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

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenost v roce 2022 přejí
		 					 zastupitelé obce Sobotín
Vážení občané,

pomalu končí rok 2021 a my se budeme zamýšlet, jaký
ten rok byl. S ohledem na současnou situaci, která se
týká nás všech, si přejme, aby ten příští rok 2022 byl
mnohem lepší...
Letošní rok byl složitý, i co se týká dění v obci, kdy
se nemohla konat spousta společenských a kulturních
akcí, nebo se konala s omezením. Nezastavil se však
chod obce. V průběhu roku jsme Vás informovali, co
se udělalo, co pokračuje a co se připravuje. Akce, které byly zahájeny v roce 2021, byly všechny úspěšně
dokončeny. Nyní přinášíme ohlédnutí za celým rokem
2021. Dále i shrnutí toho, co se bude připravovat projektově a jaké investice se plánují v roce 2022.

•
•
•
•
•
•
•

Akce zrealizované v roce 2021

Zateplení hasičské zbrojnice
Oprava hřbitovních schodů
Oprava I. etapy místní komunikace v Rudolticích
Oprava mostu u „Skoumalů“ v Rudolticích
Oprava mostu u „Soudků“
Oprava Mauzolea rodiny Kleinů 3. část II. etapy
Výměna svítidel veřejného osvětlení v Rudolticích
za osvětlení LED, úsek od autobusové zastávky
u myslivny po č.ev. 5
V roce 2021 bylo požádáno o 14 dotačních titulů (viz
web obce), z nichž obec byla úspěšná v jedenácti případech. Na těchto dotacích obec získala do obecního
rozpočtu 2021 částku 1.727.173,- Kč.

Vizualizace opravy mostu u Lipoldů

•
•

2. změna územního plánu (zahájeno v roce 2021)
záměry na další etapy oprav Mauzolea

Investice a stavby plánované v roce 2022

•
•
•
•

Oprava chodníku u paneláků (bude požádáno
o dotaci)
Oprava 3. etapy Mauzolea rodiny Kleinů (požádáno o dotaci)
Oprava místní komunikace v Rudolticích II. etapa
(požádáno o dotaci)
Výstavba chodníku od křižovatky u školy po
most přes Mertu na Vernířovice, bude požádáno
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
stavba bude realizována pouze v případě obdržení dotace (viz web obce – Plánované projekty >
Chodníky)
Oprava střechy na panelovém domě čp. 220 (čeká
se na dotační titul)
Zahájení vybudování lokality pro využití volnočasových aktivit v „dolině“

V roce 2022 se bude pracovat na
přípravě projektových dokumentací

•

•

K výše uvedenému mohou v průběhu roku vyvstat
i další akce, které se nyní nedají předpokládat (vypsaný dotační titul, havárie…), a které budou v souladu se schváleným Plánem rozvoje obce Sobotín
2019 – 2022.

•

•
•

1. etapa bytové zástavby „Pod Čapím vrchem“
(zahájena 10/2021)
oprava mostu u Lipoldů (zahájeno bylo 10/2021)
– viz vizualizace
dopracování dokumentace na chodník od mostu
u Diakonie po odbočku k Potesu
III. etapa splaškové kanalizace v Rudolticích

•

Vážení občané přejeme Vám klidné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2022.
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům Obecního úřadu Sobotín,
zastupitelům, předsedům a členům komisí a výborů, členům volebních okrsků, kronikáři, knihovnici, pečovatelce DPS, správci hřbitova, správkyni
chatek Rudoltice, odbornému lesnímu hospodáři,
redakční radě, kolektivu pedagogů a provozním zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Údolí Desné za jejich práci v roce 2021.

informace obecního úřadu
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1349 zrušené místní poplatky
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2789

3564

13

nedaňové příjmy (ř.13 až ř.30)
ostatní zemědělská činnost-příjmy z pronájmu
pozemků

6597

1019

7

44

44

75

14

1032

podpora ostatních produkčních činností - les

1879

799

1339

3240

15
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ubytování - chatky Rudoltice

79

80

80

80

16

2143

cestovní ruch - prodej propag. předmětů

5

2

2

5

17

3429

ostatní zájmová činnost a rekreace

6

0

6

0

18

3314

činnosti knihovnické - zapůjčení knih

0

1

1

1

19

3612

bytové hospodářství - pronájmy bytů + služby

704

736

736

982

20

3631

VO - přijaté pojistné náhrady

14

0

15
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pohřebnictví - příjmy z hrobových míst
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5
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250
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12

0

0

0

25

3749

95

0

95

0

26
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ostatní činnosti k ochraně přírody - pokuty
DPS - pronájmy bytů, služby, přefaktuce - ZŠ a MŠ ÚD,
Relaqua

769

800

800

800

27

5512

požární ochrana - pojistné náhrady

67

0

68

0

28

6171

činnost místní správy - příjmy za služby

108

70

101

130

29

6310

obecné příjmy z fin. operací - úroky,…

30

6330

bankovní převody mezi účty

12

31

1

2

2

2

2513

0

0

0
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11
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0

11

11

11

0
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0
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0

0

0
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770

2724

300
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300
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0
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0
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příjmy celkem

25377

20240

24014
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běžné výdaje (ř.42 až ř.82 )

20103

22594

26608

27294

1803

2038

2844

3499

kapitálové příjmy (ř.32 až ř.34)

32

3612

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - R 133 (byt)

33

3639

příjmy z prodeje pozemků a ost. mov. věcí

34

3639

příjmy z prodej movitých věcí

35

přijaté dotace (ř.36 až ř.38)

4112 neinv. přij. transfery na výkon státní správy - kraj
4111,4116
,
4122
neinvest. transfery - dotace
4216,4222 investiční transfery - dotace

36

37
38
39
40
41
42

1032

podpora ostatních produkčních činnosti - les

–2–

43

2142

ubytování - chatky Rudoltice (provoz)

44

2143

cestovní ruch - propagace, služby

45

2212

silnice - oprava a udržování komunikací

46

2229

ostatní záležitosti v silniční dopravě

47

2242

48

2292

49

3113

50

3141

51

3314

52

3319

53

65

200

262

200

32

100

103

100

1861

1150

2383

2300

0

0

0

0

provoz veřejné železniční dopravy - SOÚD

206

206

206

206

dopravní obslužnost - autobusy

179

174

180

180

základní škola

542

650

650

760

školní stravování

413

495

495

578

činnosti knihovnické

36

40

40

45

84

130

130

150

3326

ostatní záležitosti kultury - noviny, materiál, kronika
pořízení, zachování a obnova hodnot histor. hodnot členství

0

6

6

6

54

3322

zachování a obnova kulturních památek - mauzoleum

1054

1050

1618

2100

55

3399

ostatní záležitosti kultury - spolky

0

100

43

100

56

3419

ostatní sportovní činnost - spolky

30

0

30

0

57

3429

ostatní zájmová činnost a rekreace-vítání občánků věcné a finanční dary, zájezdy, kulturní akce

126

200

221

200

58

3612

bytové hospodářství - opravy, služby, energie

297

700

700

1500

59

3631

veřejné osvětlení - el.energie + opravy VO

441

770

785

830

60

3632

369

450

476

80

61

3639

191

340

340

250

62

3639

18

200

200

200

63

3639

44

80

80

80

64

3639

48

41

49

54

65

3639

59

300

442

250

66

3639

pohřebnictví
komunální služby a úz.rozvoj - platy brigádníků,
údržba, odvody, oděvy
komunální služby a úz.rozvoj - inventář, materiál v
obci
komunální služby a úz.rozvoj - energie
hospod.budova
komunální služby a úz.rozvoj - nájemné - pozemky,
nebyt.prostory
komunální služby a úz.rozvoj -služby v obci, geom.
plány, poplatky
komunální služby a úz. rozvoj - údržba, PHM, vozový
park, dílna

459

700

700

600

67

3639

0

0

456

0

68

3722

komunální služby a úz.rozvoj - rezerva
sběr a svoz komunálních odpadů - odpad.hospod.,
kontejnery

899

1000

1000

1000

69

3729

ostatní nakládání s odpady - monitoring

70

3745

péče o vzhled obcí a veřej. zeleň

71

4351

pečovatelské služby - dotace - spolky

72

4357

73

5512

74

26

26

26

27

252

300

300

300

39

0

39

0

DPS - služby, energie, provoz

824

1250

1250

1439

586

271

751

370

5299

požární ochrana - dobrovolná část - provoz jednotky
ostat. zál. civilní připravenosti na krizi - dar - postižení
tornádem

19

0

20

0

75

6112

zastupitelstva obcí

1429

1500

1500

1710

76

6114

volby v roce 2021

18

0

62

0

77

6171

vnitřní správa - platy, odvody, energie S54,poštovné,
drobný majetek, materiál,službyprogramové,opravy,revize,kontroly,cestovné,pohoště
ní,členství,právní služby, poradenské, školení,
přestupky, telekomunikace, prac. oděvy, pošta Petrov
- partnerství,

4870

6400

6494

6400

78

6310

110

100

100

150

79

6402

obecné výdaje - úroky, poplatky peněž. ústavům
finanční vypořádání min. let - vyúčtování dotací
(volby)

20

27

27

30

80

5213

Krizová opatření

81

6330

bankovní převody mezi účty

82

6399

platby daní - finanční operace - přiznání obce Sobotín

83
84

kapitálové výdaje - investiční výdaje (ř.84 až ř.91)

2321

odvádění a čištění odpadní vod - kanalizace

–3–

90

300

300

300

2513

0

0

0

51

1300

1300

1300

1417

3494

3254

2402

79

230

230

250

85

3412

sportovní zařízení ve vlastnictví obce - vybudování
sportoviště

0

0

0

250

86

3639

nákup pozemků

0

100

100

50

87

3639

komunální služby a územní rozvoj ..

