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Všem žákům a studentům
přejeme do nového
školního roku 2014/2015
hodně zdaru a úspěchů
ve studiu.
zastupitelé obce

Oprava márnice

Veřejný – obecní rozhlas

Veřejný – obecní rozhlas

Po mnoha letech občané Sobotína budou moci slyšet vysílání obecního rozhlasu. V současné době byl dokončen dotační
projekt protipovodňových opatření, jehož součástí je i bezdrátový rozhlas pro všechny obce Svazku obcí údolí Desné
(Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Petrov nad Desnou,
Vernířovice, Sobotín, Rapotín, Vikýřovice, Rejchartice,
Hraběšice). Obecní rozhlas je propojen s integrovaným záchranným systémem. V Sobotíně a v Rudolticích bylo nainstalováno celkem 104 reproduktorů a 40 ks venkovních
hlásičů, 1 ks hladinoměru na Klepáčovském potoku. Obecní
rozhlas projde dvouměsíčním zkušebním provozem, ve kterém technici budou provádět dolaďování systému. Aby bylo
ozvučení co nejlépe slyšitelné, k tomu můžete napomoci
i vy, na základě upozornění. V případě, že zjistíte nedostatky, je potřeba toto nahlásit na obecní úřad a uvést číslo, které
má každé vysílací zařízení na reproduktoru. Projekt byl financován v rámci operačního programu životního prostředí.
Každá obec Svazku uhradí pouze deset procent nákladů. Pro
Sobotín je tato částka stanovena na cca 180.000,-- Kč.

V obci Sobotín se nachází kulturní památka nazvaná Kostel Sv. Vavřince s náhrobky, ohradní zdí, bránou a křížem.
Obec je vlastníkem pouze části kulturní památky, a to
hřbitovní zdi a márnice. Má povinnost starat se o památky
v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči (vlastník kulturní památky je dle § 9 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
je vlastník povinen o svoji památku pečovat – udržovat ji
v dobrém stavu, chránit ji před poškozením a znehodnocením. Jestliže vlastník kulturní památky neplní své povinnosti
může mu být uložena pokuta a také nápravné opatření podle § 10 tohoto zákona). Vlastníkem kostela sv. Vavřince je
Římskokatolická farnost.
Budova márnice prošla celkovou rekonstrukcí, která byla
ukončena v srpnu 2014. Restaurování fresky pany Marie bolestné v průčelí nyní probíhá.
Finanční částka na opravu márnice činila 854.553,-- Kč.
Z toho bylo uhrazeno 400.000,-- Kč z dotace získané z Programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností v roce 2014.

Opravená márnice

1.etapa oprav - Zateplení čp. 54
Sobotín – stará budova školy

Od září letošního roku začnou probíhat práce na této budově spočívající v zateplení (fasáda, výměna oken a dveří,
podlahy, stropy). Na tuto akci obec obdržela dotaci ve výši
90% z celkových uznatelných nákladů dle projektu, což je
4.707.000,-- Kč. Na zateplení proběhlo výběrové řízení, ve
kterém zvítězila společnost SAN-JV s.r.o., provozovna Lidická 56, Šumperk
Zateplení je 1. etapou v rekonstrukci staré budovy školy.
V další fázi dojde k vnitřním stavebním úpravám. Budova čp.
89, kde sídlí nyní obecní úřad, byla prodána s tím, že po rekonstrukci staré budovy školy dojde k přestěhování obecního
úřadu. Po dobu tří let má obecní úřad zajištěn nájem ve stávající budově, a to za 1,-- Kč/měsíc + úhrada nákladů na energii.
Budova staré školy čp. 54 bude mít širší využití. Pod „jednu
střechu“ bude umístěn obecní úřad, knihovna, družina a prostory pro možné využití v budoucnosti např. pro zřízení mateřské školky, volnočasových aktivit apod.

Krypta mauzolea

Propojení záměrů obce Sobotín se
záměry majitelů zámku

Školní budova čp. 54

Den otevřených dveří
Mauzolea Kleinů v Sobotíně

Obec Sobotín je vlastníkem stavby Mauzoleum Kleinů v Sobotíně. Stavba je na seznamu kulturních památek. V minulých týdnech zde proběhly úklidové práce pod dohledem památkářů a restaurátora. Tyto vykonávala z větší části firma
zajištěná rodinou Hrochových, která do úklidu investovala cca 50 tis. Kč. Dne 23. srpna 2014 proběhl Den otevřených dveří Mauzolea rodiny Kleinů, který navštívilo
více jak 300 osob. Pro velký zájem bude akce opakována
v průběhu měsíce září. O termínu budou občané včas informováni.

V obci Sobotín se nachází areál zámku a motorest Permoník. Objekty prošly v průběhu posledních cca 2 let velkými
proměnami, jelikož došlo ke změně vlastníka. Novým majitelem se stala rodina Hrochových, jejichž nemovitosti v řadě
míst sousedí s pozemky ve vlastnictví obce. V důsledku toho
dochází ke vzájemné spolupráci.
Na pozemcích obce byly majiteli zámku provedeny rekonstrukce zařízení jako jsou např. dešťová kanalizace, povrchy
komunikací apod. Konkrétně došlo k opravě obecní komunikace v části od silnice I. třídy směrem k zámku (vedle
Permoníku). Byl zde vybudován nový asfaltový povrch za
cca 140 tis. Kč. Dále byl vybudován chodník v délce 40 m
před areálem zámku za cca 50 tis. Kč. Na tento chodník bude
v budoucnu napojen chodník obce, a to od školy po bytovou zástavbu "Za Zámkem". V téže lokalitě došlo k opravě
dešťové kanalizace v místě, kde stéká voda z cesty vedoucí
od silnice pod Čápákem a ústí ve vpusti na parkovišti, které je rovněž majetkem obce. Současně bylo napojeno 5 RD
na tuto dešťovou kanalizaci. Tato investice přišla na 100 tis.
Kč. V části od školy po lokalitu určenou k bytové zástavbě je plánována přeložka vedení NN z nadzemního na podzemní. Přeložka bude zafinancována rovněž majiteli zámku odhadem za 1.7 mil. Kč. Tato bude nemalým přínosem
i pro obec. Původně plánovaná trafostanice, která měla být
umístěna na jednom z obecních pozemků určených k bydlení, bude v souvislosti s přeložkou vybudována na p.č. 274/1.
Pozemek, kde měla být tedy umístěna trafostanice, nebude
zatížen břemenem a bude prodán za výhodnější cenu. V neposlední řadě byly ve spolupráci obce a rodiny Hrochových
provedeny úklidové práce na hrobce Kleinů spojené se zednickými a zámečnickými pracemi, které byly vyčísleny cca
na 50 tis. Kč.
Ze strany obce dojde v nejbližší době k opravě mostu a cesty p.č. 1538 k zámku, které jsou v jejím vlastnictví. Aby se
sjednotil celkový vzhled lokality, bude zábradlí mostu kovářskou prací ve stejném designu jako ostatní zábradlí na
pozemcích zámku. Cesta bude vydlážděna stejnou žulovou
kostkou jako navazující cesta přes zámecký areál.
Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.
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Zhodnocení volebního období
2010 – 2014
Zastupitelstvo obce Sobotín 2010- 2014
Zvolení členové Zastupitelstva
obce Sobotín
Ve volbách 2010

