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Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí,
pohodu a spokojenost v roce 2015 přejí
zastupitelé obce Sobotín
informace obecního úřadu

„Tradiční výstup na Čápák
s předsilvestrovským ohňostrojem“

Obec Sobotín ve spolupráci se spolkem SENIOR
Sobotín, o. s. pořádá v úterý 30. prosince 2014
tradiční „Ohňostroj na Čápáku“.
Sraz je v 19 hodin na kopci u táboráku a čaje, po
20 hodině začne ohňostroj.
Věříme, že se sejdeme na kopci v co největším počtu a společně se rozloučíme s rokem 2014.

Vítání občánků

Ve čtvrtek, dne 15. ledna 2015 v 16:00 hodin,
proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu
Sobotín slavnostní zápis a přivítání nově narozených dětí do života.
Pozvánky na „Vítání občánků“ budou rodičům zaslány.

Otevírací doba Obecního úřadu Sobotín v období vánočních svátků
Pondělí

22. 12. 2014

07.00 - 11.00 hod

12.00 - 17.00 hod

Úterý

23. 12. 2014

07.00 - 11.00 hod

12.00 - 15.00 hod

Středa

24. 12. 2014

ZAVŘENO

Čtvrtek

25. 12. 2014

ZAVŘENO

Pátek

26. 12. 2014

ZAVŘENO

Pondělí

29. 12. 2014

07.00 - 11.00 hod

12.00 - 15.00 hod

Úterý

30. 12. 2014

07.00 - 11.00 hod

12.00 - 15.00 hod

Středa

31. 12. 2014

ZAVŘENO

Čtvrtek

1. 1. 2015

ZAVŘENO

Pátek

2. 1. 2015

ZAVŘENO

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA č. 1/2014

Vzhledem ke skutečnosti, že Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, nastanou změny ve splatnosti místního poplatku.
V nové OZV č. 1/2014, nastala změna v Čl. 5 - Splatnost
poplatku, odst. 1, který říká: Poplatek je splatný jednorázově
nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6.
příslušného kalendářního roku.
Dále došlo k doplnění a upřesnění v Čl. 6 – Osvobození
a úlevy, odst. 1, písm. e), f), g) a v Čl. 7 – Navýšení poplatku, odst. 2.
Celé znění OZV č. 1/2014 můžete najít na webových stránkách
obce Sobotín nebo na úřední desce u Obecního úřadu Sobotín.

Místní poplatek
za komunální odpad - rok 2015

NOVÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA č. 3/2014

Zastupitelstvo obce Sobotín také schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, která určuje systém sběru a třídění komunálních
odpadů.
Celé znění OZV č. 3/2014 můžete najít na webových stránkách obce Sobotín nebo na úřední desce u Obecního úřadu
Sobotín.

Zapište si do
kalendáře
Mimořádný svoz plastů

Svoz plastů proběhne mimořádně v pátek 2. ledna 2015.

Místní poplatek za komunální odpad pro rok 2015 zůstává 500,- Kč/osobu/rok.
Složenky s kompletními údaji k úhradě budou rozeslány
v průběhu měsíce ledna.
Způsob úhrady si můžete zvolit sami:
- 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 za rok 2015 je
stanoven dle OZV č. 1/2014 do 31. června 2015.

Termíny svozů komunálního
odpadu a plastů

Svoz komunálního odpadu a plastů v I. pololetí 2015 bude
nadále probíhat v pravidelných 14-ti denních svozech, kdy
svoz je každé liché úterý (KO) a čtvrtek (PL).
Termíny svozů komunálního odpadu na I. pololetí 2015
leden		
13. 1., 27. 1.
únor		
10. 2., 24. 2.
březen		
10. 3., 24. 3.
duben		
7. 4., 21. 4.
květen		
5. 5., 19. 5.
červen		
2. 6., 16. 6., 30. 6.
Termíny svozů plastového odpadu na I. pololetí 2015
leden		
2. 1., 15. 1., 29. 1.
únor		
12. 2., 26. 2 .
březen		
12. 3., 26. 3.
duben		
9. 4., 23. 4.
květen		
7. 5., 21. 5.
červen
4. 6., 18. 6.

Termíny veřejných zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín
v 1. pololetí 2015

4. ZO čtvrtek
29. ledna 2015 v 17 hodin
5. ZO čtvrtek
12. března2015 v 17 hodin
6. ZO čtvrtek
23. dubna 2015 v 17 hodin
7. ZO čtvrtek
4. června 2015 v 17 hodin
V případě potřeby může být zasedání zastupitelstva svoláno i mimo uvedené termíny.