0

700

700

360

88

5512

1200

1364

1433

0

89

2219

hasičská zbrojnice - zateplení
ostatní záležitosti pozemních komunikací - výstavba
chodníků..

138

650

300

702

90

2212

komunikace - rekonstrukce - mosty

0

450

450

450

91

3635

územní plánování

0

0

41

340

21520

26088

29862

29696

3857

5848

5848

6880

3010

6870

6870

7555

92
93

výdaje celkem
financování (ř.94 - ř.97)

94

8115 změna stavu krát. prostředků na bank. Účtech (+ -)

95

8901 opravné položky k peněžním operacím

96

8123 dlouh. půjčené fin. Prostředky (+)

97

8124 prostředků-DPS, traktor, kanalizace (-)

15

splátky dlouhodobých přijatých půjčených

Dům pro osamělé rodiče s dětmi
dostane dárky od maminek
z obce Sobotín
Na adresu Domu pro osamělé rodiče s dětmi, Gagarinova 5, Šumperk, bude v následujících dnech odvezeno
spousta hraček, plyšáků, prolézaček, malovací potřeby
atd. pro děti z tohoto zařízení. Je to od maminek, které v minulosti navštěvovaly Sobotínek. Věříme, že právě
v čase vánočním udělají spoustě dětem radost…
Děkuji maminkám za jejich dar.
Iveta Fojtíková, starostka

–4–

0

0

0

0

0

862

1022

1022

675

Výtah z usnesení z 22. veřejného
zasedání zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 9. 11. 2021
Zastupitelstvo SCHVÁLILO:
• rozpočtové opatření č. 17/2021 ve výši 1.056.700,- Kč.
• zpracování znaleckého posudku na cenu obvyklou
pozemku p.č. 1458/9 a 1458/7, oba v k.ú. Sobotín.
Návrh směny bude znovu projednán po předložení
znaleckého posudku.
• prodej pozemku p.č. 127/7 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 94 m2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína panu A. V., za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 47.570,- Kč.
• záměr prodeje pozemku p.č. 829 – trvalý travní
porost o výměře 554 m2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína minimálně za cenu dle znaleckého posudku.
• záměr prodeje mostu přes Klepáčovský potok
k č.p. 11 Rudoltice (z pozemku p.č. 1037/1 na pozemek p.č. 78 v k.ú. Rudoltice u Sobotína) minimálně za cenu dle znaleckého posudku.
• záměr prodeje pozemku p.č. 1751 – ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře cca 2500 m2 v k.ú. Sobotín minimálně za cenu dle znaleckého posudku.
• neschválení zahrnutí do Změny č. 2 ÚP Sobotín
požadavek na změnu plochy pozemku p.č. 1934
v k.ú. Sobotín z plochy NZ – plochy zemědělské
na plochu SV – plochy smíšené obytné venkovské,
podaný po schváleném termínu pro podávání žádostí do Změny č. 2 ÚP Sobotín.
• podání žádosti o dotaci z regionálního programu
Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022, dotačního
titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních
komunikací na akci: „Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín, část Rudoltice – II. etapa“.
• podání žádosti o dotaci na „Multifunkční prvek
pro pohybové aktivity dětí“ z dotačního titulu DT
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
• přijetí dotace od Olomouckého kraje na umělou
obnovu lesního pozemku dřevinou smrkem ztepilým ve 3. a 4. lesním vegetačním stupni.
• uzavření a obsah smlouvy uvedené v příloze DZ
22/11, a to Smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, zastoupeným
Ing. et Ing. Martinem Šmídou, náměstkem hejtmana, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, IČ: 60609460, DIČ: CZ60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou,
starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČ: 00303348.
• uzavření, znění a obsah Smlouvy o kompletní
podpoře provozu a užití informačního systému,
uzavřené mezi společností GORDIC spol. s r.o. se
sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783

a Obcí Sobotín se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla
schválena Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 18/21, dne 14. 12. 2020.
• úhradu režijních nákladů Svazku obcí údolí Desné
na rok 2022 ve výši 206.000,- Kč.
• vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří
nejsou zastupiteli, v celkové výši 9.450,- Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatní platy.
Zastupitelstvo BERE NA VĚDOMÍ:
• Zápis z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín ze 7. 9. 2021;
• informace uvedené v DZ 22/12, týkající se PD –
III. etapa splaškové kanalizace, část Rudoltice;
• rozpočtové opatření č. 15/2021 a č. 16/2021;
• Informace starostky.

Složenky za odpady
a za psy v roce 2022
Sazba místních poplatků pro rok 2022 zůstává stejná
jako předchozí rok. U komunálního odpadu je to 500,Kč/osobu/rok, u poplatku za psy viz Obecně závazná
vyhláška č. 1/2019 (web obce Sobotín).
V roce 2022 budou občanům zaslány složenky na
úhradu místního poplatku za komunální odpad a za psy
v průběhu roku. Občané však mohou poplatek hradit
tak, jak byli zvyklí, tzn.
• bankovním převodem – musí být uveden variabilní symbol (stejný jako předchozí roky)
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• platební kartou na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• poštovní poukázkou, která bude rozeslána v průběhu roku 2022
Splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu a za psy je 31.12.2022.
Variabilní symbol nebo ověření úhrady poplatků
vám na vyžádání sdělí pracovnice OÚ Sobotín, paní
Zaoralová. Kontakt: pavlina.zaoralova@seznam.cz,
tel: 776 757 693, 583 237 151
Pokud ještě někdo neuhradil poplatky za rok 2021,
když splatnost je do 31. 12. 2021, bylo by vhodné,
aby tak učinil obratem, neboť po uplynutí lhůty mu
bude dlužná částka vyměřena platebním výměrem
o trojnásobek (viz Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – web obce Sobotín).
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Otevírací doba Obecního úřadu
Sobotín mezi vánočními svátky
PONDĚLÍ

20. 12. 2021

8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

ÚTERÝ

21. 12. 2021

ZAVŘENO

STŘEDA

22. 12. 2021

8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

ČTVRTEK

23. 12. 2021

ZAVŘENO

PÁTEK

24. 12. 2021

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

27. 12. 2021

ÚTERÝ

28. 12. 2021

STŘEDA

29. 12. 2021

ČTVRTEK

30. 12. 2021

ZAVŘENO

PÁTEK

31. 12. 2021

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

03. 01. 2022

8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

Hotovostní platby na OÚ Sobotín
Poslední hotovostní platby v roce 2021 se budou
přijímat na pokladně Obecního úřadu Sobotín dne
28. 12. 2021. Další dny v tomto roce bude možné platby přijímat pouze bezhotovostně. V roce 2022 bude
pokladna opět otevřena v běžných úředních hodinách.

Terminál – možnost platby
platební kartou
Připomínáme, že jsme pro větší komfort všech našich
občanů nechali na Obecním úřadě Sobotín, kancelář
podatelny, zřídit platební terminál. Od 1. 1. 2019 je
tedy na Obecním úřadě Sobotín možné hradit veškeré
úhrady platební kartou (místní poplatky, správní poplatky, nájmy za byty i pozemky, …).

8.00 – 11.00
12.00 – 15.00
8.00 – 11.00
12.00 – 15.00
8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

Bioodpad v zimním období
V zájmu zachování svozu bioodpadu v průběhu celého
roku informujeme občany, že v termínech: 18. 1. 2022,
15. 2. 2022 a 15. 3. 2022 proběhne mimořádný svoz
bioodpadu (hnědé popelnice 220 litrů) firmou SUEZ.
Tyto svozy budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách. Z důvodu mrazivého počasí může
dojít k nevyvezení hmoty v průběhu celé zimy, a proto
žádáme občany o hospodárné využívání nádob. Náhradní svozové místo bioodpadu je určeno na Technickém zázemí Marta, Sobotín 182.

Vážení občané, dveře Obecního úřadu Sobotín jsou
otevřeny pouze v úřední dny, tj. pondělí a středa ve
výše uvedených časech.
Vzhledem ke vzniklé situaci v souvislosti s Covid-19 žádáme občany, aby na úřad chodili pouze
v naléhavých případech, ve výše uvedených
dnech a časech, nejlépe po předchozí telefonické
domluvě.
V úterý a čtvrtek vstup na úřad pouze po telefonické domluvě (po ohlášení na zvonku u hlavních
dveří)

Otevírací doba místní knihovny
Sobotín mezi vánočními svátky
PONDĚLÍ

20. 12. 2021

15.00 – 18.00

ČTVRTEK

23. 12. 2021

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

27. 12. 2021

ZAVŘENO

ČTVRTEK

30. 12. 2021

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

03. 01. 2022

15.00 – 18.00

ČTVRTEK

06. 01. 2021

15.00 – 18.00

Svoz plastů
V letošním roce je poslední svoz plastů naplánován
ve středu 22. 12. 2021. První svoz v roce 2022 je ve
čtvrtek 6. ledna. (viz přiložená tabulka svozu odpadů 2022)

Tabulky svozů odpadů pro rok 2022
– plánovací kalendář
(vloženo samostatně)
Pro lepší organizační přehled svozů všech odpadů
obec Sobotín vkládá do tisku tabulky s termíny svozů. Vzhledem ke složitosti ročního rozvrhu v této
oblasti může dojít k částečným úpravám (např. počasí, organizační změny…), o těchto změnách budou
občané vždy informování formou SMS zpráv, webových a Facebookových stránek obce Sobotín nebo
rozhlasem.

