obecní Číslo 5 – říjen – 2019

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
od posledního vydání obecních novin uplynuly
2 měsíce, během kterých došlo k řadě událostí v obci.
V měsíci září probíhaly práce na úklidu po kalamitě
v parku u hrobky. V září a říjnu byly provedeny na několika místech opravy úseků místních komunikacích.

Poničené dopravní značky u Obecního úřadu

V obci došlo 2 krát k případům vandalismu. Jednalo
se o případy vytrhání, vyvrácení a poničení dopravních
značek v úseku od křižovatky u Krobotů po obecní
úřad a převrácení popelnic a velkoobjemových kontejnerů. „Řádění vandalů“ pokračovalo i na soukromém
majetku, kdy v uličce u bývalé prodejny Domino došlo
k vytrhání a poškození plotu. Případy vandalství byly
nahlášeny na policii.

Dotace na stavbu splaškové
kanalizace

Obci Sobotín byla přiznána od Olomouckého
kraje dotace na výstavu stavby splaškové kanalizace
– 2. etapy ve výši 1.700.000,- Kč. Přípravy pro zahájení stavby probíhaly v měsíci říjnu 2019 včetně zahájení. Jedná se vybudování cca 1.200 m hlavního řadu
včetně odboček pro napojení jednotlivých objektů na
trase, což je více jak 20 staveb.

Den otevřených dveří
v Mauzoleu Kleinů

V neděli 29. září 2019 proběhl od 10–16 hodin den
otevřených dveří na hrobce, kde si návštěvníci mohli
prohlédnout nejen samotnou památku, ale také fotografie z 1. etapy, z 1. části II. etapy oprav a z kalamity
v parku.

Den otevřených dveří

V letošním roce prošlo branou parku více jak
700 návštěvníků. Na dobrovolném příspěvku do pokladničky se vybralo 10.875,- Kč. Peníze byly uloženy na transparentní účet. Nyní činí celková částka
37.462,- Kč. Další pokladnička byla umístěna v hotelu Červenohorské sedlo, kde
bylo dne 17. 10. 2019
otevřeno a vybráno
3.797,- Kč. Rovněž
bude uloženo na transparentní účet.
V kapli hrobky byl
vystaven letos nově
železný kříž z „kleinovského“
železa,
který daroval obci
pan docent Bohumil
Teplý z Olomouce.
Náhrobní kříž ze železáren v Sobotíně

Bylo to poté, co v Olomouckém rozhlase proběhlo
vysílání o sobotínské hrobce.
Panu Bohumilu Teplému děkuji za tento dar. Železný kříž bude součástí kaple hrobky i v budoucnu.
Dále děkuji všem, kteří přispěli v rámci sbírky na záchranu této ojedinělé památky. Dále těm, kteří se podíleli na přípravě a celkovém průběhu dne otevřených dveří.

Dále obec Sobotín ve spolupráci s hasiči Sobotín bude
pořádat v pátek 27. 12. 2019 předsilvestrovský ohňostroj na Čápáku
Podrobněji o těchto akcích budete informování na
plakátech, webu obce, místním rozhlasem a SMS infokanálem.

Připravené akce do konce
kalendářního roku 2019

Obec Sobotín ve spolupráci s kulturní komisi připravuje tyto akce:
• středa 4. 12. 2019 – Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromu
• sobota 7. 12. 2019 adventní koncert v kostele v Sobotíně – skupina Halelujaband

Vzpomínka na Adventní koncert 15. 12. 2018 v kostele sv. Vavřince
v Sobotíně

informace obecního úřadu
VÝTAH USNESENÍ

Z 10. zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 9. 9. 2019 od 17:00 hodin
PŘIJATO:
•
Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Připomínky k zápisu
5. Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního
výboru
6. Rozpočtové opatření č. 17/2019
7. Rozpočtové opatření č. 18/2019
8. Žádost o dotaci z programu záchrany architektonického dědictví na rok 2020 – Mauzoleum
9. Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné 2018
10. Záměry prodeje nemovitostí
11. Nákup nemovitostí do vlastnictví obce
12. „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“
13. Veřejnoprávní smlouva na projednávání přestupků s Městem Šumperk
14. Kalamita parku u Mauzolea rodiny Kleinů
15. Organizační
16. Diskuze
17. Závěr
• změna programu z důvodu nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru, pana Talpy, a to tak,
že bod 5 v části Kontrola plnění usnesení se
přesouvá na další nejbližší zastupitelstvo obce.
• rozpočtové opatření č. 17/2019 ve výši
145.500,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 145.500,- Kč.
• rozpočtové opatření č. 18/2019 ve výdajové
části rozpočtu 2019.
§ 1032 podpora ostat. produkčních činností –
les 			
+ 700 000,- Kč
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•

•

•

•
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§ 3612 bytové hospodářství
- 700 000,- Kč
podání žádosti o dotaci z Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2020 z Ministerstva kultury ČR na akci „Rekonstrukce
Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 2. část
II. etapy“.
záměr prodeje pozemku p.č. 1558 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2
v k.ú. Sobotína za cenu 160 Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem.
záměr prodeje pozemků p.č. 1705 – trvalý travní
porost o výměře 2528 m2, p.č. 1706 – trvalý travní
porost o výměře 9261 m2 a p.č. 1711 – trvalý travní porost o výměře 3468 m2, vše v k.ú. Sobotín
za cenu 71 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
zakoupení části pozemku 642/1 - ostatní plocha, sportoviště označené dle GP č. 626143/2019 jako p.č. 642/3 – o výměře 255 m2
z vlastnictví TJ Sokol Sobotín – Petrov nad
Desnou, z.s., Sobotín 313, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ: 16626672, zastoupeného Janem
Jílkem, předsedou do vlastnictví Obce Sobotín,
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO:
00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem. Celková částka činí 51.000,- Kč
+ náklady spojené s prodejem. Hrazeno bude
z § 3639 pol. 6130.
rozpočtové opatření č. 19/2019.
§ 3322 pol. 5171 – zachování a obnova kult.
památek – opravy		
- 7.000,§ 3639, pol. 6130 – komunální služby nákup
pozemku			
+ 7.000,souhlasí se zahájením stavby „Sobotín – rozšíření
gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“ ihned
po přiznání dotace z Olomouckého kraje, nejpozději do 31. 10. 2019 dle schválené smlouvy o dílo.

•

•

uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků mezi Městem Šumperk, se sídlem
nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ 00303461
a obcí Sobotín, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 303348. Cena bude stanovena v paušální výši 36,- Kč na jednoho obyvatele/
rok (podle počtu obyvatel obce Sobotín k 01. 01.
předcházejícího roku dle údajů ČSÚ).
zmocnění v souladu s § 102 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů starostky obce
Sobotín k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše
1.250.000,- Kč v příjmové a výdajové části
rozpočtu v měsících září – říjen 2019. Jedná se
o finance z prodeje domu č.p. 16 Sobotín.

