obecní Číslo 5 – říjen – 2020

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 srpnového vydání obecních novin uplynuly dva měsíce, během kterých došlo k velkým změnám v souvislosti s vývojem epidemiologické situace Covid-19.
I přesto, jaký je celkový stav, jsme se snažili, aby investiční akce byly řádně v termínech dokončeny a aby
se pracovalo na projektech pro další vývoj v obci v následujících letech. Letošní rok je značně náročný pro
nás všechny po všech stránkách. Přesto se domníváme,
že k dnešnímu dni se řada věcí v obci podařila ve prospěch vás všech. Jsou to akce, které jsou viditelné na
první pohled, ale jsou věci, které se připravují projekčně, aby byly viditelné v budoucnosti. Je také nutné do
celého roku promítnout i situaci s Covid-19.
Proto uvádíme alespoň některé momenty z průběhu
roku:
– stavba hlavního řadu splaškové kanalizace 2. etapa
Rudoltice – délka 1200 m, možnost napojení více
jak 20 domů a několik dalších pozemků, celková cena 8.132.786 Kč, z toho 1.700.000,- Kč dotace
z Olomouckého kraje, z obecního rozpočtu částka
1.432.786,- Kč, 5.000.000,- Kč úvěr od komerční
banky bez zástavy obecního majetku;

Výsadba stromů v areálu parku Mauzolea rodiny Kleinů

– 2. část II.etapy Mauzolea Kleinů – oprava ochozu kaple
a svedení dešťových vod, oprava odvodnění podzemí;
jedná se o další etapu, která zabrání celkové devastaci
stavby do budoucna, tak jako dvě etapy předešlé; tyto
opravy nejsou zjevné pro toho, kdo stavbu navštíví 1x za
rok, ale byly nejdůležitější z hlediska záchrany památky;

částka 1.620.353,- Kč, z toho dotace činí 300.000,- Kč
z Olomouckého kraje a 500.000,- Kč z Ministerstva
kultury ČR;

Výsadba stromů v areálu parku Mauzolea rodiny Kleinů

– oprava podlahy v jídelně Základní školy Sobotín;
– očištění celé fasády budovy Základní školy Sobotín;
– při výměně sloupů VO od ČEZ Distribuce došlo
také k výměně stávajících více jak 20 světel veřejného osvětlení za nová a doplnění světel v místech, kde
bylo nedostatečné osvětlení včetně nových kabelů
VO;
– doplnění jednoho hracího prvku na dětském hřišti
u Základní školy Sobotín;
– instalace tří kusů označníků a směrovek – u křižovatky u ZŠ Sobotín, u kostela v Rudolticích a u bytovky čp. 133;
– na hřbitově byla umístěna informační skříň;
– před bránou hrobky došlo k instalaci informační tabule, kde se mohou zájemci o tuto památku dozvědět více informací;
– výsadba 48 ks kulových javorů v areálu parku u Mausolea Kleinů; na tuto výsadbu byla přiznána dotace ve
výši 100 % uznatelných nákladů; před výsadbou muselo dojít k vyfrézování 99 ks pařezů, které měly různé
průměry a jednalo se o stromy více jak 130 let staré
(průměry byly od 80 cm až po více jak 5 metrové, když
započteme i obrovské povrchové kořeny) a k jejich
úklidu; výsadbou se zjednoduší údržba v následujících
letech, kdy se bude moci celý park mulčovat;

2.854.000,- Kč. Na vyjádření k jedné dotaci ve výši
téměř 900 tis. Kč se čeká a jedna dotace přiznána
nebyla. O veškerých dotacích, které obec žádala a jaké
částky dosud získala či nezískala, najdete informace na
webových stránkách obce v záložce Dotace, kde jsou
informace rozděleny po jednotlivých letech. Sami můžete posoudit, zda a jak je obec úspěšná a kolik peněz bylo takto každoročně přesunuto do obecního
rozpočtu.

– vyfrézování pařezů před domem s pečovatelskou
službou, pozůstatky po vzrostlých smrcích;
– došlo k údržbě komunikací, vysypání recyklátem na
řadě míst v obci (cesta u Pakrů, cesta od pivovaru
směrem ke komunikaci vedoucí od kostela na Vernířovice, cesta v místech bývalé topolové aleje);
– u technického zázemí se připravoval podklad pro
umístění štípačky na dřevo;
– oprava odvodnění podél hřbitovní zdi a márnice,
oprava a dostavba propustku v této části, který byl
poškozen při červnové povodni;
– přesun starého kontejneru sociálního zařízení z chatek v Rudolticích k technickému zázemí Marta;
– oprava a čištění propustků v Rudolticích, rovněž po
bleskové povodni.

Nad tím, co jsme uvedli výše, ale převyšuje zdraví
nás všech vzhledem k současné epidemiologické situaci. S ohledem na toto bychom chtěli Vám všem
popřát pevné zdraví. Děkujeme za dodržování všech
opatření, kterými každý z nás sám za sebe vyjadřuje
zodpovědnost vůči druhým a to, že mu ostatní nejsou
lhostejní.
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

V letošním roce bylo požádáno o 13 dotací. Obci
jich bylo přiznáno 11 a obec na nich získá částku cca

informace obecního úřadu
Možnost nákupů do domu

•

S ohledem na současnou situaci Vám obec Sobotín
zajistila možnost nákupů do domu pro případy, že
byste byli v karanténě, byli nemocní atd. a neměli
jste možnost zajištění nákupů.
V případě, že budete mít o tuto možnost zájem,
volejte telefon 731 653 512 – paní Eva Zarabská,
Rudoltice.
PŘI ZÁJMU O ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZAPLATÍTE
POUZE ZA NÁKUP. DOVOZ BUDE ZDARMA.