Údržba komunikací v zimním
období
Z důvodu údržby komunikací a odhrnování sněhu
žádáme občany, aby neparkovali vozidla na místních
komunikacích a nevyváželi od svých domů sníh na
obecní komunikace. Ztěžují tak práci zaměstnancům
obecního úřadu, kteří vykonávají zimní údržbu. Děkujeme.
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Rozsvícení vánočního stromu
a mikulášská nadílka 2021
Od pátku 26. 11.
2021 svítí vánoční
strom v Sobotíně
u školy. Ani letos
se bohužel nemohla
vzhledem k epidemii
Covidu-19
konat
žádná doprovodná
akce pro veřejnost při
rozsvícení stromu.
Aby Vám obec Sobotín částečně vynahradila a zpříjemnila
předvánoční čas, tak
si pro Vás připravila Rozsvícený stromeček u školy
balíčky s Mikulášskou nadílkou. Celkem 430 ks balíčků balily členky
kulturní komise. Rozvoz balíčků do každé domácnosti
zajistili sobotínští hasiči v neděli 5. prosince 2021.
Pokud jste nebyli zastihnuti doma, balíčky si budete moci vyzvednout na Obecním úřadě v Sobotíně
v úředních dnech, tj. pondělí a středa od 8-11 a 12-17
hodin nejpozději do
pondělí 10. ledna
2022. Balíčky, které
případně zůstanou,
budou věnovány na
charitu.
Obec Sobotín tímto
děkuje sponzorovi
– ČEZ a.s. za finanční podporu ve výši
20.000,- Kč. Rovněž
děkuje všem, kteří
se zapojili do balíčkování mikulášské Balíčky s Mikulášskou nadílkou
nadílky a hasičům Sobotín za rozvoz balíčků. Snad se
v příštím roce budeme moci sejít pod vánočním stromem a nasát tu pěknou předvánoční atmosféru, jak
jsme na to byli před pár lety zvyklí…

Den válečných veteránů
V České republice se Den válečných 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 2021 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

Pomník u kostela sv. Vavřince v Sobotíně

spoluúčasti sponzorů v srpnu 2012, a bylo provedeno
opětovné vysvěcení. V Sobotíně byl pomník vysvěcen
20. května 1934 a v roce 2015 byla vyměněna pamětní
deska. Na Klepáčově byl pomník postaven a vysvěcen
29. června 1938 a v roce 2015 byla provedena rekonstrukce zničeného pomníku.

Film pro děti: Super mazlíčci
Kulturní komise starostky obce Sobotín pořádala filmové odpoledne, které
se uskutečnilo ve velkém
sále Hotelu
Sidonie dne
23.
října
2021.
Příjemné
občerstvení pro
děti (kobliha
+ pitíčko) zajistila Obec Sobotín. Malí diváci a doprovod, se dobře bavili. Animovaná dobrodružná komedie
SUPER MAZLÍČCI všechny zaujala.

Proběhla sbírka šatstva
V sobotu 30. 10. 2021 proběhla v obci Sobotín sbírka
nepotřebného šatstva, které bylo věnováno lidem, kteří
potřebují pomoc. Obsah sbírky byl předán na Armádě spásy v Šumperku. Myslíme si, že došlo ke spojení
dvou dobrých věcí v jedno. Vy jste si uklidili šatníky
a věci pro Vás NEPOTŘEBNÉ se staly VĚCMI POTŘEBNÝMI
PRO
POT Ř E B NÉ. Děkujeme Vám, že
jste pomohli
dobré věci.
A chceme
poděkovat
hasičům Sobotín, že po- Hasiči při sbírce šatstva 2021
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mohli se zajištěním sbírky. Podobnou sbírku bychom
chtěli znovu zorganizovat na jaře 2022. Budeme Vás
samozřejmě informovat v dalším čísle novin, prostřednictvím webu a Facebooku obce a rozhlasem.

Ordinace MUDr. Stratilové informuje
Ve dnech 23. 12. a 27. 12. 2021 MUDr. Stratilová Ivana neordinuje z důvodu čerpání dovolené. Ve středu
22. 12. a 29. 12. 2021 ordinace otevřena od 12 – 16 hodin.
V pátek 31. 12. 2021 ordinace 8-12 hodin.

Přeji všem svým pacientům krásné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2022.
MUDr. Stratilová Ivana

Změna ceny vodného a stočného
od 1. 1. 2022
Vážení zákazníci,
s účinností od 1. 1. 2022 dochází ke změně cen vodného a stočného:
vodné (úplata za dodávku pitné vody)		
43,19 Kč + 10 % DPH, tj. 47,51 Kč/m3
stávající vodné (do 31.12.2021)			
41,35 Kč + 10 % DPH, tj. 45,49 Kč/m3
stočné (úplata za odvádění odpadních vod)		
45,72 Kč + 10 % DPH, tj. 50,29 Kč/m3
stávající stočné (do 31.12.2021)			
42,49 Kč + 10 % DPH, tj. 46,74 Kč/m3

Magazín Nemocnice Šumperk
Obec Sobotín má zajištěn pravidelný odběr Magazínu
Nemocnice Šumperk, který je plný zajímavých článků
z oblasti zdravotnictví a lékařství. Vychází 6x ročně.
Magazín bude volně a zdarma k vyzvednutí v kanceláři podatelny Obecního úřadu Sobotín. Lze ho najít
i v elektronické podobě na webových stránkách: www.
nemocnicesumperk.cz/o-nemocnici/magazin

Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu,
připomínáme možnost si stav vodoměru k datu 31. 12.
2021 nahlásit nejpozději do 7. ledna 2022, a to následujícími způsoby:
•

e-mailem - na adresu zakaznicke.centrum@spvs.
czTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Do předmětu zprávy uveďte tyto informace: číslo
odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru
k 31. 12. 2021

•

www stránky - na formuláři v sekci „Hlášení stavu vodoměru“ nebo v naší virtuální kanceláři od
01.01.2022 http://zakaznici.spvs.cz/ - pouze odběratelé s vygenerovaným přístupem

•

telefonem - na tel. číslo 583 317 317. Po vytočení čísla budete spojeni s operátorem, který vás
požádá o sdělení následujících informací: číslo
odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru
k 31. 12. 2021. Hovory budou přijímány v pracovní dny od 03.01.2022 do 07.1. 2022 vždy
od 7 - 15 hod.

Tříkráloví koledníci
možná vyjdou opět
do ulic
Tříkrálová sbírka bude v šumperském děkanátu probíhat od 1. do
16. ledna 2022. V tuto chvíli není jisté, jestli proběhne
klasické koledování dům od domu, ale stejně jako loni
bude možnost přispět do statických kasiček (v kostele,
na úřadě, v obchodě, apod.) a online koledou.
Termíny žehnání koledníků a koledování v jednotlivých obcích se dozvíte ve vašich obcích, popř. na našich webových stránkách. Zde se také dozvíte, kde jsou
rozmístěny statické kasičky.
V lednu připravujeme Tříkrálovou zelňačku a Tříkrálový koncert, na kterém vystoupí Motýli Šumperk.
Protože doba je nejistá, prosíme, sledujte aktuální informace o Tříkrálové sbírce na našich webových stránkách www.sumperk.charita.cz
Věra Ponížilová,
zástupkyně koordinátorky Tříkrálové sbírky

V případě nenahlášení stavu vodoměru
k 31. 12. 2021 nejpozději do 07. 1. 2022 bude proveden technický propočet tak, jak je obvyklé.
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše
zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail: zakaznicke.centrum@spvs.cz.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
V Šumperku 08. 12. 2021
 							
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
generální ředitel společnosti
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Preventivní článek aneb podvodník
získá vaši důvěru a pak vás okrade