•
•
•

NEPŘIJATO:
• Uzavření Kupní smlouvy (viz. příloha důvodové zprávy) na zakoupení pozemků p.č. 1109 –
zahrada o výměře 1040 m2 a p.č. 1110 – trvalý
travní porost o výměře 76 m2, oba v k.ú. Sobotín od prodávajícího M. P., bytem Sobotín,
788 16 Petrov nad Desnou za cenu 670.000,- Kč
do vlastnictví kupující Obce Sobotín, Sobotín
54, 788 16, Petrov nad Desnou, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou. Vedlejšími účastníky Kupní smlouvy jsou Mgr. Michal Klusák,
advokát evidovaný v ČAK pod ev. č. 9745,
vykonávající advokacii jako společník Klusák
Advokátní Kancelář s.r.o., se sídlem V Jámě
699/1, 110 00 Praha 1, pobočka Na Hradbách
3213/1A, 787 01 Šumperk, IČ: 06685854 (Advokát) a společnost Real Lives s.r.o., Zámostní
1155/27, 710 00 Slezská Ostrava, IČ:07036639
zastoupená na základě plné moci Mgr. Michalem Klusákem (Zprostředkovatel).

VZATO NA VĚDOMÍ:
Zápis z 9. zasedání ZO Sobotín;
• Projednání celoročního hospodaření Svazku
obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku
obcí údolí Desné za rok 2018 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření SOÚD
za rok 2018 s výrokem a to bez výhrad;
• Informace ohledně zajištění likvidace kalamity v areálu parku u Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně;

Vítání občánků

Dne 3. října 2019 se v zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín uskutečnilo slavnostní vítání našich nej-

Rozpočtové opatření č. 15/2019;
Rozpočtové opatření č. 16/2019;
Informace starostky.

menších občánků narozených v uplynulém roce. Pozváno bylo celkem 12 novorozených děťátek společně
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se svými rodiči. Slavnostnímu aktu byli přítomni Iveta
Fojtíková – starostka obce, dále Renata Nosálová, Marie Popelková, Vladimíra Všetečková a Ludmila Kozáková za Sociální a bytovou komisi a v neposlední řadě
také kronikář obce – pan Miroslav Mikuláštík. Krásné
vystoupení nám předvedly děti z Mateřské školy Beruška s paní učitelkou Helenou Beňovou a s paní učitelkou Petrou Ondráčkovou, kterým patří naše velké
poděkování. Jak je již zvykem, zástupci obce věnovali
dětem finanční dar, polštářek s osuškou a bryndáčkem
s nápisem „Občánek Sobotína“, pamětní list a maminkám pěknou kytičku.
Do pamětní knihy byly zapsáni tito občánci: Gustav
Dohnal, Ema Faltusová, Vojtěch Florián, Filip Frank,
Jakub Horníček, Václav Káňa, Kateřina Klenotičová,
Jindřich Krkoška, Jiří Laštuvička, Dominik Patera, Šimon Stejskal a Jiří Vlček.
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví, spokojenost, lásku a samou radost.

Setkání seniorů při hudbě a víně

RETRO Vladimíra Valihracha se zpěvačkou Hankou
Matulovou. Všichni jsme se dobře bavili. Poděkování
patří Obci Sobotín za finanční zabezpečení a podporu
této akce a vedení resortu restaurace Josef za vstřícnost
při přípravě setkání a vzornou obsluhu. Všichni určitě
budou vzpomínat na pěkně strávené odpoledne.

Setkání seniorů v restauraci Josef dne 6. října 2019

V neděli 6. října 2019 se setkali senioři v zámeckém resortu v restauraci Josef v Sobotíně. Krátkým projevem všechny přítomné přivítala starostka obce paní
Iveta Fojtíková, která seznámila s programem dnešního setkání. Přítomni byli členové sociální komise obce
Sobotín. Se zájmem jsme zhlédli dokument o životě
a práci podnikatelské rodiny Kleinů. Bohaté občerstvení a příjemné prostředí bylo krásnou společenskou
událostí. K poslechu a tanci nám hrála hudba V + H

Výzva uživatelům hrobových míst
k uzavření nájemní smlouvy

Upozorňujeme všechny vlastníky hrobových míst na
pohřebišti v Sobotíně, kteří nemají uzavřenou smlouvu
o nájmu hrobového místa, a kteří nereagovali na výzvu
k jejímu uzavření, že počínaje dnem 01. 06. 2019 běží
roční lhůta, během níž musí každý vlastník náhrobku
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uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Pokud
vlastník náhrobku a ostatního hrobového zařízení se do
jednoho roku, tedy do 1. června 2020, o tyto věci nepřihlásí, zanikne jeho dosavadní užívací právo, a s těmito
věcmi bude naloženo jako s věcmi opuštěnými. Příslušné hrobové místo pak bude poskytnuto jinému nájemci.

Výlet do olomoucké ZOO

V neděli 22. září 2019 pořádala obec Sobotín zájezd pro děti do olomoucké ZOO. Odjížděli jsme
v 8 hodin ráno autobusem s 22 natěšenými dětmi včetně
jejich rodičů či prarodičů. Cesta utekla rychle, a co
nevidět jsme byli na místě. Po zakoupení vstupenek se
každý rozešel svým směrem a všichni měli možnost si
prohlídku zvířátek užít po svém. V olomoucké ZOO je
přes 400 druhů zvířat, takže jsme měli co dělat, abychom
si je stihli všechny prohlédnout. Počasí bylo nádherné
a procházka zoologickou zahradou byla velmi příjemná.
Děti mohly vidět i komentované krmení některých
zvířátek, což bylo velmi zajímavé. Avšak velkou radost
také měly z okolních hřišťátek, na kterých se do sytosti
„vyřádily“. Na závěr došlo k zakoupení malých dárečků
a k závěrečnému občerstvení. Pak už jen cesta domů,
která zase rychle utekla.
Výlet byl velmi vydařený a všichni byli spokojení.
Budeme se těšit zase napřesrok.

poštu, odešlete do Národního registru majitelů zvířat. Třetí kopie je vaše. Až nyní plní mikročip vašeho
psa funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa. Mikročip sám o sobě nemá vloženu žádnou
informaci vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání s databází poskytne všechny potřebné informace
veterinářům, nebo bezpečnostním složkám, jak vás
jako majitele ztraceného psa vyhledat a zkontaktovat.
Výhody čipování:
• zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
• lepší průkaznost identity psa
• snadnější monitoring chovu psů
• lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti
postihu za týrání zvířat
• umožnění kontroly psů při prodeji
• usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren
• snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve
většině evropských států již povinné čipování
psů platí)
Cena za čipování:
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi
120 až 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují 300–550 Kč.
Životnost čipů se odhaduje na 25 let.
Sankce za nedodržení:
Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat
v rozmezí od 20 do 100 tisíc Kč v závislosti na druhu
provinění.