•

VÝTAH USNESENÍ
Ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 21. 9. 2020 od 17:00 hodin
Přijato:
• schválení rozpočtového opatření č. 13/2020 ve výši
445.000,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se
navyšuje o 445.000,- Kč.
• zrušení usnesení č. 8/10 ze dne 17. 6. 2019 pro bezpředmětnost.
• schválení prodeje pozemku p.č. 1574/3 – ostatní
plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Sobotín, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 1574 – ostatní plocha
o celkové výměře 346 m2 na základě GP č. 55693/2018 z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54,
788 16, IČO: 00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou do vlastnictví pana M. S., nar.,
bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou za cenu
7,- Kč/m2 + 1.246,- Kč - poměrná část za geometrický plán + 2.000,- Kč správní poplatek za vklad do
katastru nemovitostí, celkem 3.785,- Kč.
• schválení podání žádosti o zařazení akce „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 3. část

•

•
•
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II. etapy“ do Programu záchrany architektonického
dědictví na rok 2021 z Ministerstva kultury ČR.
schválení uzavření Dodatku č. 1 Úvěrové smlouvy
registrační číslo 99024877221 mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,
PSČ 114 07, IČ 45317054 a Obcí Sobotín, zastoupené starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín
54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348. Předmětem Dodatku č. 1 úvěrové smlouvy registrační
číslo 99024877221 je posunutí termínu pro čerpání
úvěru do 30. 9. 2020 na realizaci stavby „Sobotín
– rozšíření gravitační splaškové kanalizace - II. etapa“. Ostatní text zůstane beze změny.
schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na stavbu „Sobotín - rozšíření gravitační splaškové
kanalizace - 2. etapa“ ze dne 11. 4. 2019 mezi zhotovitelem, společností EKOZIS spol. s r.o., zastoupené Ing. Petrem Blažkem, jednatelem, se sídlem
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ: 41031024,
DIČ: CZ41031024 a objednatelem Obcí Sobotín,
zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
00303348, DIČ: CZ00303348. Předmětem Dodatku
č. 2 bude navýšení ceny díla o částku 722.583,31 Kč
bez DPH, tj. 874.325,80 Kč vč. DPH za více práce.
schválení rozpočtového opatření č. 14/2020:
§ 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakl.
s kaly				
+ 207 000,§ 3639 komunální služby a územní rozvoj - rezerva
						
- 207 000,uložení starostce obce svolat jednání k bodu č. 17/11
(projektová dokumentace – most u Lipoldů) v měsíci listopadu.
schválení vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 8.400,- Kč.
Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 –
ostatní platy.

Vzato na vědomí:
• Zápis z 16. veřejného zasedání ZO Sobotín;
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
životního prostředí – Státního fondu životního
prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti
hasičské zbrojnice Sobotín“ ve výši 497.661,50 Kč;
• Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje obce Sobotín
v roce 2020 ke dni 21. 9. 2020;
• Rozpočtová opatření č. 11/2020 a č. 12/2020;
• Způsob likvidace vyřazeného majetku k 31. 12. 2019;
• Informace starostky.

Volby do zastupitelstva
Olomouckého kraje ve dnech
2. – 3. října 2020
Počet osob zapsaných do výpisu ze
stálého seznamu
voličů
Počet voličů, kterým byly vydányúřední obálky
Počet odevzdaných
úředních obálek
Počet platných
hlasů ve volebním
okrsku
Název strany

Sobotín Rudoltice

Celkem

868

83

951

216

40

256

216

40

256

214

39

253

Sobotín Rudoltice

Celkem

DSZ

3

0

3

SPD

19

8

27

Piráti, starostové

46

6

52

Moravané

3

0

3

ODS

22

1

23

SPR – RS

1

0

1

ANO 2011

81

17

98

ČSSD

8

3

11

KSČM
KDÚ ČSL, TOP
09, SZ
Soukromníci, ODA

8

0

8

16

3

19

1

0

1

Koruna Česká

2

0

2

Trikolóra

2

1

3

Rozumní

2

0

2

Volební účast
Olomoucký kraj
Šumperk 		
Sobotín 		

37,29 %
29,88 %
26,92 %

Okrsková volební komise Sobotín

Okrsková volební komise v Rudolticích

Vítání občánků

Společná fotografie z vítání občánků

Dne 17. září 2020 se v zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín uskutečnilo slavnostní vítání našich nejmenších občánků, narozených v uplynulém roce. Pozváno bylo celkem 8 novorozených děťátek společně
se svými rodiči. Slavnostnímu aktu byli přítomni paní
Iveta Fojtíková – starostka obce, dále paní Renata Nosálová za Sociální a bytovou komisi a v neposlední řadě
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také kronikář obce - pan Miroslav Mikuláštík. Krásné
vystoupení nám předvedly děti ze Základní školy Sobotín s paní učitelkou Mgr. Miroslavou Buryškovou
a s paní učitelkou Mgr. Janou Mertovou, 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: Nela Dítětová, Laura Františáková, Magdaléna Hošková, Ella
Kalivodová, Milan Kvapilík, Dominik Matysík, Sára
Zadinová a Mikuláš Sirkovský.
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví, spokojenost,
lásku a samou radost.

Zájezd seniorů do Slavkova u Brna
a Čejkovic

Slavice ze Zábřehu na Moravě

Koncert Slavice

Účastníci zájezdu seniorů

Dne 10. září 2020 jsme vyrazili ze Sobotína směr zámek Slavkov u Brna - to byla naše první zastávka. Po
velmi výživné prohlídce zámeckých komnat s paní průvodkyní, jsme toto barokní sídlo rodu Kouniců opustili
a vyjeli do Čejkovic, kde se nacházely naše další dvě
zastávky. První byla návštěva Templářských sklepů.
Po odborně-historické prohlídce sklepení, jsme zavítali
do útulného sklípku U Templářských rytířů, kde jsme
dobře poobědvali. Po obědě jsme se přemístili k poslednímu cíli našeho zájezdu, na nedaleký Bylinkový
ráj SONNENTOR. Už hned po vystoupení z autobusu,
člověk cítil úžasnou vůni bylinek. Ne jinak tomu bylo
uvnitř, kde se mísily různě intenzivní směsi vůní bylinek a koření. Po exkurzi s mladou milou průvodkyní,
jsme měli menší rozchod a byla možnost si něco zakoupit v obchůdku (čaje nebo koření), nebo si sednout
do útulné kavárničky s příjemnou obsluhou. Poté jsme
se vyfotili a plni dojmů se vydali na cestu domů.
Veronika Špačková