Policisté denně informují o internetových podvodech
různého druhu, protože to je fenomén dnešní doby.
Anonymitu na internetu využívají podvodníci ze všech
míst světa s cílem oslovit potencionální oběti a následně je okrást o jejich mnohdy celoživotní úspory.
Pachatelé těchto podvodů se neštítí své oběti pouze
okrást, ale v některých případech působí psychosociálním aspektem. Snaží se u oběti vyvolat důvěru, získat
významný profit a také využít časovou tíseň. Většina
obětí internetových podvodů zpočátku ani netuší, že se
je někdo snaží podvést. Často svůj životní omyl zjistí
v momentě, kdy se jim zablokuje počítač, dojde k neoprávněnému čerpání finančních prostředků z účtu,
nebo ve chvíli, kdy čekajíc na letišti s květinou v ruce
se svůj vysněný protějšek v podobě vojenského generála nebo atraktivní modelky, prostě nedočkají.
Podvodníci jsou si vědomi, že má smysl se neustále
pokoušet potenciální oběti kontaktovat, protože mnozí
uživatelé veřejných sítí jsou neopatrní při svém počínání s mobilním telefonem, počítačem, tablety a podobnými zařízeními. Nikdo si nechce připustit, že zrovna
on by se mohl nechat podvést. Pod rouškou všech nástrah se pak uživatelé těchto zařízení snaží na veřejných sítích koupit extra levné zboží, navázat kontakt
s neznámými protějšky za účelem vztahu, rozmnožit
vysněný kapitál pokud možno v bitcoinech. Nebo si
snad myslíte, že je obvyklé vyhrát v zahraniční loterii
řádově stovky tisíc amerických dolarů, aniž byste se do
takové loterie dobrovolně přihlásili?
Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani
policistům z oddělení hospodářské kriminality v Šumperku. Jedna z obětí internetového podvodu uvěřila
podvodníkovi, který se však vydával za její kamarádku. V aplikaci Messenger na sociální síti Facebook
svou oběť požádal o její telefonní číslo pod záminkou
soutěže o večeři. Po sdělení telefonního čísla následovala další zpráva, že právě toto telefonní číslo vyhrálo v soutěži několik set amerických dolarů. Bohužel
v tomto momentě většina poškozených podlehne eu-

forii z výhry a podvodníkům sdělí údaje a až následně
zjistí, že udělali velkou chybu. Toto se stalo i v tomto případě, kdy podvodník žádal poslat oboustrannou
kopii platební karty, aby na ni mohla být připsána
slibovaná výhra. Bohužel podvodník měl svůj scénář
tak dobře promyšlený, že když bylo z platební karty
odčerpáno několik plateb v řádu tisíců korun, tak své
oběti vysvětlil tyto platby jako zálohy na reklamu,
které však následně vrátí. Proto oklamaná žena všechny platby potvrdila v internetovém bankovnictví. Až
posléze poškozená zjistila, že vykutálený lapka navíc
prolomil její přihlašovací heslo do facebookového profilu a emailové schránky.
Podobný případ prověřují také policisté obvodního oddělení v Šumperku, kdy s další smyšlenou legendou
podvodník komunikoval v listopadu letošního roku se
svou obětí prostřednictvím facebookového účtu a přes
komunikační aplikaci Hangouts. Nikdy jste o této aplikaci neslyšeli? Hangouts je mobilní aplikace, která
sdružuje textový chat a videohovory. Podvodník nabádal uživatele pod záminkou vyzvednutí balíčku s penězi a prostřednictvím smyšlené přepravní společnosti, aby na účet této společnosti poslal několik desítek
tisíc korun. Toto však podvodníkovi nestačilo a chtěl
víc a víc. Pod smyšlenou legendou chtěl uhradit od
své oběti letenky z Jemenu do České republiky, protože nedisponuje finančními prostředky. Když ani tuto
bajku oběť neprokoukla, poslala mu další desetitisíce
korun. Podvodník však vytušil, že oběť jeho legendám
věří, a proto z ní do třetice vylákal vkladem na účet
u společnosti Western Union další desetitisíce korun,
kdy jako záminku uvedl, že se chce dostat z Jemenu
do České republiky. Poté sice od své oběti žádal další peníze, ale tato již prokoukla podvodníkův úmysl ji
okrádat. Touto hrou na kočku a myš přišla poškozená
o více jak sto tisíc korun.
Taktéž zábřežští policisté se zabývají internetovým
podvodem, který se odehrál na přelomu měsíce října
a listopadu letošního roku. I zde se podvodník vydával za fiktivní slečnu přes internetovou seznamku. Po
vzájemné emailové komunikaci a navázání kontaktu
se sličnou děvou z východoevropské země tato v poškozeném vzbudila takový zájem, že jí zaplatil několik
desítek tisíc korun na úhradu cesty do České republiky.
Nicméně poškozenému zbyly jen oči pro pláč a vysněného protějšku se nedočkal a v nadcházejícím adventním čase mu budou jistě lehce pozbyté peníze chybět
na vánoční dárky.
Tyto případy jsou jen střípkem z dalších případů internetových podvodů, mezi které patří legendy o:
zálohových poplatcích - oběť je vyzvána k uhrazení
peněz za účelem zaplacení poplatku za produkt nebo
službu
zaměstnání – oběť je vyzvána k uhrazení peněz v souvislosti s pracovní příležitostí
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prarodiče – oběť je vyzvána k uhrazení peněz příteli
nebo příbuznému v nouzové situaci
nákup na internetu – výzva k platbě za produkt nebo
službu, zboží v aukci nebo online službu
Nově jsou aktuální také podvody spojené s dodavateli energií, ať už plynu či elektrické energie.
Jak se chránit na internetu:
• Zabezpečit svůj počítač nebo mobilní telefon antivirovým programem
• Odstranit veškeré nežádoucí aplikace
• Nevěřit nikomu, kdo vám bezdůvodně nabízí peníze, výhry v loteriích, bezdůvodně levné zboží
• Nikdy neplaťte neznámým lidem za zboží předem
• Na internetové nákupy používejte jen důvěryhodné stránky
• Nevěřte nikomu z virtuálního prostředí, koho jste
nikdy neviděli, že se chce s Vámi seznámit a nikdy
těmto cizím osobám neposílejte peníze
• Ověřujte si volně dostupné informace k osobám
a firmám, kterým chcete poslat svoje peníze a využívejte recenze a zkušenosti od ostatních uživatelů
• Nikomu nesdělujte své přihlašovací údaje do sociálních sítí, údaje k vaší platební kartě a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví
• Mějte na paměti, že banky nikdy nevolají zákazníkům s dotazem na jejich přístupové údaje do internetového bankovnictví
• V případě, že si nejste jistí, zda jste se nestali obětí podvodu, konzultujte nastalou situaci s někým
v rodině nebo s odborníky, než pošlete vaše peníze
na cizí účet
• Nesdílejte s nikým vaše intimní fotografie, které
být později zneužity k vašemu vydírání.
Poslední radou je to nejdůležitější. Ve všech případech používat zdravý rozum!
V případě, že jste se stali obětí internetového podvodu, tak je postup následující:
• Ukončete veškerou komunikaci a hlavně už žádné
další peníze nikam neposílejte
• Oznamte skutečnost bance a zablokujte si platební
karty
• Podejte trestní oznámení na policii
• Zálohujte si veškerou komunikaci s podvodníkem
nprap. Mgr. Jílek Ladislav
preventista

Vánoční tradice a zvyky
jak je neznáte
Vánoce jsou možná tím nejkrásnějším obdobím roku
a váže se k nim spousta tradic a zvyků. Jaké jsou ty
nejhezčí vánoční tradice a zvyky v České republice?
Vánoční čas začínal už adventem. Hospodyňky se
scházely, aby draly peří a u toho si povídaly a zpívaly.

