního úřadu Sobotín, Sobotín 54, 788 16, Petrov nad Desnou;
v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově č.p. 11 v Rudolticích (bývalá mateřská školka), 788 16 Petrov nad
Desnou;
3. právo volit na území ČR do Evropského parlamentu
má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu na území ČR;
4. každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Evropského
parlamentu. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti;
5. k zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise;

6. každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Možnost hlasování na voličský průkaz
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do
Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.5.
a 25.5.2019 ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat podle ustanovení § 30 odst. 2
zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, na voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu
ode dne vyhlášení voleb, a to osobně (nejpozději do
22.5.2019) nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (nejpozději 17.5.2019)
obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu;
toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (9.5.2019) předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad
nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal
o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.
Iveta Fojtíková, starostka

Vážení občané,
v minulých týdnech i v současné době jste mohli zaznamenat několik změn dopravního značení v obci.
Některé stávající značky byly vyměněny. V řadě míst
jsou umístěny značky nové. Jedna z největších změn je
na křižovatce «U Barvů», kde došlo ke změně v přednosti v jízdě, z toho důvodu je zde nainstalováno kulové
zrcadlo. Obec Sobotín má schválený pasport dopravního značení, který byl povolen Městským úřadem
Šumperk a značky musí být umístěny v souladu s ním.
Protože na místních komunikacích došlo ke změnám
ve značení dopravy, tak při jízdě obcí je třeba zvýšit
pozornost.

Sbírka šatstva
V sobotu 30. března 2019 pořádala obec ve spolupráci
s hasiči Sobotín sbírku šatstva. Vybralo se díky Vaší
pomoci velké množství použitého ošacení, které bylo
předáno Armádě spásy v Šumperku. Děkuji za pomoc
hasičům a občanům, kteří jste se zúčastnili sbírky a pomohli tak těm, kterým vybrané ošacení pomůže.

1. část II. etapy opravy
Mauzolea rodiny Kleinů
V měsíci dubnu 2019 začaly přípravné práce opravy hrobky rodiny Kleinů. Obec obdržela vyjádření
z Ministerstva kultury ČR o příslibu dotace ve výši
700.000,-- Kč. Na další sdělení ve věci dotace čekáme
z Olomouckého kraje. Výsledek by měl být znám koncem dubna.
Současná etapa bude zahrnovat opravu zadního schodiště - vstup do podzemí včetně bočních stran a drenážní systém. Po ukončení oprav by měl proběhnout
den otevřených dveří (cca září 2019).

Odkrytá kanalizace vedoucí od hrobky

Stavební úpravy v ZŠ Sobotín
V podkrovních prostorách ZŠ Sobotín končí práce na
vybudování kabinetu, servrovny a kanceláře. Na akci
bylo požádáno o dotaci na Olomouckém kraji. Výsledek
ohledně dotace bude znám koncem dubna.

II. etapa výstavby splaškové
kanalizace - Rudoltice.
V rámci přípravy žádosti o dotaci na II. etapu kanalizace bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Byla uzavřena smlouva o dílo s firmou
EKOZIS, spol. s.r.o. Žádost o dotaci bude podána po
vypsání výzvy na Olomouckém kraji. Termín zatím
není upřesněn. Probíhají přípravy majetkoprávních
záležitostí, uzavírání smluv s vlast níky dotčených
pozemků a další potřebné úkony, aby obec mohla
žádost o dotaci podat.
O dalších podaných žádostech ve věci dotací budou
podány informace v červnových novinách.

Zájezd pro seniory
Obec Sobotín pořádá zájezd pro seniory
Kdy: ve středu 15. května 2019
Kam: Návštěva - prohlídka barokního zámku Nové
Město nad Metují, perly Kladského pomezí a originální zámecké zahrady s dřevěnými stavbami od Dušana Jurkoviče, malebné renesanční náměstí, Hradec
Králové - obří akvárium, procházka deštným pralesem a po dně tropické řeky
Přihlášky
U paní Zaoralové od 2.5.2019 do 14.5.2019 (případně do naplnění kapacity autobusu).
Zadní schodiště
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Jízdné je hrazeno z prostředků obce Sobotín. Při přihlášení uhradí účastník 170,-- Kč (vstupy na výše
uvedené)
Odjezdy:
7,00 Rudoltice - rychta
7,00 Sobotín - bílý dům
7,05 Sobotín - kostel
7,05 Sobotín - zbrojnice
7,10 Sobotín u okálů
7,10 Sobotín škola + podle přihlášek
Zastávky budou dle potřeby a časových možností. U řidiče pana Moťky bude tradiční možnost zakoupení kávy.
Bližší informace Vám poskytneme v autobuse.
Zajištěna restaurace pro společný oběd jako každý zájezd.

Vystoupení folklórního pěveckého
souboru Seniorky Šumperk
Kulturní komise obce Sobotín Vás srdečně zve na
vystoupení folklórního pěveckého souboru Seniorky
Šumperk, které se koná 10. května 2019 v 17 hodin
v zasedací místnosti OÚ Sobotín. Zazní písničky
z nejbližšího okolí a od místních autorů.

Pálení čarodějnic
Kulturní komise obce Sobotín zve všechny čarodějnice
všech věkových skupin na Pálení čarodějnic dne 30.
dubna 2019 od 15 hod. v areálu Motorestu Permoník. Na programu budou různé hry, jízda na koni, malování obličeje, čarodějnický rej kolem vatry, opékání
špekáčků, zábava s hudbou – DJ David Řehůřek.

informace obecního úřadu
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 25. března 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. 5/2019
7. Souhrnná zpráva z provedené inventarizace
k 31. 12. 2018
8. Návrh likvidace majetku (výstup z inventarizace)
9. Neinvestiční dotace pro spolky na rok 2019
10. Řád veřejného pohřebiště
11. Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí
12. Vzájemné bezúplatné převody nemovitostí mezi
Olomouckým krajem a obcí
13. Dodatek č. 1 smlouvy o podmínkách realizace
projektu (kanalizace)
14. „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“
15. Realizace I. etapy Plánu společných zařízení Sobotín
16. Plán rozvoje obce Sobotín v roce 2019-2022
17. Zpráva o situaci v lese 2019 (kalamita)
18. Organizační
a) „Metodická pomoc zastupitelům“
b) Rozpočtové opatření č. 3/2019 a č. 4/2019
c) Informace starostky
19. Diskuze
20. Závěr

• Rozpočtové opatření č. 5/2019 ve výši 9.400,-Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 9.400,-Kč.
• Vyřazení majetku z evidence Obce Sobotín ve výši
171 020,- Kč do velkoobjemového odpadu na skládku SITA.
• Rozdělení finančních dotací z rozpočtu obce Sobotín
na podporu a rozvoj činností v obci zejména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu, sport, kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu životního prostředí
a další odborné činnosti na rok 2019 následovně:
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín

10.000,-

TJ Omega Sobotín, z.s.

