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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Přejeme všem občanům Sobotína příjemné prožití prázdninových měsíců
a dětem hezké prožití prázdnin.									
						
Zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY

Blesková povodeň na Klepáčovském potoku – stržený břeh

Vážení občané,
neděle 7. června 2020 se jistě vepíše do historie naší
obce jako událost podobná povodni v roce 1997. V tento den se totiž prohnala obcí Sobotín bouře s přívalovými dešti, které způsobily bleskovou povodeň Klepáčovského potoka. Následkem obrovského množství
srážek ukazovalo povodňové čidlo Klepáčovského potoka umístěné v Rudolticích 117 cm, což je cca o 50 cm
více než je 3. povodňový stupeň. Na toku došlo k popadání stromů, zničení tří lávek, na mnoha místech se
vylila voda z břehů, došlo ke stržení břehů a tím vytvoření nátrží, zaplavení komunikací, pozemků a nemovitostí obce a občanů. Ti z Vás, kteří nebydlí v blízkosti
toku Klepáčovského potoka možná ani neví, že se tzv.
blesková povodeň z Klepáčovského potoka Sobotínem
prohnala.
V pondělí 8. 6. 2020 ráno se začaly mapovat škody
nejen podél toku, ale i v místech, kde normálně potok
neteče. Voda zde však vnikla z důvodu vylití z koryta
a tím se stal potok nepředvídatelný a šel si svou „vlastní cestou“. Takovýchto míst bylo několik.
Potok se vylil z koryta již na Klepáčově v místě zatrubnění u sjezdovky, tekl i po silnici. U Skoumalů

Blesková povodeň na Klepáčovském potoku – naplaveniny

v Rudolticích došlo k rozlití naštěstí na pravý břeh
mimo dům. Ohrožena byla také nemovitost p. Večerkové. Pod domem p. Schwarze se potok vylil z koryta a společně s přítoky vody z polí poničil nemovitost
u domu p. Volkmana (dříve Smolkovi). Došlo zde také
ke stržení železné lávky. Po nově vytvořené trase protekl pod komunikací u p. Jurčíka, kde byl nový povrch
po kanalizaci a zcela úsek více jak 10 metrů poničil.
V místě mostu u Soudků došlo k zaplavení domu, popadání plotů, voda tekla i přes komunikaci nad mostem. Pod tímto úsekem vznikla několikametrová nátrž v pozemcích a k velké nátrži došlo i pod domem
p. Františáka. Bylo jen otázkou času, kdyby voda ne-

začala klesat, že by došlo k poničení základů domu.
U domu p. Gubániho voda strhla lávku včetně betonových základů. Byl stržen pravý břeh v místě u domu
dříve p. Švestáka.
K dalšímu kritickému místu patřila lokalita mostu
u hřbitova. Chybělo cca 20 cm, aby došlo k přelití vody
na hřbitov. U hřbitovní zdi voda odnesla veškerý štěrk,
který byl podél celé zdi a sloužil jako odvodnění, a to
až na podkladovou tkaninu a obnažení vedení dešťové
kanalizace za márnicí. Štěrk skončil naplaven kolem
studny a na pozemku za ní. Byl poškozen odvodňovací
příkop od hřbitovní zdi a břeh. Tím, že se potok pod
mostem vylil, se voda hrnula směrem na nemovitosti
pana Turka. Došlo k vyplavení krytého bazénu a jeho
přesunutí mimo základy. Pan Turek v nočních hodinách
prokopal bagrem příkop, a byla tak odkloněna největší hrozba zaplavení domu. Dále se potok vylil u domů
p. Vlčka a p. Vlasáka, došlo k odplavení části břehu
z pozemku ve vlastnictví pana Bartošíka. Pod zbrojnicí
se potok zcela vylil, tekl přes i mimo most u Seidlerů
a zaplavil nemovitosti pana Kopečného a pan Koudelky. Dům pana Kopečného byl nejvíce zatopen (garáž,
sklep, poničen bazén…).
Dle pamětníků byla blesková povodeň mohutnější
než v roce 1997. V místě u řadovek, kde je lávka pro
pěší, směrem k bývalé traktorce, se potok také vylil
a tekl jako jedna velká řeka po cestě kolem Mašlejů
a dále k zámku, kde se vrátil do koryta a tekl po soutok
s Mertou u Diakonie.
Povodeň zasáhla celé koryto potoka. Bylo nutné začít
co nejdříve s úklidem a čištěním koryta pro případ, že
by přišly další srážky.
Hned v pondělí ráno se začalo i s úklidem místních
komunikací a odstraňováním dřeva, kamenů a dalších
naplavenin. Čistily se propustky a odvodňovací kanály. Úklidové práce byly koordinovány panem místostarostou. Začaly také práce na čištění koryta potoka
v problémových místech, zpevňování břehů, navážení
zeminy… Tyto činnosti vykonávala technika společnosti Ekozis pro Lesy ČR, s.p. Podél toku docházelo
ke kácení břehového porostu, odklízení naplavených