Významným dnem byl i svátek svaté Lucie, kdy
ve vesnicích obcházely zamoučené dívky v bílých
hábitech. Jednotlivé příbytky ometaly peřím, nejspíš,
aby vyhnaly zlé duchy. V tomto období se chodilo na
roráty (ranní mariánské mše). Rovněž se vytvářely různé betlémy (často lepené) a zručné hospodyňky pekly
perníky a potom je zdobily adventními motivy.
Dopoledne se udělala všechna práce, poklidil se dobytek, odpoledne se již nepracovalo.
Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika
pověrami, zvyky a tradicemi jako jsou právě Vánoce.
Jistě mi dáte za pravdu, že se Vánoce neustále vyvíjejí.
Některé tradice zanikají a jiné naopak vznikají. České
Vánoce jsou bohaté na různé tradice a zvyky. Naše
Vánoce jsou přes veškerou snahu o komerčnost stále křesťanskou záležitostí. Po rozbalení jednotlivých
dárků, můžete využít této radostné chvíle, abyste si vyzkoušeli některou z tradic a zvyků.
Co se nesmí na Štědrý den?
• O Štědrém dnu se nesmí věšet prádlo, protože by
se během roku mohl někdo oběsit.
• Nesmí se čistit chlévy a stáje, protože se věří, že by
dobytek mohl kulhat.
• Nesmí se zametat, aby se nevymetly duše mrtvých,
které přicházejí na návštěvu.
• Nesmí se ani šít a plést, aby myši nezničily výsledek.
• Hospodyně nesmí vstát od štědrovečerní večeře,
jinak by slepice nenesly. Zde se traduje, že kdo od
stolu vstane, do roka zemře.
Štědrovečerní večeře
Štědrovečerní večeře se v průběhu často hodně
proměnila. Dnes je tradičním chodem rybí polévka
a kapr s bramborovým salátem. Dalším zvykem, které
se ještě dodržuje, je prostírat o jedno místo navíc pro
případného nečekaného hosta. Štědrovečerní večeře
nebyla o přejídání, ale věřilo se, že čím více druhů jídla
je na stole, tím bude bohatší úroda.
Šupina pod talířem
U štědrovečerní večeře nesmí chybět ani šupina z kapra pod talířem, která podle vánoční tradice přináší bohatství. Po večeři si dejte šupinu do peněženky, aby se
peníze zbytečně neutrácely.
Jak se koledovalo?
Na koledu chodili nejenom děti-sirotci, ale i obecní
služebníci a nemajetní lidé. Ti zpívali koledy a přáli
vše dobré. Domácí je za to obdarovali jablíčkem nebo
vdolkem. Věřilo se, že když dá nějakou výslužku, pak
bude úroda velká. Proto koledníci byli vždy vítáni.
Adventní věnec
S Vánoci bývá často spojován už advent, tedy předvánoční čas. Tradice adventního věnce, jak jej známe
dnes, se u nás uchytila teprve až v polovině 20. století. Adventní věnec má čtyři svíce, které slouží k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu a každou
neděli se zapaluje jedna svíce.
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Každá svíce má svou symboliku:
1. svíce – Naděje: se zapaluje na železnou neděli.
2. svíce – Mír: zapaluje se na bronzovou neděli.
3. svíce – Přátelství: zapaluje se na stříbrnou neděli.
Tato svíce bývá růžová
4. svíce – Láska: zapaluje se na poslední adventní zlatou neděli.
Někdy se přidává i 5. svíce – bílá, jakožto symbol Ježíše Krista. Tato svíce se dávala doprostřed a zapalovala
se na Štědrý den po západu slunce.
Rozkrajování jablka
Rozkrajování jablka patří mezi tradiční vánoční zvyky.
Jablko se krájí napříč na dvě poloviny. Pokud se uvnitř
objeví hvězdička, znamená to štěstí a zdraví. Pokud se
objeví křížek nebo je jablko červivé, věští to nemoc
nebo smrt. (Hospodář vybere ty nejkrásnější jablka).
Lití olova
Roztavené olovo se vylévá do studené vody a z jeho
tvarů se následně větší budoucnost. Jako náhražku olova lze použít roztavený vosk. Každý člen domácnosti
může v odlitcích vidět nejspíše něco jiného.
Existuje pár základních výkladů:
• Rovné čáry – klidný a spokojený život.
• Dva porušené kruhy – rozchod s blízkým člověkem.
• Čtverec – život v souladu s přírodou.
• Kříž – smrt.
• Dva kříže – zajištěné stáří.
• Trojúhelník – štěstí v podnikání.
Pouštění lodiček ze skořápek
Tradiční pouštění lodiček ze skořápek je vánočním
zvykem. Kdo si chce budoucnost předpovědět, si musí
lodičku se svíčkou vytvořit i položit na vodu sám.
Co lze z chování lodiček vyčíst
• Lodička zůstane u břehu – žádné dramatické změny vás nečekají.
• Lodička dopluje daleko – čeká vás cesta, plány se
vydaří.
• Lodička pluje společně s jinou - to značí dobré mezilidské vztahy nebo lásku.
• Lodičky utvoří kruh – harmonické soužití, vzájemná úcta, přátelství, pomoc.
• Lodička se točí v kruhu – značí nerozhodnost.
• Lodička vydrží nejdéle nad vodou – znamená
dlouhý a šťastný život.
• Lodička se hned potopí – snaha zlepšit situaci je
marná.
Házení pantoflem
Dívka se postaví zády ke dveřím a přes rameno hodí
střevíc. Pokud špička ukazuje ze dveří, pravděpodobně
ji čeká svatba a odchod z domu. Pokud bota ukazuje
jinam, nic se nemění.
Jmelí
Koncem 19. století přibylo mezi tradiční vánoční tradice i jmelí. Zvyk zavěšovat jmelí se k nám dostal z Anglie. Pokud se pod jmelím dva lidé políbí, přinese jim to

štěstí a lásku. Darované jmelí přináší štěstí a ochranu
před nemocemi. Jmelí v domě zůstalo po celý rok, aby
láska vydržela po celý rok.
Betlém a jesličky
Betlém nebo jesličky, jež
jsou vyobrazením narození Ježíše Krista, už
dlouhá léta patří neodmyslitelně k vánočním
tradicím.
Zmínka
o prvním jezuitském
Betlému pochází už
z roku 1560 (PortugalskoCoimbra) a od roku 1562
je zmiňován v pražském
kostele sv. Klimenta.
Betlémské světlo
Betlémské světlo patří
mezi nejmladší vánoční
Narodil se Ježíšek - z tvorby Josefa
tradice. Každým rokem Lady, r. 1948
v rodné jeskyni Ježíše
Krista se zapaluje betlémské světlo, které následně
letecky přepraveno do Rakouska, kam si pro něj přijíždějí skauti z celého světa a dál jej distribuují. Tento
zvykl v rámci akce „Světlo ve tmě“ a byl představen
Rakušankou Adou Brandstetterovou jako symbol míru.
Vánoční půst a zlaté prasátko
Každý asi zná pověru, že kdo vydrží na Štědrý den do
večera nejíst, uvidí zlaté prasátko. Dříve se půst držel
po celý advent, ale nebyl tak přísný jako půst před Velikonocemi. V praxi znamenalo např. vynechání masa
a alkoholu. Na Štědrý den se vynechala snídaně a oběd.
Pokud oběd jen nějaký byl, většinou to byla zeleninová
polévka.
Cukroví
Vánoce se nikdo nedokáže představit bez vánočního
cukroví. Jeho historie sahá až do 16. století. Podle tradice se má péct 7 druhů cukroví. Mezi nejoblíbenější
české vánoční cukroví patří vanilkové rohlíčky, linecké, kokosové kuličky, perníčky, medvědí tlapky, vosí
úlečky, nebo marokánky. Samozřejmě se nesmí zapomenout na výrobu domácí čokolády.
Vánočka
Pečení vánočky patří k jednomu z nejstarších vánočních zvyků v Česku. Vánočka se v minulosti stala záležitostí pekařů. Doma se vánočky začaly péci až od
18. století. Vánoček se peklo tolik, kolik měla rodina
členů, výjimkou nebylo ani zapékání mince. Kdo kus
vánočky s mincí obdržel, toho se příští rok měly peníze
držet.
Vánoční stromeček
Zdobení stromečku vychází ze starých pohanských
tradic. Vánoční stromeček si našel cestu do českých
domácností až v 19. století a zpočátku byl výsadou jen
bohatých měšťanských rodin. Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes, pochází z Livonska (Estonska,
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Lotyšska) a Německa. Dárky se pod stromečkem začaly objevovat rovněž až v průběhu 19. století. Dříve
se obdarovávalo služebnictvo, chasa a koledníci nejčastěji jídlem, či ošacením. Dnes je zvykem umísťovat velké vánoční stromy na náměstí. První strom byl
v Česku postaven v roce 1924 na Náměstí Svobody
v Brně.
Půlnoční mše
Půlnoční mše se stala hezkou tradicí pro věřící i ostatní, kteří si chtějí poslechnout a nasát vánoční atmosféru. Vychází z historických evangelií, podle kterých se
Ježíš narodil v noci.
Pálení františků a purpury
Tradice pálení františků pochází z Krušnohoří a je
stará 300 let. Pro františky je typická vůně kadidla
a právě i kadidlo přinesli Tři Králové nově narozenému Ježíškovi. Pomocí kadidla se dříve očišťovaly
příbytky na přelomu starého a nového roku. František obsahuje pálené dřevěné uhlí a pryskyřici z kadidlovníku pravého. Purpura je směs voňavých bylin
a koření, která se pokládala na kamna, kde se z ní postupně odpařovala aromatická vůně. Do purpury patří
meduňka, máta, muškový oříšek, levandule, mateřídouška, tymián, majoránka, oregano, heřmánek, lístky růží, jehličí, listy maliníků, ostružníku, či borůvčí
a dalších rostlin.
Zpracoval Miroslav Mikuláštík

sdh sobotín

Jsdh sobotín

26. 11. 2021 - před domem spadlý strom zcela zablokoval průjezd

Jednotka k 8. prosinci letos zasahovala celkem
u 23 událostí. Poslední z nich byla:
26. 11. 2021 22:47 Technická pomoc - před
domem spadlý strom
zcela blokuje průjezd,
6 m dlouhý.
V pondělí 6. prosince
jednotka rozvezla Mikulášské balíčky, které si
děti, bohužel, nemohly
převzít od Mikuláše na
zbrojnici, předali jsme je
dětem v Mateřské školce
Beruška a dětem v Základní škole Sobotín
Mikulášské balíčky - hasiči dětem

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ
A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Přání

Přejeme všem lidem krásné a poklidné prožití
Vánoc, do nového roku 2022 spoustu
příjemných chvil a hlavně pevné zdraví.
Děti a kolektiv ZŠ Sobotín

Vytvořil žák 5. C
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PODĚKOVÁNÍ

Divadelní představení

Chtěli bychom poděkovat SDH Sobotín a sobotínské farnosti za mikulášské balíčky, které dne
6. 12. 2021 osobně předali dětem v naší škole.
Děti a kolektiv ZŠ Sobotín

Dne 2. listopadu se celá naše škola vypravila do Divadla v Šumperku. Je vždy těžké vybrat představení pro
prvňáčky a menší děti, které by zároveň zaujalo i ty
starší. Tentokrát se to podařilo. Čekal nás příběh Karla
Čapka: Dášeňka čili život štěněte. „Čapkova Dášeňka
pojednává o životě roztomilé foxteriérky od narození
a první loužičky až po chvíli, kdy odchází od maminky
ke své nové rodině. Mezi těmito dvěma událostmi však
štěněčí slečna zažije spoustu dobrodružství, při nichž
se učí, hraje si, vyvíjí se, roste a u toho se baví.“ Představení herců bylo prokládáno stínovým divadlem,
které samo o sobě má pro děti velké kouzlo.