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby.
Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné na Obecním úřadě v Sobotíně nebo na webových stránkách obce: www.sobotin@.cz – informace o obci SMS InfoKanál. V prosinci 2014 je zaregistrováno 343 občanů.

Poplatky ze psů na rok 2015

Poplatek ze psů platí fyzické a právnické osoby, které jsou
držiteli psa a mají trvalý pobyt nebo sídlo na území Obce
Sobotín. Poplatník je povinen roční poplatek uhradit do
31. března daného kalendářního roku.

Zákaz sypání popela

Upozorňujeme občany, že v zimním období, kdy vzniká
z vytápění domácností na tuhá paliva velké množství popela, stále platí zákaz sypání popela na chodníky a cesty.
Popel se smí ukládat pouze do popelnic.

Údržba komunikací
v zimním období

Z důvodu údržby komunikací a odhrnování sněhu, žádáme
občany, aby při vydatnějších sněhových přeháňkách neparkovali vozidla na místních komunikacích a nevyváželi od
svých domů sníh na obecní komunikace. Ztěžují tak práci zaměstnancům obecního úřadu, kteří vykonávají zimní
údržbu.
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Změna vyhlášky o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení

Dne 1. 11. 2014 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 222/2014
Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Jedná se
o novelu vyhlášky č. 189/213 Sb., s níž jste byli seznámeni
v minulém roce v sobotínských Obecních novinách. Ta
platila od 15. 7. 2013 do 31. 10. 2014. Značnou pozornost
věnovala dřevinám rostoucím na oplocených zahradách
u bytových nebo rodinných domů v zastavěném území obce.
Umožňovala v nich kácení ovocných i ostatních dřevin bez
omezení. Nová vyhláška umožňuje kácet bez povolení
pouze ovocné dřeviny. Pro kácení ostatních stromů, které
mají obvod kmene 80 a více cm /ve 130 cm nad zemí/,
je zapotřebí povolení. Navíc nová vyhláška uvádí, že toto
nařízení platí nejen pro zahrady u soukromých a bytových
domů, ale také pro zastavěné plochy, nádvoří, příp. ostatní
plochy se způsobem využití pozemku zeleň. Vztahuje se
rovněž na zahrady u rekreačních objektů a zahrádkářské
kolonie.
Pro všechny dřeviny, které vyrůstají mimo les, platí, že
pokud mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší
než 80 cm, musí si jejich vlastník opatřit povolení ke
kácení. Žádost obdržíte v kanceláři OÚ nebo na internetové
stránce obce www.sobotin.cz/Dokumenty obce/Formuláře.
V žádosti je třeba uvést důvody k odstranění dřeviny a také
doložit další zákonné náležitosti.

Přejme si, abychom se v naší obci nesetkávali s podobnými problémy. Máme zajištěný svoz odpadů všeho druhu
a není určitě zapotřebí se jich zbavovat podobným, pro zdraví škodlivým způsobem.
Blíží se krásný vánoční čas. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se chová občas poněkud méně ekologicky, popřejte mu krásné svátky a přitom ho nenápadně požádejte, aby
změnil své návyky. V rámci novoročních předsevzetí může
začít už 1. ledna 2015.
RNDr. Jaroslav Kulich
(se souhlasem autora pro obec Sobotín upravila Věra Kulichová)