Informace knihovny

Sobotínské děti navštívily ZOO v Olomouci

Připravte se na povinné čipování psů
od roku 2020

Dovolujeme si upozornit všechny vlastníky psů,
že od 1. 1. 2020 nastává povinnost majitelů pejsků
nechat každého psa označit elektronickým čipem.
Svého psa můžete očipovat již nyní. Jednoduše přivedete psa k veterináři, ten mu vpraví mikročip pod kůži na
krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš pes je načipován. Pečlivý veterinář poznačí číslo mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své
evidence psích pacientů. Dále je potřeba čip zaregistrovat
v Národním registru majitelů zvířat (www.narodniregistr.
cz/o-nas.php). Pokud to neuděláte, nebude možné vašeho
psa spojit s vašim jménem nebo telefonním číslem.
Jak získat zápis v registru:
Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě vyplňte, vlepte do každého jednu z nálepek s čárkovým
kódem čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail.
První kopii doručte na místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou
kopii poštou, nebo naskenovanou přes elektronickou

V rámci zkvalitnění služeb byly z polic knihovny odstraněny knihy málo čtené, nebo vůbec nečtené. Nyní je tedy výběr knih pro čtenáře přehlednější
a tím i jednodušší. Vyřazené knihy budou čtenářům
a široké veřejnosti nabídnuty ke koupi za 1,- Kč
a to v týdnu od 18. 11. 2019 do 21. 11. 2019 vždy od
15 do 17 hodin v zasedací místnosti OÚ.
V nabídce jsou zastoupeny všechny literární
žánry. Knihy o přírodě, sportu, zvířatech, dětská
literatura, literatura faktu, cestopisy i životopisy,
dále nabízíme detektivky, kriminálky, ženské
romány – tzv. baronetky a klasiku. Přijďte a vyberte si knihu za 1,- Kč!
TEN, KDO ČTE, ŽIJE S KAŽDOU NOVOU KNIHOU ŽIVOT NAVÍC, KDO NEČTE, MÁ JEN TEN
SVŮJ.

Pozvánka na práci s papírem

Zveme všechny paní a slečny (pány nevylučujeme), které se chtějí pobavit a něco nového se naučit.
Přijďte dne 13. 11. 2019 v 17 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu, kde pod vedením lektorky paní
Krausové budete vytvářet vystřihováním a skládáním
ORIGAMI a ART BOOK. Uvidíte, jaké krásné věci
dovedete v provedení 3D vykouzlit. S sebou nic nepotřebujete, potřebné věci pro vás budou zajištěny. Těšíme se na vaši návštěvu.
Obec Sobotín ve spolupráci s kulturní komisí
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Nádoby na komunální odpad
a bioodpad

Nádoby na komunální a bio odpad je nutno přistavovat den před svozem (například večer). V případě
nepřistavení nádob nebude garantován jejich vývoz!
Poslední vývoz hnědých bio nádob v tomto roce je naplánován na 19. listopadu.

Veřejné osvětlení a rozhlas

Prosíme občany, aby případné nefunkční veřejné
osvětlení, chrapot, přeslechy a nefunkčnost rozhlasu
nahlásili na Obecní úřad Sobotín. Děkujeme.

Reflexní prvky

Upozorňujeme občany, že opět nastává doba, kdy
se dny zkracují a nastává dříve tma. Bez reflexních
prvků jste za tmy velmi špatně viděni. Buďte prosím
obezřetní k sobě i svým blízkým. Nošením reflexních
prvků dáváte řidičům šanci vás včas uvidět.
BUĎTE VIDĚT, BUĎTE V BEZPEČÍ

na body, ovšem ani letos se jim nevyhnuly nepopulární neplatné pokusy. Svůj požární útok nedokončili 3x,
a to na okresním kole a Velké ceně v Bludově a Nemrlově. Naopak nejlépe se jim vedlo ve Štítech (6. místo)
a Bohuslavicích (8. místo).
Kromě Velkých cen Holba Cupu Šumperk, muži zavítali i na pohárovou soutěž do Janovic, která byla zařazená do Hasičské ligy Praděd (22. místo) a do Nové
Dědiny (11. místo). Také se zúčastnili dvou nočních
soutěží. Pro osmé místo si ve velké konkurenci družstev doběhli v Kožušanech-Tážalech (okres Olomouc)
a pro sedmnácté místo v Třeštině. Nejlepšího času na
3 hadice B dosáhli muži na soutěži v Nemili (19,81 s)
a na 2 hadice B v Bohuslavicích (15,70 s).
V celkovém umístění Velké ceny Holba Cupu okresu Šumperk se muži umístili na třináctém místě se
150 body. Tím si zajistili pořadatelství Velké ceny i pro
rok 2020.

Výjezdy JSDH Sobotín

Svoz bioodpadu 2019
(velké kontejnery – modré)

SDH sobotín
Sportovní činnost mužů v sezóně 2019
Družstvo mužů na noční soutěži v Třeštině

Jednotka v letošním roce vyjížděla k 25 událostem.
Všechny výjezdy a další informace a podrobný přehled k výjezdům naleznete na internetových stránkách
www.sdhsobotin.cz.
1. 24. 8. 2019 – Technická pomoc – likvidace
dvou sršních hnízd na půdě rodinného domu
2. 25. 8. 2019 – Spolupráce se složkami IZS – hledání ztracených turistů v bouřce na Skřítku
3. 26. 8. 2019 – Únik kapalin - únik oleje z nákladního auta na komunikaci
4. 11. 9. 2019 – Technická pomoc – likvidace vosího hnízda na dětském hřišti ve stromě ve výšce cca 10 metrů
5. 27. 9. 2019 – Dopravní nehoda silniční – nehoda osobního automobilu za motorestem Skřítek
6. 10. 10. 2019 – Technická pomoc – strom přes
komunikaci k místním chatkám
Jiří Fojtík, DiS.