Projektový den ve výuce –
KOSMONAUTI
Hasiči Sobotín s mikulášskou nadílkou

Mikulášská nadílka od fary Sobotín

Zdravé zoubky
V úterý 2. listopadu
2021 proběhl pro žáky
1. a 2. ročníku preventivní program Zdravé
zoubky. Cílem programu byla správná péče
o chrup pro prevenci
zubního kazu. Děti poProjektový den - kosmonauti

znávaly druhy a stavbu
zoubků. Učily se správnému čištění. Dětem se
program velmi líbil.
Projekt Zdravé zoubky

Dne 12. 11. 2021 u nás ve škole proběhl projektový
den s názvem KOSMONAUTI.
V úvodní části se instruktorský tým představil a děti
vtáhnul do dění, že je čeká kosmonautský výcvik.
První aktivita byla společná hra jménem „bláznivé
molekuly“. Při ní se děti aktivovaly a zahřály. V dětech
tato hra rozvíjejí základní pohybovou dovednost,
prostorové vnímání, pozornost, postřeh a rychlé
uvažování.
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Poté se děti rozdělily podle tříd (1.–5. ročník). Každá třída pracovala pod vedením zkušeného instruktora,
který se nejdříve se skupinkou seznámil.
Hlavní část programu byl kosmonautský výcvik.
Instruktor provázel svoji třídu napříč jednotlivými
stanovišti. Cílem těchto třinácti stanovišť bylo, aby si
děti vyzkoušely, co nejvíce různorodých aktivit, které byly zaměřeny na pozornost, podnikavost, logické
uvažování, základní počty, jemnou motoriku, spolupráci, kreativitu, ale také pohybovou dovednost.
Závěrečná část spočívala v tom, aby děti vytvořily obrázek o jejich společné cestě do vesmíru. Zde mohli
naplno využít svoji představivost a kreativitu.

Pasování prvňáčků
V KKC Rapotín proběhlo dne 16. listopadu 2021 tradiční pasování prvňáčků. Sešli jsme se v dobré náladě a byli jsme zvědaví, co si pro nás děti letos za
pomoci paní učitelek připravily.
Letošní rok však provázely komplikace způsobené
řáděním „proticovidových“ opatření a vysoké nemocnosti jak dětí, tak pedagogů, zejména u nás v Sobotíně.
Děti z prvních tříd naší svazkové školy Údolí Desné
si nacvičily pro rodiče zábavné vystoupení – zpívaly
i tancovaly a přednášely básničky. Dokonce jsme si
s nimi připomenuli, ve vtipném vystoupení dětí z Rapotína, slavné melodie ze známých filmů doprovázené
hrou na bubny.
Hlavní ale bylo, že všechny děti byly slavnostně pasovány na prvňáčky a odnesly si domů svůj první SLABIKÁŘ a drobné dárečky, které převzaly z rukou paní
ředitelky Mgr. Evy Bicanové, zástupců obcí sdružených v Údolí Desné a předsedkyně SRÚD paní Sáblíkové.
		
Zpracovala Mgr. Jana Mertová

Mikuláš, anděl a čert s dětmi

Čert a Mikuláš
Je pátek 3. prosince a chodbou naší školy se nese řinčení řetězů. Z výrazu nic netušících dětí je znát, že to
většinu z nich nenechává v klidu.
„Kdo to je? Co to může být?“, ozývá se z úst některých dětí. Najednou někdo zaťuká na dveře a do třídy vstupuje Mikuláš, anděl a za nimi i čert. Ve tvářích
dětí jsou vidět různé pocity – radost, úsměv, statečnost,
zaraženost, sem tam i náznak strachu. Když Mikuláš
otevře nebeskou knihu, aby přečetl jména hříšníků, některé děti ani nedutají, jen aby nepadlo jejich jméno.
Po chvilce rozmlouvání s dětmi předává Mikuláš roli
andělovi, který každého obdaroval sladkým balíčkem.
Nakonec tedy všechno dobře dopadlo, čert si s sebou
nikoho neodnesl a s přáním, aby děti byly celý rok
hodné, se s námi tato trojice rozloučila a slíbila, že zase
za rok se na nás přijde podívat.

Pasování prvňáčků
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Sdružení rodičů údolí Desné informuje

Výlet na vodní nádrž Zvoničku

Turistický kroužek
S naším turistickým kroužkem opět vyrážíme za blízkými i vzdálenějšími cíli. V říjnu jsme navštívili celkem nedalekou a přitom málo známou Vodní nádrž pod
Zvoničkou. Jedná se o vodní nádrž, která byla v minulosti využívána k zadržování vody k plavení dříví.
Vyrazili jsme ze Skřítku po červené turistické značce
směrem na Žlutý potok, odkud je Zvonička už jen kousek. I když do kopce. Cesta byla klikatá, chvíli dolů,
chvíli nahoru, ale děti s dobrou náladou vše zvládly,
ani malá dešťová přeháňka je neodradila a odměnou
jim byl čaj a oběd v restauraci.

Rozhledna Brusinka

zahájíme společně na sněhu. Těšíme se na případné
nové zájemce a na příjemné chvíle v lese a v přírodě.
Za finanční podporu děkujeme těmto subjektům: Olomoucký kraj, obec Rapotín, petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, a Vikýřovice, firmy: SUEZ CZ a.s.,
PLATIT, a.s.

Vánoční tvoření

Vodní nádrž Zvonička

Listopadový výlet jsme podnikli do Bludova, kde je
celkem nově vybudovaná rozhledna Brusná. Jako by
si na nás počasí zasedlo, ani tentokrát nám moc nepřálo a na rozhlednu byla poněkud špatná viditelnost.
Nahoře na kopci foukalo, ale to nás neodradilo od
svačiny a chvilky odpočinku, po nichž jsme pokračovali dál. Pokračovali jsme po naučné stezce Bludovská stráň do Lesoparku Grundle až k zámku, odkud
jsme se pak autobusem vrátili domů. Věřím, že dětem
se výlet líbil a že spolu zase brzy něco podnikneme.
Do konce roku už to možná nebude, ale ten nový jistě
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ale i tak se našlo dost dětí a rodičů lačných vyrobit si
vlastnoručně adventní věnec, nazdobit perníčky, vyrobit si sněhuláka, nebo anděla, či ozdobnou šišku na
stromeček. Škoda jen, že ze Sobotína se nikdy moc
dětí nezúčastní. Mnohokrát děkujeme všem, kdo se na
akci podíleli za pomoc a ochotu.
Za finanční podporu děkujeme těmto subjektům: Olomoucký kraj, obec Petrov nad Desnou.

Koncem listopadu náš spolek pořádal také tradiční
předvánoční „Tvoření pro děti“. Tentokrát se vzhledem k vytíženosti KKC Rapotín, konalo v rekreačním
areálu Losinka v Rapotíně. Vzhledem k situaci, která
opět panuje, nebyla účast tak hojná, jak jsme zvyklí,

farnost sobotín
Vánoční poselství otce
Milana Palkoviče
Vážení a milí spoluobčané.
Také letošní Vánoce budeme „slavit“ v podivné atmosféře. Problémy ekologie, ekonomiky, energetiky
a pandemie se začaly bytostně dotýkat každého z nás.
Vzpomínám na otce Bruna z Tanzanie, který byl mým
velkým učitelem života. My jsme si v naší společnosti
přestali života vážit. Přestali jsme si vážit života nenarozeného, života na jeho konci i života rodinného.
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Přeji vám všem za Spolek rodičů údolí Desné krásné
a klidné prožití vánočních svátků,
dětem ať si užijí pjaké dárky a hodně zdraví,
dobré nálady a pohody v novém roce 2022.

Začali jsme si vážit věcí. Víc jsme hodnotili věci pod
stromečkem než člověka, který za nimi stál. Otec Bruno vždy říkal – nepřišel jsem za Vašimi věcmi, ale za
Vámi. Vy se honíte za věcmi a pak jste v těch Vašich
domech s věcmi sami. My nemáme nic z toho, co máte
Vy, ale máme jeden druhého. Já jsem si pak vždy říkal,
kdo z nás je bohatší.
Vánoce – narozeniny Božího Syna oslavují především
život. Oslavují to, že Bůh se stal jedním z nás – nejsme
sami. Z Vánočního poselství vyzařuje neutuchající
radost z daru života, rodinné pospolitosti a vděčnost.
Přes vše negativní kolem nás přeji sobě i Vám radostné
Vánoce.
Váš P. Milan Palkovič

mezí 400 – 8000 Kč adoptovat konkrétní píšťalu. Jako
poděkování vám pošleme certifikát o adopci. Je též
možné poslat příspěvek přímo (viz kód pro QR platbu) – za 700 Kč, které takto darujete. Bude vám přiřazena konkrétní píšťala. Pro další informace a případné
uvedení kontaktu kvůli certifikátu je k dispozici adresa
varhany.sobotin@seznam.cz).
Římskokatolická farnost v Sobotíně
zve na

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
KOLED V SOBOTÍNSKÉM

VÁNOCE
V KOSTELE SV. VAVŘINCE V SOBOTÍNĚ

KOSTELE

Štědrý den - pátek 24. 12.
14:00 – 15:00 – otevřen kostel – Betlémské světlo
21:30 – „PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ“
16:00 Loučná – mše svatá pro rodiny s dětmi

sobota 25. prosince 2021

v 16:30 hodin
Přijďte si s námi zazpívat koledy, které určitě budete znát a
(co jen covid dovolí) vychutnat si atmosféru ztichlého kostela,
z jehož prostor dýchá slavnostní atmosféra tohoto okamžiku
a přítmí prosvěcují plamínky svíček, přinášející paprsky světla
do našich životů…

Slavnost Narození Páně – sobota 25. 12.
zasvěcený svátek
11:15 – mše svatá
15:00 – 16:30 - otevřený kostel pro děti –
prohlídka Betléma
16:30 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ KOLED V KOSTELE
NA PODPORU OPRAVY VARHAN

Vstupné dobrovolné bude použito na generální
opravu varhan sobotínského farního kostela

www.kostel-sobotin.cz

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
– neděle 26. 12.
11:15 - mše svatá, obnova manželských slibů

Konání akce dle aktuální epidemiologické situace.