Ke dni 15.11. 2010
Iveta Fojtíková
Bc. Kamil Talpa
Petr Hradil - odstoupil
PaedDr. Bohdana Hradilováodstoupila
Jarmila Palová
Josef Procházka
Josef Širáň - odstoupil
Ing. Miroslava Čermáková odstoupila
Miloslav Chlanda - odstoupil
Zdeněk Měrka

členové Zastupitelstva obce
Sobotín
konečný seznam po výměně
kandidátů

po změnách
Iveta Fojtíková
Bc. Kamil Talpa
Pavel Krč

Ludmila Dočkalová
Jarmila Palová
Josef Procházka
Miroslav Krč

3. Obslužné, odpočinkové a rekreační prostory.
Obslužné – vybudování 4 ks autobusových zastávek a oprava místních komunikací, zejména v Rudolticích, obnova veřejného osvětlení v části Sobotína
Odpočinkové – vybudování dětského hřiště a naučné stezky
u ZŠ Sobotín
Rekreační – opravy a rekonstrukce chatek v Rudolticích

Záměry investičního rozvoje obce
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Klenotič
Ludmila Kozáková
Zdeněk Měrka

Do 30. srpna 2014 se konalo 43. veřejných zasedání Zastupitelstva obce Sobotín (poslední 44. ZO bude v září
2014). Na těchto se projednávalo velké množství důvodových zpráv spojených se záležitostmi ekonomickými,
stavebními, prodeji, pronájmy, nákupy apod., ke kterým
bylo nutné přijmout usnesení v souladu se zákonem o obcích. Dořešila se řada věcí spojených s osamostatněním
Petrova nad Desnou (převod akcií na kanalizaci a vodovod,
papírové narovnání závazků s ohledem na dotace, při které
byla rekonstruována ZŠ Petrov nad Desnou a MŠ Sluníčko,
finanční vypořádání za prodej rekreačního střediska Vranov,
vypořádání spoluvlastnického podílu za Služby obce
Sobotín s.r.o., předání materiálů z archívu …), dále zrušení
- likvidace společnosti Služby obce Sobotín, s.r.o., dotažení
akce zateplení panelového domu čp. 220 atd.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plnění Plánu rozvoje obce Sobotín
v letech 2010-2014 a následujících letech,
který schválilo zastupitelstvo obce

15.

Zateplení obecního paneláku - realizováno
Dobudování kanalizace – nebyla dobudována, jelikož
nebyla přiznána dotace
Vybudování chodníku – připravena studie, zpracovává
se projekt pro územní řízení
Postupná oprava hřbitovní zídky – opraveny 3 strany +
márnice
Budování urbanistického centra obce
–– Vybudování informativní a naučné stezky - zrealizováno
–– Rozvoj odpočinkových prostor a dětského hřiště –
splněno
–– Parčík vedle prodejny – nerealizovaný
–– Využití staré budovy základní školy – připraven projekt k zahájení stavebních úprav
Vybudování infokanálu - zasílání informační SMS prostřednictvím mobilu
Využití bývalé mateřské školy Koťátka – prodej není
zrealizován
Oprava a vybudování autobusových zastávek – realizováno
Vybudování kompostárny – je v řešení
Plán rozvoje cyklostezek - jsou zahrnuty do územního
plánu
Oprava obecních mostů – oprava mostu u Koliby je
v realizaci
Využití „Starého hotelu“ – prozatím nebylo řešeno
Oprava hrobky Kleinů a přilehlého parku – provedeny
úklidové práce, vypracován posudek na omítky, na sanaci a vlhkost
Vybudování chodníku od mostu po Tesaře – nerealizováno
Oprava a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení
v obci Sobotín – proběhla 1. etapa oprav VO, zpracovává se projekt na rozšíření VO – lokalita za kostelem

Výsledky žádostí o dotace

Záměry územního rozvoje na pozemcích obce

2011

1. Kompletní příprava stavebních parcel k výstavbě RD za
dostupnou cenu.
V současné době existuje stavební povolení na veřejné
osvětlení a dešťovou kanalizaci v lokalitě „za Zámkem“. Je
odsouhlaseno rozparcelování pozemků a čeká se na vydání
nového územního plánu.

celk. náklady
v tis. Kč
		

z toho
dotace
v tis. Kč

Oprava střechy na Mauzoleu Kleinů
439.000
Naučná stezka
495.000
Oprava hřbitovní zdi – 1. etapa
544.000
Činnost -Jednotka dobrovolných hasičů		

390.000
346.000
135.000
35.000

2012

celk. náklady
v tis. Kč
		

z toho
dotace
v tis. Kč

Oprava hřbitovní zdi 2. etapa
Oprava stávajícího veř. osvětlení
Návrh územního plánu
Obnova 3 ks autobusových zastávek

220.000
127.000
200.000
148.000

2. Urbanistické centrum obce
Jedná se o realizaci přestavby v širokém okolí ZŠ Sobotín,a to např. realizací přestavby staré budovy školy na obecní
úřad, které je ve fázi zahájení. Dále je vypracovaná studie na
chodníky v této části obce.
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543.000
245.000
432.000
237.000