nánosů, odklízení popadaných stromů. Čištění břehového porostu prováděl pan Vlha. Práce ještě probíhají.
Je těžké popsat vše, co se v noci při bouři a po ní dělo
a seběhlo. Důležité je, že nedošlo k žádnému zranění
a ohrožení na životě.
Při záchranných, úklidových a zajišťovacích pracích
zasahovali hasiči jednotky Sobotín. Ti pomáhali po
celý týden nejen v Sobotíně, ale jezdili také pomáhat do jiných zasažených obcí u Šumvaldu. Čerpali
vodu ze sklepů, ze studní, pomáhali při zajišťování
povodňových pytlů a zejména několikrát při likvidaci
po vytopení domu pana Kopečného. Tímto bych jim
chtěla za jejich práci a pomoc poděkovat. Dále děkuji panu Laštuvičkovi, paní Hurtové a paní Karwacké, kteří pomáhali panu Kopečnému s úklidem.
Následně po povodni byla objednána odborná prohlídka mostů a lávek ve vlastnictví obce. Bylo dovezeno
120 ks povodňových pytlů od hasičů ze Šumperka a ty
byly ponechány u třech nemovitostí pro případ, kdyby
se situace v budoucnu opakovala.
S ohledem na to, jak situace podél toku Klepáčovského potoka v průběhu povodně vypadala, jak
vypadala po opadnutí vody a jak ukázala, jakou
spoušť dovede přívalová voda udělat, se obracím na všechny občany, kteří mají domy a zahrady u potoka, aby v blízkosti toku nestavěli stavby,
ploty, nedávali dřevo, nesypali trávu a bioodpad
ze zahrad… Vše se potom stává překážkou. Když
pak přijde taková „pohroma“ a zvedne se hladina
potoka, odplaví s sebou vše, co je v cestě. Tyto nánosy se podél toku nabalují, zachytávají na stromech,
keřích, zvyšují a ucpávají průtok toku.
Přála bych Sobotínu, aby tato povodeň byla opravdu jako ojedinělá a v budoucnu, abychom byli o tuto
zkušenost ušetřeni.
Obec Sobotín připravuje pro své seniory v měsíci
září 2020 zájezd. Upřesnění termínu a místa, kam
se pojede, a další informace, budou uvedeny v srpnovém čísle obecních novin. K posunu termínu došlo s ohledem na situaci Covid – 19.

informace obecního úřadu
PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ

•

Z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 18. 5. 2020 od 16:00 hodin
Přijato:
• stanovení odměny za výkon funkce zastupitele
a předsedy komise ve výši 3.611,- Kč měsíčně
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Odměna bude poskytována
od 18. 5. 2020.

•
•
•
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rozpočtové opatření č. 7/2020 ve výši 4.150.094,-Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 4.150.094,-Kč.
Zvolení paní Ivety Smolkové do funkce člena finančního výboru.
schválení vyřazení majetku z evidence Obce Sobotín ve výši 78.083,- Kč.
vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením
obce Sobotín za rok 2019 a to bez výhrad. (příloha je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Sobotín 2019)

•

schválení převodu výsledku hospodaření za
rok 2019 ve výši - 2.776.153,24 Kč do výsledku hospodaření minulých let v účetní uzávěrce
k 30. 6. 2020. Účtuje se na účtech 431 a 432.
•
• schválení účetní závěrky Obce Sobotín,
IČ: 00303348 sestavenou k 31. 12. 2019. Účetní
závěrka poskytla věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
•
• schválení rozdělení finančních dotací z rozpočtu
obce Sobotín na podporu a rozvoj činností v obci
zejména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu, sport, kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu
životního prostředí a další odborné činnosti na rok
2020 dle přílohy č. 1.
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
TJ Omega Sobotín, z. s.
Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně
RC Vikýrek, z.s.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sobotín
TJ Sokol Sobotín - Petrov nad Desnou, z.s.
SK Petrov - Sobotín
Ženy Sobotína, z.s.
Římskokatolická farnost Sobotín
Spolek pro děti a mládež-SOL
Spolek rodičů údolí Desné
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
Sbor dobrovolných hasičů Sobotín

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla schválena Zastupitelstvem
obce Sobotín usnesením č. 12/8, dne 9. 12. 2019.
schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2020
o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním
poplatku z pobytu, která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 12/9, dne
9. 12. 2019
schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dotaci č. 2019/05087/OPŽP/DSM ze dne 14. 11. 2019
(stavba „Sobotín - rozšíření gravitační splaškové
kanalizace - 2. etapa“) mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, zastoupeným Ing. Milanem Klimešem, náměstkem hejtmana, se sídlem Jeremen-

•

kova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460, DIČ
CZ60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348,
DIČ CZ 00303348. Předmětem Dodatku č. 1
bude posunutí termínu pro vyúčtování dotace do
30. 9. 2020.
souhlas se zařazením správního území obce Sobotín do území působnosti Integrované strategie
území regionu MAS Šumperský venkov na období
2021–2027 realizované MAS Šumperský venkov.
neschválení záměru prodeje části pozemku p.č.
302/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
cca 105 m2 v k.ú. Klepáčov.
neschválení záměru prodeje části pozemku p.č.
67/1 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca
480 m2 v k.ú. Klepáčov.
neschválení záměru prodeje části pozemku p.č.
316/17 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře
cca 105 m2 v k.ú. Klepáčov.
schválení přijetí dotace z Programu na podporu JSDH 2020, dotačního titulu č. 1 – Dotace na