10.000,-

Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice

1.000,-

Diakonie ČCE

3.000,-

RC Vikýrek, z.s.

1.000,-

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Sobotín

8.000,-

TJ Sokol Sobotín - Petrov nad Desnou, z.s.

5.000,-

SK Petrov - Sobotín
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35.000,-

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.

2.000,-

Ženy Sobotína, z.s.

3.000,-

Římskokatolická farnost Sobotín

2.000,-

Spolek pro děti a mládež-SOL

6.000,-

Sdružení rodičů Údolí Desné

6.000,-

Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

8.000,-

• Rozpočtové opatření č. 6/2019 týkající se přidělení
neinvestičních dotací pro organizace a spolky.
§ 3399 (ostatní záležitosti kultury)
- 100.000,- Kč
§ 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace) + 46.000,- Kč
§ 4351 (osobní asistenční služba a podpora) + 6.000,- Kč
§ 3419 (ostatní tělovýchovná jednota)
+ 40.000,- Kč
§ 2143 (cestovní ruch)
+ 8.000,- Kč
• Uzavření smluv o poskytnutí dotace na rok 2019.
• Řád veřejného pohřebiště ze dne 25. 03. 2019
a zároveň ruší Řád veřejného pohřebiště, schválený
dne 18. 12. 2017, usnesením č. 30/12.
• Záměr propachtování pozemků:
v k.ú. Rudoltice u Sobotína:
p.č. 1057/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 7321 m2
v k.ú. Sobotín:
p.č. 1458/5 – orná půda o výměře 8791 m2
p.č. 1458/7 – orná půda o výměře 16597 m2
p.č. 1458/17 – orná půda o výměře 556 m2
část p.č. 1818 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 239 m2
část p.č. 1871 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 338 m2
část p.č. 1902 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 530 m2
část p.č. 1943 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 464 m2
p.č. 1962 – trvalý travní porost o výměře 15119 m2
část p.č. 2019 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 490 m2
p.č. 2023 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2548 m2
část p.č. 2037 – trvalý travní porost o výměře 70 m2
část p.č. 2096 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 370 m2
p.č. 2102 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1914 m2
část p.č. 2200 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 40 m2
p.č. 2329 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2546 m2
na dobu určitou do 31. 12. 2019 za cenu 2000 Kč/ha/
rok.
• Záměr propachtování části pozemku p.č. 574/14
- lesní pozemek o výměře cca 5.100 m2 a část pozemku p.č. 574/16 - lesní pozemek o výměře cca
22.500 m2 vše v k.ú. Rudoltice u Sobotína o celkové
výměře 27.600 m2 za cenu 2.000 Kč/ha/rok na dobu
určitou do 31. 12. 2019.
• Vzájemné bezúplatné převody pozemků p.č. 1576/2
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2
v k.ú. Sobotín, který vznikl rozdělením pozemku
p.č. 1576 – ostatní plocha, silnice na základě GP
č. 576-135/2018 ze dne 26. 10. 2018 z vlastnictví
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO: 60609460, hospodaření Správy silnic

Olomouckého kraje, příspěvkové organizace do
vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČO: 00303348 a pozemků p.č. 1598/2
– ostatní plocha, silnice o výměře 35 m2 a p.č. 1805
– ostatní plocha, silnice o výměře 348 m2, oba v k.ú.
Sobotín, oba z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín
54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO: 00303348 do
vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc, IČO: 60609460 do hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, ve v rámci vzájemných bezúplatných převodů nemovitostí.
• Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách
realizace projektu „Sobotín – rozšíření gravitační
splaškové kanalizace“ mezi smluvními stranami,
a to společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., zastoupená Martinem Hožďorou, předsedou představenstva, se sídlem Jílová 2769/6, 787 01
Šumperk, IČ 476 74 954 a Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348.
Předmětem Dodatku č. 1 je poskytnutí finančního
plnění obce Sobotín ve výši 169.000,- Kč jako částky účelově vynaložených vícenákladů, které byly
spojeny s nutností dokončení díla „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace“ a nejsou uznatelnými náklady projektu.Částka 169.000,- Kč bude
uhrazena z § 2321 - odvádění a čištění odpadních
vod, pol. 6121 - stavby do 30 dnů ode dne podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách realizace
projektu „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové
kanalizace“ na bankovní účet společnosti VHZ, a.s.
č. ČSOB, a.s. 201178059/0300.
• Uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem Obcí
Sobotín, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou,
se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ 00303348, DIČ CZ00303348 a zhotovitelem
společností EKOZIS spol. s. r. o., zastoupenou Ing.
Petrem Blažkem, jednatelem, se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ 410 31 024, DIČ
CZ41031024. Předmětem díla je stavba «Sobotín rozšíření gravitační kanalizace - II. etapa. Cena díla
je 5.750.000,-- Kč bez DPH, tj. 6.957.500,-- Kč vč.
DPH (Smlouva o dílo je přílohou č. 1 DZ č. 5/14).
• Bere na vědomí záměr obce Sobotín vybudovat novou kanalizaci pro veřejnou potřebu, a to v části obce
Rudoltice dle projektové dokumentace vyhotovené
Ing. Dagmar Dobešovou, Tovární 1059/41, Olomouc a stavebního povolení č.j. MUSP121645/2010
k tomuto blíže viz přiložená situace stavby (dále jen
„kanalizace“). Zastupitelstvo obce Sobotín souhlasí s tím, aby po vybudování kanalizace, kolaudačním souhlasu a uplynutí lhůty udržitelnosti projektu
v souladu s podmínkami udělené dotace, byla kanalizace majetkově vložena do společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., sídlem Jílová
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6, 787 01 Šumperk (dále jen „VHZ“). Zastupitelstvo obce Sobotín souhlasí s tím, aby vybudovaná
kanalizace byla po vydání kolaudačního rozhodnutí
provozována provozovatelem vodohospodářské infrastruktury společnosti VHZ, kterým je v současné
době společnost ŠPVS, a.s.“
• Podání žádosti o dotaci na stavbu «Sobotín - rozšíření gravitační kanalizace - II. etapa» u Olomouckého
kraje z dotační titul č. 1. - Program fond pro podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury
na území Olomouckého kraje 2019.
Vzato na vědomí:
• Zápis ze 4. zasedání ZO Sobotín.
• Souhrnnou zprávu z provedené rekapitulace všech
výsledků inventarizačních prací k 31. 12. 2018.
• Důvodovou zprávu č. 5/15 – Realizace I. etapy Plánu společných zařízení Sobotín, s tím, že je platná
realizace I. etapy dle Priorit Plánu společných zařízení, jehož součástí jsou objekty polních cest C34,
C35, C37, C39, C40, C41, C42, C43 a C44, stavební objekty malých vodních nádrží MVN5 a MVN9
a stavební objekty doprovodné zeleně polních cest
- interakční prvek IP38, IP39, IP40.
• Informace o Návrhu Plánu rozvoje obce Sobotín
v roce 2019 – 2022.
• Zprávu „Následky větrné události březen 2019“
a „Projekt zalesňování 2019,“ které vypracoval Ing.
Miroslav Pospíšil, odborný lesní hospodář.
• Informace o „Poskytnutí metodické pomoci zastupitelům.“
• Rozpočtová opatření č. 3/2019 a č. 4/2019.
• Informace starostky
Nepřijato:
• Rozdělení finančních dotací z rozpočtu obce Sobotín
na podporu a rozvoj činností v obci zejména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu, sport, kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu životního prostředí
a další odborné činnosti na rok 2019 následovně:
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
TJ Omega Sobotín, z.s.
Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
Diakonie ČCE
RC Vikýrek, z.s.
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Sobotín
TJ Sokol Sobotín - Petrov nad Desnou, z.s.
SK Petrov - Sobotín
Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.
Ženy Sobotína, z.s.
Římskokatolická farnost Sobotín
Spolek pro děti a mládež-SOL
Sdružení rodičů Údolí Desné
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu

15.000,15.000,1.000,2.000,1.000,13.000,5.000,30.000,1.000,5.000,2.000,2.000,3.000,3.000,-

Kontaktní údaje OÚ Sobotín
Obecní úřad Sobotín
Sobotín 54
788 16 Petrov nad Desnou
ICO:00303348
DIC:CZ00303348
ID datové schránky: difbiwx
č. účtu: 5329841/0100

Úřední hodiny
pondělí 07 - 11 12 - 17
úterý 07 - 11 12 - 15
středa 07 - 11 12 - 17
čtvrtek 07 - 11 12 - 15
pátek zavřeno	 	 	
 	 	

Podatelna
e-mail: podatelna@sobotin.cz
tel.: 583 237 151
mob.: 776 757 693
(pouze v pracovní dny)
Kontaktní osoby
• Iveta Fojtíková - starostka
e-mail: iveta.fojtikova@sobotin.cz

583 237 381,
777 757 688

• Josef Hroch - místostarosta
e-mail: josef.hroch@sobotin.cz
770 192 767
• Ing. Jindřiška Bittnerová - vedoucí správního
oddělení
stavební úsek, pozemková evidence
e-mail:jindriska.bittnerova@sobotin.cz
583 284 624, 777 757 060
• Pavlína Zaoralová - sociální a bytový referent
podatelna, evidence obyvatel, czech point, ověřování, místní poplatky
e-mail: pavlina.zaoralova@sobotin.cz
583 237 151, 776 757 693
• Andrea Mošelová - ekonomický referent
czech point, ověřování, poplatky
e-mail: andrea.moselova@sobotin.cz
583 284 615, 776 759 903
• Jiří Štefečka - technicko - hospodářský referent
doprava, správa budov, životní prostředí
e-mail: jiri.stefecka@sobotin.cz
583 284 626,
607 964 988
• Veronika Špačková - referent samosprávy
zastupitelstvo a výbory, dotace
e-mail: veronika.spackova@sobotin.cz
583 284 616. 770 139 798
• Radim Vlha - lesní

583 237 154, 777 757 693

Místní poplatek za psy
Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku
za psy byla do 31.03.2019. Žádáme majitele psů, kteří
poplatek ještě neuhradili, aby tak neprodleně učinili,
a to
• v hotovosti na pokladně OÚ Sobotín – kancelářpodatelny,
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•
•
•

platební kartou na pokladně OÚ Sobotín – kancelář podatelny,
převodem z bank. účtu na účet obce č. 5329841/0100
– nutné uvést variabilní symbol,
poštovní poukázkou, která byla rozeslána v průběhu měsíce ledna.

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

Maloodběr kompostu
Informujeme občany, že je možnost maloodběru kompostu na „Martě“. Více informací u pana Štefečky, tel.:
583 284 626, 607 964 988.

Zasílání informačních SMS
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.

SDH SOBOTÍN

Roubování stromů pana Jiřího Zedníka v květnu 1974. Foto Josef Panáček

Předsednictví se ujímá pan Karel Karola a jednatelem se stává pan učitel
Josef Havlíček. V krátké době má organizace 54 členů. Jednou z prvních
akcí bylo vysázení ovocného sadu
pod autobusovou zastávkou u kostela
sv. Vavřince.
V letech 1971 - 1972 se stává předsedou pan Alois Turek, jednatelem
učitel pan Josef Sobotka.

První počátky práce
V roce 1972 se ujímá předsednictví
pan František Machač a vykonává
ji nepřetržitě do roku 1982.
První odborné instruktáže se konaly
v zahradnictví Domova důchodců Sobotín, kde bylo odpracováno značné

Historie vzniku Českého
zahrádkářskéhosvazu v Sobotíně –
(dokončení)
Vznik organizace
V roce 1957 je celostátně založen Český svaz zahrádkářů. V Sobotíně o tuto činnost není zpočátku velký
zájem. Teprve v roce 1963, kdy se přistěhoval z Maršíkova do Sobotína učitel místní školy Josef Havlíček, se
z jeho iniciativy o založení této organizace začalo uvažovat. Podle záznamů lze předpokládat, že ke vzniku
došlo v březnu roku 1964 v místnosti „Starého hotelu“
Sobotín.

Výstava ovoce v roce 1973
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Výstava ovoce v roce 1973

množství brigádnických hodin. V prvopočátku se organizace zabývala především ovocnářstvím. Výbor zajišťoval nákup ovocných stromů, keřů rybízu a angreštu.
V roce 1975 zajistil 650 q vápna, 200 sazenic jahod,
44 ks jabloní (Spartany, Šampióny), 30 ks třešní, 20 ks
hrušní, 57 ks švestek, 138 ks rybízu a angreštu, 41 ks
růží a 440 q sadbových brambor.
Výstavy se uskutečňují od roku 1973 převážně v zasedací místnosti MNV Sobotín.
A právě v tomto období byla vyhlášena soutěž o nejlepší zahrádku a květinovou výzdobu. Pro členy jsou
konány autobusové zájezdy, v jejichž náplni se objevují různé odborné výstavy a návštěvy šlechtitelských
stanic.