ČZS Sobotín

Zahrádkáři ve Valticích

Družstvo mužů na noční soutěži v Třeštině

Celkem se družstvo mužů v letošní sezóně zúčastnilo 21 soutěží, z nichž se všechny kromě čtyř, konaly
na Šumpersku. Na všech velkých cenách muži dosáhli

Naplánovaný zájezd za poznáním, který byl určen
jak pro zahrádkáře, tak i pro zájemce z řad ostatních
občanů, byl stanoven na sobotu 31. 8. 2019.
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Zámek ve Valticích

Přestože ve stanovené době probíhala v našem okolí
spousta zajímavých a lákavých atrakcí, počet přihlášených zájemců byl velký. A tak jsme společně v určený den vycestovali na jižní Moravu do Valtic. Jak je
všem známo, dominantou Valtic je barokní zámek, který sloužil Lichtenštejnům jako „rodinný domek“, a to
až do r. 1945, než přešel do majetku státu. Prohlídka
21 místností tohoto překrásného zámku, jehož rokokové zařízení nám poskytlo dokonalou představu o tom,
jak žili bohatí šlechtici v 17. a 18. století, nám při odborném výkladu průvodkyně, velmi rychle uběhla.
V rozlehlém zámeckém areálu jsme také měli možnost navštívit zámecké nádvoří, kde probíhala přehlídka barokních kostýmů, výstavu kostýmů Marie
Terezie, vinné sklepy s ochutnávkou vín, bylinkovou
zahradu, včetně bylinkových produktů, čokoládovnu,
ale i kavárnu a okolní restaurace s bohatou nabídkou
občerstvení, které jsme si mohli vychutnat při poslechu
cimbálovky. Čas vyhrazený k prohlídkám nám tak při
slunném počasí a v příjemném prostředí velmi rychle
ubíhal. Sice trochu unaveni, ale se spoustou krásných
zážitků a dojmů jsme se vraceli k domovu.
O plynulou a bezpečnou cestu se opět postaral pan
Moťka, kterému patří velké poděkování nejen za zodpovědný přístup, ale také za jeho trpělivost, vstřícnost
a ochotu.
Poděkování patří také všem účastníkům zájezdu za
jejich dochvilnost a přesnost.
Pro další období připravujeme návštěvu divadla.
O přesném termínu, výběru představení a podmínkách
budete včas informováni prostřednictvím desítkářů.
Za výbor ČZS
Božena Pavelková, předsedkyně

komisař do Brna
a odtud v roce 1796
na stejnou pozici
do Krakova. Téhož
roku se stal jihlavským krajským hejtmanem, v roce 1797
poté
hejtmanem
znojemského kraje.
V roce 1799 byl povolán jako městský
hejtman do Vídně.
V roce 1801 se stal
radou u dvorského
policejního
úřadu.
V roce 1802 byl jme- Hrabě Mitrovský
nován tajným radou a místopředsedou dolnorakouské
vlády a poté v roce 1804 českého gubernia. Po roce
1806 odešel na vlastní žádost do výslužby (z politických důvodů, kvůli aféře Christiána Karla Andrého).
Roku 1815 se do veřejného života vrátil jako moravský
zemský hejtman a guvernér. Byl jedním ze spoluzakladatelů Františkova muzea v Brně, kterému věnoval
rozsáhlé mineralogické sbírky. Měl podíl i na rozšíření
stavovského archivu a zahájení vydávání ediční řady
CodexdiplomaticusMoraviae. Podpořil také vydávání
moravské topografie Řehoře Wolného. V Brně se zasloužil o vznik dnešních Denisových sadů, kde také
byl odhalen dosud stojící obelisk na počest císaře Františka I. Zasadil se také o povýšení lycea v Olomouci na
Františkovu univerzitu. Roku 1827 byl jmenován českým a rakouským dvorským kancléřem a prezidentem
dvorské studijní komise. Od roku 1830 až do své smrti
potom zastával úřad nejvyššího českého a prvního rakouského dvorského kancléře. Je pochován v rodinné
hrobce v Doubravníku. Vlastnil panství Loučná nad
Desnou, Moravec a Mitrov na Moravě.
V roce 1801 byl jmenován čestným občanem Vídně. Roku 1830 byl vyznamenán velkokřížem Leopoldova řádu, jehož se stal i kancléřem, roku 1836 mu byl
udělen Řád zlatého rouna.
Dne 13. března 1833 bylo vízmberské panství,
náležející náboženské matici, prodáno ve veřejné
dražbě. Koupil je tehdejší nejvyšší kancléř moravský a prezident c.k. dvorské studijní komise
za 216 050 zlatých. Zrušil panu Zvěřinovi nájemní
smlouvu poskytnutou pro vrchnostenské železárny
v Sobotíně a Petrovicích.

Historické zajímavosti
o naší obci
Historie železáren

Hrabě Antonín Bedřich Mitrovský z Mitrovic
a Nemyšle (20. května 1770 v Brně – zemřel 1. září
1842 ve Vídni).
Po studiích na Tereziánské akademii ve Vídni nastoupil v roce 1791 jako koncepční praktikant k české
dvorské kanceláři, odkud po roce přešel jako krajský

Sobotínské železárny kolem roku 1840
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V tomto roce začali bratři Kleinové stavět císařskou silnici (1839–1842) z Jablonného do Opavy. Hrabě Mitrovský prosadil, že cesta nevedla přes Dlouhou
Loučku a Sovinec do Rýmařova, ale byla budována
přes Šumperk, Sobotín, Smrčinu a Skřítek.Důvod byl
velmi prostý.Tato cesta poskytla rychlejší rozvoz zhotovených železářských výrobků.Přistoupil k okamžité
modernizaci železáren podle anglického vzoru.Opírá
se o rady jednoho z nejlepších železářských odborníků té doby, profesora polytechniky z Vídně, Františka
Xavera Riepla. V této době byla postavena válcovna na
kolejnice (Schienenwalzwerk).V Petrovicích,na místě
starého hamru,byla postavena továrna na výrobu železářských výrobků. V Rejhoticích byla zřízena další
válcovna na kolejnice. Došlo k přejmenování jednotlivých objektů jmény příbuzných.V Rejhoticích byly pojmenovány po jeho synovi na „Anton Fridrich“. Další
objekt byl v Sobotíně pojmenován jménem manželky
a dcery na „Leopoldinu huť (Leopoldienenhütte), kde
se válcovna nacházelase v prostoru Diakonie Sobotín
(nynější prádelna). Druhým objektem byla „Terezinina
huť“ (Terezienenhütte), která se nacházela v prostoru
dnešní „Turbíny“. Pojmenována byla na počest snachy
– hraběnky z Vrbna a Bruntálu.
Pro obsluhu nejmodernější technologie byli pozváni dělníci z Anglie, Belgie a Francie. Mnozí zde zůstali
a založili si vlastní rodiny. Zvyšující se výroba přinutila Mitrovského otvírat nová ložiska železné rudy a stará naleziště opět obnovovat.V roce 1831 bylo vyrobeno
5392 centýřů surového železa a 228 litého železa.O deset
let později bylo vyrobeno již 19 423 centýřů surového
a 9144 litého železa. Za krátkou dobu se železárny stávají
známými v celém Rakousku – Uhersku.Obchodníci nalézají cestu do Sobotína.Začíná se stavbou „Starého hotelu“
v Sobotíně (Zöptau) a zámku. Uprostřed této činnosti zastihla hraběte Mitrovského v roce 1842 smrt.
(Zdroj: Sobotín 650 let a internetové podklady).
Miroslav Mikuláštík