•
•
•
•
•
•
•
•

rozpočtové opatření č. 8/2020 týkající se přidělení
neinvestičních dotací pro organizace a spolky.
§ 3399 (ostatní záležitosti kultury)			
- 100.000,- Kč
§ 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace)		
+ 37.000,- Kč
§ 4351 (osobní asistenční služba a podpora)		
+ 3.000,- Kč
§ 3419 (ostatní tělovýchovná jednota)		
+ 28.000,- Kč
§ 2143 (cestovní ruch)				
+ 2.000,- Kč
§ 5512 (požární ochrana – dobrovolná část)		
+ 30.000,- Kč
schválení uzavření smluv o poskytnutí dotace pro
spolky na rok 2020.
schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,

•

•
•
•
•
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10.000,10.000,1.000,2.000,1.000,6.000,3.000,25.000,2.000,2.000,3.000,3.000,2.000,30.000,-

•

•

•

•

•

•

•

pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje 2020 ve výši 54.100,- Kč na
pořízení dýchacích přetlakových přístrojů včetně
příslušenství pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Sobotín, uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem Olomouckým krajem,
zastoupeným Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem,
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc
– Hodolany, IČ 60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou,
se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ 00303348.
schválení přijetí dotace z dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji 2020,
dotačního titulu č. 1 – Obnova kulturních památek
na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů
v Sobotíně II. etapa – 2. část“ ve výši 300.000,- Kč.
schválení uzavření, obsahu a znění Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2020 mezi Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460,
zastoupený Ing. Petrem Vránou, náměstkem hejtmana, jako poskytovatelem dotace a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
00303348, zastoupená Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce, jako příjemcem dotace. Předmětem
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč
na částečnou úhradu výdajů na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně II. etapa
– 2. část“. Finanční prostředky z vlastních zdrojů
budou hrazeny z § 3322.
schválení odstoupení od smlouvy o dílo se společností Experior s.r.o., Říční 114, 789 91 Štíty, IČO:
28577132 na realizaci akce „Snížení energetické
náročnosti hasičské zbrojnice Sobotín“ ze dne
31. 12. 2019.
schválení Aktualizace č. 2 Plánu rozvoje obce Sobotín v letech 2019 – 2022 spočívající v doplnění
bodu č. 3.18 Postupná obnova Kostela sv. Vavřince, fary Sobotín a přilehlých pozemků (p.č. 2, 3, 4
a 5/1 v k.ú. Sobotín) a bodu č. 4.14 Postupná obnova Kostela sv. Vavřince, fary Sobotín a přilehlých
pozemků (p.č. 2, 3, 4 a 5/1 v k.ú. Sobotín).
schválení vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 9.800,Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171
– ostatní platy.
zmocňuje v souladu s § 102 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů starostku obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 1.500.000,- Kč příjmové
a výdajové části rozpočtu.
Rozpočtová opatření do výše 1.500.000,- Kč může
starostka obce samostatně provádět jen v případech:

•
•

•
•

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů
(např. CÚ, FÚ, ÚP, KÚ, Ministerstva a jn.)
b) změny rozpočtu v oblasti výdajů na zajištění
chodu obce, v případě živelní pohromy, havárií ohrožující životy a majetek, různá nařízení,
která zamezují svolání zasedání zastupitelstva
obce, nutných oprav majetku, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací
mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokud, penále pravomocných rozhodnutí nadřízených orgánů a další nutné výdaje, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné.
výhradní právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starostky
na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou. Rozpočtové opatření bude předloženo Zastupitelstvu
obce Sobotín na vědomí.
volba paní Ludmily Kozákové do funkce přísedící
Okresního soudu v Šumperku.
volba paní Marty Kantorkové do funkce přísedící
Okresního soudu v Šumperku.

Zrušeno:
• usnesení č. 22/16 ze dne 8. 9. 2016 z důvodu přijetí
nového usnesení.
Vzato na vědomí:
• Zápis ze 14. zasedání ZO Sobotín;
• souhrnnou zprávu z provedené rekapitulace všech
výsledků inventarizačních prací k 31. 12. 2019;
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Sobotín za rok 2019, IČO: 00303348;
• Informace uvedené v DZ č. 15/22, týkající se
obecního lesa;
• Informace starostky.
Zastupitelstvo NEPŘIJALO:
• rozdělení finančních dotací z rozpočtu obce Sobotín na podporu a rozvoj činností v obci zejména na
sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu, sport,
kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu životního prostředí a další odborné činnosti na rok 2020 dle přílohy č. 1;
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní So10.000,botín
TJ Omega Sobotín, z.s.
10.000,Myslivecký spolek Petrov Vikýřovice
0,-
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Diakonie ČCE

RC Vikýrek, z.s.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Sobotín

2.000,0,15.000,-

TJ Sokol Sobotín - Petrov nad Desnou, z.s.
SK Petrov - Sobotín
Ženy Sobotína, z.s.
Římskokatolická farnost Sobotín
Spolek pro děti a mládež-SOL
Sdružení rodičů Údolí Desné
Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
SDH Sobotín
•
•

1.000,25.000,2.000,1.000,1.000,1.000,2.000,30.000,-

svolání pracovní schůzky ve věci hospodaření
v obecních lesích v termínu do 10. 6. 2020;
zvolení paní Andrey Pavelkové do funkce přísedící Okresního soudu v Šumperku.