V roce 1982 se stává předsedou ČZS
Sobotín představitel mladší generace
pan Zdeněk Švéda, který doslova
přilákal mladé zahrádkáře. Došlo tak
k omlazení členské základny a tato
organizace se stává početně nejstabilnější.
Předsedkyní se stala paní Eva Stromšíková, která zorganizovala zájezd se
zahradnickou tématikou a postupně zapojila do práce i mladší členy. Po přestěhování do Šumperka tuto funkci přestala
vykonávat.
V dalších letech byly pořádány především vánoční výstavy, které se konaly v zasedací místnosti Obecního
úřadu a od roku 2010 na hotelu Dolte Sobotín.
Po roce 2010 byly konány výstavy i v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrov nad Desnou.
Nová etapa činnosti a práce ČZS Sobotín
Dne 29. dubna 1992 byla zvolena do čela organizace
paní Marie Kolouchová. V tomto
roce má organizace 96 členů. Pod
vedením nové předsedkyně nastaly
v práci organizační změny. Výbor
začal pravidelně pracovat a scházel
se jednou za měsíc. Bylo zahájeno
vydávání „Zahrádkářského informátoru“. Jeho prostřednictvím se členové dovídali o jednotlivých akcích, zájezdech, přednáškách a nechyběly
ani rady do zahrady. Při ČZS Sobotín zahajuje činnost
„Klub paní a dívek“.

Posezení při svíčkách na Dolte Sobotín - 12. prosince 2009

Výstava ovoce a zeleniny na Kolibě v roce 1975

V roce 1975 se uskutečnila velká výstava na Kolibě
Permoník. Vystavovalo se ovoce, zelenina, aranžované
květiny a myslivecké trofeje. Na výstavě se podílí nejen ČZS, ale i Domov důchodců, místní školy a školky,
zvláštní škola a jednotliví občané. Členové odpracovali celkem 1071 brigádnických hodin.

Ten našel mezi členkami velkou oblibu. Mezi nejzdařilejší akce lze zařadit např. výzdobu vánočního stolu,
suchou vazbu, zhotovení svícnů a adventních věnců,
pečení na Vánoce, setkání s vizážistkou, péče o pleť,
módní přehlídka a řadu dalších akcí. Setkání byla pořádána v kavárně pana Zdeňka Měrky. Klub paní a dívek
je stále činný a pořádá každoročně několik setkání na
různá témata. Každoročně jsou pořádány zájezdy na
divadelní představení v Šumperku, Olomouci, Brně,
Opavě, Pardubicích, České Třebové, ale i v Uničově.
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Posezení na Rybářské baště v Rudolticích – 15. srpna 2013

Velmi oblíbené jsou zájezdy se zahrádkářskou tématikou. Jedná se tradičně o výstavu Flóra Olomouc, Flória
Věžky, Flora Kroměříž, Arboretum v Borotíně, Arboretum v Nových Dvorech, zahradnictví v Doubravici,
zahradnictví pana Lébiše v Boskovicích, či Starklovo
u Čáslavi. Také zájem o poznávací zájezdy je značný.
Za léta konání jich bylo bezpočet. Navštívili jsme např.
České Budějovice, Prahu, Znojemské vinobraní, různé
hrady a zámky.

Dobré výsledky práce se projevily v narůstajícím počtu
členů. V roce 1997 měla organizace 125 členů a v roce
2000 jsme dosáhli počtu 154 organizovaných členů.
Informovanost nám zajišťovali „desítkáři“. Jejich práci výbor pravidelně hodnotil na společném jednání.
V průběhu let se konaly různé cykly přednášek a besed o květinách. Mezi nejzajímavější patřily např. naše
trvalky, pokojové a balkónové květiny, růže v našich
zahrádkách - vše doplněno diapozitivy. Rovněž cyklus
o ovocných zahradách našel mezi členy pochopení. Šlo
především o prevenci proti škůdcům našich zahrad,
ukázky řezu ovocných stromů. V roce 1998 vznikla
nová tradice - «Vánoční posezení při svíčkách». Koná
se vždy v prosinci. Setkání patří mezi členy k velmi
oblíbeným a je hojně navštěvováno.
Spolupráce s obcí

Vánoční výstava na OÚ Sobotín dne 4. prosince 2002

Zájezd zahrádkářů konaný dne 4. června 2016 do Arboreta Nový Dvůr –
zámku Raduň – výstava v Hlučíně

Počátkem 90. let 20. století byly v oblibě nákupní zájezdy do Nysy a Otmuchowa, kde jsme navštívili zahradnické výstavy. Také jsme se dovedli společně pobavit ve velehradském vinném sklípku, který se nám
velmi líbil.
Výbor po několik let zajišťoval nákup semen ošetřených proti chorobám a škůdcům. Především šlo o Holmanovy okurky, které byly v té době nedostatkovým
zbožím.

V roce 2000 se konaly oslavy 650 let od první zmínky
o naší obci a do jejich přípravy jsme se samozřejmě
zapojili. V roce 2002 jsme uspořádali výstavu pod názvem „Kouzlo Vánoc, aneb Vánoce, Vánoce přicházejí.“ Bylo vystaveno 20 betlémů, několik vánočních
stromů ozdobených perníčky, ovocem, háčkovanými