Kvalita ovzduší v obci

Často jsme svědky toho, že kouř, který vychází z komínů
některých domů, zamořuje ovzduší v blízkém, často i v širokém okolí. Souvisí to samozřejmě i s momentálním stavem
počasí. Příčin může být hodně – vadné kotle, kamna a krby,
zanešené komíny. Problémy může způsobovat i nevhodné
palivo. Bohužel se můžeme setkat s faktem, že dochází i ke
spalování odpadů. Vzniká přitom řada nebezpečných látek
/zmíníme se o nich/. Při jejich spalování vzniká zápach, který
obtěžuje obyvatele okolních domů a také zamořuje ovzduší.
Obojí může způsobovat i velice vážné zdravotní problémy.
Co bychom rozhodně neměli doma spalovat.
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek.
Např. při spalování PVC unikají dioxiny a sloučeniny chlóru, polyaromatické uhlovodíky. Spalováním polystyrenu
vzniká jedovatý styren.
Staré palety, chemicky ošetřené dřevo – unikají z nich dioxiny a formaldehyd.
Nápojové kartony /od mléka, džusů atp./ – uvolňují těžké
kovy.
Guma a pneumatiky – pálením vznikají polyaromatické
uhlovodíky a další jedovaté látky.
Celobarevné letáky a časopisy – uvolňují z tiskařských barev těžké kovy /olovo, kadmium/.
Nekvalitní uhlí – může produkovat množství oxidu siřičitého, při špatné průchodnosti spalinových cest může vznikat
i jedovatý oxid uhelnatý, vzniká množství pevných prachových částic.
Mnohé z uvedených toxických látek jsou rakovinotvorné,
často poškozují hormonální a imunitní systém, mohou ovlivňovat nervovou soustavu. Bývají příčinou postižení očí, plic,
sliznic, bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Na jedy ve
vzduchu jsou nejvíce citlivé děti, těhotné ženy, starší osoby
a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním.

Setkání seniorů při hudbě a víně

V sobotu 19. října 2014 se setkali senioři v jídelně
hotelu Dolte Sobotín. Krátkým projevem je přivítala
starostka obce paní Iveta Fojtíková. Seznámila přítomné s programem setkání. Všichni se dobře bavili, na
stolech bylo dostatek občerstvení a k poslechu a tanci
nám hrála hudba V + H RETRO Vladimíra Valihracha se zpěvačkou Hankou Matulovou. Poděkování
patří Obci Sobotín za finanční zabezpečení a podporu
této akce a vedení hotelu Dolte za vstřícnost při přípravě setkání a vzornou obsluhu. V závěru svého vystoupení poděkovala paní starostka panu Stanislavu
Moťkovi za organizaci dopravy a odvozu přítomných
účastníků. Všichni určitě budou vzpomínat na pěkné
strávené odpoledne.

Setkání seniorů na Dolte
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Mikulášská besídka

Obec Sobotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné –
pracoviště Sobotín uspořádala Mikulášskou besídku, která se uskutečnila 4. prosince 2014 v tělocvičně základní
školy. Přítomných 120 dětí a 130 dospělých uvítala starostka obce Iveta Fojtíková, která seznámila přítomné
s programem. Natěšené děti a jejich rozzářené oči se nemohly dočkat příchodu Mikuláše, čerta a anděla. Všichni
očekávali, co se bude dít. Tělocvična se doslova proměnila v peklo, kdy roztomilí čertíčci tančí, zpívají a snaží
se svým vystoupením přinést radost a pohodu. Provedení
bylo úžasné. Závěrečné „andělské“ vystoupení nám přineslo krásnou tečku za překrásným odpoledním vystoupením. Program se líbil, což ocenili nejen rodiče, ale děti,
které byly na této besídce přítomny a nevystupovaly.
Konečně nastává všemi očekávaná chvíle. Přichází Mikuláš, čert a anděl. Děti jej okukují a postupně si dodávají odvahu, aby přednesly drobnou básničku, písničku
a mnozí slibují, že se polepší. Děti odcházely spokojené
a o to přeci všem šlo. Světla pomalu pohasínají, ale radost
dětí stále trvá.
Pomník u kostela Sobotín

Den válečných veteránů

V České republice se Den veteránů slaví od roku 1999.
Datum 11. listopadu připomíná podpis příměří mezi
Německem a Francií v roce 1918, kterým fakticky skončila
první světová válka. Jako výraz úcty a památky ke všem
vojákům, kteří padli v boji za svobodu a demokracii všech
států a národů na celém světě, položila v úterý 11. listopadu
2014 v 13.00 hodin starostka obce Iveta Fojtíková květiny
k pomníku u kostela sv. Vavřince v Sobotíně.
V Rudolticích tento pomník (zvonice) byl odhalen 2. září
1923. Rekonstrukci provedl pan Dušan Juřík za spoluúčasti sponzorů v srpnu 2012. V Sobotíně byl pomník vysvěcen 20. května 1934. Na Klepáčově byl pomník taktéž
postaven a vysvěcen 29. června 1938.