Sněhová kalamita
90.000
90.000
Splašková kanalizace		neposkytnuto
2013

celk. náklady
v tis. Kč
		

z toho
dotace
v tis. Kč

Oprava veř. osvětlení – 2. etapa		neposkytnuto
Dětské hřiště		neposkytnuto
Oprava hřbitovní zdi – 3.etapa
630.000 230.000
Jednotka dobrovolných hasičů		
10.000
Obnova parku u hrobky v Sobotíně 6.489.108 4.866.830
Dotace nepřijata z důvodů:
Po přiznání dotace obec získala informace, dle kterých měla
zajistit udržitelnost projektu 10 let, což by předpokládalo, že
v průběhu tohoto období by nemohly být provedeny žádné
stavební úpravy na objektu hrobky. Tím by došlo k zamezení oprav objektu hrobky, jelikož by nemohla být použita
stavební technika s ohledem na sadovnické úpravy. Dalším
důvodem byl vysoký finanční podíl z obecního rozpočtu na
realizaci parkové úpravy (30% z nákladů dle projektu).
2014

celk. náklady
v tis. Kč
		

z toho
dotace
v tis. Kč

Oprava márnice
854.000 400.000
Energetická úspora – zateplení čp. 54 6.104.000 4.707.000
(stará budova školy Sobotíně)
U všech dotací se výše dotace počítá z celkových způsobilých výdajů projektu.
Celková částka získaná a přijatá z dotačních financí na
realizované projekty činí 7.038.000,-- Kč
Připravené nové projekty
• Bytová zástavba 13 RD v lokalitě „U Zámku“
• Veřejné osvětlení v lokalitě „U Zámku“
• Dešťová kanalizace v lokalitě „U Zámku“
• Územní plán obce
• Rekonstrukce budovy čp. 54 Sobotín
(stará budova školy)

•
•
•

Rozšíření veřejného osvětlení
Studie na chodníky
Pasport komunikací

Přepracované projekty
• Splašková kanalizace
• Obnova parku u hrobky
• Hřbitovní zeď – přepracování na jednotlivé etapy – 4
x zeď + márnice
• Kompostárna
Realizované stavby, opravy, rekonstrukce
2011 – zateplení panelového domu čp. 220 – převzato
z bývalého volebního období
2011 – naučná stezka u školy
2011 – 1. etapa oprav hřbitovní zdí
2011 – nová autobusová zastávka u školy
2011 – oprava střechy Mauzolea Kleinů
2012 – 2. etapa opravy hřbitovní zdi
2012 – rekonstrukce veřejného osvětlení – 51 ks světel
vyměněno

2012 – 3 ks nových autobusových zastávek (Sobotín –
bílý dům, Rudoltice – rychta a Rudoltice – myslivna)
2013 – 3. etapa oprav hřbitovní zdi
2013 – Studna u hřbitova
2013 – Dětské hřiště
2014 – oprava márnice
2014 – veřejný rozhlas
Doprava - bezpečnost
2013 – umístění 2 ks kulových zrcadel (křižovatka pod
turbínou, Štětínov – výjezd na Vernířovice)
2013 – umístění 2 ks měřičů rychlostí (Štětínov, silnice
I. třídy směr od Ostravy při vjezdu do Sobotína)
Odpadové hospodářství
Leden 2011 – řešení pokuty z České inspekce životního
prostředí za „černou skládku“ v lokalitě „Dolina“. Obci
byla uložena pokuta ve výši 70 tis. Kč za nepovolené navážení odpadu.
2012 – umístění 2 ks kontejnerů na elektrospotřebiče
(Rudoltice rychta a Sobotín - COOP)
2013 – zaveden svoz bioodpadu prostřednictvím kontejnerů, zakoupen nový kontejner
2013 – zakoupeno 5 ks košů na psí exkrementy
2013 – kontejner na starý textil
2014 – 2 ks kontejnerů pro odpad ze hřbitova + 1 ks kontejneru na svíčky
Kulturní a společenské akce
• Každý rok posezení se seniory
• Každý rok zájezd pro seniory
• Výlet pro děti s doprovodem do zoologické zahrady
(děti navštívily ZOO Kopeček 2 x, ZOO Lešná,1 x
ZOO Ostrava)
• Každý rok Mikulášská besídka v tělocvičně
• Beseda s léčitelkou paní Vítkovou - 2012
• Drakiáda 2013
• Jablečný den 2013
• Májová zábava 2013
• Výstava starých fotografii domů Sobotína uspořádané na Obecním úřadě a na Permoniku spojené s besedou - 2013
• Otevření dětského hřiště u školy - 2013
• Minijarmark 2014
• Den otevřených dveří Mauzolea Kleinů - 2014
• Hudební odpoledne - 2014
•
Cestovní ruch, informovanost občanů, zájmy
2011 – nové webové stránky
2011 – SMS infokanál do kapsy – SMS zprávy pro občany
2014 – veřejný rozhlas
2014 – zařízení keramické dílny
2014 – 3 ks informační tabulí – dokončuje se
2014 – Sobotínský okruh - 14 ks informačních tabulí
včetně posezení – lavičky – info na webu obce –
dokončuje se
2014 – 2 ks nových informačních skříní
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informace obecního úřadu
Komunální volby
10. – 11. října 2014

Oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev obcí
Starostka obce Sobotín podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne:
• v pátek 10.10.2014 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 11.10.2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
• v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín, Sobotín 89, 788 16, Petrov nad Desnou
• v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově č.p. 11 v Rudolticích
(bývalá mateřská školka), 788 16 Petrov nad Desnou
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky).
4. Volič, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu, ale
není státním občanem České republiky, přičemž mu
volební právo přiznává mezinárodní smlouva, která byla
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, bude do dodatku zapsán na základě vlastní žádosti. Tuto žádost může
volič – občan jiného státu – podat kdykoli do uzavření
dodatku, který se uzavírá 2 dny před začátkem voleb.
5. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní.
8. Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na voličský průkaz.
9. Do stálého seznamu je volič zapsán na základě rozhodného trvalého pobytu v dané obci.
10. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním
úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu a může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Oznámení o výluce vlaků na trati
Sobotín – Petrov nad Desnou

Ve dnech 25. srpna až 14. září 2014 se bude konat z důvodu
prací na trati v úseku
Petrov n.D.– Sobotín nepřetržitá výluka.
Začátek: Pondělí 25. srpna 2014 v 7:00 hod
Konec: Neděle 14. září2014 v 14:00 hod.
*konec výluky může být operativně změněn

V době výluky bude v úseku Petrov n.D.- Sobotín organizována náhradní autobusová doprava autobusy s označením
ŽD výluka.
Náhradní autobusové zastávky s označením ŽD budou
umístěny na komunikacích v blízkosti vlakových zastávek
(Petrova nad D., Sobotín).
Náhradní autobusová zastávka Petrov n.D. zastávka bude
umístěna na autobusové zastávce Petrov nad Desnou zastávka u rybníka.
Jízdenky ŽD platí i v těchto autobusech.
V Petrově nad Desnou 20. srpna 2014
Za provozovatele dráhy: SART a.s. kontakt 583 242 242
Za dopravce: ARRIVA MORAVA a.s.