Masopust „U Pařeza“ dne 23. února 2014

Dámský klub na Dolte Sobotíně dne 28. listopadu 2013

a vyšívanými ozdobami. Obdivované byly i perníčky s vánoční tématikou, adventní věnce, svícny - to
vše vyrobily šikovné ruce našich členek. Na výstavě
bylo vystaveno přes 200 exponátů, které zcela zaplnily bezplatně zapůjčenou zasedací síň Obecního
úřadu Sobotín. Výstavu shlédlo 1000 návštěvníků.
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Toto překrásné navození předvánoční atmosféry jsme
každoročně zopakovali. V roce 2005 si Farnost Sobotín
připomněla 400 let od vzniku kostela sv. Vavřince. I zde
zahrádkáři předvedli své umění ve výzdobě kostela.
V roce 2004 došlo ke změně ve funkci předsedkyně.
Stala se jí paní Zdeňka Tejkalová.
V posledních letech jsou oblíbeny
sportovně - společenské výlety do
okolních obcí. Zahrádkáři jsou, společně s ostatními složkami obce, organizátory Dětského dne. Již několik
let členové vypomáhají v lesní školce při jarních pracích. Finanční výtěžek je použit na
vlastní činnost.
Spolupráci s Obecním úřadem Sobotín hodnotíme po
několik let jako velmi dobrou. Naše aktivita byla vždy
oceňována finanční částkou při tvorbě rozpočtu obce.
Zahrádkáři naopak pomáhají s úpravou veřejných prostranství u hrobky, vysazují truhlíky s květinami na
Obecním úřadě Sobotín a některých autobusových zastávkách. Snaží se o úpravu svých předzahrádek a výzdoby oken a balkonů květinami. Nezapomínají ani na
životní jubilea svých členů. Svou činnost pravidelně
hodnotí na výroční členské schůzi, kde jsou zváni i zástupci jednotlivých složek a zástupci
Obce Sobotín. O všech akcích, které jsme uskutečňovali, byli občané
Sobotína pravidelně informováni
v Obecních novinách.
Na výroční schůzi 16.4.2019 ZO ČZS
Sobotín je zvolena předsedkyní paní
Božena Pavelková.
Zdeňka Tejkalová a Miroslav Mikuláštík

Volební schůze ČZS Sobotín

Vlčka a pana Vojtu Slavíčka, který zajistil hudební produkci na naší výroční schůzi.
V úvodu popřála předsedkyně všem členům, kteří slaví
životní jubilea.
Naše organizace má v současné době 118 členů a jsme
největší organizací obce.
Ve zprávě o činnosti připomněla paní předsedkyně
akce, které se konaly v průběhu roku. Dne 24. března
2018 jsme se vydali na tradiční výstavu do Častolovic,
která se konala ve výstavním areálu místní sokolovny. Vzhledem k tomu, že se blížily Velikonoce, získali
jsme velikonoční poznatky z regionu a mohli jsme tak
posoudit jejich práci.

Vystoupení starostky paní Ivety Fojtíkové

Druhý zájezd jsme uskutečnili do Kroměříže. Navštívili jsme zámek, prohlédli jsme si zámeckou zahradu
a Květnou zahradu.
V květnu jsme navštívili Zámecký resort Sobotín.
Mohli jsme si prohlédnout Hotel Klein, Welness Sidonii a možnosti, které nám toto zařízení nabízí. Za
prohlídku jsme poděkovali panu Josefu Hrochovi.
Nechybělo ani červencové posezení na Rybářské
baště v Rudolticích. V listopadu uspořádal Dámský
klub posezení na Dolte Sobotín. Letošním tématem
bylo „Pečeme z jablek a medu.“
V prosinci se sešli zahrádkáři v jídelně Hotelu Dolte při tradičním „Posezení při svíčkách.“ Krásný
program Tomáše Wursta navodil správnou vánoční
atmosféru.
V závěru letošní schůze jsme vyslechli pokladní zprávu a schválili usnesení pro rok 2019.

Výroční schůze ZO ČZS Sobotín konaná dne 16. března 2019

Dne 16. března 2019 se sešli sobotínští zahrádkáři v restauraci „U Guralů“ v Petrově nad Desnou.
Schůzi zahájila předsedkyně Zdeňka Tejkalová, která
přivítala všechny přítomné a hosty, především paní
Ivetu Fojtíkovou, starostku obce Sobotín, předsedu Územního sdružení ČZS Šumperk – Jeseník pana
Zdeňka Hudose, starostu SDH Sobotín pana Martina

Poděkování za práci odstupující předsedkyni Zdeňce Tejkalové
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V závěru schůze poděkovala paní starostka Iveta Fojtíková odstupující předsedkyni Zdeňce Tejkalové za
dlouholetou práci ve funkci předsedkyně a rovněž poděkovala za práci Marii Kolouchové, Ludmile Krčové,
Libuši Gajdošové a Miroslavu Mikuláštíkovi za dlouholetou práci ve výboru ČZS Sobotín.
V následující volbě byla zvolena do funkce předsedkyně paní Božena Pavelková a byl zvolen výbor, který má 9 členů a tříčlennou kontrolní komisi.
Zdeňka Tejkalová, odstupující předsedkyně

Velikonoční výstava ZO ČZS Sobotín
byla opět úspěšná

Jménem výboru ZO ČZS Sobotín bych ráda touto
cestou poděkovala všem zúčastněným za odpovědný
přístup, vstřícnost a podíl při spolupráci na uspořádání
výstavy s velikonoční tematikou, která prezentovala
ZO ČZS Sobotín ve dnech 6.dubna – 8.dubna 2019 na
OÚ Petrov nad Desnou. A že i letos byla velikonoční
výstava velmi zdařilá, dokazuje návštěvnost 180 návštěvníků místních, ale také z okolních i vzdálenějších
míst. V knize návštěv si tak můžeme přečíst velmi zajímavé a pochvalné zápisy.
Ocenění a uznání si stejně tak zaslouží děti a paní
učitelky z MŠ Beruška, jejichž krásné výrobky byly
stejně tak na výstavě středem zájmu a obdivu. Z řad
dětí byl největší zájem o perníčky, čímž daly tvůrcům

těchto sladkých a krásných dobrot impuls, jakým
směrem mají zaměřit i příště svou pozornost.
Poděkování, které zaznělo v Českém rozhlase Olomouc,
bylo pro nás všechny, kteří se do této akce zapojili,
příjemným pohlazením na duši. Chtěla bych poděkovat

OÚ Petrov nad Desnou za poskytnutí prostoru a zázemí
pro uspořádání výstavy a stejně tak za výpomoc zaměstnancům při závěrečném úklidu, dále MŠ Beruška za aktivní účast, všem členům výboru, ale i ostatním členům
ZO za výpomoc při organizaci a zejména pak za prezentaci zhotovených výrobků.
Závěrem bych chtěla popřát všem členům výboru, všem
členům ZO a všem občanům Sobotína a Petrova nad
Desnou co nejvíce úspěchů při další společné práci.
Za výbor ZO ČZS Božena Pavelková, předsedkyně

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Dětský maškarní karneval
Dne 3. února 2019 pořádala mateřská škola Beruška
maškarní karneval pro děti i rodiče v prostorách mateřské školy. Agentura Jany Novákové pro děti připravila
zábavný dvouhodinový program plný pohádek, tance,
soutěží a zpívání za účasti celé rodiny. Všechny děti
si celé odpoledne náramně užily a odnesly si domů
spoustu zážitků. Pro děti bylo také připraveno díky
sponzorům ovocné pohoštění a také něco sladkého na
zub. Program byl zakončený předáním cen z připravené
dětské tomboly a již tradičně nemohly chybět
nafukovací balónky, které patří k těm nejoblíbenějším
dárečkům.
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Jízda na saních se psím spřežením