Závěrečné vystoupení žáků ze Sobotína

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Požární sport

Rok 2014 se chýlí ke svému konci, sezóna požárního sportu
je již za námi a nám nezbývá nic jiného, než si zrekapitulovat to, co v uplynulých měsících proběhlo v našich družstvech mužů a veteránů. Jak se tedy družstvům vedlo?
Muži
Družstvo mužů si prošlo velkými změnami. Krátce po ukončení loňské sezóny se čtyři jedinci rozhodli tým opustit. Jejich odchod však zbylou trojici neodradil a kluci začali s hledáním nových členů soutěžního družstva. Netrvalo dlouho
a tým byl opět kompletní. Nově složené družstvo začalo se
svou přípravou na novou sezónu již z kraje února. Navštěvovalo školní tělocvičnu, kde se noví členové seznamovali
s požárním sportem a učili se svoji práci v družstvu. Do konce dubna poctivě trénovali a zdokonalovali své schopnosti.
V květnu začali trénovat venku na trati u hasičské zbrojnice.

Po několika ostrých trénincích byli připraveni na start do
nové sezóny.
Svoji premiéru si družstvo odbylo na Okrskovém kole ve
Velkých Losinách. Zde po skvělých výkonech, jak jednotlivců či celého týmu, nenašlo konkurenci a s přehledem zvítězilo. První tři místa na 100m překážek byla obsazená našimi
členy. Požární útok nebyl zaběhnut v dobrém čase, ale i tak
stačil na první místo, které automaticky znamenalo postup
do Okresního kola do Bludova, kde se bojovalo o pořádnou
porci bodů do žebříčku Velké Ceny Holba Cupu. Do Bludova zavítalo naše družstvo společně s dalšími sedmnácti
týmy. V roli nováčka v silné konkurenci špičky okresu Šumperk nikdo nečekal, že by naši kluci mohli uspět. Opak byl
pravdou. V první disciplíně, 100 m překážek, se prezentovalo celkem 71 jednotlivců. Z našeho družstva se umístili: Petr
Šmotek - 55. místo, Radek Dubový - 29. místo, Jiří Fojtík
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- 24. místo a Ondřej Krč - 16. místo. V součtu časů se tým
umístil na 6. místě. Další disciplínou byla štafeta 4x100m,
kde si kluci po suprovém výkonu zaběhli pro 3. místo. V zápětí však přišla rána pod pas v podobě diskvalifikace kvůli
údajnému přešlapu, který nakonec nebyl. Celý tým byl tímto
verdiktem rozhořčen a projevilo se to i v poslední disciplíně
- požárním útoku. Zde kluci předvedli hned několik chyb
a umístili se na 13. místě. V součtu všech disciplín družstvo
vybojovalo celkové 14. místo a připsalo si stejný počet bodů
do žebříčku Velké Ceny Holba Cupu.
Po Okresním kole odstartoval kolotoč závodů Velké Ceny,
kde se našemu družstvu zpočátku velmi dařilo. Hned
v prvním závodě seriálu, který hostila obec Hrabová, se
tým po skvělém výkonu umístil na 8. místě. Následně zavítal na pohárovou soutěž do Brníčka, kde vybojoval skvělé
3. místo. Na svou formu kluci navázali na Velké Ceně Kolšov, kde se postarali o velice překvapivý výsledek, když si
po famózním výkonu zaběhli pro krásné 3. místo. Tento závod však odstartoval sérii nepříliš povedených soutěží. Několikrát družstvo doslova zpackalo svůj pokus a umístilo se
hluboko v poli poražených. Forma týmu kolísala, ale i tak se
držel mezi nejlepší patnáctkou, tedy mezi sbory, které budou
v roce 2015 pořádat Velkou Cenu. Na paty se klukům lepilo
družstvo Sudkova a závod od závodu snižovalo svojí ztrátu.
Bojovalo se až do posledního závodu. V Ráječku se krájel