Rekonstrukce venkovního vedení NN
V lokalitě od č.p. 94 Sobotín po č.p. 186 (bílý dům)
bude v průběhu měsíců červen – listopad probíhat
realizace stavby „Sobotín – horní konec, nová DTS,
NNv“, která spočívá v rekonstrukci venkovního vedení elektrické energie a v souvislosti s tím bude také
provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Dle sdělení stavbyvedoucího se nejdříve vybuduje nová síť,
odběrná místa budou na tuto síť napojena a následně se
demontuje síť stávající. Co se týče dodávky elektřiny,
mělo by jít vždy pouze o krátkodobé přerušení dodávky podle toho, v jakém místě bude stavba probíhat. Na stavbě se budou pohybovat stavební stroje
a může být omezen provoz na komunikaci. Žádáme
občany o opatrnost a shovívavost.

Úřední hodiny
na Obecním úřadě Sobotín
Úřední hodiny se po rozvolňování opatření po pandemii koronaviru vrátily do původního rozmezí
a to následovně:
Pondělí
7-11 12-17
Úterý 		
7-11 12-15
Středa 		
7-11 12-17
Čtvrtek 		
7-11 12-15
Pátek 		
zavřeno (dle domluvy)

Odkazy na webové stránky
Informujeme občany, že na webových stánkách obce
www.sobotin.cz jsou k dispozici aktualizované informace o realizované stavbě kanalizace v Rudolticích
i s fotodokumentací (Ôv levém sloupci „Kanalizace“),
a také o plánovaných projektech, především chodníky
(Ôv levém sloupci „Plánované projekty“).

Příprava jízdních řádů železniční
osobní dopravy na období
2020/2021 a připomínkování
autobusové dopravy
Koordinátor integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje (KIDSOK) uveřejnil na svých
webových stránkách (www.idsok.cz, záložka „Jízdní řády“ a odrážka „Návrhy a připomínkování JŘ“)
návrhy jízdního řádu veřejné drážní osobní dopravy
pro období platnosti 2020/2021. Jedná se o pracovní
materiály, které můžou být upravovány na základě obdržených připomínek, proto vyzýváme občany, kteří
by chtěli návrh JŘ železniční dopravy nebo autobusové dopravy připomínkovat, že tak mohou učinit
do 8. 7. 2020 prostřednictvím doručení na Obecní
úřad Sobotín.

SDH sobotín
Bleskové povodně 7.–12. června 2020
V pátek 12. června 2020 skončila naše takřka týdenní „mise” v oblastech zasažených povodněmi. Byli
jsme nápomocni v obcích Sobotín, Šumvald a Břevenec, kde jsme čerpali studny, sklepy a garáže, odstraňovali poškozené stromy okolo vodních toků, odklízeli
nánosy bahna a vynášeli zničený majetek. Tyto těžké
chvíle ukázaly soudržnost, dobrosrdečnost, ochotu
a hlavně obětavost trávit svůj volný čas pomocí druhým. Přejeme všem občanům, aby co nejdříve zvládli
tuhle těžkou situaci a vrátili se zpět k běžnému životu.
Velké díky patří všem členům jednotky - Jiří Fojtík,
Karel Soural, Jakub Talpa, Martin Fojtík, Miroslav
Zadina, Luboš Polanský, Ondřej Krč, Jiří Strnad,
Martin Vlček. Děkujeme také starostce obce paní Fojtíkové za dobrou spolupráci a občanům Šumvaldu za
jejich pohostinnost.

Jiří Fojtík při odstranění stromu z Klepáčovského potoka. Archiv JSDH
Sobotín
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Čerpání a čištění studny v Šumvaldě dne 9. 6. 2020. Zleva: Ondřej Krč, Miroslav Zadina, Jakub Talpa a Martin Fojtík. Archiv JSDH Sobotín

Odjezd ze Šumvaldu dne 10. 6. 2020. Zleva – Jakub Talpa, Ondřej Krč,
Jiří Fojtík, Luboš Polanský, Karel Soural a Martin Fojtík. Archiv JSDH
Sobotín

Poslední den v Šumvaldu dne 12. 6. 2020. Zleva – Karel Soural, Jakub
Talpa, Jiří Fojtík, Ondřej Krč a Martin Fojtík. Archiv JSDH Sobotín

Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti k ochraně.
Jsme tu pro Vás, Vaši Hasiči Sobotín
			