farnost sobotín

Římskokatolická
farnost Sobotín

Tříkrálová sbírka 2020

Koledování Tří králů přinášející radostnou zprávu o narození Ježíška, Božího
Syna, všem, které koledníci potkají a navštíví v jejich domovech … toto je hlavním
úmyslem Tříkrálové sbírky.
Chcete se i vy připojit k této tradiční sbírce, přinášet radost lidem kolem sebe, obzvláště těm opuštěným? Chcete touto formou pomoci starým, potřebným
a nemocným?
Chcete–li se zapojit a nabídnout svůj čas jako vedoucí skupinky, můžete sezkontaktovats Vaším knězem ve farnosti nebo přímo s Michaelou Stuchlou, tel:
739 002 792, mail: michaela.stuchla@sumperk.charita.cznebo Věrou Ponížilovou, tel: 734 796 139, mail:
vera.ponizilova@sumperk.charita.cznejlépe do 15. listopadu 2019.
Každá další nově vzniklá skupinka takumožní navštívit domácnosti, kde se ještě nekoledovalo nebo
pomůže s koledováním stávajícím tříkrálovým skupinkám.
Branná je například oblast, kde se nechodí vůbec.
Místní lidé se po skončení sbírky ptají, zda se koledovalo a je jim líto, že k nim Tři králové nedorazili.Proto
bychom bylyvelmi rády za novou skupinku koledníků
a vedoucího, která by se ujala koledování v Branné.
Žádáme také rodiče, jejichž děti by chtěly koledovat,
ať je přihlásí koordinátorce, místním asistentům,popř.
kněžím. Ani dětí není nikdy dost.
Pán Vám žehnej za každou pomoc.
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová,
koordinátorky Tříkrálové sbírky

Hravé odpoledne na faře

V
sobotu
7. září 2019 proběhl na faře již 4. ročník loučení s prázdninami pod názvem
Hravé odpoledne
na faře. Přestože
od rána pršelo, sešly se děti v hojném počtu. Akce
se odehrávala v ce-

vás zve na setkání

se svatým Mikulášem
v neděli 8.12.2019 v 15 hodin
do kostela sv.Vavřince

Marťa a Naty

–8–

Vlajka SOL

Maty přechodu na cihlách

lém prostoru fary, která poskytla dostatek prostoru pro
všechna soutěžní stanoviště. Každé dítě si po příchodu namalovalo šátek – svůj atribut a přesunulo se ke
stolečku, kde dostalo kartičku na zapisování výsledků
jednotlivých disciplín.
Po zahájení se děti rozběhly po celé faře, kde v jejích
zákoutích musely nejdřív stanoviště najít a pak bojovat

o co nejlepší výsledek. Soutěžilo se v několika kategoriích: dvouleté děti byly dvě, čtyřleté děti – těch bylo nejvíc – šest, předškoláci byli 2, prvňačky a druhačky byly
3, třeťáci a čtvrťáci byli 4, novopečené páťačky byly
2. V rámci recese si soutěžní disciplíny proběhl i jeden
středoškolák – doprovod jednoho z dětí. A jaké byly
disciplíny? Na stanovišti 1. si děti cvičily obratnost
prstů – měly za úkol co nejrychleji přeskládat sloupeček na sobě naskládaných plastových kelímků tak, aby
kelímek co byl nahoře se octnul dole.
Natomto stanovišti už byly naše pomocnice Marťa
a Naty. Ovšem soutěže setaké postupně zúčastnily. Na
dvojce dostaly děti 3 cihly a po nich se musely dopravit do cíle tak, že na dvou cihlách stály, třetí cihlu si
pokládaly před sebe a nesměly spadnout. V této disciplíně si cvičily rovnováhu. Bez dotknutí se proplést sítí
provazů byl další úkol tentokrát na koordinaci celého
těla (stanoviště 3).
Postřeh si cvičily, když chytaly do kyblíčku vodopád balónků (stanoviště 4) a na 5. stanovišti skákaly po
dráze sestavené z „květů tulipánů“ snožmo s různými
otočkami – procvičení pozornosti a fyzičky. Odpoledne završila tradiční bašta – špekáčky z trouby a nejodvážnější děti přespaly až do nedělního rána. Odpoledne
se přes nepřízeň počasí vydařilo a už se těším na další
ročník. Děkuji za finanční příspěvek obce Sobotín
a maminkám, které se velkou měrou podílely na
organizaci.
Za Spolek pro děti Dana Ponížilová

Křest svatý a biřmování

Římskokatolická farnost Sobotín a Velké Losiny
zahajují od měsíce listopadu přípravu na křest a biřmování
dospělých. Mnozí dospívající a dospělí neměli v dětství
či dospívání možnost přijmout tyto křesťanské svátosti,
které dříve v našem křesťanském národě byly obvyklé.
Dnes mnozí lidé teprve začínají objevovat duchovní
hodnoty a domnívají se, že křest je jen pro děti. Křest
je možno přijmout i v dospělosti. Svátost biřmování se
nazývá také svátost křesťanské dospělosti a je nutná
v případě, že někdo má být kmotrem u křtu. Zájemci
se mohou přihlásit co nejdříve na telefonním čísle
velkolosinské farnosti 583248333 nebo na e-mailovou
adresu favelkelosiny@ado.cz.

Žehnání hrobů

Římskokatolická farnost Sobotín zároveň, jako
každý rok na Památku zesnulých, zve na žehnání hrobů,
které proběhne v neděli 3. 11. 2019 po mši svaté ve
12.00 hod. Mše svatá za zesnulé sobotínské
rodáky proběhne v kostele sv. Vavřince jako obvykle
v neděli v 11.15 hod. Všichni, kdo chtějí společně
vzpomenout na svoje drahé zemřelé jsou srdečně zváni.

