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Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, zdraví,
štěstí, pohodu a spokojenost v roce 2014 přejí
				zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Poděkování

Děkuji zaměstnancům Obecního úřadu v Sobotíně, zastupitelům, předsedům a členům komisí a výborů, kronikáři,
knihovnici, pečovatelce DPS, správci chatek Rudoltice, odbornému lesnímu hospodáři, redakční radě, kolektivu pedagogů a provozním zaměstnancům Základní školy a mateřské
školy údolí Desné.

Přiznaná dotace na keramickou
dílnu pro veřejnost

V letošním roce byla možnost v rámci Místní akční skupiny
Šumperský venkov požádat o dotaci z programu rozvoje venkova. Zde mohly žádat jak obce, tak občanská sdružení. Výše
částky dotace činila pro obce cca 50%, pro sdružení cca 90%.
Jednou z oblastí podpory byla podpora “Živý venkov“.
Dne 9.5.2013 byla podána žádost o dotaci: Došlo k řadě administrativních úkolů. Výsledkem bylo poskytnutí dotace na
akci „TVOŘIVOU PRACÍ KE KOMUNIKACI A SBLÍŽENÍ OBČANŮ VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN“ – zařízení keramické dílny.
Je řada občanů, kteří využití keramické dílny uvítají. Možnost využití bude i pro 1. stupeň základní školy. V plánu
je realizace mateřské školky v prostorách staré budovy ZŠ
Sobotín čp. 54. Tím by byla další možno využití i pro mateřskou školku. O dotaci požádalo občanské sdružení Ženy
Sobotína, ale využití bude pro všechny občany.
Keramická dílna bude realizována v nyní nevyužívaných
přízemních prostorách Obecního úřadu Sobotín. Nejdříve proběhne poptávkové řízení na zakoupení jednotlivých
zařízení spojených s dílnou. Následovat bude kontrola,
vyúčtování a otevření. Předpokládaný termín je konec
1. čtvrtletí 2014. Další informace budou uvedeny v únorovém čísle 2014. Zájemci o kurzy keramiky se mohou začít
hlásit osobně nebo telefonicky na podatelně Obecního úřa-

du Sobotín tel. 583 23 71 55, 776 757 693. Ze seznamu se
utvoří skupinky po deseti osobách a rozvrh kurzů tak, aby
bylo možné dílnu využívat co nejefektivněji. Před začátkem
provozu proběhne společná schůzka všech zájemců, kteří se
dohodnou na jim vyhovujících termínech.
Tyto informace jsou nyní všeobecné. Aby tento projekt
začal fungovat, potřebuje zájem občanů.
Oslovuji zájemce všech věkových kategorií, ženy i muže,
aby zvážili nabízenou možnost jak využít volný čas. Název
projektu vypovídá vše: „ TVOŘIVOU PRACÍ KE KOMUNIKACI A SBLÍŽENÍ OBČANŮ VŠECH VĚKOVÝCH
SKUPIN“ – zařízení keramické dílny.

Oprava márnice v Sobotíně

Márnice u kostela sv. Vavřince

V minulých třech letech byly opraveny tři strany hřbitovní
zdi, která je vedena společně s márnicí jako památka. Jelikož i budova márnice je v havarijním stavu - narušena statika a na několika místech praskliny, obec bude žádat o dotaci
na opravu márnice v rámci programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014, program
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji.

Instalace měřičů rychlosti

V obci Sobotín byly nainstalovány další dva prvky na zvýšení bezpečnosti – snížení rychlosti. Jedná se o 2 ks měřičů
rychlosti. Jeden měřič rychlosti je umístěn při vjezdu do
obce směr od Vernířovic na Štětínově. Druhý měřič je
instalován při vjezdu do obce ze směru od Rudoltic. Pro
oba dva měřiče byla vyřízena potřebná povolení včetně vyjádření příslušných orgánů dopravy. Pokud nemáme v obci
prozatím chodníky, je to začátek ke zvýšení bezpečnosti
v obci. Oba měřiče rychlosti byly financovány z obecního
rozpočtu.

Poděkování

a Ing. Lenkou Krobotovou, bytem Hrabenov 231, IČ:
759 90 725. Předmět díla je poradenské a administrativní zabezpečení organizace výběrového řízení na projekt
„Obnova parku u hrobky v Sobotíně – 1. etapa“. Celková
cena činí 26.000,-- Kč
- Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje uzavření kupní
smlouvy o koupi movité věci mezi obcí Sobotín, sídlo:
788 16 Sobotín č.p. 89, IČ: 00303348, DIČ CZ00303348,
jako kupující a společností Služby obce Sobotín s.r.o.
„v likvidaci“, sídlo: 788 16 Sobotín č.p. 89, IČ: 25855671,
DIČ: CZ25855671
- uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 14. 8.
2012 o koupi movitých věcí uzavřené mezi obcí Sobotín, sídlo: 788 16 Sobotín č.p. 89, IČ: 00303348, DIČ
CZ00303348, jako kupující a společností Služby obce
Sobotín s.r.o. „v likvidaci“, sídlo: 788 16 Sobotín č.p. 89,
IČ: 25855671, DIČ: CZ25855671, jako prodávající a pověřuje starostku obce jeho uzavřením.
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí:
- zprávu o plnění lesního hospodářského plánu za 1. pololetí 2013
- zprávu o podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzva č. 50., výzva OPŽP na projekt
„Energetické úspory víceúčelového objektu čp. 54 Sobotín“

Usnesení z 35. Zastupitelstva obce
Sobotín ze dne 22.10.2013

Historické onačení obce z let 1938-1945

Dne 4. prosince 2013 proběhl den otevřených dveří v Muzeu silnic ve Vikýřovicích. Je zde otevřena expozice k historii rodiny Kleinů v našem regionu, mimo jiné i ze Sobotína. Jedním z vystavených předmětů je i cedule, kterou měl
doma na zahradě pan Vladimír Tejkal, Sobotín 29. Byl si
vědom toho, že se jedná o vzácnou historickou věc. Byla
jsem požádána o návštěvu a zhlédnutí daného předmětu.
Domluvili jsme se, že bude zajištěn převoz do muzea za
účelem, aby odborníci zjistili, o jaký historický exponát se
jedná. Cedule byla dopravena do Muzea silnic, kde proběhla
rekonstrukce směřující k záchraně exponátu. Nyní ji mohou
uvidět návštěvníci právě ve jmenovaném muzeu. Za věnování historického předmětu chci panu Vladimíru Tejkalovi
in memoriam jménem Obce Sobotín poděkovat.

Usnesení z 34. Zastupitelstva obce
Sobotín ze dne 10.9.2013

Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje:
- prodej pozemku p.č. 260/15 – ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 1510 m2 v k.ú. Klepáčov a náklady spojené s prodejem, manželům G. A E. H., oba bytem Petrov
nad Desnou, PSČ 788 16
- Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2013
- Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/2011 uzavřené dne
2. 2. 2011. Předmětem je navýšení ceny o 30.250,-- Kč
včetně DPH. Ostatní text zůstane beze změny
- uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Sobotín, Sobotín 89, PSČ 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348

Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje:
- rozpočtovou změnu č. 4/2013
- podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Ministerstva
životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR na LII. výzvu, Prioritní osa 4, oblast
podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady na akci
„Kompostárna v Sobotíně“
- vynaložit z rozpočtu obce potřebnou částku na dofinancování akce „Kompostárna v Sobotíně“
- podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava márnice v Sobotíně“ v rámci programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014, program
Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji
- dofinancování potřebné částky z rozpočtu obce Sobotín
v roce 2014 na akci „Oprava márnice v Sobotíně“, v rámci programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2014, program Obnova kulturních
památek v Olomouckém kraji
- vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Oprava márnice v Sobotíně“
- zadávací podmínky pro obeslání do soutěže – výzvy více
zájemcům o předložení nabídky na dodavatele stavby
„Oprava márnice v Sobotíně“
- rozdělovník pro obeslání firem do soutěže na dodavatele
stavby „Oprava márnice v Sobotíně“ dle níže uvedeného
rozdělovníku
EKOZIS spol.s.r.o., Na Křtaltě 98/21, Zábřeh, 789 01
SAN-JV, s.r.o., Lidická 56, Šumperk, 787 01
SANOL, spol.s.r.o., Blanická 388/6, Olomouc, 772 00
POHL INVEST s.r.o., Skalička 2178/40, Zábřeh, 789 01
JAN & CO spol.s.r.o., Komenského 593, Postřelmov, 789 69
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- záměr prodeje bytů (jednotek) v budově č.p. 133 v části
obce Rudoltice s podíly na společných částech uvedené
budovy a na pozemku parc. St. č. 164 – zastavěná plocha
položka
1
2
3
4
5
6

bytová
jednotka
133/1
133/2
133/3
133/4
133/5
133/6

výměra podlahové plochy bytu
/výměra příslušenství
bytu
21,01 m2 / 3,60 m2
21,01 m2 / 3,60 m2
54,19 m2 / 7,33 m2
54,19 m2 / 4,29 m2
54,19 m2 / 4,29 m2
54,19 m2 / 8,25 m2

a nádvoří, vše v obci Sobotín, katastrálním území Rudoltice u Sobotína

podíl na společných
částech budovy č. p. 133
53/625
53/625
53/250
126/625
126/625
269/1250

- výběrovou komisi ve složení všech členů zastupitelstva
obce Sobotín
- uzavření Výpůjční smlouvy mezi půjčitelem obcí Sobotín, zastoupené starostkou obce Ivetou Fojtíkovou, se
sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ 00303348 a výpůjčitelem Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou
organizací, zastoupenou Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace, pověření ve věcech smluvních Mgr.
Alenou Turkovou, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích,
se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc, IČ 70960399,
DIČ CZ70960399. Výpůjční smlouva bude uzavřena na
dobu určitou od 01.12.2013 do 31.12.2015
- volí zástupkyní Obce Sobotín ve valné hromadě Honebního společenstva Sobotín starostku Ivetu Fojtíkovou,
datum nar. 15.8.1963, aby Obec Sobotín zastupovala, vykonávala veškeré úkony, kterých bude zapotřebí, včetně
výkonu hlasovacího práva. Zároveň tuto deleguje k zastupování Obce Sobotín na všech valných hromadách
uvedené společnosti
- volí zástupcem Obce Sobotín ve valné hromadě Honebního společenstva Sobotín místostarostu Bc. Kamila Talpu, datum nar. 04.10.1973, aby Obec Sobotín zastupoval,
vykonával veškeré úkony, kterých bude zapotřebí, včetně výkonu hlasovacího práva. Zároveň tohoto deleguje
k zastupování Obce Sobotín na všech valných hromadách
uvedené společnosti, a to v případě, že tuto povinnost nebude moci vykonávat starostka
- ukončení vyplácení finančních prostředků z položek
v příjmové části 1351 a 1355 pro rok 2013
- uzavření Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře pro lesy Obce Sobotín, mezi Ing. Janem
Doubravou, bytem Sobotín, PSČ 788 16 a obcí Sobotín,
se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ 00303348, a to na
dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2014
- schvaluje omezující, zavazující a sankční podmínky
bezúplatného převodu p.p.č. 1561 v k.ú. Sobotín, které
jsou obsaženy v Čl. III. Smlouvy o bezúplatném převodu
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, IČ 697 97 111 do vlastnictví obce
Sobotín, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ 00303348
- opravu rekreačních chatek obce Sobotín (Rudoltice)
v celkové výši do 40.000,--Kč (včetně DPH)

podíl na pozemku
parc. St. č.
164
53/625
53/625
53/250
126/625
126/625
269/1250

cena
za pozemek
v Kč
1.340,-1.340,-3.350,-3.190,-3.190,-3.400,--

cena za byt,
vč.
příslušenství
v Kč
94.830,-94.830,-235.590,-225.940,-225.940,-238.520,--

celková
cena
v Kč
96.170,-96.170,-238.940,-229.130,229.130,-241.920,--

Zastupitelstvo obce Sobotín bere na
vědomí:

- zprávu o průběhu likvidace společnosti Služby obce Sobotín s.r.o. „v likvidaci“.
- Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí vyřazení majetku z evidence obce Sobotín na základě prodeje níže
uvedeného majetku
- Avie 1M91668
poř. cena 101 880,- Kč
inv.č. 2012-11
- Mulčovač MN 2000
poř. cena 4 020,- Kč
inv.č. 2012- zprávu odborného lesního hospodáře o hospodaření v lesích Obce Sobotín za III. kvartál 2013.

informace
obecního úřadu
OTEVÍRACÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU SOBOTÍN
MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Pondělí: 23.12.2013
8.00 - 11.00 hod

12.00 - 15.00 hod

Úterý: 24.12. – pátek: 27.12.2013
		
ZAVŘENO
Pondělí: 30.12.2013
8.00 – 11.00 hod
12.00 - 15.00 hod
Úterý: 31.12.2013

ZAVŘENO

Středa: 1.1.2014

ZAVŘENO

Čtvrtek: 2.1.2014
7.00 - 11.00 hod

12.00 - 15.00 hod

Pátek: 3.1.2014

ZAVŘENO

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY
Pondělí: 23.12.2013 – středa: 1.1.2014
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ZAVŘENO

Rozpočet obce Sobotín na rok 2014

§3399

Příjmová část rozpočtu na rok 2014
§/položka

Název

§3429

2014

§3612

příjmy

P o l . 1111 Sdílené daně Sobotín – příjmy
1113
z FÚ
1121,1211
Poplatek za likvidaci komunál.
Pol.1340
odpadu
Pol.1341
Poplatek ze psů

§3631

10500

§3632

600

§3639

19

§3639

Pol.1342

Poplatek za rekreační pobyt

40

§3639

Pol.1345

Poplatek z ubytovací kapacity

10

§3722

Pol.1355

Odvod z loterií apod. her
Odvod výtěžku z výherních hracích automatů
Správní poplatky

300

§3745

100

§4357

10
700

§5512

§ 1042

Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery ze
stát.rozpočtu
Příjmy z pronájmu pozemků
Podpora ostat. produkčních činností - les
Chatky Rudoltice – ubytování

§ 3612

Bytové hospodářství

§ 3632

Pohřebnictví
Komunální služby a územ.rozvoj – prodej pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů – tříděný odpad
Domovy – DPS – příjem z nájemného
Činnost místní správy-příjmy
z poskytování služeb a výrobků
Činnost místní správy- přijaté
sankční platby
Činnost místní správy - příjmy
z úroků
Činnost místní správy -splátka
dle smlouvy SENIOR o.s.Sobotín
Zůstatek na BÚ

Pol.1351
Pol.1361
Pol.1511
Pol.4112
§ 1019
§ 1032

§3639
§ 3722
§ 4357
§ 6171
§6171
§6171
§6171
Pol.8115

Celkem

§6112

219

§6171

18

§6171

1800

§ 6171

70

§6171

Činnost místní správy
Činnost místní správy - pronájem
pozemků
činnost místní správy - splátky
úvěru + úroky za Avii
Činnost místní správy – rezerva

§2142

Ubytování – chatky Rudoltice

550
2

Celkem

název

100
350

3500
900
150
1100
300
1000
4126
36
234
2347
50
18800

60000,00

SENIOR Sobo2
tín,o.s.

poplatky na zajištění aktivit pro veřejnost, zejména pro
děti: ohňostroj, domácí zabijačka, pohádkový výlet

50000,00

TJ Omega Sobo3
tín, o.s.

poplatky na startovné, nákup výstroje pro jezdce a koně

20000,00

50

Tj Sdružení
4 chovatelů a přátel
koní

poplatky na startovné, nákup výstroje pro jezdce a koně

20000,00

3000

5 TJ Sokol Sobotín

poplatky za turnaje hráčů, provozní výdaje rganizace

10000,00

18800

Spolek pro děti a
6
mládež Sobotín

zakoupení koberce do jídelny, kde kde jsou realizovány
veškeré společenské a zájmové aktivity pro děti a veřejnost