Dne 18. září 2020 proběhla poslední akce kulturní komise, kterým byl koncert pěveckého sboru „Slavice“
ze Zábřehu pod vedením paní Štěpánkové. Velmi dobrá pověst, která Slavice předchází, nezklamala. Výkony, které sólistky i celý sbor předvedly, odpovídaly. Jejich repertoár byl pestrý, takže si každý našel to, co jej
oslovilo. Jednak to byly lidovky v moderním aranžmá,
ale také židovské žalmy, spirituály, nebo díla našich
předních i cizích skladatelů. Bylo to milé pohlazení po
duši, které dokázalo zlepšit náladu.
K příjemnému pocitu přispělo i velmi pěkné prostředí,
slunné počasí a v neposlední řadě i výborná obsluha ze
strany zámeckého personálu. Jen škoda, že si tento zážitek nepřišlo poslechnout více sobotínských občanů.
Tímto kulturní komise a obec Sobotín děkuje vedení
zámeckého resortu, že nám bylo umožněno využití jejich zázemí
Jaromíra Bartošová

Stále se nám nepodařilo najít
vhodného zájemce !!!
Obec Sobotín hledá dobrovolníka
na odchyt psů
V naší obci se stále častěji
objevují pejsci „tuláci“, které si většinou majitele špatně zabezpečí a dochází tak
k jejich útěku a potulování
se po obci. Bohužel obec
nemá k dispozici žádného
odborníka, který by v těchto
případech odborně zasáhl.
Protože nám tato problematika není lhostejná, rozhodli
jsme se v této věci „zakročit“a pokusit se touto cestou
požádat Vás o spolupráci. Třeba právě Vás napadne
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možné řešení nebo budete vědět o někom, kdo by se
pro tuto specifickou činnost hodil. Budeme moc rádi za
každý tip nebo radu, jak problém s pejsky, který se týká
nás všech, řešit co nejefektivněji.
Odchyt volně pobíhajících psů je pro malé obce velký
problém. Stresované zvíře je mnohdy životu nebezpečné, přitom je třeba jednat rychle. Zásahu profesionálů
se však nedočkáme, se zvířetem si totiž musí poradit
přímo obec. Obec má povinnost se o opuštěná a ztracená zvířata postarat a proto:
hledáme dobrovolníka, který by byl ochoten v této
věci s obcí spolupracovat, tzn. absolvovat „kurz –
zkoušky na odchyt psů a jiných zvířat“ (plně hradí
obec) a v případě potřeby odborně zasáhnout a pejska „tuláka“ odchytit.
V případě zájmu prosím kontaktujte obecní úřad - pí Zaoralovou osobně v kanceláři nebo na tel: 776 757 693.

Místní poplatek za komunální
odpad a za psy – rok 2020
Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku
za svoz komunálního odpadu a za psy je 31. 12. 2020.
Občané mají možnost vybrat si způsob úhrady:
- bankovním převodem – prosím o zadání variabilního symbolu, který byl uveden na poukázce rozeslané v lednu 2020, v opačném případě není možné
původce platby dohledat
- v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
- platební kartou na pokladně Obecního úřadu
Sobotín
- poštovní poukázkou, která byla rozeslána v průběhu měsíce ledna 2020
Žádáme občany, aby dodržovali termín splatnosti,
vyhnou se tak právním krokům, které jsou oboustranně
nepříjemné.

Přemístění autobusové zastávky
Upozorňujeme cestující, že od pondělí 19. 10. 2020 je
autobusová zastávka Sobotín, koliba v obou směrech
přesunuta o 50 metrů. (směrem na Šumperk).