JSDH Sobotín

sobotínská historie
Co je uloženo v makovici a ve věži
Sobotínského kostela
O sobotínském kostele toho víme poměrně dost. Velkou zásluhu mají dokumenty, které jsou uloženy v makovici kostela sv. Vavřince. Naši předkové zde jednoduchou formou zaznamenali historii obce a doplnili je
záznamy novějšími. Makovice, která se podobá plodu
této rostliny, nebyla pravidelně otevírána. K otevření
dochází při opravách kříže, při korozi střech, případně

po přírodních pohromách, které postihly kostel. Lze
tedy předpokládat, že makovice byla otevřena v letech
1847,1893,1941 a naposledy v roce 1964.
V roce 1844 zakoupili panství Kleinové a kostel dostal
nového patrona. Kostel získal ve Františku Kleinovi
štědrého patrona. Ten nechal v roce 1847 na vlastní náklady obnovit věž. Ze střechy odstranil šindel, který je
nahrazen plechem. O rok později byl rozšířen hřbitov.
Zadní zeď byla posunuta až po Klepáčovský potok a ke
kříži, který nechal postavit za své náklady pan Donáth.
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Oprava věže kostela v roce 1941

V červnu 1893 bylo rozhodnuto, aby byla provedena
oprava poškozené střechy kostelní věže. Bylo rozhodnuto báň nově natřít, včetně kříže a makovici pozlatit.
Provedením těchto prací byl pověřen pan Václav Procházka z Uničova. Jmenovaný přijel 16. června 1893
do Sobotína. Příští den upevnil dva žebříky a kladku
na věž a velmi šikovným způsobem sňal makovici
a kříž, který od roku 1847 neopustil své místo. V makovici byly objeveny dva spisy. První spis sepsal farář
Gottfrieed Ullerich (1791) a a druhý byl v roce 1826
sepsán farářem Aloisem Tekrem.
V srpnu 1941 bylo schváleno kostelním výborem, aby
byla opravena kostelní věž. Po dlouhém jednání byla
potvrzena oprava. Dne 29. září 1941 byl kříž narovnán
a bylo rozhodnuto, aby shnilé trámové dřevo bylo vyměněno a byla sundána makovice. Při této příležitosti
byla do makovice vložena nová písemná zpráva, jako
historický dokument. Na této zprávě se podílel především farář Bruno Esch a místní lékař MUDr. Anton
Strnad. Vzhledem k tomu, že v této zprávě jsou uváděny události z doby před světovou válkou, bude zpráva
obsahovat novější informace před světovou válkou. Při
otevření je zjištěno, že vniknuvší dešťová voda poničila
plech cibule věže a všechny písemnosti byly zničeny.
Proto budou dle zápisů ve farní kronice pořízeny opisy
a se starými mincemi, i nynějšími používanými v roce
1941, do makovice opět vloženy.
V srpnu 1963 začíná působit v Sobotíně P. Květoslav Kulavík. Velmi brzy se seznámil se všemi farníky a společně prohlédli jednotlivé kostely v Sobotíně,

Rapotíně, Rejcharticích, Vernířovicích a Hraběšicích.
Kaple na Klepáčově byla doslova na odpis. Ze získaných znalostí jsme začali s opravou kostela. Každý
měsíc jsme ve farním chrámu byly konány sbírky. Jejich výnos činil měsíčně 500 Kč. Dosud jsme obdrželi
8.000 Kč z Fondu Nejdůstojnější kapitulní konsistoře,
který dotují jak bohatší kostely, tak vláda naši
socialistické republiky. Dosud se nám dostalo podpory
jak od dřívějšího MNV Sobotín, tak i od nového, který vzešel z letošních (1964) voleb. Okresní tajemník
Karel Jäckel, který reprezentuje ministerstvo školství a kultury, odbor pro věci církevní, má na starosti
mzdové záležitosti duchovních, doporučil, abychom
v příštím roce obdrželi příspěvek ve výši 7.000 Kč.
V minulém roce jsme postavili lešení a provedli stav
kostelní věže. Ukázalo se, že poslední oprava v roce
1941 byla vlastně jen záplatováním nejhorší části věže.
Ostatní plech byl již do dnešního dne zničen korozí.
Bylo nutno pokrýt celou horní cibuli až po sloupy lucerny věže. Této práce se ujal Okresní stavební podnik
a svěřil ji klempířskému mistru Františku Kranichovi
z Bludova, který na naši věži pracuje se svou manželkou Josefou. Dílo provádí důkladně se svědomím
odpovědnosti. Odstranil i plech z roku 1941. Jeho mozolnaté ruce dokazují, že výslednou práci vždy ocenili
občané, kteří výslednou práci obdivovali. V srpnu
1964 byla za přítomnosti církve, funkcionářů MNV
Sobotína a přihlížejících farníků, sundána makovice
z kostela a bylo provedeno její otevření.
V makovici byly nalezeny 3 schránky s těmito dokumenty:
První schránka:
1. Pamětní spis pro věžní báň – Sobotín 1893
2. Zöptauer und Stefanauer Bergbau und Eisenhütten –
Gewertschaft. Dále je přiložen ceník zboží (3 kusy)
a obrazové seznamy výrobků (2 kusy).
3. Grenzbote, Šumperk 24. 6. 1893
4. Volksfreund, Brno 25. 5. 1893
5. Deutsche Zeitung, Wien, pátek 30. 6. 1893
6. Soc. dem. Zukunstbilder, Berlín 1893
Druhá schránka:
1. Zpráva o zničení historické zprávy z roku 1791 ve
věžní báni.
2. Pamětní zápis, Sobotín 29. 9. 1941. (Přeložil P. Květoslav Kulavík v roce 1964).
3. Ceník zboží železáren Sobotín
4. Opis zprávy pro věžní báň z farní kroniky z roku
1893
5. Katolisches Kirchenblatt , Praha 27. 9. 1941
6. Usere Heimat, Zöptau číslo 4,5 a 6
7. Deutsche Post 29. 9. 1941
8. 9 mincí z Hitlerovy doby
Třetí schránka:
1. Svazek rozmoklých novin – nečitelné
2. 12 mincí z Rakouska-Uherska.
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3. Do třetí schránky je přiložena nová česká zpráva
i se jmény našich Sobotínských farníků. (Z němčiny přeložil P. Květoslav Kulavík),
4. Přiloženy byly mince z roku 1964, Katolické noviny, Lidová demokracie a Deník Rudé právo
Všechny archiválie byly odborně ošetřeny PhDr.
Františkem Spurným, důkladně usušeny a připraveny
k uložení do makovice věže. Před zapečetěním byly
dokumenty vystaveny v místním kostele. Zájem občanů o tuto prohlídku byl značný.
Dej Pane Bože, ať již nevzplane válečný požár, aby
tato zpráva nechť zastihne pokojný lid a lidstvo je vedeno prozíravými lidmi, kteří se snaží utvořit ze světa
jednu velkou rodinu. Obnovený kříž nechť nám připomíná Pana Našeho Ježíše Krista. Jenž rozpíná paže,