9000,00

7 ČZS Sobotín

poplatky na zajištění velikonoční výstavy, na zájezdy
organizace

18000,00

2014

8 SDH Sobotín

poplatky za pohonné hmoty, školení, zakoupení altánu,
nákup dresů pro členy

30000,00

tis.Kč

Schola Viva
9
Šumperk

poplatky na žáky obce Sobotín

6000,00

náklady na provoz a pohonné hmoty služebních vozidel
v souvislosti se zajišťování regionálních služeb občanům

5000,00
5000,00

č
1

11

ZŠ – vývařovna Sobotín
Činnost knihovnická – příspěvek,
náklady knihovny
Ostatní záležitosti kultury – kronika, noviny
Zachování a obnova nár.histor.
hodnot - příspěvek

350

§3326

50

nákup sportovního vybavení klubu,poplatky na provoz a
činnost organizace

§3141
§3319

200

SK Petrovoddíl kopané

617

§3114

50

Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo poskytnutí dotací z herních automatů
v roce 2013 v celkové výši 307.000,- Kč níže vybraným organizacím:

1

Základní škola Sobotín

§2221

400

schválená
částka

§3113

§2219

650

použití dotace

§2242

§2212

100

Poskytnutí dotací z rozpočtu obce Sobotín v roce 2013

150

Výdaje
Podpora ostat.produkčních činností - les
Místní komunikace - silnice
Ostatní záležitostí místních komunikací – oprava zastávky
Provoz veřejné silniční dopravy –
autobusy
Provoz veřejné železniční dopravy

§1032

300

200

Výdajová část rozpočtu na rok 2014
§/položka

Ostatní záležitosti kultury-dohody
o poskytnutí příspěvku
Ostatní zájmová činnost – příspěvky na kulturu
Bytové hospodářství- náklady,úvěr,úrok
Veřejné osvětlení – záloha na el.energii, opravy VO
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj - prac. z ÚP + ostatní
Komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků
Komunální služby a územní rozvoj - projekty - žádosti o dotace
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domovy - DPS
SDH Sobotín - provoz SDH,oprava zbrojnice
Zastupitelstva obcí

1400

organizace žadatel

10 Charita Šumperk

350

11

Armáda spásy
Šumperk

náklady na provoz Azylového domu - služby lidem v
nouzi

60

12

Myslivecké sdružení Vikýřovice

náklady na nájem honidby

10000,00

260

Obnova kulturní13
ho dědictví

členský příspěvek obce Sobotín na kulturní akce organizace, vydávání časopisu“Podesní“

6000,00

149

14 Ženy Sobotín

zakoupení koberce do třídy ve „staré škole“ na činnosti s
dětmi a na cvičení žen, nákup výtvarného materiálu, pomůcek a hraček pro děti do 3 let, zájezd pro děti do zoo
Lešná – 2 autobusy

30000,00

Obč.sdružení pěs15 titelé a chovatelé
příspěvek na kulturní a společenské akce pro veřejnost
Vernířovice

35

16

80

Římskokat.farnost
17
Sobotín

6

18
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Myslivecké sdružení Sobotín

Hospic Sv.Kopeček Olomouc

10000,00

poplatky na nájem honidby, el.energii, školení, pohonné
hmoty

10000,00

příspěvky na občerstvení na oslavy svátku sv.Vavřince,
balíčky Mikulášskou nadílku pro děti

6000,00

poplatky na činnost organizace

2000,00

Zpráva o činnosti finančního výboru

V souvislosti s nastávajícími koncem kalendářního roku
2013, Vás chceme po půlroce, opět ve stručnosti informovat
o činnosti FV.
Finanční výbor se zabýval záležitostmi, které byly doporučeny k projednání zastupitelům obce:
• Odprodejem bytových jednotek v Rudolticích č.p. 133 –
ve spolupráci s bytovou komisí
• Zhotovením informativních tabulí o obci – ve spolupráci
s cestovním ruchem
• Zakoupením keramické pece
• Modernizací vybavenosti obecních bytů č.p.220, a to ve
spolupráci s bytovou komisí. Na základě požadavků nájemníků a odborných posudků o nefunkčnosti stávajícího
vybavení, doporučil FV požadované vybavení zakoupit.
Další požadavky nájemníků budou postupně realizovány
v souladu s rozpočtem pro rok 2014
• Přípravou rozpočtu pro rok 2014
• Přidělováním dotací organizacím na základě předložených požadavků
• Hospodařením a činností ZŠ a MŠ SOÚD
• Přípravou podkladů pro vyhlášení dotačních titulů
• Opravou hrobky
• Opravou chatek v Rudolticích
• Odprodejem MŠ Koťátka
• Likvidací s.r.o.
• Čerpáním rozpočtu obce - rozpočtové změny
• Kontrolou čerpání dotací přidělených organizacím v souvislosti se zásadami
• Kontrolou plnění závazků dlužníků vůči obci – na základě nastavených pravidel a splátkových kalendářů.
Zároveň bychom také chtěli všem občanům naší obce popřát krásné a pohodové vánoční svátky v kruhu svých blízkých, hodně zdraví, lásky, spokojenosti, radosti, ale také
optimismu a načerpání sil do nastávajícího roku 2014.
Přeje FV

INFORMACE FINANČNÍHO
VÝBORU K PŘIDĚLOVÁNÍ DOTACÍ
ORGANIZACÍM

Pro upřesnění předkládá FV informace k přidělování dotací z rozpočtu obce Sobotín (z loterií a herních automatů)
v roce 2014:
Leden 2014:
Žádosti o předělení dotací musí být předloženy na
předepsaném tiskopise v souladu se „Zásadami“ (tiskopisy
jsou na webu obce)
Žádosti musí být doručeny na podatelnu obce Sobotín
nejpozději do 30.1.2014 do 15,00 hodin.
Únor 2014:
Projednání jednotlivých žádostí ve FV a návrhy na přidělení
finančních příspěvků v návaznosti na rozpočet obce.
Doporučení rozdělení finančních příspěvků jednotlivým
žadatelům bude následně předloženo k projednání zastupitelům.
Schválení žádostí zastupitelstvem obce, zveřejnění na stránkách obce a v obecních novinách.
Žadatelům o přidělení finančních příspěvků bude zasláno
vyrozumění.

PLÁN VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTEV OBCE SOBOTÍN
18. února 2014 v 17 hodin
29. dubna 2014 v 17 hodin
24. června 2014 v 17 hodin
V případě potřeby bude svoláno zastupitelstvo
v mezidobí mezi plánovanými zasedáními

Vítání občánků

Ve čtvrtek, dne 16. ledna 2014 v 16.00 hod, se v zasedací
místnosti Obecního úřadu Sobotín bude konat slavnostní
zápis a přivítání nově narozených dětí do života.
Pozvánky na „Vítání občánků“ budou rodičům zaslány včas.

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K prosinci 2013 je zaregistrováno 277 občanů.

Možnost uzavření Dohody na
prohrnování sněhu

Z důvodu rozšíření nabízených služeb ze strany obce nabízíme občanům možnost sjednat dohodu na úklid sněhu
z komunikací, které nejsou v majetku obce Sobotín. Předmětem této dohody je zajištění zimní údržby, prohrnutí traktorem, na pozemcích, které jsou v majetku objednatele. Možnost
sjednání dohody probíhá na Obecním úřadě Sobotín / ceny za
prohrnování: New Holland 580,-Kč/h, Traktor 540,-Kč/h/

Čím topíme ?

Počasí nám ukázalo opět svoji chladnou tvář a tím i nutnost
vytápět naše domovy. K vytápění se však nevyužívají vždy
kvalitní paliva. Spalováním „nestandardních“ paliv sami
sobě vytváříme ovzduší, které vytváří místy stav „nedýchatelna“. Pokusme se to změnit k lepšímu.