Autobusová zastávka – Sobotín, koliba

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
je nejvyšší čas věnovat pozornost přípravám vozidel na provoz v zimním období!
V zimním období šetří
dopravní policisté napříč celým krajem zvýšený počet dopravních
nehod, které přímo souvisí s jízdou po komunikaci pokryté námrazou, vrstvou ledu nebo
sněhu. Řidiči totiž často
opomíjejí, že se vozidlo
v zimě na silnici chová
zcela jinak, než v jiném
ročním období.
V mnoha případech řidiči nepřizpůsobí rychlost jízdy svým schopnostem,
vlastnostem vozidla, povětrnostním podmínkám, stavu
a povaze vozovky a na kluzkém povrchu komunikace
dostanou smyk, který nezvládnou a havarují. Mnoho
řidičů bourá také kvůli tomu, že si neponechá dostatečný odstup od ostatních vozidel. Bohužel jedna z dalších příčin by se dala popsat jako pohodlnost řidičů,
kteří vyjíždějí se zamrzlými skly. Částečně očištěné
čelní sklo totiž nemůže v žádném případě zajistit dostatečný výhled z vozidla.
Styl jízdy se v zimním a letním období velmi liší.
V zimě musí řidiči počítat s horší přilnavostí pneumatik, s větším nebezpečím smyku a jeho horším zvládnutím.
Pojďme si proto v této souvislosti připomenout alespoň některé ze zásad bezpečné jízdy charakteristické
právě pro toto období:
–	Z hlediska zákona o provozu na pozemních komunikacích jsou řidiči povinni mít vozidlo vybaveno
zimními pneumatikami v době od 1. listopadu do
31. března, a to tehdy, pokud se na komunikaci
nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza
nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní komunikaci během
jízdy můžou tyto podmínky vyskytovat. Motorové
vozidlo s maximální přípustnou hmotností do 3,5
tuny musí mít na všech kolech zimní pneumatiky
s hloubkou dezénu nejméně 4 mm. Vozidlo s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny musí mít
zimní pneumatiky na všech kolech hnacích náprav
a hloubka dezénu pneumatik musí být v tomto případě minimálně 6 mm.
–	Při jízdě v zimních podmínkách je nutné dodržovat
alespoň dvojnásobnou vzdálenost od vozidla před
vámi, než je obvyklé. Brzdná dráha automobilu na
zledovatělém povrchu může být až desetinásobná!
–	Za jízdy po zasněžené nebo namrzlé komunikaci prudce nebrzděte, nezatáčejte nebo nezrychlujte. Všechny
tyto manévry zvyšují nebezpečí smyku vozidla.
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–	Brzděte ještě před vjetím do zatáčky, dokud ještě
jede vaše vozidlo v přímém směru.
–	Dojde-li přece jen ke smyku, nebrzděte. V případě smyku předních kol u vozu s předním pohonem
sešlápněte spojku, abyste vyřadili ze záběru motor
(u automatické převodovky zařaďte polohu neutrál) a stočte přední kola do směru, kterým chcete
jet. Při smyku zadních kol stočte přední kola na tu
stranu, kam se pohybuje zadní část vozu.
– Vyvarujte se náhlých manévrů, klidná a plynulá jízda
– Nezapomeňte, že obzvlášť nebezpečné jsou v zimě
mosty, lesní úseky, vrcholy kopců a úseky podél
vody. Tady musíte počítat s námrazou, i když je
teplota nad bodem mrazu.
– Pamatujte, že ani ta nejlepší a nejdražší elektronika
v mnoha případech neošálí základní fyzikální zákony.
Doposud jsme se věnovali zejména zásadám bezpečné
jízdy. Neméně důležité je ale také vybavit se potřebnou
zimní výbavou, mít po ruce škrabku na led, případně
sněhové řetězy, smetáček na sníh, pomocné startovací
kabely, rozmrazovač na zámky, skla, případně přimrzlé
stěrače a další pomůcky, které nám mohou v zimním
provozu výrazně pomoci. Doporučujeme mít ve vozidle také nemrznoucí směsi – chladicí kapalinu a směs
do ostřikovačů.
Před jízdou dále vždy odstraňte námrazu a sníh ze
všech oken, abyste dobře viděli. Zkontrolujte, zda nejsou stěrače přimrzlé ke sklu. Hrají totiž důležitou roli
v bezpečnosti. Přes rozmazané šmouhy nebudete dobře vidět. Zároveň vždy řádně očistěte všechna světla,
a pokud se budete pohybovat mimo vozidlo, nezapomeňte se vybavit reflexní vestou.
Počítejte také s tím, že se čas vaší cesty může v zimě
kvůli různým komplikacím prodloužit. Zrovna tak
je zapotřebí počítat i s časovou rezervou související
s očištěním vozu před samotnou jízdou.
Nespěchejte, jezděte opatrně, počítejte s časovou rezervou, ale také s chybami ostatních účastníků silničního provozu.
Závěrem nezbývá než všem motoristům popřát mnoho
zimních kilometrů bez komplikací a nehod a šťastný
návrat domů.
Šumperku 19. října 2020
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

sobotínská historie
Sobotín a sobotínská turistika
O počtu lidí, kteří navštívili od roku 1350 Sobotín, se
statistika nevede. Jedni přijížděli za prací a obchodem,
druzí obdivovali přírodu a vydávali se na horské hřebeny. Mnozí neváhali na horských svazích předvádět svá
jasanová prkénka. Sobotínští občané tyto návštěvy neodmítali a ve svých skromných příbytcích vždy ochot-