Adventní dílna

Anička na překážkové dráze

V sobotu 23. 11. 2019 ve 14 hod. zveme všechny
děti na faru na tradiční adventní dílnu. Budeme vyrábět
adventní věnce a další vánoční ozdoby našich příbytků.
Vezměte si s sebou korpusy a svíčky.
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ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Dopravní hřiště

První říjnový den vyrazily děti ze 4. třídy na dopravní hřiště do Mohelnice. Počasí nám přálo, a tak si
mohly vyzkoušet jízdu na kole podle pravidel silničního provozu.
Mgr. Marcela Navrátilová

DEN S LESY ČR

Jako každoročně, i letos, se naše škola zúčastnila
Dne s Lesy ČR, který proběhl 13. září 2019 v krásném
prostředí SVE Švagrov.
Děti si prošly část naučné stezky a cestou plnily na
stanovištích úkoly, které rozvíjely jejich ekologické cítění a také se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života
lesní zvěře.
Některá stanoviště byla zaměřena i na rozvoj obratnosti a spolupráci dětí při plnění zadaného úkolu.
Také zhlédly ukázku práce se dřevem, přímo na
místě jim povolaný pracovník ukázal výrobu ptačí
budky a poučil je o správném umístění na strom.
Mohly si prohlédnout řez včelím úlem a uvidět tak
chování a spolupráci mezi včelami.
Někteří dokonce rýžovaly polodrahokamy pod vedením zkušeného geologa a dozvěděly se zajímavosti
i z tohoto oboru.
Děvčata a kluci si vyzkoušeli také střelbu ze vzduchovky na terč, někteří byli velmi úspěšní.
Po pracovní části dopoledne jsme všichni dostali
opečený špekáček a výborný čaj.
Na závěr děti dostaly reflexní pásek nebo maličkost
se zvířecím motivem a na památku zelený sešit s logem LČR.
Celé dopoledne jsme si krásně užili a někteří dokonce během své cesty lesem nasbírali i houby!
Děkujeme za to!
Mgr. Jana Mertová

Výcvik na dopravním hřišti v Mohelnici

Planetárium Ostrava

Dne 25. září 2019 se všichni naši páťáci vydali na
dobrodružnou cestu vesmírem do ostravského planetária. Zde je čekal bohatý program a mohli si na vlastní
kůži vyzkoušet spoustu zajímavých činností spojených
s kosmem. Na cestě zpět se ještě zastavili v Hrabyni,
kde poznali Národní památník II. světové války. Měli
možnost si prohlédnout tehdejší bojovou techniku
a některé artefakty přímo z míst, kde probíhaly boje
Ostravsko-opavské operace.
Mgr. Kateřina Píšková

Návštěva planetária

Hravé dopoledne s pohádkou

Den s Lesy ČR na Švagrově

Ve čtvrtek 5. září 2019 proběhlo v prostorách naší
školy hravé dopoledne s pohádkou. Pro děti byl připraven pestrý program se spoustou soutěží, včetně opéká-
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Hravé dopoledne prvňáčků

Hravé dopoledne prvňáčků

ní. Děti se učily ,,létat“ na koštěti, závodily s autíčky,
zatloukaly hřebíky, skládaly pohádkové puzzle aj. Tento den byl zaměřen zejména na adaptaci nových prv-

ňáčků do školy a mezi nové kamarády. Dětem se den
velice líbil a byl pro ně příjemným zpestřením jejich
prvního školního týdne.
Mgr. Veronika Šťastná

Sdružení rodičů údolí Desné informuje
Loučení s prázdninami
31. srpna 2019

Poslední prázdninovou sobotu proběhlo v areálu
rekreačního střediska Losinka velké loučení. Své sbohem dávaly děti uplynulým letním prázdninám. Spolek
rodičů údolí Desné se pokusil to dětem trochu zpestřit. Dětem jsme připravili různé soutěžní disciplíny
a atrakce, jako hry s balonem nebo s vodou, dovednostní a pohybové úkoly. Děti se také mohly vyskákat
na skákacím hradu a na trampolíně nebo vyklouzat na
velké nafukovací klouzačce. Za odměnu dostaly děti
balíček se špekáčkem, sladkostí a pitíčkem a u společ-

Loučení s prázdninami

ného ohně jsme si špekáček opekli u ohně, o který se
nám postarali rapotínští dobrovolní hasiči. Pohodovou
atmosféru doplňoval pan učitel Svatoň, který nám hrál
na kytaru a zpíval české písničky.
Děkujeme všem, kteří s námi přišli pobýt.
Veronika Sáblíková, předsedkyně Spolku rodičů
údolí Desné

Turistický výlet se Spolkem rodičů
údolí Desné na Petrovské studánky

Výlet na Petrovské studánky
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V
poslední
letní
prosluněnou
sobotu
21. září 2019 jsme zahájili turistické výlety v novém školním roce. Po prázdninách jsme se sešli v hojném počtu a to 25 dětí plus 4 vedoucí.
Zůstali jsme tentokrát poblíž našeho působiště a vydali
jsme se s dětmi kolem Petrova nad Desnou po Naučné
stezce Petrovské studánky, která měří cca 9 km. Náš
start byl na vlakovém nádraží v Petrově. Zvolili jsme
novou taktiku. Rozdělili jsme se na dvě skupinky podle
výkonnosti dětí. Určitě to přispělo k vyšší spokojenosti
všech zúčastněných. Mladší děti jsou moc šikovné, do
kopců jdou svým tempem a dělají si přestávky, jak potřebují. Zvládnou stejnou trasujako straší děti jen si na
to vždy vezmou více času a tak to je v pořádku. Starší
děti jsou už zdatní turisté, kopce nahoru vyskáčou,
kopce dolů seskáčou a to vše s dobrou náladou.
Povídají si, zastavují se, aby se kochaly krásnými
výhledy. Vnímají to bohatství, které je jim nabízeno,
a přijímají ho. Je opravdu radost být v jejich společnosti.
Samotná trasa byla jedna z nejhezčích, co jsme šli. A to
protože více než polovina cesty vedla úzkými lesními cestičkami, to vytvářelo příjemný blízký kontakt s přírodou.
Cestu jsme završili v restauraci Peterka, kde pro nás připravili dobrý oběd.Více fotek najdete na www.srud.cz
Těším se na další výlet, který se bude konat
13. října 2019 a vydáme se na Nový Hrad.
Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín a Rejchartice, firma SUEZ Využití zdrojů, a.s.
Velmi si této pomoci vážíme.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku

a krásně malovaly své dráčky. Vítr nám tentokrát moc
nevál a o to více se muselo běhat. Ovšem před 17. hodinou se nad námi nahromadily černé mraky a řádně
zapršelo. Žádný podzimní deštíček, ale pořádný liják!
Útočiště jsme našli ve vnitřních prostorách Losinky,
kde děti dostaly odměny za krásné výtvory a snahu.
Děkujeme všem zúčastněným a pomocníkům a také
obci Rapotín, která tuto akci finančně podpořila.

Turistický výlet kolem Sobotína

Dne 13. října 2019 jsme vyrazili na turistický výlet s dětmi. Minule jsme poznávali okolí Petrova, dnes
jsme se rozhodli navštívit přilehlé lesy obce Sobotín.
Autobusem jsme vyjeli na Klepáčov a pěšky šli přes
Svobodín a Smrčinu do Sobotína. Do Rapotína jsme se
zpět dostali přes Granátovou skálu a Terezín. Po celé
cestě nás čekaly netradiční pohledy na kopce a údolí
kolem nás.