Mikulášká nadílka

Dne 5. prosince 2013 proběhla v tělocvičně ZŠ Sobotín
Mikulášká besídka. Přišlo více jak 100 dětí s doprovodem.
Návštěvníci mohli shlédnout krásný kulturní program, který
byl připraven žáky Základní školy a mateřské školy údolí
Desné – pracoviště Sobotín. Pro děti byly připraveny aktivity, nadílka a dětský raut , který připravila firma La bomba.
Poděkování patří pedagogům, kteří s dětmi připravili program, provozním zaměstnancům školy a obecního úřadu,
panu Václavskému- Autodoprava Petrov za sponzorský dar
zeleniny a ovoce.Dále děkujeme sobotínským zahrádkářkám za výrobu překrásných perníčků a všem, kteří pomáhali
při organizaci a zajištění občerstvení na besídce.
OÚ -

Zimní údržba komunikací –
parkování na komunikacích

Žádáme majitele dopravních prostředků (osobní a nákladní
auta, bagry…), aby nestavěli vozidla na silnicích, a to s ohledem na možnost provádění zimní údržby.
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TANEČNÍ PRO VŠECHNY

východních
legiích.
V Rudolticích byl tento pomník – zvonice –
odhalen 2. září 1923
(rekonstrukce byla provedena v srpnu 2012).
V Sobotíně je pomník
vysvěcen od 20. května 1934. Rovněž na
Klepáčově byl pomník
odhalen a vysvěcen
29. června 1938. Torzo
pomníku bylo na Klepáčově objeveno v korytu
Klepáčovského potoka.

Chcete se vrátit o pár let zpět?
Chcete sladit svůj pohyb s hudbou?
Chcete se příjemně naladit a zapomenout na každodenní shon?
Chcete prožít plesovou sezonu s patřičným nadhledem?
Pak čtěte naši nabídku!
V šesti dvouhodinových a jedné prodloužené čtyřhodinové
lekci se můžete nechat vést hudbou a tanečním mistrem
pane Hrubým.
KDY: od 13. ledna 2014 každé pondělí od 19 hodin
KDE: v prostorách školní tělocvičny
Cena kurzu se stanoví dle počtu účastníků, maximálně však
450,-- Kč na osobu. Kurzu se mohou účastnit i jednotlivci.
Zájemci se mohou hlásit do 8. ledna 2014 na podatelně
Obecního úřadu Sobotín – tel. č. 583 237 151 nebo na tel. č.
776 757 693
OÚ – kk
Památník obětem světové války

DRAKIÁDA

Děkujeme všem dospělým, kteří dne 4. listopadu 2013 doprovodili své děti – vnuky a vnučky, na kopec Čapák, kde
se za příznivého počasí pouštěli draci. Tato akce byla ještě
obohacena „o hledání pokladu“. Děti sledovaly vytyčenou
trasu, která je dovedla k místu, kde na ně čekal „poklad“
ve formě sladkostí. Sladkosti přišly vhod všem dětem.
Vzhledem k poměrně početné účasti dětí a jejich doprovodu
považujeme tuto akci za vydařenou. Do budoucna plánujeme pro děti a jejich doprovod další zábavné akce.
				
OÚ – kk

Dopravní obslužnost – spoj 930201 71

Na základě rozhodnutí soukromého provozovatele ARRIVA
MORAVA, oblast Nový Jičín došlo ke zrušení autobusového
spoje č. 930201 71 (odjezd ze Šumperka v 17,45 hodin).
Tento předmětný dálkový autobusový spoj byl soukromým
dopravce zrušen bez náhrady s odůvodněním, že spoj je velice prodělečný. Obec se pokusila toto rozhodnutí zvrátit, ale
obce mohou pouze dávat připomínky jen k základní dopravní obslužnosti, kterou dotují. O provozu dálkových linek
bez dotací si každý dopravce rozhoduje sám. Což v tomto
případě je.
Na začátku příštího roku bude vyvoláno opětovné jednání
s ARRIVOU MORAVA a koordinátorem KIDSOK k možné
náhradě či doplnění zrušeného autobusového spoje. Jednou
z variant je také doplnění autobusového spoje od vlakového
spojení tj. propojení dopravní obslužnosti do Rudoltic. Prvotní kroky již byly započaty a o případných změnách autobusových spojů budou občané informováni.

Uctění památky válečných veteránů

Dne 11. listopadu 2013 byl položením kytice uctěn starostkou obce k památníku obětem světové války 1914 – 1918
u kostela sv. Vavřince v Sobotíně. V České republice se Den
veteránů slaví od roku 1999. Datum 11. listopadu 2013
připomíná podpis příměří mezi Německem a Francií v roce
1918, kterým fakticky skončila první světová válka. Pamětním Dnem padlých byl ve Francii připomínán jedenáctý
listopad až o rok později a tato tradice se rozšířila po celé
Evropě, včetně meziválečného Československa. V těchto
letech jsou v jednotlivých městech a vesnicích zhotovovány nejen pamětní desky, ale i pomníky, které připomínají
hrdinství vojáků, bojujících za Rakousko – Uhersko a ve

Termín svozu komunálního odpadu
mezi svátky:
SILVESTR 31. 12. 2013

Termíny svozů komunálního
odpadu na I. pololetí 2014:

leden 2014		
únor 2014		
březen 2014		
duben 2014		
květen 2014		
červen 2014		

14. 1.
11. 2.
11. 3.
8. 4.
6. 5.
3. 6.

28.1.
25.2.
25.3.
22.4.
20.5.
17.6.

Termíny svozů plastového odpadu
na I. pololetí 2014:

leden 2014
2.1.
16.1.
30.1.
únor 2014		
13.2.
27.2.
březen 2014		
13.3.
27.3.
duben 2014		
10.4.
24.4.
květen 2014		
7.5.
22.5.
červen 2014		
5.6.
19.6.
Komunální odpad pro rok 2014 se bude vyvážet v lichém
týdnu v úterý a plastový odpad se bude vyvážet v lichém
týdnu ve čtvrtek.
Termín úhrady poplatku na I. pololetí 2014 (250,-- Kč/osoba) je stanoven dle OZV č. 3/2012 do 31. ledna 2014.
Připomínáme:
Od 1. ledna 2014 se ruší známky na popelnice. V prvním týdnu roku 2014 budou rozeslány poštovní poukázky
k úhradě, kde bude uvedena částka, číslo bankovního účtu
obce Sobotín a variabilní symbol domácnosti. Každý se
může rozhodnout, jakým způsobem poplatek za svoz komunálního odpadu zaplatí. Jsou tyto možnosti:
• platba bankovním převodem – je nezbytné zadat správný
variabilní symbol, v opačném případě nelze platbu dohledat
• platba poštovní poukázkou
• platba v hotovosti na přepážce Obecního úřadu Sobotín,
kancelář č. 208 – JAK TOMU BYLO DOPOSUD
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Cena vody pro rok 2014

ZE ŽIVOTA zájmových
organizací z naší obce

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jakožto vlastník
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, společně se
společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., jakožto provozovatelem vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu, oznamují výši ceny vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a ceny služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné).
Po 1. lednu 2014 zůstávají v platnosti následující ceny:
A ) voda pitná dodávaná přímým odběratelům - vodné:
34,00 Kč + 15% DPH, tj. 39,10 Kč/m3
B ) voda odpadní odváděná - stočné:
34,52 Kč + 15% DPH, tj. 39,70 Kč/m3
Ing. Libor Dostál
předseda představenstva
VHZ Šumperk, a.s.

Klub paní a dívek při ČZS Sobotín
existuje již 20 let

Ing. Radim Jirout, MBA
generální ředitel ŠPVS, a.s.