chléb. Z rozhodujícího klání nakonec jako vítěz vzešlo naše
družstvo! Sečteno podtrženo! Po více jak pěti letech se na
půdě Sobotína opět uskuteční Velká Cena Holba Cupu.
Veteráni
Družstvo veteránů příliš nezasáhlo do své sestavy. Až na
jednu změnu zůstal stejný, jako vloni. Veteráni měli start do
nové sezóny velmi povedený. Po úvodních dvou závodech
Velké Ceny se drželi na první příčce, když se v prvním závodě, který hostila Hrabová, umístili na 3. místě. Následně
zavítali do Dolních Studének, kde si celkem kuriózně zaběhli pro krásné 1. místo. Poté přišla krize a družstvu se přestalo
dařit. Výkony a hlavně výsledky na dalších závodech nebyly příliš dobré, což se prokázalo i v žebříčku Velké Ceny,
kde se tým propadal. Nicméně, i tak měli jisté finále mistrů.
V posledním závodě sezóny v Bohuslavicích se veteráni
umístili na 3. místě. V celkovém pořadí Velké Ceny Holba
Cup bylo družstvo na 4. místě.
Finále mistrů, které hostil Pavlov, se mohla zúčastnit družstva, která se v žebříčku Velké Ceny umístila u mužů a žen
do 10. místa a u veteránu do 7. místa. Závod se běžel dvoukolově a pro závodníky byla připravena trať s překážkami.
První kolo naše družstvo svůj útok nedokončilo. V druhém
kole skončilo na 6. místě. Celkově se veteráni umístili na
posledním, 7. místě čímž završili svoji smolnou sezónu.
SDH Sobotín

Zasedal Klub paní a dívek při ČZS Sobotín
Dne 25. listopadu 2014 uspořádal Klub paní a dívek při
ČZS Sobotín přátelské posezení s PhDr. Danou Poprachovou na téma: „Léčivá moc kamenů,“ která se uskutečnila
v jídelně restaurace DOLTE Sobotín. Přednáška byla zajímavá a poučná. Bylo zodpovězeny četné dotazy. Příjemný
večer rychle uběhl a již se těšíme na další příští setkání.
Zdeňka Tejkalová,
předsedkyně ČZS

Klub paní a dívek na Dolte Sobotín

Vánoční posezení při svíčkách

Vánoční posezení na Dolte Sobotín. Zleva Mária Podracká a Anna Ryšavá

Tradiční posezení při svíčkách má u ČZS Sobotín dlouholetou tradici, kterou jsme zaznamenali již v roce 1998. Poslední setkání se uskutečnilo dne 13. prosince 2014 v jídelně
Hotelu Dolte Sobotín. Všechny přítomné přivítala předsedkyně ČZS Sobotín Zdeňka Tejkalová. Uvítala starostku
obce paní Ivetu Fojtíkovou a zástupkyni Územního sdružení Šumperk – Jeseník Jitku Sitařovou. V krátkém projevu
poděkovala všem, kteří se podíleli na tradiční vánoční výzdobě. Ceny věnované do tomboly byly vytvořeny ve vánočním duchu. Zcela zaplněná jídelna Hotelu Dolte byla doslova nadšena programem, který připravil pěvecký sbor CHÓR
z Rapotína pod vedením Mgr. Petra Kocůrka. Příjemná atmosféra účastníkům připomněla mládí a rodinnou pohodu.
Společný zpěv koled byl milým ukončením programu.
Po vydatném občerstvení, které připravil kolektiv Hotelu
Dolte Sobotín, následovala tradiční tombola. Letošní posezení při svíčkách se nám opět vydařilo.
Zdeňka Tejkalová,
předsedkyně ČZS Sobotín
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ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Vážení rodiče,
pro mnohé z Vašich dětí bude
rok 2015 velmi významný tím, že v září zahájí školní docházku. Při této příležitosti bychom Vás chtěli
pozvat na zápis do první třídy naší svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné, který proběhne ve čtvrtek
22. ledna 2015 v rapotínské a sobotínské škole v době od
13.00–17.00 hod. V tomto termínu máte také možnost zapsat své dítě do přípravné třídy.
Nabízíme Vám školu, která Vašemu dítěti poskytne kvalitní
aprobovanou výuku v moderním, příjemném a přátelském
prostředí.
Zajišťujeme:
• přepravu dětí školním autobusem do školy a zpět
• výuku v přípravné třídě
• výuku AJ od 1. ročníku a výuku INF od 3. ročníku
• individuální přístup k dětem
• kvalitní moderní a zajímavou výuku, projektové vyučování
• stabilní, empatický a tvůrčí pedagogický sbor
• pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
• pestrou nabídku zájmových kroužků a školní klub
• členství v občanském sdružení rodičů a přátel školy
- SRÚD, které pomáhá škole organizovat zábavné
a sportovní akce pro žáky i dospělé
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší pedagogové ZŠ
a MŠ Údolí Desné.