Adventní dílna na faře
– sobota 20. 11. 2021

Svatý Silvestr – pátek 31. 12.
18.30 – mše svatá na poděkování za uplynulý rok

Zveme na vánoční zpívání koled
do sobotínského kostela
Co by to byly za Vánoce bez sněhu a zpívání těch nejkrásnějších koled? To první zaručit nemůžeme, ale na
to druhé srdečně zveme vás a vaše blízké do sobotínského kostela sv. Vavřince.
Součástí akce bude možnost přispět na opravu našich
historicky cenných sobotínských varhan, které aktuálně prochází generální rekonstrukcí. Za tímto účelem
jsou k dispozici též webové stránky https://kostel-sobotin.cz/, na kterých je možné si za různé částky v rozLucinčin adventní věnec

Výroba andílků pro seniory v Diakonii
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SPORT
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní
Sobotín, z. s.

Společné foto členů SK Petrov – Sobotín

TJ Omega Sobotín, z. s.

SK Petrov-Sobotín v roce 2021

V letošním roce si celý klub prošel a stále prochází
nelehkým obdobím, kdy nám do činnosti zásadním
způsobem zasahuje Covid.
Nejen tím, že jarní část soutěží pár kol před koncem zůstala nedohrána. Ale především tím, že díky
covidové pauze skončilo velké množství hráčů. A to
ve všech věkových kategoriích. Bohužel jde o trend,
který je vidět ve většině menších obcí.
Proto jsme u mládeže sáhli k osvědčené spolupráci
s TJ Sokol Lázně Velké Losiny, kterou jsme měli vyzkoušenou již v předchozím roce. A jak u mladších

žáků, tak u dorostu naše mužstva fungují formou
„sdruženého družstva“, kdy za předem stanovených
pravidel mohou v tom tomto družstvu hrát společně
hráči SKPS a Losin. Tím je alespoň částečně vyřešen problém nedostatku hráčů.
V kategorii mladších žáků nám vypomáhají 1 až
2 hráči z Losin a mužstvo nastupuje pod naším
názvem. Kluci a holky si vedou opravdu výborně
a v půlce soutěže jim patří druhé místo, když na první místo ztrácí pouze bod a vstřelili už 87 branek.
Na jaře jim budeme držet palce, aby se jim podařilo
soutěž vyhrát.
V kategorii dorostu bylo prioritou, aby kluci hráli co
nejvyšší soutěž a získávali tím potřebné zkušenosti.
Proto toto mužstvo hraje a trénuje převážně v Losinách, kde mají odpovídající podmínky a zázemí a hrají
pod hlavičkou Losin krajskou soutěž sk. A. Bohužel
zatím jsou v tabulce na posledním 7. místě se ziskem
6 bodů, ale s minimální ztrátou na ostatní. Přesto je
pro nás momentálně důležité, že se naši mladí odchovanci zapojují do chodu mužského týmu a stávají se jeho pevnou součástí.
Na první pohled velmi složitá situace je u týmu mužů,
který je po podzimní části na předposledním místě
tabulky. Během Covid pauzy z nejrůznějších důvodů
skončilo nebo nehrálo 8 hráčů základní sestavy. A to
už otřese i zkušenějšími týmy. Z mužstva, které roky
hrálo o nejvyšší příčky, se stal během pár měsíců
tým bojující o záchranu. Přesto všichni doufáme, že
se nám záchrana podaří. Hráči jsou pro to ochotni
udělat maximum, a věří i v podporu fanoušků, které máme jedny z nejlepších v soutěži. Samozřejmě
to bude chtít kvalitní zimní přípravu v co největším
počtu a také příchod posil. Tady věříme v to, že se
podaří i přes finanční náročnost dotáhnout příchod
kluků, kteří odsud pocházejí a před časem to zkusili
v jiných klubech.
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Nejpozději na jaře příštího roku bychom také chtěli uspořádat nábor nejmenších dětí, abychom měli
v dalším soutěžním ročníku novou kategorii. V souvislosti s tím, budeme rádi za kohokoliv, kdo bude
ochoten se zapojit do chodu klubu a jakýmkoliv
způsobem přispět k jeho úspěšnému fungování.
Tímto bych chtěl také poděkovat oběma obcím za
podporu, bez které by naše a Vaše v podstatě jediná
celoroční ,,zábava“ nemohla fungovat...
Rád bych Vám všem tímto za SKPS popřál krásné
a pohodové svátky, a hlavně pevné zdraví.
Petr Procházka
předseda SK Petrov - Sobotín

TJ Sokol Sobotín
– Petrov nad Desnou

společenská kronika

Vzpomínka
Jak tiše žili, tak
tiše odešli.

Odešla jsi, jak si to zřejmě
osud přál,
V našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 6. 1. 2022
uplyne 23 let od
úmrtí pana Aloise
Františáka a 12
let od úmrtí paní
Marie Františákové.
Vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Dne 13. ledna uplyne
1 rok od úmrtí paní Vlasty
Kočkové ze Sobotína.
S láskou vzpomínají manžel Bohumil a dcery Miroslava a Barbora s rodinami,
vnoučata Jindřich, Sára a Lucie.

Dne 29. 11. 2021 jsme
vzpomněli na 5. výročí
úmrtí našeho syna a bratra Vítězslava Mikušky
a dne 12. 4. 2022 vzpomeneme na 9. výročí úmrtí
jeho neteře Sofinky Mikuškové z Petrova.
Stále vzpomínají rodiče,
bratr a sestra s rodinami.

Už jen kytičku na hrob Ti
můžem dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 24. 12. 2021 vzpomeneme smutný rok od úmrtí
paní Jany Davidové.
S bolestí v srdci vzpomínají manžel Benjamin, dcera
Jana s rodinou, syn Jaromír
s rodinou, pravnoučata Vendulka, Adélka, Anička,
Kubík a celá rodina.

Blahopřání

Vážení spoluobčané,

Kytičkou růží chci ti přát,
protože Tě mám stále rád.

pokud budete mít zájem využít Obecních

Dne 24. 12. 2021 oslaví moje milovaná manželka
Štěpánka Mikušková 65. narozeniny. Děkuji Ti za
těch 43 let, které jsem s Tebou prožil a za Tvou trpělivost, kterou se mnou stále máš.
Tvůj Jožánek

nebo vzpomínce, nic tomu nebrání. Zveřej-

novin pro blahopřání k životnímu výročí
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níme jej bez poplatku. Věříme, že využijete
naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín

inzerce

MÁTE NEVYHOVUJÍCÍ KOTEL S RUČNÍM PŘIKLÁDÁNÍM?

OPOMENUTÍ HRDINOVÉ

OLOMOUCKÝ KRAJ
spouští zápis do
ZÁSOBNÍKU ZÁJEMCŮ O KOTLÍKOVOU DOTACI
splňujících podmínku tzv. NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které
dojde k výměně zdroje tepla, má v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný
čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč.

ZÁPIS DO ZÁSOBNÍKU PROVEDETE VYPLNĚNÍM KRÁTKÉHO
FORMULÁŘE
Formulář je dostupný online
www.olkraj.cz/kotlikovedotace

Obec Rapotín se rozhodla, že podpoří třetí vydání publikace Opomenutí
hrdinové. Předchozí vydání vyšla v roce 2009 a 2010. Ve třetím vydání
byla provedena jen základní jazyková korektura. Ostatní fakta zůstávají
nezměněna. Publikace popisuje události z let 1944-1948 a zaměřuje se na
vojenskou účast volyňských Čechů z okresu Šumperk v bojích na
východě. Je to hlavně pamětní kniha neznámých hrdinů, kteří v letech
1944-1945 bojovali za svobodu naší vlasti.

Vyplnění mohou provést i pracovníci oddělení administrace kotlíkových dotací
Ing. Stanislava Palová
Ing. Hana Bezděková, DiS.
Ing. Martin Černocký
Mgr. Michal Ďurica
Ing. Aneta Havlíčková
Ing. Zuzana Klemšová
Zdenka Valentová, DiS.
Ing. Vladimíra Vráželová

Publikaci je možné zakoupit od 11. listopadu 2021
v Informačním centru Rapotín za cenu 250,- Kč.