Pořádek a čistota v obci

Žádáme vlastníky pozemků - travnatých ploch, aby si
zajišťovali pravidelnou údržbu (sekání trávy), aby nedocházelo k zaplevelování sousedních pozemků.
Dále žádáme vlastníky psů, aby při jejich venčení využívali sáčky a odpadkové koše na psí exkrementy (zejména
lokalita bývalá skládka).
S ohledem na čistotu v obci, žádáme občany, aby nenaváželi odpad do lokality u ubytovny Marta a na všech
veřejných prostranstvích udržovali pořádek a čistotu.

Zpráva o činnosti finančního výboru (FV)

Uplynul právě 1 rok, kdy došlo v naší obci k velkým změnám na OÚ – tak takhle jsem začínala svůj první příspěvek do Obecních novin, když jsem po roce práce finančního
výboru (FV) hodnotila naši činnost. Úkolem FV bylo řešit
zejména finance obce, dávat doporučení zastupitelům v oblasti finančních záležitostí. V tomto duchu naše práce po celé
volební období probíhala. Finanční záležitosti nebyly vždy
vyřešeny tak, jak bychom si mnozí představovali. Po zkušenostech, které jsem během 4 let získala, se domnívám, že
počet členů FV by měl být vyšší – jak říká pravdivé pořekadlo: víc hlav, víc rozumu. Projednávání hospodaření obce,
by mělo být prvořadé a myslím si, že i kvalitnější. Vzhledem
k tomu, že vychází poslední číslo Obecních novin, chtěla
bych Vás naposledy informovat o naší činnosti, za období
leden – červen 2014.
Jaké záležitosti byly ve FV projednávány a jak dlouho?
Leden:
 Informativní cedule v obci (leden – červen)
 Zakoupení keramické pece (leden – březen)
 Příprava veřejnosprávní kontroly ve svazkové
škole
 Vyúčtování dotací organizací (leden – květen)
Únor
 Rozpočtové změny
 Inventarizace obce
 Zakoupení velkoobjemového kontejneru (únor –
duben)
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 Elektrifikace veřejného osvětlení - – horní konec
Sobotína (únor – červen)
Březen:
 Likvidace vyřazeného majetku v ZŠ Sobotín
(březen – červen)
 Rekonstrukce hydrantu a oprava střechy na
panelovém domě 220
 Požadavek římskokatolické farnosti o příspěvek
na opravu kostela
 Opravy komunikací, vč. Rudoltic
 Prodej OÚ p. Hrochovi
 Výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok
2013
Duben:
 Elektrifikace veřejného osvětlení
 Hospodaření svazkové školy
 Navýšení příspěvku pro mladé hasiče
 Požadavky nájemníků panelového domu 220 na
opravu a vybavení - směrnice
 Požadavek na finanční prostředky na vybavení
keramické dílny
Květen:
 Závěrečný účet 2013
 Žádost organizace Ženy Sobotín o změnu čerpání
finančních prostředků
Červen:
 Účetní uzávěrka 2013
 Kontrola čerpání rozpočtu obce – 1. – 4.Q 2014
 Hodnocení práce členů FV – návrhy na odměny
 Projednání plánu FV na 2.pol.2014 – 8.9.
a 6.10.2014
 Cenová nabídka – ponorné čerpadlo chatky Rudoltice
 Likvidace sekačky parkové
 Žádost na opravy ve školní vývařovně
 Žádost „Asociace rodičů Prostějov“ o příspěvek
Členové FV se sejdou v tomto volebním období ještě 2x,
a to 8. září a 6. října 2014. Děkuji všem členům FV za jejich
práci během celého volebního období.
Novým členům FV přeji co nejvíce úspěchů v jejich činnosti!!!
Jarmila Palová, předsedkyně FV

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne dne 27. září 2014

Rudoltice
08:00 – 08:15 hod – u nemovitosti č.p. 102 (paní Vaňatkové)
08:20 – 08:35 hod – u nemovitosti č.p. 133 (u bytovky)
Sobotín
08:40 – 08:55 hod – na křižovatce pod „Bílým domem“
09:00 – 09:15 hod – parkoviště u kostela
09:20 – 09:35 hod – u požární zbrojnice
09:40 – 09:55 hod – křižovatka u „okálů“
10:00 – 10:15 hod – u základní školy

Sem patří: barvy, lepidla, provozní náplně z automobilů,
televizory, PC apod.
Sem nepatří: komunální a stavební odpad apod.

Svoz objemného odpadu proběhne
od 13. října do 17. října 2014

13. října – 15. října 2014
u nemovitosti č.p. 102 Rudoltice (paní Vaňatková)
u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
na křižovatce pod „Bílým domem“
parkoviště u kostela
15. října – 17. října 2014
u požární zbrojnice
křižovatka u „okálů“
u základní školy Sobotín
u nemovitosti č.p. 279 Sobotín (Vlhovi)
Sem patří: nábytek, matrace, koberce apod.
Sem nepatří: ledničky, mrazničky, stavební odpad, pneumatiky apod.

Svoz objemného odpadu

SBĚR ODĚVŮ

Vážení občané,
oznamujeme Vám, že v období od dubna do června
2014 jsme sesbírali v Sobotíně celkem kilogramů oděvů
v jednotlivých měsících:
duben 2014 151 kg
květen 2014 277 kg
červen 2014 232 kg
Chceme poděkovat všem občanům, kteří se do sběru oděvů zapojili a pomáhají tak tříděním nepotřebných oděvů
nejen chránit životní prostředí, ale především poskytují pomoc mnohým občanům, kteří se ocitli, ať už z jakéhokoliv
důvodu, v těžké finanční nebo životní situaci.