Drakiáda

Jak jsme se měli se Spolkem rodičů Údolí Desné
v uplynulém měsíci? Opravdu krásně.
Dne 28. září 2019 jsme se sešli u podzimních radovánek, pouštěli jsme létající draky na Losince. Počasí po obědě se jevilo docela příznivě a děti se začaly
kolem 15. hodiny scházet v hojném počtu, vytvářely

Je opravdové štěstí žít na tak krásném místě, jako je
planeta Země. Pečujme o ní, važme si jí.
Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín a Rejchartice, firma SUEZ Využití zdrojů, a.s.
Velmi si této pomoci vážíme.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku,
www.srud.cz

SPORT
Svatováclavská cena Sobotína

V Den české státnosti proběhla v areálu TJ Omega Sobotín již tradiční Svatováclavská cena. Celým
dnem nás prováděl Miloš Chlanda, který na závodišti
přivítal mnoho dvounohých a čtyřnohých účastníků
všech věkových kategorií.
Dopolední soutěže byly věnovány budoucím pokračovatelům jezdeckého sportu. Děti se nám předvedly v kavaletové jízdě, která zkoumala jejich schopnost
spolupráce s trenérem, maminkou a koněm. Nejlépe si
s tímto úkolem poradil jeden z nejmladších závodníků
Kamil Stančík s Neapol a vodičem maminkou Kateřinou Stančíkovou. V programu pro děti nechyběla promenáda masek.
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V letošním roce se
zase objevily velmi
originální masky, díky
kterým jsme se mohli
dostat do světa různých
pohádek, potopili jsme
se do moře a nejlepší
maskou celého dne se
stala maska draka, ve
které se nám představila Laurinka Čaganová
se svým poníkem Bublinou. V maskách se
závodníci vydali na
jízdu zručnosti – házeli
míčem do koše, objížděli barel, seskakovali
a zase na koně zpátky
naskakovali. Nejšikov-

hraná dvojice ukázala Lucie Komárková na koni Sešlost. V parkuru do 95 cm získala prvenství Markéta
Chlandová s Dantánou a ve stupňované obtížnosti do
110 cm prokázaly svojí výbornou formu letošní účastnice Mistrovství České republiky Eliška Juříková a Likora. Sváteční den jsme zakončili skokem mohutnosti
– to je vlastně závod „Skoč nejvýš, jak dokážeš“. Tuto
soutěž vyhrál Miloš Chlanda, který oprášil své jezdecké boty, vyhoupl se do sedla a s Démantem skočil krásných 150 cm.
Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným. Na
všechny se těšíme v sezóně 2020.
Mgr. Markéta Chlandová

Démantův pohled na pohádku

Kamil Stančík – vítěz kavaletové jízdy
s maminkou. Foto Martina Navaříková

Soustředěná Tereza Karwacká. Foto Martina Navaříková

nějším jezdcem zručnosti se stala Tereza Matochová
na koni Izabela a druhé a třetí místo obsadila děvčata
Adriana Hofschneiderová a Natálie Zimmermannová,
které reprezentují děti z přípravky TJ Omega Sobotín.
Nezapomněli jsme ani na oblíbenou soutěž pro hafany
a i zde se bylo na co koukat. V plejádě pejsků nejrůznějších plemen byla nejrychlejší fenka Arya s majitelkou
Blankou Spáčilovou.
V odpoledním
programu jsme se
parkurem do 45 cm
přesunuli od začínajících jezdců k těm
pokročilejším. Pro
člověka, který se
nepohybuje ve světě koní – jedná se
o náročnější úroveň
dříve vysvětlené kavaletové jízdy, kdy
se projeví působení pomůcek jezdce
na koně a celkově
souhra této dvojice. V parkuru do
45 cm a 65 cm se Vítězná maska draka. Foto Martina Navajako nejlépe se- říková

Jmenuji se Démant. Jsem černým koněm naší stáje
a chci vás seznámit s nedávným zajímavým zážitkem.
Takové klasické sobotní ráno. S celým stádem si to
i s našima dvounohýma šéfama štrádujeme na pastvinu,
usuzujeme, že na závody se nejede. Z paničky jde sice cítit
taková ta zvláštní vzrušená a natěšená nálada, ale nikde nevidíme přepravní kamaše, závodní ohlávky ani žádné jiné
věci, které určují, že jedeme na závody. A hlavně už nás
pouštějí na pastvu, tak žádný vzrůšo nebude. Jaká škoda.
Po poledni si pro mě přišla panička. Říkám si super,
pojedeme do terénu, dostanu nějakou dobrůtku, a zase
můžu lenošit. Ale po přiblížení k místu, kde nás normálně sedlají a uzdí, vidím nějaká zvláštní sedla a cítím pachy cizích lidí.
Začali mě sedlat. Pořád se dohadovali, jaké sedlo je
lepší, běhali tam a zpět a snažili se to na mě nějak napasovat. Když našli to správné sedlo, tak mě vyfotili.
Chvíli jsem se v pohodě procházel, ale najednou začal
nade mnou lítat hrozně hlasitý a obrovský brouk. Moje
kámoška Likora byla klidná, ale já nebudu nikomu nic
nalhávat, pěkně jsme se ho bál. Říkal jsem si, co to je
za obludu a co když mě zabije. Snažil jsem se hodit do
klidu a pomáhal mi v tom ze sedla můj nejpřísnější páneček. Takže se mi povedlo zahnat strach. Za chvíli mě
odsedlali a já mohl zase jít. Dost neobvyklý zážitek,
ale říkám si, že lidi jsou prostě divní.

Záběry z natáčení pohádky v Sobotíně. Archiv Omega Sobotín
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Neuběhla ani hodina a už pro mě šli znova a brali
ke mně i Likoru a jeli jsme na výlet. Těšil jsem se.
Vysadili nás z vozíku a šli jsme na nějaký divný místo.
Všichni lidi kolem nás byli dost nervózní, no prostě
normálka. Jo, a ještě bych zapomněl, přidal se k nám
i Vikas – můj parťák, který u nás trénuje. Jezdci nás
dovedli do neznámého lesa a kousek od nás šuměla
voda. Likora samozřejmě spokojená, té voda nevadí,
hrdinka jedna. Já jsem z toho byl dost nesvůj, do vody
totiž zásadně odmalička nelezu. Když jsem ten potůček uviděl, bylo jasný, že jdu pryč. Ale Likča i Vikas
tam vlezli za paničkou v pohodě. A co já tady sám bez
kámošů! Úplně jsem se zpotil. Tak jsem v tom horku
zatoužil po zchlazení kopýtek. Moje touha byla silnější, a já se prostě překonal. Myslím, že jsem tím udělal
paničce a všem lidičkám radost.
Další ráno to vypadalo, že jedeme na závody, klasické kamaše, hezká ohlávka, vzrušení a nervozita. Jeli
jsme chvíli, koukáme okolo a všude kopce a louky. Potom slyšíme neobvyklý zvuk auta. Najednou couváme
dolů. Proboha, co ta panička dělá, chce nás zabít? Ukázalo se, že ji trochu neposlouchalo auto, ale že nás stále
miluje a zbavit se nás zatím nechce.