Zleva: Bára Gubániová, Nikola Jurenková, Kristína Březinová a Tereza
Churavá

„Slabikář“ a dárečky od Sdružení rodičů Údolí Desné. Příjemně strávené odpoledne bylo zakončeno oslavami - děti
si připily šampaňským, pochutnaly si na čokoládové fontáně a sladkém občerstvení, které pro všechny děti připravily
naše milé paní kuchařky.
Mgr. Jana Cekrová

Turnaj ředitelky školy v halové kopané

Ve středu 10. prosince 2014 se děti z 1.-3. ročníku zúčastnily
fotbalového turnaje. Sportovní dopoledne se odehrálo
v tělocvičně ZŠ Rapotín. Děti se do hry pustily s velkým
nasazením. Odehrály vždy čtyři zápasy. Atmosféra byla
úžasná a poslední zápas o 1. místo byl opravdu dramatický.
Vyhráli naši třeťáci! Gratulujeme!
Mgr. Marcela Navrátilová

Pasování prvňáčků

Každý prvňáček jde do školy hlavně proto, aby se tam naučil číst, psát a počítat. Základem pro správné čtení je samozřejmě znalost písmen. Prostřednictvím Živé abecedy se
prvňáčci během prvních dvou a půl měsíců naučili již devět
písmen, která začali spojovat do slabik a slabiky v jednoduchá slova.
Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 proběhlo v KKC v Rapotíně
slavnostní „Pasování prvňáčků“ ze ZŠ a MŠ Údolí Desné.
Všechny děti předvedly v tento den se svými p. učitelkami
krásná vystoupení. Zazpívaly písničky, přednesly básničky
k písmenkům, která již znají a sobotínské děti zatancovaly
taneček k písničce „Maminčin dar“. Poté byli všichni prvňáčci pasováni na školáky. Každý obdržel svoji první knížku

Vítězové - zleva: Josef Korytář, Jakub Václavský, Kamila Doleželová, Ondřej Vaněk, Hana Popelková, Bára Kalivodová, Martina Bendová, Tereza
Kachtíková, Lukáš Libich a Milan Vlček

Vánoční koncerty

Hodonínská skupina Countrio dne 5. prosince 2014
umocnila předvánoční atmosféru v naší škole. Tělocvičnou
se nesly koledy a vánoční písně. Žáci většinu z nich uměli a tak si také zazpívali a zatančili. O týden později, 12.
prosince 2014, jsme navštívili další adventní koncert, ten-
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tokrát v podání pražského Hradčanského komorního orchestru Josefa Kocůrka v KKC
Rapotín. Nádhera vážné hudby překvapila i největší zlobivce. Všichni jsme odcházeli plni dojmů a vánočně naladění.
Mgr. Martina Chlandová

Divadélko

Dne 9. prosince2014 do naší školy přijelo Divadélko pro
školy z Hradce Králové. Zahrálo Pohádku ze starého
mlýna aneb Nebojte se hastrmanů. Dětem se představení
velmi líbilo. Smály se od začátku až do konce. Divadélko pro školy patří k nejvytíženějším hereckým souborům
v České republice. Během posledních deseti let jeho herci
odehráli šest a půl tisíce výchovných představení pro děti
a mládež.
Na úvod byly děti seznámeny se záhadnou zelenou postavičkou a formou humorné přednášky si představily vodníka jako vzácný pohádkový druh, jeho vlastnosti, záliby
a historický význam v českých pohádkách. Smyslem celého představení bylo připomenutí kouzla tradičních pohádkových postav, ukázka dobrých i špatných vlastností, pozitivního chování, kdy vše se v dobré obrátí a v neposlední
řadě i úcta k řemeslu a vysvětlení několika lidových rčení.
Mgr. Romana Kukulová

Zpíváme vánoční koledy

Divadlo se líbilo

Podzimní sběr papíru

Naše škola opět bodovala ve sběru starého papíru. Dokázala v početné konkurenci škol olomouckého kraje dosáhnout na druhou pozici. V podzimním období jsme společně s občany Sobotína nashromáždili celkem 9960 kg papíru. Finanční výhru
4 000,- Kč použijeme na pomůcky do výuky.
Mgr. Martina Chlandová

Drakiáda

Dne 24. října 2014 se děti ze školní družiny spolu s chovatelským kroužkem pomalu loučily s podzimem - a to
Drakiádou. I přes chladné počasí jsme se vydali na louku, kde krásně foukal vítr a my jsme mohli vyzkoušet své
draky. Úspěch byl různý - někomu se vznášel vysoko do
oblak, jiného moc neposlouchal.
Ale drakiádu jsme si užili všichni a nakonec všechny děti
dostaly za snahu sladkou odměnu.
Jitka Ničová
Nejúspěšnější závodníci Drakiády