ně poskytovali stravu a ubytování. Poznat Sobotín,
znamená poznat život a práci tehdejšího obyvatelstva,
převážně německé národnosti, kteří pracovali v železárnách a navíc obdělávali svá skromná políčka, která
jim poskytovala základní obživu. Písemné záznamy
o této době nejsou zachovány. Stará obecní kronika
nebyla nalezena, ztratila se. Farní kronika byla objevena na velkolosinské faře. Českou kroniku menšinové
školy uschoval poslední předválečný ředitel pan Josef
Mikysa v roce 1940 tak dobře, že ji našel na půdě
svého rodinného domu až v roce 1975. O českých
prázdninových osadách toho dost víme. Ještě štěstí,
že pamětníci nám zanechali své vzpomínky. Ti nejvíce
poradili a přispěli do „mozaiky“ poznání života naší
obce. Následující řádky vás seznámí se životem, radostmi a starostmi této podhorské vesnice. Sobotínští
si tuto vzpomínku, bez ohledu na národnost, zaslouží.
Vybudováním železniční tratě ze Zábřehu na Moravě
(Hohenstadu) do Sobotína (Zöptau) přijíždí mnoho turistů, aby poznali tento kout Jeseníků. První trasy vedly ze Sobotína do Vernířovic a na Skřítek. Atrakcí se
stával výlet na Praděd a později na její rozhlednu.
Teprve v roce 1905 se otevřela železniční trať do
Koutů a začíná rozvoj poznávání vrcholových partií
Jesenických hor. Většina turistů využívala služeb tzv.
Františkovy myslivny.
Velkou zásluhu na propagaci turistiky v Sobotíně
měl ředitel české menšinové školy v Sobotíně pan
Richard Kuba, který v roce 1926 napsal několik článků
o krásách Sobotína a jeho okolí do olomouckých a brněnských novin. Nejrychleji na tyto články zareagovala
Národní jednota z Olomouce, která Sobotín navštívila.
Již v roce 1927 zde zakoupila ozdravovnu s názvem
„Péče o zdraví mládeže v Olomouci“ a zakoupila
několik domů. Během několika let zde působilo pět
osad. Jedna byla celoroční a ostatní poskytovaly služby
dle potřeb osadníků. Hlavním organizátorem prázdninových osad byl Konrád Sedláček (nar. 19. 2. 1876
v Luké u Konice), absolvent českého gymnasia a učitelského ústavu v Olomouci, byl ředitelem pomocné
školy v Olomouci a předsedou spolku „Péče o mládež
v Olomouc“. Patřil mezi význačné představitel Národní
jednoty. Sobotín a jeho okolí dobře znal. Několikráte
zde již v minulosti zajížděl s dětmi na školní výlety.
U sobotínského nádraží byly pro turisty a výletníky
připraveny dopravní prostředky (kočáry, sáně a později
zde existuje tzv. „taxi služba“), která zájemce dopraví
k hostinci „Na Skřítku“. O tuto službu byl mimořádný
zájem.
Známý hostinec na Skřítku (Berggeist) byl vystavěn
v roce 1895. Majitel nabízel vyhlášené chutná jídla
a bylinné likéry, ale nabízel i 5 pokojů s 16 postelemi
a noclehárnu s 8 lůžky a velkou noclehárnu v podstřeší.
V blízkosti hostince byla postavena Kleinova hájovna,
která vyhořela v květnu roku 1945. Od roku 1920 je
v provozu autobusová linka Šumperk-Rýmařov se stanicí na Skřítku.
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Královský průvodce po Jesenických horách z roku
1908 a 1931 nám nabízí zajímavé trasy ve směru
Skřítek – Sobotín. Je zajímavé, že tyto trasy byly již
turisticky značené a navazují na hlavní trasu po hřebenech Jeseníků. Do Sobotína jdeme červeno – žlutém značení. U Klepáčova se cesta rozdvojuje a vede
do Svobodína (Freiheitsburg) osady, vzniklé 1786 na
pozemcích zrušeného dvora, vedla podle břidlicového
lomu (Sokolka) pod Čapím vrchem (Storchberg – 614
m). Cesta vede kolem zámku a zámeckým parkem na
nádraží.
Druhá cesta červeno-žlutá vede do Sobotína. „Kostelní
stezkou“ jde vsí Klepáčovem, přichází na silnici, kterou brzy opouští, polem a lesem pod Havraním vrchem
(Rabenberg 780 m) do hor, části Sobotína Kostelní
stezkou, podle školy a kostela po silnici k domu Diakonistek ve Štětínově (tzv. 2. budova) a na nádraží.
Třetí cesta „ Zaječím dolíkem“: vede od Skřítku dozadu do lesa k tabulce vedoucí do Frankštátu (Nový
Malín), kde odbočuje pod lesem „Zaječím dolíkem“,
přetíná silnici, jde podél silnice Rudolticemi, přijde
na silnici, kde cesta z Kostelní stezky od Skřítku a do
Štětínova k domu diakonistek a nádraží.
O rekreaci v Sobotíně začínají projevovat zájem různé organizace. Zástupci Sokola Přerov, Sokola Baťov
(Otrokovic) a Junáků z Brna mají zájem o zakoupení
několika volných domů. Vzhledem k tomu, že se jedná
o budovy, které mohou sloužit obci, je situace řešena
na zvláštním zasedání MNV Sobotín počátkem roku
1947. V budově čp. 104 je zřízena turistická ubytovna.
Z iniciativy Roberta Jarůška, Jaroslava Vojtka a ředitele rekreačního střediska „Dolte“ pana Táborského
je založen dne 11. ledna 1947 „Podjesenický spolek
pro rekreaci“. Do něj se ve velmi krátké době zapojily
MNV v Sobotíně, Petrovicích, Maršíkově, Vernířovicích, Rudolticích a Hraběšicích. Předsedou byl zvolen
pan Jaroslav Vojtek, později Robert Jarůšek a jednatelem Karel Drlík. Zvolený výbor vydal nákladem 6000
kusů propagační brožurek „Jeseníky“ a nechali zhotovit 4000 kusů pohlednic zdejšího kraje, které rozprodávali místní živnostníci. Tento propagační materiál je
jedinečným dokladem o životě naší obce a nejbližšího okolí v poválečném období. “Podjesenický spolek
pro rekreaci“ měl smluvně zajištěno v době školních
prázdnin kolem 700 – 800 lůžek v budovách ozdravoven, v penzionu „Dolte“ (fy Doležal – Těhník Prostějov) bylo zajištěno 50 jedno a více lůžkových pokojů, hotelová kuchyně, vlastní autogaráže, sportovní
a společenské možnosti apod. Sociální ústavy nabízely také 50 pokojů. V Rudolticích nabízela restaurace
„Pod Skřítkem“ 20 lůžek, hostinec „U rychty“ 25 lůžek a soukromníci nabízeli ubytování v 10 pokojích.
Tento spolek však neměl dlouhého trvání. Byl zrušen
výnosem ONV Šumperk v roce 1949. Novým zákonem o cizineckém ruchu byla svěřena péče o turistiku
Cestovní informační službě (CIS). Prvenství tomuto

spolku však nemohl nikdo vzít. Zavedením vázáného
hospodářství potravin nebylo možné plně uspokojit
letní hosty, a tak jejich příliv brzy ustal.
Zpracoval: Miroslav Mikuláštík

SDH sobotín

ZE ŽIVOTA svazkové
ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V ZŠ SOBOTÍN
V úterý 1. září 2020 jsme se opět sešli v naší ZŠ Sobotín, abychom zahájili nový školní rok 2020/2021.
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Setkali jsme se tradičně před školou, to proto, aby si
naši noví prvňáčci mohli slavnostně odemknout školu
a poprvé vstoupit.
Děti uvítala paní ředitelka, Mgr. Eva Bicanová a paní
starostka Sobotína Iveta Fojtíková. Krom uvítání ještě
prvňáčci dostali kufřík s pomůckami na výtvarnou výchovu a Pamětní list.
Nezapomnělo se ani na ostatní žáky, páťáci dělají
tradičně patrony prvňákům. Pomáhají jim, aby lépe
zvládli nové školní povinnosti. Všichni žáci se sešli se
svými učitelkami, seznámili se s novinkami a sdělili si
první dojmy z prázdnin.
Letos do naší první třídy nastoupilo jen 5 nových dětí,
ale nevadí, budeme na sebe mít aspoň více času. Na
výchovné předměty jsou prvňáčci spojeni s druhou třídou. Všichni se těšíme, že nový školní rok proběhne
bez omezení, která nás potkala na jaře a že na konci
školního roku už budeme plynule číst, hezky psát
a v počtech nás už nikdo neošidí.☺
		
Mgr. Jana Mertová

výborně. Když se v 11.15 loučily s panem Lipavským,
jeho asistentkami a s kamarády ze Sobotína, všechny
se shodly, že poznaly některé nové kamarády a hry si
náramně užily.