Tříkrálová sbírka

Dle místních zvyklostí proběhne Tříkrálová sbírka 2014 od 3. ledna do 12. ledna 2014. Tříkrálová
sbírka proběhne v Sobotíně 4. ledna 2014. Koledníci budou mít zapečetěné pokladničky, které budou po
ukončení koledování, za přítomnosti pracovníka OU
Sobotín, otevřeny. Těšit se můžete na tradiční koledy. 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. Bližší informace
o výsledcích sbírky v naší obci naleznete na www.
sumperk.charita.cz
Charita Šumperk

Klub paní a dívek na Dolte Sobotín

Dne 28. listopadu 2013 uspořádal Klub paní a dívek při
ČZS Sobotín přátelské posezení na téma: „Pečeme a smažíme z brambor“. Téměř dvacet žen si připravilo skutečné
vybrané bramborové pochoutky. K ochutnání byly připraveny bramboráky a různé druhy placiček, šátečky plněné
tvarohem nebo mákem. Zajímavé byly bramborové klobásy,
různé pomazánky a bramborové trojhránky. Příjemný večer
rychle uběhl a již se těšíme na další setkání. Poděkování patří nejen ženám, které vše připravily, ale i vedení hotelu Dolte
Sobotín, který nám připravil příjemné prostředí.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS

Pozvánka

Město Šumperk a Střední zdravotnická škola v Šumperku vás, obyvatele okresu Šumperk, zvou na setkání civilní
ochrany ZDRAVOTNICKÁ PRVNÍ POMOC pro veřejnost.
Nechceme brát, např. vstupné. Naším přáním je osvěžit paměť, zažehnout ohníčky v očích a sdělit informace k situacím, u kterých mnohým tečou slzy, ale od smíchu to není.
Zkuste si poznačit do kalendáře:
• Čtvrtek 13. února, 16.00 – 18.00, Šumperk, Střední zdravotnická škola, CO
• Čtvrtek 20. února, 16.00 – 18.00, Šumperk, Střední zdravotnická škola, CO
• Čtvrtek 27. února, 16.00 – 18.00, Šumperk, Střední zdravotnická škola, CO
• Čtvrtek 6. března, 16.00 – 18.00, Šumperk, Střední zdravotnická škola, CO
Pokud někdo přijde jen jednou i tak přispěje k příjemnému
začátku roku 2014.
Na setkání se těší
Ing. Jiří Skrbek
bezpečnostní rada,Město Šumperk,nám.Míru 1, 787 01
Šumperk,tel.: 583 388 508
mobil: 606 702 272,e-mail: jiri.skrbek@sumperk.cz,
web: www.sumperk.cz, ID datové schránky: 8bqb4gk

Vánoční posezení při svíčkách
oslavilo 15 let

Tradiční posezení při svíčkách má u Českého zahrádkářského svazu Sobotín dlouholetou tradici. První posezení bylo v roce 1998. Již patnácté setkání se uskutečnilo
15. prosince 2013 v jídelně Hotelu Dolte Sobotín. Všech-

Vánoční posezení při svíčkách
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ny přítomné a starostku obce paní Ivetu Fojtíkovou přivítala
předsedkyně ČZS Sobotín Zdeňka Tejkalová. V krátkém
projevu poděkovala všem, kteří se podíleli na tradiční vánoční výzdobě a na tombole připravené ve vánočním duchu. Zhodnotila akce uskutečněné v letošním roce a pozvala zahrádkáře na akce, které jsou připraveny pro rok 2014.
Přítomní byli nadšeni programem, který pod vedením paní
učitelky Mgr. Jany Cekrové předvedly děti z místní školy.
Vánoční koledy, básničky a říkanky navodily příjemnou
atmosféru, která účastníkům připomněla jejich mládí a rodinnou vánoční pohodu.
Po občerstvení, které připravil kolektiv Hotelu Dolte Sobotín, následovala tradiční tombola. Letošní posezení při svíčkách se opět vydařilo. Poděkování patří nejen paní předsedkyni Zdeňce Tejkalové, ale i celému výboru ČZS Sobotín,
který setkání připravil.
Členové ČZS Sobotín

SDH Sobotín 2013

Rok 2013 se blíží ke svému konci a je tu čas zhodnotit
práci sboru v uplynulém roce. Jako každý rok, tak i letos
jsme měli opět napilno. Rok 2013 pro nás začal obnovou
techniky. Nového kabátu se dočkal náš stařičký dopravní
automobil, který jsme nechali z kraje dubna nastříkat u firmy Renault Auto Kubíček. V květnu proběhl tradiční sběr
železa v naší obci. Podařilo se nashromáždit velké množství železného šrotu. Tímto bychom chtěli spoluobčanům
poděkovat za jejich ochotu a každý kousek železa, který
nám věnovali.
V červenci jsme uspořádali soutěž na domácí půdě, která
byla po dlouhé době zařazena do seriálu Velké ceny Holba
Cupu v kategorii Veteránů. S účastí jsme byli spokojeni,
jelikož se k nám celkem sjelo zhruba 30 družstev. Naše
družstva, jak je již na domácí soutěži zvykem, „vyhořela“.
Veteráni se po ne příliš vydařeném výkonu umístili až na
4. Příčce. Muži neplatným pokusem skončili v poli poražených. V průběhu přestávky se svými požárními útoky
představila obě družstva našich mladých hasičů.
Částečné rekonstrukce se dočkala i naše zbrojnice, která
podstoupila drobné kosmetické úpravy. Jednou z mnoha
úprav byla instalace nových rolovacích garážových vrat
místo stávajících železných. Dále byla zhotovena drenáž
okolo celé hasičské zbrojnice. Během roku proběhla renovace šatny pro výjezdovou jednotku sboru. Jednotka
podstoupila plánovaná školení pod vedením příslušníka
HZS Olomouckého kraje stanice Šumperk a patrona sboru
Ing. Ondřeje Stryka. Tímto mu děkujeme. Poslední školení
proběhne 22. prosince na základně HZS v Šumperku. Na
těchto školeních se členové zásahové jednotky učí poskytovat první pomoc, pracovat s technikou, zvyšují si své odbornosti a seznamují se s legislativou.
Požární sport - muži
Letošní sezóna požárního sportu z pohledů mužů byla na
rozdíl od toho minulého úspěšnější, co se týká výkonů
a výsledků. Každopádně i tak nedopadla podle našeho očekávaní. Opět se nám nepodařilo vybojovat umístění v TOP15,
které by nám zajistilo pořádání Velké Ceny pro příští rok.
Letos jsme se zúčastnili více jak třiceti závodů. Náš nejlepší
dosažený čas byl ze soutěže v Lesnici, kde jsme si doběhli
časem 15:15s (LP: 14:93s) pro krásné 3. místo. Tento čas je

Muži SDH Sobotín

zároveň nejlepší i za posledních \d let. Tedy od dob, kdy starší
generaci vystřídala mladší. Chtěli bychom poděkovat našemu družstvu, jmenovitě: Luboši Polanskému, Milanovi
Hrachovickému, Martinovi Fojtíkovi, Pavlu Kunradovi,
Michalovi Michutovi, Jiřímu Fojtíkovi, Ondřeji Krčovi,
Miroslavu Zadinovi a Alešovi Dorňákovi, za jejich snahu.
Kluci se rok od roku zlepšují a doufají, že příští rok Velkou
cenu vybojují zpět do Sobotína.
Veteráni:

Družstvo veteránů Sobotína

Veteráni, to je jiná báseň. Po celou sezónu podávali stabilní výkony. I když nevyhráli ani jeden ze závodů, vždy se
umístili na předních příčkách, což jim ve výsledku stačilo na celkové třetí místo v seriálu Holba Cupu pro rok
2013. Toto umístění jim také zajistilo účast na finále mistrů, které pro tento rok pořádal Pavlov, a to 7. září 2013. Do
Pavlova se sjela absolutní špička v kategoriích mužů, žen
a veteránů. V poslední uvedené kategorii soutěžilo sedm
nejlepších družstev. Po dvoukolovém útoku, kdy se první
útok běžel s překážkami a druhý klasicky bez překážek, se
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Přijďte ochutnat předvánoční
kotlíkovou zelňačku

po sečtení obou časů naše družstvo umístilo na 4. Místě.
Tímto završilo svojí úspěšnou sezónu. Děkujeme celému
družstvu veteránů, které soutěžilo v sestavě: Martin Vlček, Jiří Linhart, Lukáš Braxatoris, Robert Sámel, Lubomír Vrážel, Miroslav Krč, Jiří Csölle, Stanislav John
a manažer Zdeněk Měrka.
Sečteno, podtrženo! I pro příští rok se Velká Cena Holba
Cupu v kategorii Veteránů bude konat na domácí půdě
dne 26. července 2014.
Mladí hasiči:

Zabijačku provedli Pavel Kunrad a řezník Miloš Doskošil

Nejmladší hasiči

V dubnu tohoto roku jsme se rozhodli věnovat mládeži. Tím
jsou myšleny děti ve věku od \d -10 let. Nábor jsme dělali
na místní základní škole. Přihlásilo se nám 21 děti. Počet
dětí se stále měnil a nakonec nám jich zůstalo 16. S dětmi
jsme začali nacvičovat požární útok hned po seznámení
s prostředím a věcmi, se kterými budou zacházet. Ze začátku se dětem moc nevedlo, ale postupem času a trpělivosti vedoucích Jiřího Fojtíka, Jany Churavé a dalších členů
sboru se děti začaly hodně zlepšovat. Nakonec pod vedením dosahovaly vynikajících výsledku a několik soutěží se
jim povedlo vyhrát. Do budoucna máme v požárním sportu
nakročeno velmi pěkně. Nyní v zimním období se děti připravuji na jarní sezonu. Čeká je „tvrdá dřina“. Musí na sobě
pracovat, aby se na jaře mohly podívat na nějaké soutěže.
V zimním období se jich moc nekoná, ale trénovat se musí.
Proto přejme naším dětem hodně štěstí a mnoho úspěchů.
Závěrečná rekapitulace aktivit jak sboru, tak zásahové jednotky obce proběhne na výroční valné hromadě, která se
koná 11. ledna 2014.