585 508 233
585 508 393
585 508 342
585 508 697
585 508 382
585 508 441
585 508 439
585 508 447

s.palova@olkraj.cz
h.bezdekova@olkraj.cz
m.cernocky@olkraj.cz
m.durica@olkraj.cz
a.havlickova@olkraj.cz
z.klemsova@olkraj.cz
z.valentova@olkraj.cz
v.vrazelova@olkraj.cz

Zápis do zásobníku lze provádět průběžně.
Vyplnění formuláře k zásobníku Vás nezavazuje k následnému
podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022. Bližší informace
k nastavení kotlíkových dotací v roce 2022 naleznete na
www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

tel. 583 212 211, 608 292 980
otevírací doba: po-pá 9.00-11.30 a 12.30-17.00
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Od května 2021 byl v obci Sobotín zahájen prodej palivového štípaného
dříví.
Obec Sobotín nabízí prodej štípaného palivového dřeva.
Polena jsou volně sypaná. Délka štěpu 25 cm, 35 cm a 45 cm (doba
dodání 2-4 týdny), dle zásob a klimatických podmínek. Měkké, smíšené
listnaté.
Dopravu zajišťuje obec Sobotín – Avie (1 kontejner o objemu 6sprm)
– Cena 18,- Kč/1km bez DPH.
– Cena nakládka/vykládka 200,- Kč/h bez DPH.

Druh
Měkké (smrk)
Smíšené
listnaté

Délka štěpu
45cm
35cm
25cm

Množství
1sprm
1sprm
1sprm

Cena bez DPH
650,-Kč
700,-Kč
750,-Kč

45cm
35cm
25cm

1sprm
1sprm
1sprm

750,-Kč
800,-Kč
850,-Kč

* sprm – sypaný prostorový metr

Zájemci mohou zaslat svou objednávku na e-mail: podatelna@sobotin.cz,
doručit poštou nebo osobně na Obecní úřad Sobotín, Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou.
Tiskopis objednávky včetně ceníku naleznete na webových stránkách
obce Sobotín www.sobotin.cz v sekci Úřad > Dokumenty obce > Obecní
les – dokumenty.
Kontakty:
Podatelna
Email: podatelna@sobotin.cz
Tel.: 583 237 151
Lesník
Martin Bár
Email: martin.bar@sobotin.cz
Tel.: 771 121 339
– 21 –

Pohlednice z tvorby Josefa Lady
připomínají krásný zimní čas
Josef Lada byl český malíř, ilustrátor a spisovatel
( *17. 12. 1887 v Hrusicích +14. 12. 1957 v Praze). Od
mládí rád maloval. Jeho obrázky obdivovala celá rodina, též i občané Hrusic. Za svůj život vytvořil okolo
15 tisíc ilustrací. Jeho ilustrace inspirovaly i českého
básníka Jaroslava Seiferta k napsání básnické sbírky
„Chlapec a hvězdy“. Nejznámější obrazy jsou:
Sváteční hospoda, Zabíjačka, Pokoj lidem dobré vůle,
Vánoce, Vodník, Betlém, Ponocný, Rvačka, Mikuláš,
Sáňkující děti, U vánočního stromečku atd. Jeho knížky jsou stále vydávány a jsou oblíbené po celé generace. Mezi ty nejznámější neodmyslitelně patří Kocour
Mikeš, O chytré kmotře lišce, Bubáci a hastrmani a nespočet dalších.

Zimní radovánky – kresba z roku 1935

Koledníci – kresba z roku 1947

Zabijačka – kresba z roku 1935

U vánočního stromečku – kresba z roku 1955

Koledníci na Štedrý den – kresba z roku 1955

U z á v ě r k a d a lš íh o čís la Obe c níc h novin je 15. únor a 2022 ve 12 hodin
Obecní noviny vydává Obec Sobotín, www. sobotin. cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 500 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo 22. 12. 2021. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Bc. Věra Kulichová, Veronika Špačková a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil Reprotisk Šumperk. Příští číslo vyjde únoru 2022. Vytiskl: Reprotisk s. r. o. Šumperk
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plasty 5.1.2023

Svátek

Bionádoby

Vel,kom,bio

Bio+komun

9:00
9:20
9:40
10:00

-

9:15
9:35
9:55
10:15

8:40 - 8:55

8:00 - 8:15
8:20 - 8:35

27.10. - 30.10.

24.10. - 26.10.

20.10. - 23.10.

17.10. - 19.10.

14.10. - 16.10.

10.10. - 12.10.

6.10. - 9.10.

3.10. - 5.10.

30.9. - 2.10.

OD - DO

2.6. - 5.6.

30.5. - 1.6.

27.5. - 29.5.

23.5. - 25.5.

13.5. - 15.5.

Případné změny svozů budou upřesněny

na křižovatce pod ,,Bílým domem"
parkoviště u kostela
u požární zbrojnice
křižovatka u okálů
u základní školy

Sobotín:

Rudoltice:
u nemovistosti č.p.102 (paní Vaňatkové)
u nemovistosti č.p.133 (u bytovky)

Svoz nebezpečného odpadu 21.5. a 3.9. 2022

6. parkoviště u kostela
7. u základní školy Sobotín COOP
8. u nemovitosti č.p. 279 cesta u Vlhů
9. křižovatka u okálů

3. u bytovky č.p.133 v Rudolticích
4. na křižovatce pod ,,Bílým domem“
5. u požární zbrojnice

1. pod lyžařským vlekem Klepáčov
2. u nemovitosti paní Vaňatkové,
Rudoltice č.p.102

Velkoobjemový odpad II.pol. 2022

6. parkoviště u kostela
7. u základní školy Sobotín COOP
8. u nemovitosti č.p. 279 cesta u Vlhů
9. křižovatka u okálů

19.5. - 22.5.

5. u požární zbrojnice
Nebezpečný

16.5. - 18.5.

3. u bytovky č.p.133 v Rudolticích
4. na křižovatce pod ,,Bílým domem“

Velkoobjem

9.5. - 11.5.

Komunál

6.5. - 8.5.

OD - DO

1. pod lyžařským vlekem Klepáčov
2. u nemovitosti paní Vaňatkové,
Rudoltice č.p.102

Plast

Velkoobjemový odpad I.pol. 2022

Plánovací kalendář svozu odpadů 2022

Svoz 5.7. bude upřesněn svozovou firmou SUEZ (svátek). Přistavujte prosím odpady před dnem svozu.

červen

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
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Cesta u Vlhů
Úterý

Pondělí
13 a 27

12 a 26

11 a 25

Duben

11 a 25

10 a 24

9 a 23

Květen

9 a 23

8 a 22

7 a 21

6 a 20

Červen

7 a 21

6 a 20

5 a 19

4 a 18

Červenec

4 a 18

3 a 17 a 31

2 a 16 a 30

1 a 15 a 29

Srpen

1 a 15 a 29

14 a 28

13 a 27

12 a 26

Září

13 a 27

12 a 26

11 a 25

10 a 24

Říjen

10 a 24

9 a 23

8 a 22

7 a 21

Listopad

Svoz bioodpadu 2022 (velké kontejnery - modré)

Před hotelem Dolte
Středa
12 a 26

Místo přistavení

U panelového domu Sobotín 220
14 a 28

14 a 28

Čtvrtek

3 a 17 a 31

1 a 15

U hřiště TJ Sokol

5 a 19

4 a 18

2 a 16

11 a 25
8 a 22

6 a 20

5 a 19

3 a 17

14 a 28
11 a 25

9 a 23

7 a 21

6 a 20

4 a 18

2 a 16 a 30

13 a 27

12 a 26

10 a 24

8 a 22

7 a 21

5 a 19

2 a 16 a 30

14 a 28

13 a 27

11 a 25

9 a 23

8 a 22

4 a 18
3 a 17 a 31

1 a 15 a 29

14 a 28

12 a 26

10 a 24

5 a 19
4 a 18

2 a 16 a 30

1 a 15 a 29

13 a 27

Úterý
6 a 20

5 a 19

3 a 17

1 a 15 a 29

U Bejka
Středa
7 a 21

6 a 20

Pátek

Pod Bílým domem
Čtvrtek
8 a 22

U okálu-tel.budka + u p.Karoly

Rudoltice 133
Pátek

U hasičské zbrojnice + u p.Šmotka Pondělí

U Hlošků

Z důvodů navazujících svátků a plánovaného volna, budou kontejnery přistavovány v tomto období dříve k danému plánovanému dni dle rozpisu :
14.4. na den 15.4. a 18.4. (svátek) - U okálů + p.Karola + Hasičská zbrojnice + p.Šmotek
1.7. na den 4.7., 5.7. a 6.7. (plánované volno a svátek) - Cesta u Vlhů + Dolte + panelák 220
27.9. na den 28.9. (svátek) - panelák 220
27.10. na den 28.10 (svátek) - U okálu - tel.budka + p. Karoly
16.11. na den 17.11. a 18.11 (svátek a plánované volno) - Rudoltice 133 + U Hlošků

Případné změny svozů budou upřesněny.
Kontejnery budou přistavovány v průběhu dne v závislosti na vytíženosti provozu a logistického vytížení vozidla.
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