Dopravní výchova - bezpečnost
Vašich dětí na silnici

Den s kamarády prvňáky
Výcvik na dopravním hřišti v Mohelnici

Žáci 4. ročníku se zúčastnili 24. září 2020 úvodní hodiny k získání Průkazu cyklisty. Jeli jsme na dopravní
hřiště do Mohelnice, kde si děti prakticky vyzkoušely
průjezdy křižovatek, objíždění překážek a také jízdu
zručnosti. V místní učebně se seznámily s pravidly
silničního provozu, řešily také křižovatky. V průběhu
celého školního roku budou děti dále pracovat a zdokonalovat své znalosti.
V květnu příštího roku se na DH vrátíme a všichni si
otestují své znalosti a ti, kteří úspěšně projdou testy
a praktickou zkouškou, obdrží svůj první „ řidičák “ –
Průkaz cyklisty.
Všichni se na to moc těšíme!
Mgr. Romana Kukulová

Den evropských jazyků

Soutěžení na škole v Rapotíně

V pátek 4. září 2020 si užili prvňáčci z Rapotína a Sobotína dopoledne plné soutěží a her. Všichni se sešli ráno v 8.15 ve školní družině, kde je přivítal pan
Roman Lipavský se svými 2 asistentkami Viktorkou
a Bárou. Úsměvy na tvářích dětí se objevily hned při
první hře, při které vytvořily skupinky po 5, házely si
míčem a učily se při tom jména svých kamarádů. Podobně probíhaly i další soutěže – třeba hledání kamarádů, kteří mají něco společného nebo chůze po laně.
Po svačině se děti vydaly ven, na školní zahradu, kde
si zahrály hru Zuřivé žížaly. Zalíbila se jim natolik, že
ji chtěly několikrát zopakovat.
Po návratu do školy je čekaly nejtěžší úkoly – nakreslit svoji paní učitelku a naučit se poslouchat a přesně
splnit zadané pokyny. Většina dětí se úkolů zhostila

Den evropských jazyků

Dne 25. září 2020 proběhl ve škole projekt Den evropských jazyků. Žáci byli rozděleni do 4 skupin. V každé
třídě pro ně byly připraveny různé úkoly a aktivity, které svědomitě plnili.
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Pro děti byly připraveny tyto činnosti: hodina s rodilým
mluvčím, kde děti poznaly rozdíl v americké a britské
angličtině a následně formou soutěží a her upevňovaly
novou slovní zásobu, zhlédnutí ukázky pohádky v cizím jazyce – polština, slovenština, ruština, němčina,
dále přiřazovaly vlajky a jména k evropskému státu
a seznámily se s tradičními evropskými pokrmy.

Den evropských jazyků

Všem žákům se tento den líbil a veškeré úkoly se jim
podařily splnit.
Projekt žáky obohatil o nové informace a zkušenosti.
Mgr. Romana Kukulová

S country tanci do stodoly

Žáci prvního stupně ZŠ Sobotín se 12. října letos
poprvé zúčastnili akce S country tanci do stodoly.
Pro děti byl připraven bohatý taneční program pod
vedením bývalého prezidenta Českomoravské asociace
dětských country tanečních skupin pana Miroslava
Procházky, který k nám dorazil až z daleké Šumavy.
Dětem srozumitelně vysvětlil pro ně nové taneční
pojmy a naučil je základy country tanců. Děti všech
ročníků si s velkou radostí zatancovaly. Těšíme se, že
přijede i příště.
Mgr. Šárka Matýsková

Česko-polská mozaika –
Razem na rowerach
Společně na kolech. V Polsku,
ve městě Jawor – ve městě Chleba
a Míru.

Podzimní pobyt v přírodě

Přes nepříznivě se vyvíjející epidemiologickou situaci
u nás, a s mírnými obavami, jak to vlastně celé bude,
nakonec vše dobře dopadlo a mohli jsme odjet. Teprve
až jsme dosedli na sedadla autobusu a pan řidič zahlásil: „vyjíždíme“, nám došlo, že je to skutečnost a my
opravdu jedeme. Úsměv na tváři, který se nám díky
tomu vykouzlil, nás po celou dobu pobytu neopouštěl,
i přes roušky, které v určitých situacích musely naše
úsměvy zakrývat. A tak v termínu 18. – 20. září 2020
se 20 žáků 7. a 8. ročníku ZŠ a MŠ Údolí Desné
v doprovodu 3 pedagogů vydalo na cyklistický kurz
do Polska.

V pátek 11. září 2020 se vydali žáci i učitelé sobotínské školy na podzimní pobyt v přírodě. Tentokrát
zvolili trasu podél řeky Merty do Vernířovic. Větší část
cesty putovali po žluté turistické značce. Počasí bylo
vlídné, provázelo je sluníčko a v cíli na děti čekaly
sportovní hry na hřišti hotelu Reoneo.
Mgr. Marcela Navrátilová

Účastníci cyklistického kurzu
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V pátek v podvečer jsme po příjezdu do města Jawor
byli uvítáni skvělou večeří a ubytováni v místní ubytovně hned vedle bývalé školy. Po seznámení se s prostředím, jsme si nastínili program a s očekáváním sobotního celodenního výletu jsme se těšili, co pro nás
polští žáci připravili.
Po klidné noci a chutné snídani jsme si v ubytovně
vypůjčili kola za doprovodu cyklistického týmu paszowické školy jsme se vydali cestou necestou, lesem
nelesem na etapu 30 km dlouhou do kouzelné přírody. Cesta polskou krajinou byla velmi příjemná, místy
i dost náročná, nejen do kopce nás naše chytré náramky a hodinky upozorňovaly na zvýšenou zátěž, tepová frekvence rostla závratnou rychlostí, z pod přilby
stékal pot, ale to vše na kurz cyklistiky samozřejmě
patří. V pravou chvíli přišlo na řadu setkání s polskými
vrstevníky našich žáků v krásném přírodním prostředí, kteří po svačině, posezení u ohně a opékání klobás,
měli připraveny týmové soutěže v míčových hrách.