SMS infokanál a místní rozhlas

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 srpnu 2014 je zaregistrováno 327 občanů.
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Sobotínský pěší výlet

Dne 26. července 2014 byla občanům Sobotína nabídnuta
vycházka s návštěvou a prohlídkou penzionu Svět, jehož
majitele byl ochoten nás tímto objektem provést. Ty, co se
vycházky zúčastnily, nelitovaly. Ženy nebyly líné.
Byly jsme velice srdečně přivítány a ve stínu venkovního
posezení pohoštěny. K penzionu náleží rozlehlá zahrada se
třemi navzájem propojenými jezírky a parkovou úpravou.
Vhodně rozmístněné lavičky nabízí možnost relaxace
uprostřed zeleně. To vše jsme si rovněž prošly. Samotný
penzion a jeho vybavenost hodně vypovídá o estetickém
cítění majitelů a jejich zcestovalosti. To dokládají fotografie
a artefakty, kterými jsou jednotlivé apartmány doplněny.
A proč zrovna název penzion Svět? To proto, že jednotlivé
apartmány jsou koncipovány do různých světadílů. Takže
se ocitnete v Africe, jižní a severní Americe a nechybí ani
Evropa. Celé prostředí a celkový pobyt se nám moc líbil.
Tímto děkujeme majiteli penzionu panu Štefečkovi, že nám
tuto prohlídku umožnil a přejeme hodně podnikatelského
zdaru.
Kulturní komise Obecního úřadu

Informace

Vážení občané, dovolujeme si vás na základě zprávy od
odboru dopravy silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje (KÚOK) informovat o aktuální situaci ohledně uzavírky silnice I/44 z důvodu realizace stavby „silnice I/44 – Červenohorské sedlo – jih“. Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, předložila KÚOK
žádost o povolení uzavírky s předpokládaným termínem 1.10.2014 – 14.11.2014 a dále v termínech 16.4.2015
– 14.11.2015 a 16.4.2016 – 14.11.2016. Přesný termín
uzavírky je přitom odvislý od ukončení výběrového řízení
na zhotovitele stavby. Pro občany Sobotína to znamená, že
ve větší míře budou po silnici I/11 projíždět vozidla nad
3,9 m výšky.

Keramická dílna

Keramická dílna v Sobotíně prošla „zkušebním provozem“.
První, kdo si mohl vyzkoušet práci s hlínou, byly děti ze sobotínské školy. Mohly si vyrobit dárečky ke dni matek. Poté
následovaly dva kurzy dospělých. Pravidelné kurzy budou
od cca října 2014, a to dle zájmu občanů. Zájemci se mohou přihlásit na podatelně Obecního úřadu Sobotín – email:
podatelna@sobotín.cz, kde uvedou jméno a tel. kontakt, aby
mohli být informováni o termínu zahájení kurzu.
Keramická dílna je v přízemí budovy Obecního úřadu Sobotín.

13.00 hod Vikýřovice (vedle Kaumplus – bývalá Jednota)
13.30 hod Rapotín (u kulturního domu – před restaurací Kamion)
14.30 hod Velké Losiny (na parkovišti před hotelem Praděd)
15.00 hod Loučná nad Desnou (u hlavní cesty – pod supermarketem)
15.30 hod Sobotín (u Jednoty – za zámkem)
16.30 hod Bohutín (na návsi)
!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež prosím objednávejte na adrese:
Galltus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 02 Dušejov
nebo na tel: 567 212 754, 767 214 502, mob: 731 701 331,
mail: gallusextra@centrum.cz
po – pá: 7-18h, so 8-12h
www.prodej-drubeze.cz

ZE ŽIVOTA zájmových
organizací z naší obce
Pozvánka na zájezd

ČZS Sobotín Vás srdečně zve na zájezd, který se
uskuteční dne 6. září 2014.
Odjezd v 7:00 hodin z Rudoltic a dále na všech zastávkách
dle dohody.
Program zájezdu: Třebechovice pod Orebem, kde si
prohlédneme Proboštův betlém, dále zámek Opočno,
v Dobrušce rodný dům F.L.Věka a rozhlednu. Budeme
pokračovat do Ratibořic a na zpáteční cestě se zastavíme
v Novém Městě nad Metují, kde můžeme povečeřet.
Cena pro členy ČZS Sobotín 100,- Kč, pro ostatní zájemce 150,- Kč.
Pro informaci uvádíme ceny vstupného, které si každý
účastník hradí sám.
Proboštův betlém: dospělí 60,- Kč, senioři 40,- Kč a ZTP20,- Kč
Zámek Opočno: důchodci nad 65 let a ZTP 100,- Kč
Dobruška: rodný dům F.L. Věka - senioři a ZTP 20,- Kč.
Radniční věž v Dobrušce - 40 Kč
Hlaste se u paní Tejkalové ( tel. 734 139 068 ) do 31.8.2014.
Platí se při přihlášení.

Zahrádkáři ze Sobotína poznávali
nejbližší okolí

Tradiční akci jsme připravili na 10. červenec 2014, kdy jsme
navštívili v Rudolticích Rybářskou baštu pana Dušana
Juříka. Třicet zahrádkářů, prožilo nejen krásné odpoled-

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost)
Prodej 9. října 2014
Kuřice černé, červené stáří: 12-18 týdnů cena: 120-180,-Kč
Kuřice bílé (nesou bílá vejce) 12-18 týdnů
120-180,-Kč
Chovní kohoutci 12-18 týdnů
120-180,-Kč
Slepice ve snášce
100,-Kč
Trasa Šumperk
12.00 hod Dolní Studénky (před OÚ)
12.30 hod Nový Malín (u OÚ)

Posezení na Rybářské baště
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ne, ale plně jsme vyžili možnost ochutnat rybářské speciality, které nám rybářská kuchyně nabídla. Stylová roubenka je
doslova atrakcí nejen pro místní obyvatele, ale i pro turisty,
kteří tento kout Rudoltic navštívili. Rybářská bašta nabízí
nejen speciality ze sladkovodních ryb, ale i výrobky z klasické kuchyně. K dispozici je zahrádka, stylový altán, dětský
koutek, pískoviště, kolotoč, houpačka, parkování i stání pro
cyklisty. Součástí areálu je i nově zrekonstruovaná dřevěná
zvonice. Když jsme odjížděli z Rudoltic, slíbili jsme si, že
Rybářskou baštu brzy opět navštívíme.

Flora Olomouc

Další akcí se stala letní výstava Flóra Olomouc, na kterou
jsme se vydali dne 14. srpna 2014. Doprava vlakem nám
velmi rychle uběhla a v krátkém čase jsme se sešli u hlavní
pokladny. Hlavní květinová expozice byla umístěná v nově
zrekonstruovaném pavilonu „A“. Měla název „Rozkvetlou
pouští, pralesem a zahradou.“ Unikátní výstava připravená
díky Velvyslanectvím Nigérie představila kulturu této africké země doplněnou ukázkami nigerijské květeny. Celou
expozici zkrášlily tisíce květin, jako lilie, mečíky, jiřiny, kosatce a plno překrásných růží. Doslova atrakcí byla odrůda
růže nazvaná „Abrakadabra.“ Jak jsme si přečetli, tento název pochází z aramejštiny, což znamená „Staň se, co říkám!“
Sobotínští zahrádkáři odjížděli spokojeni a hlavně získali
další inspiraci pro svou pěstitelskou práci.