Senior o.s. se uskutečnila 16. listopadu 2013 v areálu U Pařeza zabijačka, která měla úspěch. Na 250 účastníků zkonzumovalo nejenom výrobky 90 kilogramů vážícího čuníka, ale
i 160 porcí 5 druhů gulášů a zabijačkových pochoutek.
• Zkonzumovalo se 550 zákusků, popíjela se žlutá limonáda a pro dospělé byla připravena tradiční becherovka
a dva druhy pivních kvasnicových speciálů. K dostání
bylo kvalitní sudové víno a dostatečné množství pamlsků, které si návštěvníci mohli zakoupit.
• Vrcholem sobotního odpoledne bylo odhalení sobotínského stromu lásky a tajemství.
• Večer se uskutečnil zkušební ročník lampionového průvodu, který měl mezi dětmi úspěch.
Dne 23. prosince 2013 od 16.00 hodin ve Sportovním
areálu SENIOR vaření a soutěž o nejlepší vánoční kotlíkovou zelňačku (zatím se přihlásily 4 týmy, ostatní případní zájemci s mohou přihlásit u pana Miroslava Krče).
K navození vánočního klidu a pohody se všechny zelňačky
na závěr rozdají. Nabízet se budou také pro zahřátí svařená
vína, punč, čaj a grog.

Výstup na Čapí vrch s tradičním
předsilvestrovským ohňostrojem

Připravujeme tradiční výstup na „Čapí vrch“, který proběhne 28. prosince 2013 po 20 hodině. Doufáme, že se
na našem kopci sejdeme v co největším počtu a společně
se rozloučíme s rokem 2013.
SENIOR Sobotín, o.s. přeje všem spoluobčanům krásné
a klidné vánoční svátky a stejný klid a pohodu v celém
roce 2014.
SENIOR o.s. Sobotín

Lampiónový průvod z Klepáčova do
Rudoltic se opět vydařil

Sbor dobrovolných hasičů Sobotín, děkuje všem spoluobčanům za podporu v roce 2013 a přeje příjemné prožití
svátků vánočních a šťastný nový rok 2014.
SDH Sobotín

Další ročník lampiónového průvodu se vydařil
na výbornou.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Stanislavu Moťkovi, že nám opět poskytl autobus, panu
Milanu Holubcovi za kulturní vložku, manželům
Bartáčkovým za jejich výborné koblížky a chle–9–

bíčky v cukrárně, manželům Skoumalovým za
občerstvení ve „Stodole u Jaryna“, dále Hloškům
a Machusům st. za potřebný doping při dlouhé
cestě a nakonec všem účastníkům, kteří lampiónový průvod „přežili“. Letos jsme dosáhli rekord
60 osob. Věřím, že se to všem líbilo a budeme se
těšit na příští rok!!!
Tereza Machusová
Účastníci lampiónového pochodu z Klepáčova do Rudoltic

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Vážení rodiče, milé děti,
k blížícím se vánočním svátkům bychom Vám chtěli popřát
hodně štěstí, zdraví a radosti v novém roce 2014.
Pro mnoho dětí z obce Sobotín bude tento rok velkým mezníkem v jejich životě – v září 2014 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 23. ledna 2014 v rapotínské a sobotínské škole v době od 13,00 – 17,00 hod. V tomto termínu
můžete také 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.

Ze života MŠ Beruška

Pro školní rok 2013/2014 je kapacita MŠ plně obsazena.
Do MŠ docházejí děti z Petrova, Sobotína, Vernířovic, Vikýřovic a dokonce i ze Šumperka. Snažíme se, aby se děti
ve školce cítily dobře a chodily do školky rády. Vedeme děti
k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole
i v rodině, učit se spolupracovat a tolerovat druhé. Pro děti,
ale i rodiče máme připraveno spoustu akcí. Na každý měsíc
připravujeme tvořivé odpoledne. V říjnu si děti se svými rodiči dělaly „odlitek dětské ručky“. Odlitky se zdařily a my
jsme, pro velký zájem, odpoledne opakovaly ještě jednou.

Amálie Sokolová s maminkou

V dalším odpoledni děti s rodiči vyráběly lucerničky a zároveň si vyzkoušely, jestli opravdu svítí a všichni společně šli
na průvod světýlek. Počasí nám nepřálo, ale s trochou štěstí
vše dobře dopadlo.
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Anna Šilarová s maminkou

V každém oddělení mají děti opravdové kuchyňky, ve kterých připravují různé dobroty.
Tentokrát pekly listová kolečka s jablky, posypané skořicovým cukrem a rozinkami. To se jim to povedlo! Pro maminky nakreslily recept a zkoušely péct i doma.

Dětem v rámci dopoledne nabízíme kroužky - angličtinu, pěvecký, předškoláka, Metodu dobrého startu, keramiku a jedenkrát za měsíc odpoledne keramiku s rodiči. Děti z pěveckého kroužku chodívají na „Vítání malých občánků“. Letos
jsme přivítali občánky v Petrově a Vernířovicích. Naše MŠ
se zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“ a zúčastnily
jsme se v rapotínské knihovně besedy se spisovatelem M. Š.
Srazilem, který děti seznámil se svou knihou „Pohádky do
postýlky“a spisovatelkou Alenou Kastnerovou-“O líné babičce“. Další akce školky se spoustou fotografií naleznete na
webových stránkách školy www.skolydesna.cz.
„Hodiny a budíčky natahují ručičky“ bylo téma, kde se
děti seznamovaly s časovými pojmy ve spojení s činnostmi, které v danou dobu provádějí. Seznámily se s různými
druhy hodin, hodinek, budíků a vydaly se na pohádkovou
cestu s hodinovou ručičkou. Vyráběly budíky z CD, slaného těsta a za odměnu jely do šumperského muzea na výstavu hodin. Při té příležitosti shlédly i výstavu betlémů.
Jak ten čas letí a už jsou tu Vánoce. Pro rodiče připravujeme společné tvoření, kde budou s dětmi vyrábět svícínky,
vánoční dekorace, andílky. Děti budou zdobit stromeček,
samozřejmě nebude chybět pečení a určitě si zaslouží vánoční nadílku u stromečku.

Pečeme
Návštěva muzea v Šumperku

Mimo jiné chodíme s dětmi na různá divadelní představení
nebo jezdí divadla k nám. Také pořádáme vzdělávací besedy.

Zleva: Matyáš Ondráček,Daniel Pavelka, Ester Zálešáková a Veronika Machusová

Všem dětem a jejich rodičům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2014 hodně zdraví.
Kolektiv MŠ Beruška
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Naše děti vyhrály!!!

Úspěch třeťáků v halové kopané

Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se konal v tělocvičně v Rapotíně Turnaj ředitelky školy ZŠ a MŠ Údolí Desná v halové
kopané, vypsaný pro žáky 1., 2. a 3.třídy. Celkem se sešlo
\d týmů. Z naší sobotínské školy se zúčastnilo smíšené družstvo 1. a 2. třídy a družstvo 3. třídy.
Naši třeťáci nastoupili ve složení:
Daniel Gajdošík, Samuel Jankowski, Filip Chmelař, Václav
Merta, Adriana Nosálová, Petra Procházková, Tereza Čížová, Zdenka Didiová, Lea Libichová a Kateřina Libichová.
Prošli celým turnajem bez porážky a zaslouženě vyhráli.
HURÁ! HURÁ! HURÁ!
Mgr.Jana Mertová

Papírová mánie sobotínské školy
pokračuje

Naši žáci opět nenechali společnost SITA CZ na pochybách
o tom, kdo dokáže sehnat nejvíce starého papíru. Od září
do listopadu se nám s pomocí sobotínských občanů podařilo
shromáždit téměř 11 tun starého papíru. Více než 100kg
přineslo 24 žáků.
ZŠ Sobotín v soutěži o nejlepší školu Olomouckého kraje
již počtvrté zvítězila!!!!!
Všem děkujeme za pomoc.
Nejlepší sběrači:
umísJméno
tění

ročník

září

listopad

celkem

1.