kostela jsme našli početné nástěnné malby ze začátku
16. století i památné dřevěné sochy. Jawor má 770 let,
my měli možnost vidět alespoň kousek historie tohoto
městečka, které na nás dýchlo svým osobitým kouzlem
a zachovalo v naší paměti půvab piastovského města.
Obědem jsme zakončili náš třídenní pobyt v Polsku
a plni prožitků, těch sportovních i kulturních, jsme se
vydali na zpáteční cestu domů. Krásné počasí, bohatý
program, hezké místo, milá společnost, silné zážitky,
bezpečná cesta – to vše byla záruka vydařeného kurzu.
Tak snad opět někdy… razem na rowerach.☺ 		
Lucie Chudějová

Turistický výlet dne 10. října 2020

Setkání s Pradědem

Naši cyklisté

Na zpáteční cestě nás čekal pozdní oběd v místní restauraci a po návratu na ubytovnu eko výtvarný
program, při kterém jsme si namalovali látkové tašky
dle vlastní fantazie. Po večeři žáci zakončili krásný
den vydařeným společenským programem a usínali
zcela unaveni a plni zážitků z výletu na kole.
V neděli po ranním běhu za východu slunce a po dobré
snídani, jsme se vydali na kulturně historickou prohlídku ulicemi města Jaworu. Malebné městečko v centru Dolního Slezka nám nabídlo celou řadu památek
a krásnou podívanou. Za zmínku stojí místní radnice,
která upoutala naši pozornost novorenesančním
architektonickým slohem stejně jako nádhernou
vitráží. Kulturní dojem v nás zanechal dále také kostel
sv. Martina, který je nejstarším kostelem ve městě
a patří mezi největší kamenné gotické kostely v Polsku.
Do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO
byl v roce 2001 zapsán evangelický kostel Míru, který
zdobí kulturní centrum města. Prohlídku jsme zakončili návštěvou Regionálního muzea, v němž je k prohlédnutí tisíc neobyčejných exponátů. Uvnitř klášterního

Jak už možná někteří víte, vzhledem k počtu dětí došlo
v novém školním roce k rozdělení turistického kroužku na tři sekce. ZŠ Rapotín, ZŠ Petrov a ZŠ Sobotín.
Ta naše Sobotínská parta se vydala na seznamovací
procházku ze Skřítku po červené turistické značce na
Ztracenku a odtud po modré přes Svobodín a chatu
Sokolku do Sobotína. Trasa to nebyla náročná, však
s námi také šlapala nejmladší členka, teprve pětiletá
Verunka, ale i tak jsme si dali pěkných 9 kilometrů.
Počasí nám naštěstí přálo, chvilkami svítilo sluníčko,
jen výhledy do údolí ze Svobodína nám kazila mlha.
Pršet začalo až ve chvíli, kdy jsme vyšli z lesa nad
Sobotínem a ten kousek už jsme doběhli.
Děti vypadaly spokojeně.
Pokud nám to počasí a podmínky dovolí, rádi bychom
se vypravili možná ještě v říjnu na náročnější tůru.
Uvidíme. V každém případě do konce kalendářního
roku se určitě ještě sejdeme a zase někam vyrazíme.
Těšíme se na případné nové zájemce a na příjemné
chvíle v lese a v přírodě.
Více fotek najdete na www.srud.cz v sekci turistické
výlety 2020
Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín,

– 10 –

Rejchartice, Vernířovice a Vikýřovice, Nadace ČEZ,
firma SUEZ CZ a.s.
Velmi si této pomoci vážíme.
Jana Krobotová,
členka výboru spolu, Sobotín

DIAKONIE

Fortelný rok Diakonie Sobotín
Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství
a s nadějí fortelně pomáhá potřebným. Tímto krédem
se řídí všechna střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické napříč republikou. Rok 2020 je pro nás
ve znamení fortelnosti.
Možná se ptáte, co s fortelností v Diakonii? Poskytujeme sociální služby, neděláme řemeslo, kde lze zúročit
roky poctivé práce, vnímavost k materiálu, léty nabytý
odhad, zručnost a zkušenost. Použití výrazu fortelnost
v souvislosti se sociálními službami mnohé lidi dráždí. Opak je pravdou. Představa, že dělat pečovatelku
může v podstatě každý a že k tomu nepotřebuje nic
moc umět, kromě toho, že má dobrý vztah k lidem,
je naivní. Bez dobrého vztahu to samozřejmě nejde,
pokud ale chci dobře pečovat dlouhodobě, musím mít
znalosti a dovednosti lidí „od fochu“.
Pečovatelka musí například umět komunikovat s lidmi, i tehdy, kdy je to pro většinu z nás obtížné. Musí
umět zvládnout fyzicky náročné techniky manipulace

s lidským tělem při pomoci se změnami polohy a místa. Měla by být dobrou řidičkou a zvládnout přijet ke
klientovi včas za každého počasí a také ho bezpečně
dovézt k lékaři nebo na koncert. Měla by se umět orientovat v soukromém prostředí klienta a uklidit je tak,
jak si to on sám přeje. Měla by být zodpovědná, neměla by v péči překračovat nastavené hranice, měla by
umět odpočívat... Fortelné pečování se tak od fortelné-

ho řemesla liší méně, než by se na první pohled mohlo
zdát. Vyžaduje mnoho dovedností a zkušeností, které
jsou předpokladem pro dobře odvedenou práci. Vyžaduje také odhodlání, vytrvalost.
Na jaře jsme ve středisku zaznamenali výskyt onemocnění Covid – 19. Dokázali jsme se s ním vypořádat
s největším možným nasazením, odhodláním a vytrvalostí. A také s nezištnou pomocí dobrovolníků a dárců,
kteří přišli pomáhat do přímé péče, šili pro nás roušky,
obstarávali dezinfekci, posílali dobroty klientům i zaměstnancům do karantény… Mnozí z vás, kteří dnes
čtete tyto řádky, se tehdy stali našimi vzácnými partnery a my jsme za jejich pomoc vděčni.
Nyní, na podzim, koronavirus udeřil znovu a s větší urputností. Jsme, jako vždycky, na svých místech, víme,
co a jak je třeba dělat, opět jsme odhodlaní a neohlížíme se na nesnáze. Jdeme fortelně „do toho“! A stejně
jako na jaře, i nyní budeme rádi, když se budeme moci
opřít o společenství s vámi, posíleni nadějí a nezištným milosrdenstvím lidí dobré vůle.
V Petrově nad Desnou, 12. října 2020
Jana Dvořáčková
pracovnice pro kontakt s veřejností