Zápis do 1. třídy

Již několik let jsme se snažili uspořádat pro děti ukázku jízdy se psím spřežením. Nedařilo se, jelikož nám
nepřálo počasí. I v letošním roce jsme si zajistili termín
na 14. ledna 2019. Tentokrát to vyšlo! Děti si na místním fotbalovém hřišti vyzkoušely dobrodružství dalekého severu, jaké to je být tažen na saních sibiřskými
psy a dále také co vše tato starost o psy obnáší. Dětem
byla předvedena ukázka krmení a strojení psů. Za vše
byli husky odměněni pamlsky, které si určitě za naše
svezení zasloužili. I za nepříznivého sněhového počasí, byly všechny děti nadšené z připraveného programu
paní Mgr. Bc.Vlčkové, pana Vlčka a jejich pejsků. Dodatečně také děkujeme za možnost uspořádat tuto akci
na fotbalovém hřišti.Všem tento zážitek doporučujeme
i v jiném ročním období.

V úterý dne 9. dubna 2019 proběhl na Základní škole
Sobotín zápis předškoláčků do 1. třídy s tématem Jaro.
Budoucí prvňáčci kreslili postavu, povídali si o obrázcích, počítali motýlky, vázali mašličku, atd. Celkem se
k zápisu dostavilo 12 dětí. Na památku si všichni odnesli jarní taštičku ozdobenou s kytičkami plnou dárečků
a dobrot. Na naše nastávající žáčky se už všichni těšíme.

„Školička“ – adaptační program
pro nové děti
Adaptační program jsme připravili pro děti s maminkami, které mají zájem si zvykat na nové prostředí mateřské školy Beruška a od září 2019 do mateřské školy nastoupí. Adaptace bude probíhat 1x za čtrnáct dní
vždy ve středu od 15 – 16 hodin. Další informace jsou
na webových stránkách školy. Máte-li zájem, nahlaste
se na telefon - 583 550 188. Těšíme se na Vás!
Valentin Soudek se těší do 1. třídy

POZVÁNKA

ZŠ a MŠ Údolí Desné – pracoviště ZŠ Sobotín
srdečně zve na

ŠKOLNÍ KOLO
soutěže

Naše škola má

kdy:
kde:

16. května v 10.00

tělocvična ZŠ Sobotín

Těší se na Vás všichni organizátoři.

ZŠ a MŠ Údolí Desné zve na

Planetárium Morava hvězdy, které přijely až k nám
1. dubna 2019 jsme se vydali za vesmírným dobrodružstvím, ve kterém jsme se dozvěděli zajímavosti
o historii kosmonautiky, prvních sondách, zvířatech
vyslaných do vesmíru, prvních kosmonautech ve vesmíru a na Měsíci. Zjistili jsme, z jakých částí se skládá
vesmírná loď, jak pracují, spí a žijí kosmonauti na vesmírné stanici. Objevili jsme planety Sluneční soustavy.
Planetárium Morava uvádí nejnovější vzdělávací filmy
vytvořené Evropskou vesmírnou agenturou ESA a světovými planetárii pro rozšiřování vědomostí na školách
a doplnění výuky nejnovějšími poznatky o fungování
a stavbě vesmíru.
Mgr. Romana Kukulová

VELKÉ FINÁLE
soutěže

Naše škola má

kdy: 22. května v 9.00 h
kde:

KKC Rapotín

Těšíme se na Vás!
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Vynášení Moreny
Tři dny po Smrtné neděli jsme jako každý rok vynášeli
smrtku-Morenu. Letos nám přálo počasí, Morena plula po říčce Mertě a velmi rychle se vzdalovala. Snad
nás stejně rychle opustí zima a přijde jaro. Jeho symbol „Létečko“ tentokrát do školy přinesla nejmladší
holčička Terezka Karwacká.
Mgr. Marcela Navrátilová

Naše výprava byla početně nejslabší, jelo nás jen sedm,
čtyři kluci a tři děvčata.
Družstva hrála systémem všichni proti všem, výsledky
se zapisovaly do bodové tabulky.
A světe div se! Naše nejméně početné družstvo vyhrálo
nad všemi ostatními a 1. C ze Sobotína zvítězila!!!Všichni účastníci klání dostali velký balík sladkostí,
které si rozdělili. Moc jsme se radovali a celé fotbalové
dopoledne jsme si hezky užili.
Děkujeme tímto všem statečným bojovníkům z 1.C!!!
Mgr. Jana Mertová

Školní družina
Také děti ze školní družiny se chystají na velikonoční
svátky. Na školní akci vyrobila šikovná děvčata ze slámy Morenu a nazdobila „Létečko“. Při velikonočním
tvoření si děti vlastnoručně ozdobily kraslice. Někteří
zvládly i jarní ovečku – viz obrázky.
Jitka Ničová

Smrtka -Morena + Létečko

Fotbalový turnaj
Dne 4. dubna 2019 se konal v tělocvičně ZŠ Rapotín
Turnaj ředitelky ZŠ a MŠ Údolí Desné ve fotbalu pro
MŠ a 1.třídy.
Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev, tři družstva
předškoláků (ze všech tří svazkových mateřských
škol) a 1.A a 1.B ze ZŠ Rapotín a také naše 1.C ze ZŠ
Sobotín.
Jarní ovečky

Plavecký výcvik

Naši vítězové z třídy 1. C

Plavecký výcvik je povinnou součástí výuky tělesné
výchovy. V ZŠ a MŠ Údolí Desné jej pravidelně zařazujeme do druhého a třetího ročníku. Druháci a třeťáci
ze Sobotína navštěvovali každý čtvrtek od 31. ledna
do 11. dubna 2019 Plavecký areál v Zábřehu na Moravě. Společně s nimi se výcviku zúčastnili také žáci ze
ZŠ Bratrušov. V průběhu výcviku se všichni naučili základům plavání, osvojili si různé plavecké dovednosti
a mnozí se stali výbornými plavci. Závěrečné závody
prověřily schopnosti nejen rychlostní, ale i vytrvalecké. Soutěžily obě školy dohromady a naši borci měli
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SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ
Turistický výlet na rozhlednu
Brusnou

Naši plavci - hoši

Výlet na rozhlednu Brusnou

Naše plavkyně

těžký úkol, protože z Bratrušova plavali také žáci ze
4. a 5. ročníku. Mezi chlapci se dokázal prosadit Jan
Pospíchal, který obsadil třetí příčku a Vendula Krywdová si dokonce vybojovala stříbrnou medaili. Nejlepší vytrvalci Matyáš Zaoral, Matyáš Ondráček a Jan
Pospíchal dokázali uplavat vzdálenost 270 m.
Mgr. Martina Chlandová