Klára Šofrová

5.

268

104

372

2.

Bára Kalivodová

2.

87

249

336

3.

Samuel Jankowski

2.

282

52

334

4.

Tereza Kachtíková

2.

154

157

311

5.

Veronika Pavelková

5.

296

14

310

6.

Jakub Vaňatka

5.

306

0

306

7.

Josef Korytář

2.

180

116

296

8.

Kateřina Aiglová

5.

242

40

282

9.

Tomáš Troják

5.

215

38

253

10.

Patrik John

4.

0

233

233

11.

Petra Procházková

3.

179

34

213

12.

Nikola Töröková

5.

162

47

209

13.

Martin Bartošík

5.

135

65

200

14.

Lucie Valentová

1.

104

85

189

15.

Kristýna Havlíčková

4.

128

50

178

16.

Filip Ondráček

5.

177

177

17.

Petra Bendová

5.

120

52

172

17.

Martina Bendová

2.

120

52

172

19.

Jiří Segeč

4.

91

80

171

20.

Simona Töröková

4.

117

47

164

21.

Kamila Töröková

1.

101

47

148

22.

Hana Popelková

2.

141

0

141

23.

Anna Hamříková

4.

109

28

137

24.

Ladislav Pakr

5.

0

110

110

Pasování prvňáčků

Prvňáci ze Sobotína při pasování na čtenáře

Pasování prvňáčků na čtenáře letos proběhlo 14. prosince
2013 v kulturním domě v Rapotíně. Děti předvedly svým
rodičům krátké vystoupení. Přesvědčily všechny přítomné, že písmenka z živé abecedy už znají, a že rozhodně
mohou dostat Slabikář. Předala jim ho paní učitelka, byly
slavnostně pasovány panem starostou Rapotína, dostaly
dárečky od sdružení rodičů a slavnostní večer byl u konce.
Sladkou tečkou na závěr byla čokoládová fontána.
Mgr. Marcela Navrátilová

Vystupujeme pro veřejnost

Naše děti z 1. třídy pod vedením paní učitelky Marcely Navrátilové vystoupily s něžným hudebním pásmem na
posezení pro seniory 29. listopadu 2013 ve Vernířovicích.

Čertovské vystoupení na Mikulášské besídce
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Čtvrťáci a páťáci společně s Martinou Chlandovou připravili
Malý mikulášský muzikál, který prezentovali na Mikulášské
besídce v pátek 6. prosince 2013.
Mgr. Jana Cekrová nacvičila se svými žáky nádherné pásmo vánočních písní, které děti předvedly v neděli 15. prosince členům ČSZ na penzionu Dolte. Těsně před Vánoci
jím také potěšily seniory v Diakonii.

Fotbalový turnaj

zvuků, hmatu a třeba vůní, kde chybí obrazy každodenního
života.
Děti si zahrály zvukové i hmatové pexeso, poslechly si mluvící počítač i telefon a dokonce zkusily, jaké to je, hmatem
číst Braillovo slepecké písmo. Poznaly, jak je těžké pro nevidomého si třeba nalít sklenici vody…
Seznámení, byť letmé, s tímto pro nás „jiným světem“, otevřelo každému z nás nový pohled na svět, v němž všichni
společně žijeme. Díky za to!
Mgr.Jana Mertová

Zdravé zuby

Turnaj v minikopané

Ve čtvrtek 28. listopadu 2013 se 12 vybraných fotbalistů ze sobotínské školy vypravilo na turnaj v minikopané do
Rapotína. Z turnaje, kterého se kromě našich žáků zúčastnili také dvě družstva chlapců z Rapotína, žáci z Vikýřovic
a Loučné nad Desnou, si naši borci přivezli krásné bronzové medaile a pohár za 3. místo. Gratulujeme.
Mgr. Livia Uhmannová

Návštěva v jiném světě

Kontrola čištění zubů

Dne 8. listopadu 2013 nás navštívily dvě studentky 5. ročníku zubního lékařství Univerzity Palackého v Olomouci s programem Dentalalarm. Žáci v něm byli seznámeni
s metodou správného čištění zubů a prezentací Zdravé zuby.
Děti shlédly několik ukázek videí, např. jak vypadá správně
vyčištěný chrup, kaz na zubech, zubní plak apod. Poté si
děti samy vyzkoušely, jak si v daný den dobře vyčistily zuby
pomocí nanesení speciálního roztoku fialové barvy. V následujících několika vteřinách zjistily, zda mají na zubech po
ranním čištění stále zubní povlak. Studentky žákům jednotlivě ukázaly, jak si zoubky pečlivě čistit každý den, aby se
plak již nadále na zubech nevyskytoval.
Mgr. Romana Kukulová

Ekoprogram – „Sedlařina,
to je dřina“

Návštěva v jiném světě

Jako každý rok proběhla i letos u nás ve škole sbírka Bílá
pastelka, kterou realizují pracovníci SONS ČR (Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR).
Přijali jsme jejich pozvání, abychom se s dětmi přijeli podívat na Den otevřených dveří na jejich pracoviště do Šumperka, pořádaný 13. listopadu 2013.
Vydali jsme se tam s žáky 2., 3. a 4. třídy. Všichni jsme si vyzkoušeli, jaké to je ve světě tmy, kde s orientujeme pomocí

V říjnu a listopadu děti naší školy navštívily Ekoprogram
„Sedlařina, to je dřina – Život na statku“ na Vile Doris
v Šumperku, kde na ně čekala spousta zábavných otázek
a úkolů. Děti byly rozděleny na dvě skupiny – ovečky a koníci. Na své opuštěné farmy si musely opatřit nějaká zvířátka a zemědělské zařízení. Každá skupina si vybírala otázky
obodované dle obtížnosti. Za splněné úkoly děti sbíraly do
pytlíčků fazolky. Po celou dobu byly velmi nadšené a veškeré úkoly plnily s velkým nasazením. Poté se vydaly na farmářský trh, kde si za nasbírané fazolky společně nakoupily
zvířátka a zemědělské stroje. Své farmy si všechny skupinky
zařídily velmi pěkně.
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ček zaujalo pletení z pedigu, které zájemkyně učila paní
Ludmila Krčová. Protože je to technika náročnější, dohodli
jsme se, že uděláme ještě „kurs“ tvoření z pedigu.

Návštěva knihovny v Rapotíně

Sv. Mikuláš v Sobotíně

Návštěva knihovny v Rapotíně

V pátek 1. listopadu 2013 navštívili žáci druhého a třetího
ročníku ZŠ Sobotín Obecní knihovnu v KKC Rapotín.
Paní Lenka Drechslerová DiS přichystala pro žáky velmi
poučnou besedu „Jak se rodí knížka“. Žáci se zde velmi
zajímavou cestou dozvěděli, jak přichází na svět kniha.
Mgr. Jana Cekrová

Školní družina očekávala bohatou
nadílku

Také děti ve školní družině se chystaly na Mikuláše a vánoční svátky. Navlékaly sladké čertovské korále,vyráběly různé
čertíky a na Mikulášskou besídku si vlastnoručně udělaly
masku čerta. Vánoční svátky jsme přivítali koledami a zářícím stromečkem. Pro své milé děti vyrobily přáníčka,a drobné dárečky. V pátek 20. prosince 2013 čeká pro všechny
družinové děti čeká bohatá nadílka.
Jitka Ničová

Svatý Mikuláš v kostele sv. Vavřince Sobotín

V neděli 8. 12.2013 jsme měli možnost v kostele sv.Vavřince
nahlédnout do života sv. Mikuláše. V kostele, kde byly letos
převážně menší děti, nám děvčata Áďa Lišková ze Sobotína,
Eliška Juříková z Rudoltic, Katka Aiglová s Míšou Prečovou z Vernířovic, jáhen Petr Sovadina a O. Milan Palkovič
zahráli scénku ze života zchudlého šlechtice a jeho dcer,
které neměly na věno. Scénka byla zahrána s chutí, všichni
herci rozehráli naplno své herecké umění a když Mikuláš
hodil do pokoje dcerám těžké vaky s dary, ukázaly dcery, že
se umějí rozdělit a značnou část nechaly pro děti v kostele.
Ovšem děti dáreček od Mikuláše nedostaly zadarmo, musely o něm něco povědět nebo něco zazpívat či zarecitovat.
A hlavně potom poděkovat.