Informace sdh sobotín
V sobotu 26. července 2014 pořádal sbor dobrovolných hasičů svoji pohárovou soutěž v požárním sportu pod názvem
„O pohár starostky obce.“ Pro kategorii veteránů, byla
tato soutěž řazena do seriálu Velké ceny Holba Cupu
okresu Šumperk. Startovní listina měla 14 družstev mužů,
4 družstva žen a 11 družstev veteránů.
Soutěž odstartovala kategorií veteránů, ve které se jako poslední na startovní čáru postavilo právě domácí družstvo. Za
mohutného povzbuzování přihlížejících, byli hnáni kupředu,
protože všichni věřili, že se vyplní přísloví „to nejlepší na
konec.“ Bohužel, vše bylo marné. Strojník špatně položil
savici, proto se savičár mírně zdržel se svým spojem a tím
pádem byla pomalejší voda. S největším problémem se však
potýkal zapůjčený levý proudař, kterému se při rozhazování
kluba zasukovala hadice. Výsledný čas 35,86 stačil až na 10.
místo. V kategorii veteránů zvítězilo družstvo ze Sudkova
s časem 20,48, na druhém místě skončily Bohuslavice s časem 20,84 a pro třetí místo si s časem 21,29 doběhli veteráni
z Dolních Studének.
Nepovedený útok veteránů chtěli vylepšit naši muži, kteří
startovní listinu uzavírali. Dá se říct, že jejich útok proběhl
bez problémů. Terče byly sraženy v čase 16,74, což stačilo
na krásné 4. místo. Přesto byli kluci zklamaní, protože byli
o pouhou desetinu horší než třetí Hrabišín s časem 16,64.
Kategorii mužů naprosto ovládlo družstvo Janovic, které
svým bezchybným útokem nejen že zvítězilo, ale i nastavilo
nový traťový rekord, kterým se stal čas 15,49. Na druhém
místě se umístil Ráječek s časem 16,06.
V kategorii žen se o prvenství poprala pouhá čtyři družstva,
a to Maršíkov, Rapotín, Hrabišín a Lesnice. Z tohoto klání
nejúspěšněji vyšla Lesnice, která s časem 22,11 zvítězila.
Hned za ni se zařadily ženy z Hrabišína s časem 22,14 a pro
třetí místo si doběhla děvčata z Maršíkova s časem 28,69.
Kategorie MUŽI
Umístění

Návštěva zahrádkářů u paní Bohumily Žváčkové v Šumperku

Poslední akcí, kterou jsme připravili byla návštěva Muzea
silnic ve Vikýřovicích, která se uskutečnila 22. srpna 2014.
Muzeum nás zaujalo nejen svým rozsahem, ale i vystavenými materiály. V první části „Po stopách bratří Kleinů“ jsme
našli řadu zajímavých exponátů a fotografií ze sobotínských
železáren. V druhé části je expozice „Silniční mosty – historie a současnost“. V poslední části je expozice „Via est
vila – silnice je život.“ Příjemné odpoledne jsme ukončili
na zahrádce paní Bohumily Žváčkové, která je členkou naší
organizace. Zjistili jsme, že v našem regionu je mnoho zajímavých míst, která můžeme navštívit.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČSZ
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Družstvo

Okres

Čas

1.

Janovice

Br

15,49

2.

Ráječek

Su

16,06

3.

Hrabišín

Su

16,64

4.

Sobotín

Su

16,74

5.

Maršíkov

Su

16,84

6.

Lesnice

Su

17,31

7.

Kolšov

Su

17,76

8.

Nový Malín

Su

19,63

9.

Nemile

Su

20,23

10.

Sudkov

Su

20,38

11.

Břidličná

Br

22,85

12.

Vernířovice

Su

24,51

13.

Rapotín

Su

29,16

-

Loučná

Su

MS

Kategorie ŽENY
Umístění
Družstvo
1.
Lesnice
2.
Hrabišín
3.
Maršíkov
Rapotín
Kategorie VETERÁNI
Umístění
Družstvo
1.
Sudkov
2.
Bohuslavice
3.
Dolní Studénky
4.
Leština
5.
Hrabišín
6.
Bludov
7.
Leština II
8.
Hrabová
9.
Rohle
10.
Sobotín
Třeština

Sezóna v požárním sportu se nám pomalu chýlí ke svému
konci a je na čase připomenout, jak si naše družstva mužů
a veteránů vedou.

Okres Čas
Su
22,11
Su
22,14
Su
28,69
Su
NP
Okres
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su

Čas Body
20,48 15
20,84 12
21,29 10
21,30
7
21,33
6
22,25
5
24,71
4
26,43
3
27,08
2
35,86
1
NP

Muži
Družstvo mužů má pro letošní sezónu velmi obsáhlý kalendář soutěží. Objíždí pohárové soutěže, ale jeho hlavním cílem je Velká cena okresu Šumperk. Forma družstva je letos
velmi kolísavá. Ze závodů již několikrát odjížděli v roli poražených, párkrát i s neplatným pokusem. Naši „junioři“ se
mohou chlubit pěknými útoky a časy. Několikrát se umístili
i na předních příčkách. Největším překvapením však byla
Velká cena Kolšov, kde kluci všem přítomným vytřeli zrak
svým výkonem. S časem 18,94s si zaběhli pro krásné 3.
místo. Mládenci se aktuálně v žebříčku Velké ceny drží s 91
body na 15 příčce, tedy na posledním místě, jenž zajišťuje
pořádání Velké ceny. Nicméně, stále nemají nic jistého. Čekají je ještě čtyři nejdůležitější závody sezóny, které o všem
rozhodnou. Držme tedy klukům palce a doufejme, že se jim
podaří Velkou cenu po několika letech vybojovat zpět do
Sobotína.

Výčet některých výsledků:
Umístění
13.
10.
13.
3.
3.
20. - 31.
17.
26. - 32.
3.
13.
12.
4.
13.
23.
2.
3.
20.
23.