aby všechny objal a vlil do srdcí lidí dostatek lásky
k bratrskému porozumění.
Dáno na svátek sv. Vavřince, mučedníka, ochránce
naší farnosti léta Páně 1964.
Pozvaní hosté:
Karel Jäckel, referent pro školství a kulturu, církevní
oddělení Šumperk
František Machač, předseda MNV Sobotín
Zástupci církve:
Páter Květoslav Kulavík, farnost Sobotín
Páter Jan Gregorek , děkan Šumperk
Páter Bohumír Konečník, farář Dolní Studénky
Podle podkladů P. Květoslava Kulavíka,
zpracoval: Miroslav Mikuláštík

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
S bolestí v srdci jsme se rozloučili s naší drahou kolegyní,
paní učitelkou
Mgr. Martinou Chlandovou.
Děkujeme za vše,
co jsi pro děti a naši školu udělala.
Nikdy nezapomeneme.
Zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Údolí Desné

Ve svazkové škole proběhne další
modernizace školních objektů
I v době tzv. koronavirové, kdy žáci neabsolvovali
prezenční povinnou výuku, vedení školy spolu se
zřizovatelem pracovali na dalším zkvalitnění podmínek pro děti a žáky navštěvující naši svazkovou
školu.
Můžeme tímto s radostí informovat všechny rodiče,
že Svazek obcí údolí Desné byl úspěšný při získání
hned několika finančních dotací na rekonstrukci několika objektů ZŠ a MŠ. Rekonstrukce objektů se
však dotkne poněkud obtížnější organizaci školního
roku 2020/2021. A to následovně.
Rekonstrukce budovy MŠ Beruška - proběhne
v měsících srpen – říjen 2020. Zde dojde k modernizaci všech vodovodních a elektrických rozvodů
budovy. Vzdělávání a pobyt dětí z MŠ Beruška bude
po dobu rekonstrukce přesunut do ZŠ Sobotín. Podrobné informace podá vedoucí pracoviště paní Helena Beňová.
Rekonstrukce budovy MŠ Skleněnka Rapotín
– proběhne v měsících červenec – prosinec 2020
(max. březen 2021). Zde dojde k celkové rekon-

strukci vnitřních prostor budovy. Vzdělávání a pobyt bude po dobu rekonstrukce přesunut na budovu
č.p. 613 (tzv. zelená budova) a částečně do hlavní
budovy ZŠ Rapotín. Podrobné informace podá ZŘŠ
Mgr. Ivana Hudcová.
Rekonstrukce výdejny stravy ZŠ Petrov nad
Desnou – proběhne v měsících srpen – září 2020.
Zde dojde k rozšíření kapacity školní jídelny. Po
dobu rekonstrukce výdejny budou mít žáci 2. stupně
možnost stravování pouze studenou formou – tzv.
obědové balíčky. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách školy, popř. u ZŘŠ
Mgr. Markéty Mátychové.
Jsme rádi, že se podařilo obci Petrov nad Desnou
uskutečnit rekonstrukci vstupních prostor před hlavní budovou ZŠ Petrov a zrealizovat přechod pro
chodce.
V budově ZŠ Rapotín se chystáme na rekonstrukci
podlahy v tělocvičně, aktuálně čekáme na přidělení
dotace.
Informace o průběhu jednotlivých rekonstrukcí budou zveřejňovány na webových stránkách školy.
Mgr. Eva Bicanová,
ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné
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Zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní vyřazení deváťáků

Školní rok 2020 - 2021 v ZŠ a MŠ Údolí Desné bude
zahájen v úterý 1. 9. 2020
v Sobotíně v 8.00 h,
v Petrově nad Desnou (2. stupeň) v 9.00 h,
v Rapotíně (1. stupeň) v 10.00 h.
Čas odjezdu školního autobusu bude zveřejněn koncem prázdnin na www.skolydesna.cz

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 proběhlo tradiční vyřazování
žáků 9. tříd. Z důvodu koronavirové krize byli naši deváťáci slavnostně vyřazeni pouze za přítomnosti třídních učitelů, vedení školy a starostů jednotlivých obcí
v prostorách budovy ZŠ Petrov nad Desnou. Ať se jim
v dalších letech daří.