Sedmikrásek

FARNOST SOBOTÍN
Farnost Sobotín přeje všem občanům
Sobotína požehnané svátky vánoční, radost,
odpočinek a pokoj v duši.

Tvořivá předvánoční dílna

Vánoční dílna (30. listopadu 2013) nás navodila do nálady
očekávání vánoc, kdy zejména výrobou adventních věnců
se čtyřmi svícemi jsme si připomněli čtyři týdny, které nás
dělí od vánoc. Kromě adventních věnců a svícnů či přání-

Předvánoční dílna

Práce v Sedmikrásku
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Sedmikrásek zve všechny děti od dvou do šesti roků na pravidelná setkávání, kde se učíme pomáhat, vidět, potřebují
druzí, umět se rozdělit a rozumět přírodě. Přitom malujeme,
slepujeme a tvoříme.
Scházíme se každé úterý od pěti do šesti hodin na faře
v Sobotíně. Děti jste srdečně zvány i s maminkami, tatínky
či babičkami nebo dědečky.

Půlnoční mše svatá
úterý 24. 12. 2013 ve 20 hodin

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky
a hodně zdraví v novém roce přejí
Zahrádkáři Sobotín
TJ SOKOL Sobotín přeje všem příznivcům sportu, svým
členům a občanům Vánoce plné spokojenosti a pohody a do
Nového roku 2014 dobré zdraví, hodně štěstí a sportovních
zážitků.
VV TJ Sokol Sobotín

Příjemné prožití vánočních svátků,hodně štěstí a

Pořad vánočních bohoslužeb

Štědrý den – úterý 24. 12. 2013
14.00 – 16.00 - otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma,
bude možnost odnést si domů betlémské světlo
20.00 – půlnoční mše svatá bude zahájena již ve 20 hodin
Slavnost Narození Páně – středa 25. 12. 2013
11.15 – mše svatá
14.00 – 16.00 - otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma
Svátek sv. Štěpána - čtvrtek 26. 12. 2013
11.15 – mše svatá
Svátek Svaté rodiny - neděle 29. 12. 2013
11.15 - mše svatá, obnova manželských slibů
Silvestr – úterý 31. 12.2013
16.30 - adorace
Slavnost Matky Boží (Nový rok) – středa 1. 1. 2014
11.15 – mše svatá
udělování sv. nemocných
Sobota 4. 1. 2014
Tříkrálová sbírka
2. neděle po Narození Páně – neděle 5. 1. 2014
11.15 – mše svatá
Svátek Křtu Páně – neděle 12. 1. 2014
11.15 – mše svatá

Vernířovice

Štědrý den – pondělí 24. 12. 2013
19. 00 – Mše svatá „půlnoční“
Od vánoc do velikonoc bohoslužby nebudou

zdraví v novém roce,přeje všem
zákazníkům
Smíšené zboží,Sobotín č.100
Marie Popelková a Ilona Měštánková

prodám
štěně Německého ovčáka – fenka –
odběr od 21.12.2013 tel: 774 530650

Prodej dřevěných briket 3,-Kč/kg
tel: 775252104
Hampl, Rudoltice

Přejeme, štěstí, zdraví……
Přejeme všem občanům Sobotína pěkné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví a spokojenosti v nastávajícím
roce 2014.
Obyvatelé DPS Sobotín a Vladimíra Všetečková

Řeznictví Procházka Petrov nad Desnou

Krásné Vánoce plné dárků, radosti, lásky a splnění všech
přání v nastávajícím roce přeje
MUDr Alan Všetečka
Přejeme klidné, šťastné a provoněné Vánoce a v Novém
roce hodně zdraví, štěstí a lásky
Řeznictví Procházka

přijímá objednávky na Vánoce.
Na 23. prosince 2013 bude krájený domácí
šunkový salám, šunka, debrecínka…
Rovněž lze objednat domácí uzené, klobásy,
tlačenku, české maso. Je možný dovoz masa
zdarma každý pátek mezi 14 – 17 hodinou.
Objednávky na tel. čísle 737 368 950.

Přejeme prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů přeje v roce 2014
Zdeňka Strnadová, Kadeřnictví Petrov nad Desnou
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Za přízeň děkuje řezník Procházka.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování
Děkuji všem mým přátelům a známým, Českému
zahrádkářskému svazu a také Sociální a bytové komisi
OÚ Sobotín za milé přání k mému životnímu jubileu.
I když v Sobotíně už fakticky nebydlím, pořád ho mám
ve svém srdíčku.
Schlingerová Věra
Děkujeme manželům Szapovalovým, starostovi Ing. Vaníčkovi
a dobrovolným hasičům Petrov
nad Desnou za založení finanční
sbírky pro Sofinku Mikuškovou,
která byla určena na pomoc při náročné léčbě akutní lymfoblastické
leukémie. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat všem, kteří
nám finančně přispěli v tak těžkém období života. Bohužel i po transplantaci kostní dřeně svůj velký boj Sofinka dne 12. dubna 2013 prohrála.
Ještě jednou velké díky všem.
Rodiče Jiří a Renáta Mikuškovi.

Blahopřání
Naše velké blahopřání naší mamince,
hodně smíchu, radosti, pevné zdraví do stovky.
Dne 5. ledna 2014 oslaví krásných 80 let
paní Alžběta Zadinová
ze Sobotína.
Vše nejlepší přejí tvoje dcery s rodinami,
vnoučata i pravnoučata.

Ať Tě stále každý den provází štěstí
a zdraví jen.
Málo smutku, žádnou zlost,
kamarádů pořád dost.
Stálý úsměv na tváři
ať život Tvůj prozáří.

Dne 17. prosince 2013 oslavil
šedesáté narozeniny pan
Zdeněk Tesař
ze Sobotína.
To vše a mnohem víc přejí
manželka Lida, Zdenka a Iveta s rodinami.

Vzpomínáme
Dne 19. ledna 2014 to bude rok,
co nás opustil náš
tatínek a dědeček
Jan Kachtík ze Sobotína.
S láskou a úctou vzpomínají syn
s rodinou, dcera s Denisou a Alena
s Jiřím.
Miloval jsem vás všechny, chtěl
jsem s vámi žít, vzpomínejte na mně, já nechtěl odejít.
„Kdo v srdcích žije – neumírá.“
František Hrubín

Dne 28. prosince 2013 uplyne již 20 let
od úmrtí našeho táty a dědy
pana Antonína Učně
ze Sobotína.
S láskou a úctou vzpomíná syn Antonín,
dcera Anna a vnoučata Jana, Antonín
a Jiří s rodinou.
Za Tvoji lásku, tatínku náš zlatý,
za všechny Tvoje velké oběti,
buď štědrou k Tobě ruka Boží svatá,
toť poslední vroucí přání od manželky a od dětí.

Dne 20. ledna 2014
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
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.
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chvilka postát a Tiše vzpomínat.

Dne 23. prosince 2013 uplynulo 16 let
od úmrtí našeho tatínka, dědečka
pana Františka Zavadilíka ze Sobotína.
Za vzpomínku děkují
dcera a vnoučata.
Čas plyne jak řeky proud,
který nám nedá zapomenout
na drahé rodiče,
kteří by se dožili
99 let dne 3. ledna 2014
pan František Zavadilík
a 12. ledna 2014 by se dožila 93 let
paní Anežka Zavadilíková ze Sobotína.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.
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