Záběry z natáčení pohádky v Sobotíně. Archiv Omega Sobotín

řád něco křičeli a zase přiletěl ten velký bzučící brouk.
Ten den jsme si zaběhali na různých místech. Docela
se nám s Liky ta pozornost líbila, tak jsme se naparovali a ukazovali se v plné kráse.
Podobně probíhal celý týden. Na různá místa jsem
jezdil hlavně s Likorou, protože ta vozila tu paní ve fialových šatech, prý princeznu Ellenu. V průběhu týdne
se mnou byla i Dantána a taky Sešlost. Bylo to bezva, všichni jsme poskakovali na super místech pořád

Záběry z natáčení pohádky v Sobotíně. Archiv Omega Sobotín

Záběry z natáčení pohádky v Sobotíně. Archiv Omega Sobotín

Po nějaké chvíli jsme po svých došli na vrchol údajně Čapího kopce, kde byla moc hezká tráva a taky hodně lidí. Pořád kolem nás někdo pobíhal s leskem a repelentem. Pěkně nás masírovali a čistili. S Liky jsme
usoudili, že se bude něco dít. Situaci jsme vyhodnotili
správně, protože chvíli na to vystoupili neidentifikovatelní lidi z auta. Jeden člověk byl celý oblečený do
fialova a šel za Likorou. Říkám si: „Uf, za mnou nikdo
nejde.“ Ale kdepak,přistoupil ke mně nějaký divně oblečený člověk s mečem. Očichal jsem ho a voněl po
pánovi, tak jsem ho raději poslouchal. Nasedli na nás
a začalo to rodeo. Cválali a klusali jsme z kopce do
kopce. Pořád nahoru dolů. Velkou rychlostí za námi
jezdilo malý a divný auto, který vozilo hodně lidí. Po-

dokola. Někdy na mě posadili podobného divně oblečeného a nalíčeného jezdce, který ale nevoněl jako
můj páneček. Tak toho jsem raději moc neposlouchal,
jsem dobře vychovaný a s cizími lidmi se nesmím bavit. Nejvíc se mi líbilo na hradě, kde jsme jenom stáli
a ukazovali, jak jsme krásní. Myslím si, že v tom jsem
hodně dobrý. Celkově to byl adrenalin a my se všichni
snažili vypadat, co nejlépe. Sice jsme moc nechápali,
co to děláme. Nikdeneskáčeme přes překážky a nehraje hlasitá hudba. Ale vždycky jsme dostali sladkou odměnu a naši milovaní páníčci byli všude s námi, proč
bychom jim neudělali radost?
Pokud jste nás někde v průběhu natáčecího týdne
viděli, tak věřte, že to byla pro nás velká čest. Já Démant, alias Démon, nebo Kamil podle prince Jana, děkuji všem koníkům a lidičkám, kteří tam byli a mohli
společně se mnou zažít svoji pohádku.
Naviděnou v kině Váš Démant
z TJ Omega Sobotín
Mgr. Markéta Chlandová
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společenská kronika

Vzpomínka
„A stromy stále šumí, slunce nepřestalo hřát,
kdo tě znal, ten porozumí, proč budeme vzpomínat.
Smutná je vzpomínka na Tvoje narození,
ruky stisk ani polibek Ti už nemůžeme dát,
jen kytičku květů položit a tiše vzpomínat.“
Dne 10. září 2019 by se dožil 77 let náš drahý manžel,
tatínek, švagr, dědeček
pan Petr Csölle ze Sobotína.
Stále z celého srdce vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomeňte s námi, kdo ho
měl rád.

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
jen smutnou vzpomínku nám zanechal.
Dne 20. října 2019 jsme
vzpomněli 3. výročí úmrtí
pana Zdeňka Měrky
ze Sobotína.
Kdo jste ho znali,
věnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkují
manželka Alena
a syn Roman s rodinou.
Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe
zůstává v nás.
Dne 29. října 2019 by
oslavil 74 let pan
Zdeněk Nosál
ze Sobotína.
Stále vzpomíná
syn Tomáš s rodinou.

Vážení spoluobčané, pokud budete mít zájem využít Obecních novin pro
blahopřání k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic tomu nebrání.
Zveřejníme jej bez poplatku. Věříme, že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín

inzerce
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Koutek pro děti
Milé děti,

školní rok je v plném proudu, příroda se nám krásně zabarvuje, ale počasí nás občas trošku zazlobí.
Když přijde deštík, tak si můžete doma vyluštit naši tajenku z dětského koutku a třeba i něco pěkného
vyhrát.
Pokud tajenku vyluštíte, přineste ji na obecní úřad a možná budete mezi vylosovanými.
Výherce z minulého čísla: Anička Krobotová, Terezka Bittnerová
Žádáme výherce, aby si přišli pro své odměny ve středu 13. 11. 2019 v 16 hodin. Budeme se na Vás
těšit.
Hádanka
Neřeknu ti i když vím, co zem snáší na podzim
Kokodáká slepička: země snáší vajíčka! (řešení v tajence)
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Sobotín do roku 1945

Dům číslo č.p. 1 byl postaven v roce 1786 a patří k těm nejstarším. V roce
1903 provedena renovace domu. Foto pochází z roku 1936.
Archiv obce.

Dům č.p. 7 byl postaven 1786. V roce 1936 byl nově opraven a provedena
modernizace hospodářského objektu pro chov dobytka a koní. Foto pochází
z roku 1936.
Archiv obce.

Dům č.p. 5 patří k nejstarším domům v této části obce. Postaven je v letech 1786 a v roce 1916 byla provedena celková oprava domu. Původní
dům byl zbourán a na původním místě je postaven nový objekt, který získal
i původní číslo domu. Foto pochází z roku 1936.
Archiv obce.

Dům č.p. 8 patří k těm nejstarším domům. Byl postaven v roce 1786
a v roce 1846 byl přestavěn. Poslední oprava domu se uskutečnila v roce
1930. Foto pochází z roku 1936.
Archiv obce.

Dům č.p. 9 patří k těm nejstarším domům Štětínova a je postaven v roce
1785 a dlouhá léta sloužil jako restaurace-hostinec. V roce 1935 byla provedena renovace domu. V budově pohostinství měla i prostor sobotínská
hudba. Foto pochází z roku 1936.
Archiv obce.

Původní č.p. 11 bylo postaveno již v roce 1787 a sloužilo pro hospodářské
účely. Později zde existovala stolářská dílna, kde po léta pracoval starosta
obce Franz Nitsch. V roce 1966 bylo zde vybudováno Dolem Dukla Havířov parkoviště. Foto pochází z roku 1936
Archiv obce
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