Žáci 9. A							

Žáci 9. B

Spolek rodičů údolí Desné informuje
ho kraje. Ta v tomto místě sahá do 14. století. Představovali jsme si, čeho všeho byly tyto němé kamenné bytosti
svědky a co vše by nám řekly, kdyby dokázaly promluvit.
Naše cesta po modré turistické značce vedla dále přes
Dlouhomilov. Mezi vrcholky Malínský vrch a Drážník
jsme modrou značku vyměnili za zelenou a pokračovali
dále do Šumperka. Tato cesta byla opravdu moc krásná. Nebyla sice bohatá na široké výhledy z vrcholků
do vzdáleného údolí, jak je tomu ve vyšších polohách.
Naskytlo se nám ale mnoho menších pohledů na krásně tvarované louky a háječky, kterými jsme byli v tu
chvíli součástí. Za celý den nespadla ani kapka vody.
Možná to byl jen můj blažený pocit, protože mám k místům kolem Malínského vrchu velmi silné pouto utkané
z krásných vzpomínek, ale troufnu si tuto méně známou,
přesto dobře dostupnou, trasu doporučit všem.
Foto z výletu na zříceninu hradu Brníčko

Bílá Opava, Praděd
– Červenohorské sedlo

Červen byl velmi bohatý na naše turistické výlety:

Hrad Brníčko
Původní plán jít 6. - 7. 6. 2020 stezkou Bílé Opavy byl kvůli předpovědi počasí odložen na lepší časy.
Ale protože hlásili déšť jen v horách, tak jsme využili
společně naplánovaného času a místo na sever jsme se
v sobotu vydali na jih. Linkovým autobusem jsme dojeli
do malé krásné obce jménem Brníčko. Kilometr vzdálená zřícenina hradu Brníčko se nám odhalila hned po
výstupu z autobusu. Na kopeček, kde trosky stojí, vedla
klikatá pěšina, hned zkraje jsme se ale pěkně zapotili.
První pauzička byla u pozůstatku z dávné historie naše-

Sliby se mají plnit a to ne jen o Vánocích, a my slíbili
dětem dvoudenní výlet podél horské bystřiny jménem
Bílá Opava. Zvolili jsme nový termín 20. - 21. 6. 2020
a modlili se k nebi, aby k nám bylo shovívavé. Buď
jsme se ale modlili málo anebo k jinému bohu… nevím. Co ale teď s jistotou všichni účastníci našeho výletu víme, je, že voda je neskutečný živel. Pršelo po
celou dobu, jen intenzita deště byla chvílemi slabší.
V Karlově Studánce, kam jsme dojeli linkovým autobusem, jsme se v rozdělili na dvě skupiny, kdy starší
a zdatnější turisté šli po žluté, náročnější trase, která
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Výletníci

se skládala z mnoha dřevěných můstků a povalových
chodníků. Mladší šli po modré značce. Cíl byl ale pro
obě skupinky stejný a tím byla horská chata Barbor-

ka. Po náročnější trase nám voda předvedla své dovednosti. Horská bystřina se proměnila v hlučivou
divokou řeku, která nekompromisně osedlávala
vše, co jí přišlo do cesty. Voda na nás padala ne jen
z mraků a stromů, ale i z přilehlých prudkých svahů z obou stran. Názorně nám příroda ukázala, jak
vypadá přirozený odtok dešťové vody z hor. Tekla
prostě všude, ne kudy se jí určilo. Z kamenitých
cestiček se staly potoky, ale my jsme se nevzdali.
Pravdou je, že jsme po této cestě dbali zvýšené opatrnosti a pozornosti, ale stálo to za to. Všichni jsme
se ve zdraví na Barborce shledali. Druhý den za
stejného počasí jsme došli na Červenohorské sedlo.
Jistý diskomfort je součástí našeho života, i když se
mu snažíme vyhnout a nepřejme si ho. Je ale dobré
mu umět čelit s trpělivostí a v klidu, což nás naučí pouze zkušenosti. Chválím všech 22 dětí, které
se nebály a přijaly tuto výzvu. Vyšly z ní vítězně.
Děkujeme za finanční příspěvek, který jsme na tuto
dvoudenní akci dostali od Nemocnice Šumperk a.s.
Více fotek najdete na www.srud.cz
Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín,
Rejchartice, Vernířovice a Vikýřovice, Nadace ČEZ,
firmy SUEZ CZ a.s., PLATIT, a.s.
Velmi si této pomoci vážíme.
Veronika Sáblíková
předsedkyně spolku

farnost sobotín
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společenská kronika

Vzpomínka
Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe zůstala
v nás.
Dne 26. srpna 2020 vzpomeneme
na našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana Františka Struhaře ze Sobotína, kdy uplyne 25 let
od jeho úmrtí.
Vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Život jde dál, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci nedá zapomenout.
Dne 11. května 2020 jsme vzpomněli 35 let od úmrtí naší maminky a babičky paní Jiříny Struhařové ze Sobotína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Žádný čas není tak dlouhý,
Aby nám nedal zapomenout.
Dne 31. května 2020 jsme
vzpomněli 32. výročí úmrtí pana
Františka Machače ze Sobotína.
Stále vzpomínají rodiče, bratr a sestra s rodinami.