Počet
týmů
18
33
28
25
22
31
27
32
10
25
33
14
24
30
9
19
28
29

Soutěž
Okresní kolo Bludov
VC Hrabová
HE Dolní Libina
PS Brníčko
VC Kolšov
VC Maršíkov
VC Postřelmůvek
VC Mostkov
PS Vernířovice
VC Pavlov
VC Nemrlov
PS Sobotín
VC Bludov
VC Rájec
PS Petrov nad Desnou
NS Rohle
VC Hrabišín
VC Třeština

Datum
31. 5. 2014
1. 6. 2014
14. 6. 2014
15. 6. 2014
21. 6. 2014
22. 6. 2014
28. 6. 2014
29. 6. 2014
5. 7. 2014
12. 7. 2014
13. 7. 2014
26. 7. 2014
2. 8. 2014
3. 8. 2014
9. 8. 2014
9. 8. 2014
16. 8. 2014
17. 8. 2014

Levý
terč
20,14
18,74
19,95
19,28
18,41
NP
24,69
NP
?
17,11
14,80
16,21
18,34
26,78
28,29
15,11
20,68
19,04

Pravý
terč
21,72
18,49
19,82
19,34
18,94
NP
19,03
NP
18,21
18,24
15,68
16,74
19,19
27,52
?
15,53
20,58
37,14

Výsledný
čas
21,72
18,74
19,95
19,34
18,94
NP
24,69
NP
18,21
18,24
15,68
16,74
19,19
27,52
28,29
15,53
20,68
37,14

Body
14
13
nebodováno
nebodováno
20
0
5
0
nebodováno
8
12
nebodováno
9
1
nebodováno
nebodováno
6
3

Veteráni
Veteráni na rozdíl od mužů mají na svém seznamu pouze
sedm závodů. Z toho šest zařazených do seriálu Velké ceny.
Stejně jako muže, tak i Veterány letos trápí forma. Mezi
jejich nejlepší umístění patří krásné 1. místo z Velké ceny
Dolní Studénky. Dále 3. místo z Velké ceny Hrabová. Nicméně, připsali si i špatná umístění, včetně jednoho neplatného pokusu. Naši „staříci“ mají pro letošní rok prakticky
dobojováno, jelikož je čeká jen jediný závod Velké ceny,
a to v Bohuslavicích, kde se rozhodne o jejich konečném
umístění v žebříčku Velké ceny okresu Šumperk. Nejlépe
se mohou umístit na druhém místě. Již teď mají jisté finále
mistrů, které se uskuteční 14. září v Pavlově.

Horní řada zleva: Krč Ondřej, Dorňák Aleš, Michut Michal, Šmotek Petr,
Fojtík Jiří
Dolní řada zleva: Fojtík Martin, Dubový Radek, Gubáni Jakub, Talpa Jakub
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Výsledky veteránů:
Umístění

Počet
týmů

Datum

Levý
terč

Pravý
terč

Výsledný
čas

Body

3.

15

VC Hrabová

1. 6. 2014

20,05

19,89

20,05

10

1.

13

VC Dolní Studénky

8. 6. 2014

20,26

19,40

20,26

15

2.

8

PS Nový Malín

19. 7. 2014

21,27

21,26

21,27

nebodováno

10.

11

VC Sobotín

26. 7. 2014

35,86

21,68

35,86

1

6.

14

VC Bludov

2. 8. 2014

19,68

20,79

20,79

5

14.

14

VC Třeština

17. 8. 2014

NP

NP

NP

0

Soutěž

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
ÚDOLÍ DESNÉ
Zahájení školního roku 2014/2015
ZŠ a MŠ Údolí Desné oznamuje zahájení nového školního
roku, které proběhne v pondělí 1. září 2014 následovně:
08:00 hod. v ZŠ Sobotín
09:00 hod. v ZŠ Petrov nad Desnou II. stup.
10:00 hod. v ZŠ Rapotín
Jízdní řád školního autobusu bude zveřejněn na webových
stránkách školy. www.skolydesna.cz
Horní řada zleva: Sámel Robert, Vlček Martin, Linhart Jiří, Strnad Petr
(SDH D. Studénky), Měrka Zdeněk.
Dolní řada zleva: Csölle Jiří, Krč Miroslav, Vrážel Lubomír Ondřej Krč –
SDH Sobotín

FARNOST SOBOTÍN
Primice P. Mgr. Františka Ponížila

29. června 2014 zažil Rapotín i Sobotín v poválečných
dějinách událost takřka nevídanou - primiční mši svého rodáka. Sloužil ji novokněz Mgr. P. František Ponížil, který se
narodil a většinu života prožil v Rapotíně. Nyní má bydliště
v Sobotíně, ale protože je jeho život spjat zejména s rapotínskou farností, rozhodl se svoji první mši sloužit tam.
Není úplně běžné se v životě setkat s touto slavnou událostí
v blízkém okolí, o čemž ostatně svědčí i to, že poslední primici (nepočítaje tedy tu Františkovu) zažil Rapotín naposledy v letech 1961 a 1972. V Sobotíně podle místní kroniky
taková akce dosud zaznamenána nebyla. Je proto zcela na
místě přiblížit široké veřejnosti, o co se vlastně jedná.

Kněz je člověk (jak věříme) vyvolený Bohem. Svátost
kněžství ustanovil samotný Ježíš Kristus, když poslal po
svém zmrtvýchvstání apoštoly do všech končin Země hlásat radostnou zvěst - evangelium. Tito apoštolové následně
z vnuknutí Ducha Svatého posílali „převzít štafetu“ další
muže a takto kontinuálně se dostalo milosti přijmout a vykonávat službu kněžství až dnešním kněžím.
Uslyší-li muž Boží hlas a volání ke kněžství, není to pro
něj obvykle snadné přijmout. Přece jen „normální“ je založit
rodinu, najít si práci a žít takříkajíc na svém písečku. Kněžství je jiné. Při prvním stupni svěcení - jáhenském svěcení,
slibují kandidáti kněžství poslušnost svému biskupovi i jeho
nástupcům, veřejně se přiznávají ke své víře a zavazují se
žít celibát pro Boží království. Znamená to tedy, že dávají
všanc sami sebe, svoji potencionální rodinu, svoji osamělost v situacích, které většinová společnost nese ve dvou.
To všechno pro to, aby mohli cele dát sebe Kristu a jeho
evangeliu. Je to rozhodnutí nelehké a doživotní. I proto se
kandidáti kněžství připravují v kněžském semináři na svůj
budoucí život nejen vysokoškolským studiem, ale zejména
klášterním způsobem života, kdy se cvičí v přijetí cizí autority a potom také modlitbou, ve které se snaží rozlišit, je-li
jejich povolání opravdové.
Nejviditelnějším projevem kněžství je potom služba svátostmi. Zejména Eucharistií a svátostí smíření. Svátost smíření je tajuplnou záležitostí, kdy kněz figuruje jako určitý
prostředník mezi Bohem a člověkem, kde zastupuje nejen
Krista, ale zejména Církev - společenství všech pokřtěných.
Jestliže člověk zhřeší, ubližuje tím nejen sobě a Bohu, ale
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Pohoštění bylo připraveno v sále fary, kde již slouží stoly
a židle, pořízené z dotace SZIF.
Poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o zajištění poutě, ať už to byl úklid, květinová výzdoba,
pohoštění a v neposlední řadě panu Mikuláštíkovi za fotodokumentaci.