FARNOST SOBOTÍN

Farnost Sobotín přeje všem požehnané
svátky vánoční, radost, zdraví a pokojný
nový rok.
Tříkrálová sbírka v Sobotíně
se bude konat v sobotu 3. ledna 2015
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni. Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc
do zahraničí.
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Přehled bohoslužeb
Sobotín

Štědrý den – středa 24. 12. 2014
14.00 – 16.00 - otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma,
bude možnost odnést si domů betlémské světlo
20.00 – mše svatá
Slavnost Narození Páně – čtvrtek 25. 12. 2014
11.15 – mše svatá
14.00 – 16.00 - otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - pátek 26. 12. 2014
11.15 – mše svatá
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – neděle
28. 12. 2014
11.15 - mše svatá, obnova manželských slibů
Silvestr – středa 31. 12. 2014
16.30 –adorace, po ní setkání farnosti na faře
Slavnost Matky Boží (Nový rok) – čtvrtek 1. 1. 2015
11.15 – mše svatá
Sobota 3. 1. 2015
Tříkrálová sbírka
2. neděle po Narození Páně – neděle 4. 1. 2015
přesunutá slavnost Zjevení Páně (Tří králů)
11.15 – mše sv.
Svátek Křtu Páně – neděle 11. 1. 2015
11.15 – mše sv.

Vernířovice

Štědrý den – středa 24. 12. 2014
19.00 mše sv.

Od vánoc do velikonoc bohoslužby nebudou

Senioři se již zabydlují
v rekonstruované části II. budovy
diakonického Domova pro seniory

27. listopadu 2014 proběhla kolaudace rekonstruované
části II. budovy Domova pro seniory. Rekonstrukce je dílčím cílem projektu „Naše cesta ke klientovi = naše cesta
k člověku“, realizovaného z Programu švýcarsko - české

spolupráce. Projekt bude pokračovat rekonstrukcí nízké
části II. budovy Domova pro seniory (do dubna 2015)
a rekonstrukcí III. budovy Domova se zvláštním režimem
(od května 2015).
Při kolaudaci sice nezněly slavnostní fanfáry, ale mnoha
lidem spadl kámen ze srdce. Určitě se ulevilo zástupcům
společnosti FORTEX - AGS, a.s., tedy zástupcům dodavatele stavby, že se podařilo dodržet termín. Ulevilo se
seniorům, kteří na začátku června museli opustit své pokoje a přestěhovali se do nižší části téže budovy, a kteří
se půl roku těšili, až se budou moci vrátit. Bedlivě sledovali dění na stavbě, jako například paní Kolářová, která si
pochvaluje: „Chodila jsem se dvakrát denně dívat, jestli
stavbaři dělají a jestli to stihnou. Na Vánoce už jsem chtěla být ve svém. A zvládli to. Teď jsem ráda, že bydlím
se svými přítelkyněmi na stejném poschodí a máme to
k sobě blízko.“ Pan Brzobohatý si prošel všechna poschodí, nakoukl do koupelen, svezl se výtahem a s dojetím
se zastavil v kuchyňce, vybavené linkou v retro - stylu:
„Tomu nemůžu uvěřit! Je to stejná kredenc, jakou jsme
měli doma. I takové šuplíčky jsme tam měli…“
Pečovatelkám, uklízečkám a údržbářům však vyvstaly
vrásky na čele, neboť se opět museli pustit do náročného
a hlavně rychlého stěhování klientů, jejich osobních věcí,
vybavení pokojů, kanceláří a techniky. Přípravy proběhly
v prvním prosincovém týdnu a na konci druhého už bydleli senioři v nových pokojích. Nikdo se totiž do svého
pokoje a do prostor, tak jak si je pamatoval, vrátit nemohl.
Původní příčky byly zbourány a malé pokojíčky nahradily pohodlné apartmány. Vždy dva pokoje sdílejí společné
příslušenství. Na každém poschodí je klientská kuchyňka.
Všechny prostory jsou nyní bezbariérové. Výtah je nově
umístěn mezi vysokou a nízkou částí II. budovy a elegantně tak řeší bezbariérové propojení obou těchto částí,
které nemají podlahy na stejné úrovni.
Všechno ještě není úplně na svém místě, klienti se zabydlují a stejně tak personál se sžívá s novým prostředím.
Úsilí mnoha lidí přineslo novou kvalitu bydlení seniorům. Přejme jim, ať se na Domově cítí dobře, ve svém
a mezi svými.
Děkujeme generálnímu dodavateli stavby, společnosti
FORTEX - AGS, a.s. za včasné dokončení stavby i přes
mnohé technické problémy, které se v průběhu rekonstrukce budovy vyskytly.
Děkujeme paní starostce obce Sobotín, která svolila
k zapojení do projektu pracovníkům, kteří mají v obci
na starost údržbu veřejných prostranství a zeleně. Každý
z mužů, kteří v Diakonii pomáhali, odvedl skvělou práci. Díky jejich pomoci se nám podařilo na přelomu května
a června 2014 připravit prostory pro rekonstrukci.
Děkujeme pracovníkům Diakonie za jejich nasazení a trpělivou práci ve ztížených podmínkách.
Děkujeme občanům Sobotína za toleranci a podporu, se
kterou rekonstrukci přijali.