Odešel, ale zůstal v srdci v těch,
kteří ho měli rádi.
Dne 13. července 2020
vzpomeneme 5. výročí od úmrtí
pana Aloise Janušky ze Sobotína.
S láskou vzpomínají syn Roman, dcera Jarmila
a sestry Zdena a Vlasta.

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

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:
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www.aplikacevobraze.cz

Koutek pro děti Koutek pro děti
Ahoj děti,

hurá, máme tu prázdniny. Určitě nás čeká spousta krásných teplých
slunečných dnů plných výletů a koupání. A my tu pro Vás máme zase trošku
zábavy v podobě křížovky a spojovačky. Hezky si prázdniny užijte a
načerpejte síly na nový školní rok.
Pokud tajenku vyluštíte, můžete řešení přinést na obecní úřad a možná budete
mezi vylosovanými a dostanete nějakou pěknou odměnu.
Výherci z minulého čísla: Anežka Kočandrlová, Natálka Kočandrlová, Nikča Grézlová,
Amálka Bartošová
Odměnu si můžete vyzvednout na obecním úřadu od 15. 7. 2020.

KŘÍŽOVKA
Doplňte v křížovce
slova podle obrázků, a
když poskládáte
písmenka od 1 po 17,
vyjde Vám řešení
tajenky 😊😊

SPOJOVAČKA
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Sobotín 1936
Sobotín (Zöptau, Zepta, Zeyptendorf, Sobecinna) je jedna z nejstarších hornických osad na Šumpersku. Obecní pečeť užívaná od poloviny 17. století, nesly symboly zdejších hamrů – kovadlinu kladivo, kleště a kolo na dlouhé ose.
Katastr vlastního Sobotína měřil 1208 hektarů a byl většinou pokryt středně vysokými kopci. Sobotínské údolí svírá ze severovýchodní strany Čapí vrch (538 m) a Smrčina (670 m), ze strany jihozápadní Petrovský vrch (778 m)
a na východě Havraní vrch (778 m). Nadmořská výška obce kolísá mezi 405 – 510 metry a vine se úzkým údolím
Klepáčovského potoka podél silnice Šumperk – Ostrava. Severně od obce vznikla osada Štětínov.

Areál Diakonie ČCE Sobotín. Zprava budova bývalých železáren (prádelna). Nalevo se nacházela mechanická přádelna lnu (1910), která byla
zrušeno a budova pak sloužila pro diakonii pro malé sirotky. Foto pochází
z roku 1936. Archiv obce.

Místní elektrárna (čp. 140) – tzv. Turbína – která dodávala elektřinu do
spodní části Sobotína, byla v roce 1934 zmodernizována. V roce 1948
byla elektrárna zrušena a obec byla napojena na centrální síť. Foto pochází
z roku 1936. Archiv obce.

Kleinovo zahradnictví (čp.83 ) vzniklo v roce 1864 a sloužilo pro potřebu
rodiny Kleinů, ale i pro občany Sobotína. K zahradnictví patřil tropický
skleník (dříve Kino) a voliéra. Foto pochází z roku 1936. Archiv obce.

Kleinovo polesí (čp.88) - od roku 1848 měli Kleinové hlavní sídlo ve
Vernířovicích a v Sobotíně obhospodařovali lesy v naší obci. Do jejich
působnosti patřily Rudoltice, Klepáčov a Svobodín. Polesí v Sobotíně má
velkou tradici. Přestavěno bylo v roce 1864. Foto pochází z roku 1936.
Archiv obce.

Tento dům má svou tradici. Kleinové zde vydávali od roku 1890 (?)
polévku pro školní děti ze Sobotína a Rudoltic. Od roku 1930 se vařila
polévka na české a německé škole. Tento dům sloužil jako náhradní
ubytování až do roku 1966, kdy při výstavbě Koliby sloužil jako skladiště
a byl zbourán. Foto pochází z roku 1936. Archiv obce.

Jedná se o tzv. „Rybí dům“, který sloužil Kleinům pro doplnění ryb nejen
pro zámecký rybník, ale i pro pstruží násadu do řeky Merty a Klepáčovského potoka. Zbytek této budovy byl zlikvidován v roce 1966 při výstavbě lyžařského vleku a později vodovodu. I v dnešní době je vidět, kde tato
líheň stála. Foto pochází z roku 1936, Archiv obce.

U z á v ě r k a d a lš íh o čís la Obe c níc h novin je 16. s r pna 2020 do 12 hodin.
Obecní noviny vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 500 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo 30. 6. 2020. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Bc. Věra Kulichová, Veronika Špačková a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil Reprotisk Šumperk. Příští číslo vyjde v srpnu 2020. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk
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