Účastníci primiční mše v Rapotíně.

i Církvi, třeba už jen tím, že ji staví do špatného světla. Lituje-li ve svátosti smíření svého hříchu, stojí před knězem
jako před zástupcem Církve, tedy věřících, nikoli instituce
a žádá Církev jeho prostřednictvím za odpuštění. Když Ježíš
posílal apoštoly do světa, řekl jim, že komu odpustí hříchy,
budou odpuštěny. Jestliže tedy jejich nástupce někomu hříchy odpustí, odpouští je samotný Bůh a dává člověku šanci
„začít znovu“. Další a nemenší povinností kněze je sloužit
mši svatou. Pro mnohé z nás je mše zcela nesrozumitelnou
snůškou symbolů, ale i ty v ní mají své pevné místo a objevovat je mnohdy velké dobrodružství plné překvapení.
Podstatou mše však je proměnění chleba a vína v pravé tělo
a krev Kristovu. Zázrak, který nikdy nepochopíme, ale věříme a zažíváme, že se skutečně děje.
A právě primiční mše - tedy první mše, kterou kněz v životě slouží, je pro muže, který se na přijetí svátosti kněžství
mnoho let připravoval obrovským svátkem. Je to chvíle, kdy
poprvé drží v rukou chléb, stávající se Tělem. Chvíle, na kterou tak dlouho studoval. Chvíle, pro kterou se rozhodl vzdát
manželství a otcovství. Chvíle, která je srovnatelná s tím,
když se někdo žení či vdává.
A právě tak, jako je v životě laiků svatba důvodem k oslavě,
je stejným důvodem primiční mše pro kněze.
František svoji první mši sloužil v kostele, ve kterém doslova vyrostl. Slavil potom v Sobotíně - ve farnosti, kde žije
jeho rodina a kam se rád vrací, když povinnosti dovolí. A na
závěr pár čísel: primiční mše se zúčastnilo asi 500 lidí, pozvání k pohoštění přijalo více než 300 hostů.
		
Jana Žufníčková, účastník primice

Zleva – Ing. Mgr. Antonín Ponížil, CSc, jáhen – Mgr. P. Martin Sekanina,
Anna Ryšavá a Jan Klenotič

SPORTOVNÍ AKCE
Volejbalový turnaj

Dne 19. července 2014 uspořádala TJ SOKOL Sobotín
další ročník tradičního letního volejbalového turnaje. Na
antukovém hřišti TJ bojovalo s nasazením všech 6 družstev
a sportovní výkony byly na sety velice vyrovnané. O konečném pořadí tak nakonec rozhodl většinou těsný rozdíl vybojovaných míčů. Atmosféru turnaje provázelo opravdu horké
letní počasí, a tak přišlo vhod zajištěné občerstvení – za výpomoc v bufetu patří dík manželům Šrámkovým.

Vavřinecká pouť

Po primici slavila sobotínská farnost ještě další svátek a to
v neděli 10. srpna 2014 pouť ke sv. Vavřinci. Mši sv. celebroval P. Martin Sekanina, bratr P. Otty Sekaniny, který
slouží ve farnosti Bludov, Nový Malín a Dolní Studénky.
Z jáhnů přijal pozvání Petr Sovadina a Jan Gajdůšek z ostravsko-opavské diecéze, který bude v příštím roce vysvěcen
na kněze. Kostel byl zaplněný, mše sv. se zúčastnili i obyvatelé Domova seniorů v Sobotíně. Sváteční liturgii doprovodila na varhany Inka Kocůrková, na housle Anička Kocůrková z Rapotína. Zpívaly Anička a Anežka Kocůrkovy
a Věrka, Marťa a Klárka Ponížilovy. Po mši jsme se přesunuli na faru, kde na nás čekalo pohoštění – něco guláše, grilovaná vepřová kýta, sýry, uzené, ovar, koláčky a cukroví.

Účastníci volejbalového turnaje.

Výsledky turnaje:
1. Loučná nad Desnou
2. SART
3. SAVVIK
4. Železnice Desná
5. Strýci (chataři z Vernířovic)
6. Sobotín
Za příspěvek na ceny děkujeme firmě SART.
VV TJ Sokol Sobotín
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Blahopřání

Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje,
jak k ránu květiny.

Oznamujeme Vám, že manželé
Jana a Benjamín Davidovi ze Sobotína
oslavili dne 22. srpna 2014
50 let společného života v manželství.

Dne 31. července 2014 jsme
vzpomenuli
nedožitých 74 let a zároveň
dne 19. srpna 2014 prvního
výročí úmrtí pana
Jiřího Linharta ze Sobotína.
S láskou stále vzpomínají
manželka Anna, děti Jiří a Jana s rodinami.

Hodně zdraví a spokojenosti
do dalších let jim přejí
děti Jana a Jaromír, vnoučata Lenka, Lukáš, Lucie
s manželem Jiřím, Tomáš s Janou, pravnučka Vendulka,
a sestry a bratři s rodinami.

Tak, jak Ti z očí zářila dobrota,
tak nám budeš chybět do
konce života.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít,
v srdci Tě vždy budeme mít.
Ruku Ti již nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Ludmila Dostálová
Dne 3. září 2014 oslaví
75. narozeniny paní
Ludmila Dostálová ze Sobotína.

Dne 10. září 2014 by se dožil 72 let
náš drahý manžel, tatínek, švagr, dědeček pan
Petr Csölle ze Sobotína.
Stále z celého srdce vzpomínají
manželka, děti s rodinami.
Vzpomeňte s námi, kdo ho měl rád.

Vše nejlepší a hodně zdravíčka
přejí manžel Radek, dcery Radka
a Lida, vnoučata a pravnoučata
posílají pusu.

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
Od 15.7.2013 již nepotřebujete povolení
ke kácení dřevin na vlastním pozemku
Konzultace, příprava a realizace kácení
rizikových a ostatních dřevin.
Mgr. Martin Přídalík
e-mail:m.pridalik@gmail.com tel: 604 989 083
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Svítím vám dlouho.
Až dosloužím, patřím
do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA
do sběrné nádoby EKOLAMP
ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.

my
slí

m

ee

Do této sběrné nádoby patří

kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové)
zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.

kol

o g ic k y

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz
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ELEKTROWIN a.s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, tel.: 241 091 835
e-mail: info@elektrowin.cz, www.elektrowin.cz
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