Jarní sběr papíru
V týdnu od 1. do 5. dubna 2019 proběhlo první kolo
sběru papíru. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Druhé
kolo připravujeme v týdnu od 3. do 7. června 2019.
Nejlepší sběrači:
1.
Lucie Vaňatková
506 kg
2.
Tereza Karwacká
332 kg
3.
Lucie Šofrová
303 kg
4.
Daniel Pavelka
252 kg
5.
Jakub Kurek
178 kg
6.
Tereza Jankowska
177 kg
7.
Antonín Frank
153 kg
8.
Matyáš Demčák
152 kg
9.
Lucie Jílková
116 kg
10.
Anna Krobotová
108 kg
11.
Matyáš Zaoral
100 kg
Mgr. Martina Chlandová

Dne 24. února 2019 jsme se s naší skvělou partou
malých turistů vypravili na nedalekou rozhlednu Brusnou u obce Bludov. Setkali jsme se v počtu 18 děti
a 4 dospělých a vlakem z Rapotína jsme se přiblížili
do Bludova. S úsměvem na tváři a batohama na zádech
jsme se asi po kilometru porozhlédli po krásném kraji bludovských strání z rozhledny Brusná. Odměnou
nám byl oběd na Bludovečku. Vlakem ze Šumperka
jsme dojeli opět k nám domů do Rapotína. Výlet se
nám opět jako vždy vydařil a věřte mi, moc se na vás
opět těším!
Klára Matějčková

Výlet na Městské skály
Dne 23.3. jsme se s dětmi vydali na Městské skály.
Celou cestu nás doprovázelo sluníčko a dobrá nálada.
Všichni statečně zdolali prudký výstup až k altánku,
který na skalách stojí. Děkuji za krásné a srdečné bytosti, které mě na našich akcích obklopují.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku

Výlet na městské skály
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Ukliďme Rapotín

farnost sobotín

Dne 6. 4. jsme se zapojili s naším turisťáčkem do projektu: „Ukliďme svět... ukliďme Česko...ukliďme náš
Rapotín“. Setkali jsme se u KKC Rapotín. Na cestu
jsme dostali rukavice a pytle na odpadky. S dobrou
náladou jsme šli směr rozhledna Bukovka, děti byly
skvělé a bylo až k nevíře, kolik věcí se dá v naší krajině najít. Letošní projekt byl zaměřen hlavně na pneumatiky. My jsme měli “štěstí“ a našli jsme celkem
4 a to nemluvím o 14 plných pytlů se vším, co do lesa
nepatří. Myslím si, že je důležité, aby naše děti věděly,
že příroda kolem nás je naše bohatství a ne odpadkový
koš. Odměnou nám byl nejen dobrý pocit na srdci, ale
i chutná odměna dobrého jídla na Losenice. Všem vám
moc děkuji - byli jste úžasní! Jako vždy!!!
Klára Matějčková

Svatý Jene Nepomucký, oroduj za nás

Římskokatolická farnost Sobotín zve na

POUŤ
NA KLEPÁČOVĚ

v neděli 12. 5. 2019
v 15 hod.
Mše sv. v Sobotíně nebude

Maškarní karneval

Úklid směrem na Bukovku

Velikonoční tvoření pro děti
U příležitosti Velikonoc jsme společně strávili příjemnou neděli a to 7.4.2019. Na celé akci pro děti nám byli
nápomocni členové SRÚD, ale i ostatní přátelé školy.
Pro všechny byla možnost vyrobení ozdob na Velikonoce v podobě zdobení vajíček, perníčků, sázení cibulek do květináčů, ale i malování na dřevo a zakoupení
krásných jarních ozdob. Myslím si ale, že velkou radostí
bylo uplést si vlastní velikonoční pomlázku. Věřím, že
se vám celá akce líbila a příští rok nashledanou
Klára Matějčková
Více informací a fotek naleznete na www.srud.cz
Děkujeme za finanční podporu:
obec Rapotín, obec Petrov nad Desnou, obec Rejchartice, obec Sobotín, Olomoucký kraj SUEZ Využití zdrojů, a.s.

V loňském roce jsem se s Vámi podělila o zážitky
z karnevalu na faře v Sobotíně. Poněvadž byly ohlasy, že sál na faře je malý, letos se uskutečnil v sobotu
2. března 2019 ve spolupráci s obcí a školou ve škol-

Veselé tanečnice

ní tělocvičně. Nezůstalo však jen u karnevalu. Na faře
byla ochutnávka zabijačkových dobrot, které se zúčastnili farníci i masky. Následoval maškarní průvod. Ve
stanovený čas se u fary objevilo koňské spřežení, které
zapůjčil pan Hroch. Po nazdobení vozu a společné fotce průvod vyrazil ke škole. Do kroku nám hrály veselé
písničky, jen nás mrzelo, že jsme nemohli „tvrdit“ muziku vozembouchem, protože by se koně plašili.
A tak se ke škole ubíral vodník, tanečnice - snad až
odněkud z Tichomoří, hroch, smrtka, čert s čertíkem,
baba Jaga, Křemílek a Vochomůrka, řeholní sestra,
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Účastníci maškarního průvodu

skupina zpěváků, čarodějnice, medvídě, myška, beruška, jednorožec a další. I trochu veselí bylo, když byl
vytažen do kola nic netušící pokojný občan, či když
vodník naléval a uculoval se nad překvapenými obličeji obyvatel domů, kteří si nic netušíce připíjeli... čím?
No přece vodou z horního rybníka.