–8–

Jana Dvořáčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka
„Když na Tebe vzpomínáme,
slzy stále v očích máme.
Vzpomínka je jako živá,
snad se na nás z nebe díváš.
Co za lásku Tvou a radost můžeme dát?
Jen kytičku a hořící svíci,
tiše se pomodlit a stále vzpomínat.“
Dne 20. ledna 2015
vzpomeneme 3. výročí
úmrtí našeho manžela, tatínka,
dědečka pana
Petra CSÖLLE ze Sobotína.
Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Marie, děti Petr,
Jirka, Iveta a vnoučata.

„Odešel jsi náhle,
nikdo to nečekal,
krutý osud nás Tě vzal,
smutný domov a cestu
na hřbitov zanechal.“
Dne 23. prosince 2014 uplyne 17 let
od úmrtí našeho tatínka, dědečka, pana
Františka Zavadilíka ze Sobotína.
V neznámý svět jste odešli spát,
zaplakal každý, kdo Vás měl rád.
Roky plynou, jak tiché řeky proud,
jen bolest trvá.
Nedá se zapomenout na naše drahé rodiče,
kteří by se dožili 100 let dne 3. ledna 2015 pan
František Zavadilík a 12. ledna 2015 by se dožila 94 let
paní Anežka Zavadilíková ze Sobotína.
S láskou a úctou vzpomínají dcery a vnoučata.

PF 2015

Krásné Vánoce plné dárků, radosti, lásky a splnění všech
přání v nastávajícím roce 2015 přeje
MUDr. Alan Všetečka
Přejeme všem občanům Sobotína pěkné Vánoce a do
nového roku 2015 mnoho zdraví a spokojenosti.
Obyvatelé DPS Sobotín a Vladimíra Všetečková
Přikrývka sněhová na větvích stromů, vánoční hvězdy na
oknech domů. V napjatém čekání sedíme tiše a mráz zatím
na okna koledy píše. Pěkné Vánoce a šťastný nový rok 2015
přejí
Zahrádkáři Sobotín
Přejeme prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů v roce 2015
Zdeňka Strnadová, Kadeřnictví Petrov nad Desnou
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok
přeje pohostinství U Pařeza.
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí,
pohodu a spokojenost v roce 2015
přeje Rybářská bašta v Rudolticích, rodina Juříkova
Krásné a příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí
a spokojenost v roce 2015 přeje
Řeznictví Procházka
COOP Jednota Sobotín (u zámku) děkuje všem
zákazníkům za projevenou přízeň a do nového roku 2015
přeje hodně zdraví, štěstí a pohody
Libuše Hamříková a Zuzana Konečná pracovnice
prodejny COOP Sobotín
Ať Vás kouzlo vánočních svátků a zdraví provází po celý rok
2015
Za V+H Retro Hana Matulová

Příjemné prožítí vánočních svátků a hodně
štěstí v novém roce přeje Milan Popelka.
Pohostinství U Bejka , Sobotín 97
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
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Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí a zdraví v novém roce, přeje
všem zákazníkům
Smíšené zboží, Sobotín č. 100
Marie Popelková
a Ilona Měšťánková
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inzerce

– 11 –

PF 2015

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
všem čtenářům
přeje kolektiv tiskárny
Reprotisk s.r.o.
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