Velikonoční dílna a výstava
zahrádkářů
O měsíc později, v sobotu 30. března 2019 uspořádal
Spolek pro děti a mládež velikonoční dílnu. Na programu bylo malování kraslic, výroba zajíčků, kuřátek
ve hnízdě ze skořápky, zdobení věnečků a setí obilí do
ozdobených květináčků. Děti učily pracovat s kraslicemi a vyfouknutými vajíčky paní Ludmila Krčová
a Mirka Goldmanová. Ty také navrhly, aby děti své
kraslice prezentovaly za Sedmikrásek na velikonoční
výstavě zahrádkářů. A tak návštěvníci výstavy mohli
vidět kraslice desetiletých děvčat Martinky Pospíchalové a Verunky Machusové, devítileté Natálky Kočandrlové a osmiletého Honzíka Pospíchala.
Dana Ponížilová

Vodník nabízel vodu z horního rybníka

Za všeobecného veselí a muziky jsme dorazili do školy, kde čekal na děti program. O výzdobu tělocvičny
a pohoštění pro 40 dětí a jejich doprovod se postarala
Kulturní komise. Za Spolek pro děti a mládež - SOL
a za farnost Sobotín děkuji paní starostce za podíl na
organizaci, o. Milanovi Palkovičovi za zajištění zabíjačky, kulturní komisi za výzdobu a přípravu pohoštění
ve škole, hasičům za technické zajištění akce a všem
dalším, kteří se na karnevalu podíleli.
Dana Ponížilová
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Velikonoční poselství
Jsme společnost, která ráda slaví. Není to přesný výraz,
spíše se ráda baví. Vlastně ještě jinak, ráda se nechává
bavit. Pominuly svátky, které jsme museli slavit nuceně, jako třeba první máj – svátek práce. Nové, jako
třeba Halloween nebo Valentýn, jsme se jako společnost ještě nenaučili pořádně společně uchopit a bavit se
jimi. Jiné svátky vnímáme jen jako volno a neslavíme
je vůbec. Trvalkou ale zůstávají Vánoce a Velikonoce.
Jsou to svátky, které uznávají a těší se na ně křesťané,
židé i ateisté bez rozdílu věku. Přít se můžeme o významu. Pro někoho jsou oba svátky spojené se sluncem
a jeho postavením vůči zemi. Ale už samotný složený
název odkazuje na události, které se staly v noci. Poselství Veliké noci je – Ježíš Kristus vstal z mrtvých
a je to nejradostnější zpráva za celých 2000 let. Zpráva
plná radosti i naděje pro každého člověka.
P. Milan Palkovič

sportovní akce

společenská kronika
Blahopřání
Dne 9. března 2019 oslavil své 65. narozeniny
pan Luděk Škaroupka ze Sobotína.

Odešla, jak osud si přál,
ale v našich srdcích žije dál.

Mnoho zdraví a lásky
přeje manželka, dcera Petra a syn Jirka s rodinami.

Dne 18. března 2019 uplynuly
3 roky, co nás navždy opustila paní
Anna Nosálová ze Sobotína
a dne 31. března 2019 by oslavila
68. narozeniny.
Stále vzpomíná Tomáš s rodinou.

Vzpomínka
Již není mezi námi,
již není slyšet známý hlas,
nám zůstalo jen vzpomínání na toho,
kdo rád žil a měl nás tolik rád.

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

Dne 4. března 2019 by se dožil 71 let pan
Zdeněk Měrka ze Sobotína.
Vzpomíná manželka a syn s rodinou

Ruku již Vám nepodáme,
abychom Vám mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a tiše budeme vzpomínat.

Nedá se zapomenout na naše drahé rodiče,
kteří by se dožili 26. dubna 2019
pan Josef Širáň 85 let
a 30. dubna 2019 paní Nina Širáňová 80 let.
S láskou a úctou vzpomínají
syn Pepa a dcera Helena s rodinami.
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– 17 –

– 18 –

Koutek pro děti
Ahoj děti,
jaro už je v plném proudu a určitě jsme si všichni užili pěkné Velikonoce. Teď je čas zase
trošku procvičit naše hlavičky a třeba vyhrát nějakou pěknou odměnu.
Určitě si v pokojíčku uklízíte své hračky, a tak pro Vás tato osmisměrka nebude žádný
problém. Najděte v osmisměrce jména všech hraček a zbylá písmena Vám prozradí tajenku.
Řešení tajenky nám zase přineste na podatelnu Obecního úřadu Sobotín a můžete být mezi třemi
vylosovanými, kteří obdrží pěkné odměny.
Výherce z minulého čísla: Štěpán Hreňo, Terezka Karwacká, Lucinka Bittnerová
Žádáme výherce, aby si přišli pro své odměny ve středu 15. 5. 2019 v 16 hodin. Budeme se na Vás
těšit
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Sobotínské mlýny, pekárny a řeznictví

Sobotínský mlýn patřil rodině Tinzové od 1791. V roce 1895 je provedena
modernizaci celého mlecího zařízení. Od roku 1945 se stává majitelem Bohumil Richter. Ve mlýně se rovněž prodávala mouka.
Fotografii darovalapaní Božena Pavelková.

Pekařství ve Štětínově zakoupil Josef Frömel v roce 1918 a v témže roce
provedl modernizaci celého objektu.Majitel pekařství podporoval pečivem
žáky české menšinové školy při konání vánočních besídek. Za obchodem
je vidět věž s hasičským zvonem. Hasiči zvon během války ukryli a v roce
1945 jej instalovali do zvonice v Rudolticích. Po roce 1945 se stal majitelem pekařství Vilém Matějka.
Archiv obce

Sobotínské pekařství naleznete pod kostelem a vlastníkem byla od roku
1853 rodina Gustava Franzla (č.p. 27, nyní 136), který jej zmodernizoval
v roce 1909. Pekařství bylo vyhledáváno pro kvalitní pekařské výrobky. Po
roce 1945 se stal majitelem Alois Sedlář. Součástí pekařství byla prodejna
mouky.
Archiv obce

Na nádvoří sobotínského mlýna (č.p. 135) je opravdu živo. Obilí se mlelo
nejenom pro místní obyvatele Sobotína, ale i pro horní část Petrovic (Petrova nad Desnou) a mnohdy i pro vzdálenější zákazníky.
Archiv obce

V horní části Sobotína, na zadní cestě do Rudoltic, stál mlýn, který sloužil
občanům Sobotína, Rudoltic a Klepáčova. Po roce 1945 nebyl mlýn zprovozněn a dům postupně chátral a byl zbourán. Jen zbytky náhonu dokazují,
k čemu tento přívod vody sloužil.
Archiv obce

Sobotínské řeznictví patřilo Josefu Scholzovi (č.p.103). Budova řeznictví
byla postavena v roce 1890 a v roce 1905 je přizpůsobena k prodeji masa.
Na dvoře bychom nalezli místo pro porážku dobytka. Majitel řeznictví věnoval značné množství peněz pro zhotovení hasičského zvonu na Štětínově.
Novým majitelem řeznictví se stal v roce 1945 František Rozkol.
Archiv obce

U zá v ě r k a d a lš íh o čís la Obe c níc h novin je 14. č e r vna 2019 do 12 hodin.
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Vyšlo 26. 4. 2019. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Bc. Věra Kulichová, Veronika Špačková a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil Reprotisk Šumperk. Příští číslo vyjde v červnu 2019. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk
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