farnost sobotín
Hravé odpoledne na faře

V letošním roce nám Covid-19 překazil některé předprázdninové akce, proto jsme byli rádi, že jsme Hravé
odpoledne mohli uskutečnit. Jako bychom tušili následující vývoj, padl návrh, že si na úvod nazdobíme
textilní roušky.
Pro děti jsme připravili 8 stanovišť. Cílem bylo prověřit nejen tělesnou zdatnost, ale také hmatové schopnosti, paměť a šikovnost rukou. V úkole č. 1 KDO
DÉLE, KDO VÍCE si mohli zjistit, jak mají ohebná
těla, druhý úkol AMOS prověřil mozkové závity dětí,
kdy z náhodně vybraných písmen měly sestavit slova.
Děti se hodně zapotily. Pro nejmenší bylo připraveno
puzzle. Při PŘEKÁŽKOVÉ DRÁZE (stanoviště 3)
přeběhly po plastových polokoulích, udělaly kotoul,
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podlezly trampolínu, po chůdách běžely k lavičce, kterou musely přejít s tyčí, na které byly dva kruhy. Poté
se přesunuly ke stanovišti 4 TREF TO, kdy míčkem
zasáhovaly půllitrovou lahev s vodou. Stanoviště 5
POSLEPU už napovídá, že úkolem bylo ve džbánu
hmatem správně určit několik předmětů. Vrcholem
této soutěže bylo cosi velkého, chlupatého, asi bych
se sama otřásla. Nicméně
děti byly statečné a správně určily pavouka.
KIMOVA HRA (č. 6) procvičila zrak a paměť. Na
stole bylo shromážděno
15 předmětů, které si děti
měly za určitý čas zapamatovat. KELÍMKY (č.
7) byly náročné v tom, že
každé dítě mělo za úkol
přesunout 10 kelímků pomocí nafouknutého balonku
uvnitř kelímku. Soutěž probíhala bez doteku rukou. Na
posledním stanovišti MATICE sloužila jako ruka vařečka a úkolem bylo nastohovat na sebe matice. Na stanovištích už pomohly školačky Natálka s Martinkou,
po skončení si také mohly
zazávodit.
Po soutěžích bylo opékání, skákání na trampolíně
a noční hra. Několik dětí
přespalo na faře do nedělního rána. Všichni jsme
byli unavení ani na nějaké povídání před usnutím
nezbývala energie. Ráno
jsme se po snídani rozešli.
Věřím, že se celé odpoledne dětem líbilo a na příští
rok všechny zveme a těšíme se na Vás.
Děkuji všem, kteří pomohli. Paní Krčové za ušití roušek, Evě Kočandrlové, Hance Pospíchalové, Petře
a Pavlovi Srdýnkovým a Andrei Chlebaňové a mému
muži za pomoc s přípravou a realizací.
Za Spolek pro děti a mládež Dana Ponížilová.

nim žádné výhrady. Po hřbitově se pohybovali s úctou
a jen tam, kde to bylo nezbytně nutné. Snahu studentů
korunovalo zdařilé dílo: zeměměřičská mapa našeho
kostela a nejbližšího okolí. Foto kostela z dronu poskytnu všem, kdo o ni budou mít zájem.
Dana Ponížilová,
fara Sobotín

Zeměměřičský kurz lycea z Jevíčka

Dne 13. října 2020 by se pan
Antonín Bartošík dožil 80 let.
Dne 28. září 2020 jsme vzpomněli výročí úmrtí
paní Boženy Bartošíkové.
Vzpomínají dcera Jitka a syn Antonín s rodinami.

Foto z dronu 				 Mapa kostela

V polovině září se na faře uskutečnil zeměměřičský
kurz žáků lycea v Jevíčku, kteří pod odborným dohledem kantorů ručně vytvořili mapu kostela a jeho okolí.
Deset studentů se chovalo slušně, neměla jsem proti

ADVENTNÍ DÍLNA
v sobotu 21. 11. 2020 od 14.30 na faře v Sobotíně.
Přijďte si vyrobit adventní věnec,
vánoční vazby a ozdoby. Těšíme se.

společenská kronika
Čas běží, ale vzpomínka zůstává.

Dne 8. října jsme vzpomněli 5 let,
co nás opustila naše maminka paní
Milada Juříková.
S láskou vzpomíná dcera Radmila a celá
rodina.
Čas plyne dál, ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 19. listopadu 2020
vzpomeneme třetí výročí úmrtí pana
Františka Köhlera.
Vzpomeňte s námi, kdo ho měl rád.
Za vzpomínku děkuje manželka, syn, dcera a celá
rodina.
Tvůj hlas se ztratil,
Úsměv vítr vzal,
Nám jen vzpomínky zanechal.

Dne 25. října 2020 jsme vzpomněli
4. výročí úmrtí pana Zdeňka Měrky
ze Sobotína.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Děkuje rodina
Rozum pochopí, ale v srdci zůstává žal a nakonec jen vzpomínka.

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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koutek pro děti
Milé děti,

Léto máme za sebou a teď už vládu převzal podzim. Stromy září pestrou paletou barev.
Pokud bude sychravé počasí, můžete si vymalovat obrázky a vyluštit křížovku. V tajence Vám vyjde to, co
k podzimu rozhodně patří.
Až to vyluštíte, můžete tajenku donést na obecní úřad (třeba do schránky) a výherci mohou zase něco
pěkného vyhrát.
Výherci z minulého čísla: Kuba Karlík, Vojta Markovský
Své odměny si můžete vyzvednout ve středu 11. 11. 2020. Těšíme se na Vás.
Tajenka:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Sobotín 1936
V letech 1920 – 1930 dochází k likvidaci železáren
a k prodeji zbouraného materiálu, který se postupně
nabízel občanům. Zájem je především o dílny: jako
např. o modelárnu, stolárnu, budovy, které sloužil pro
skladovací prostory a o samostatné budovy, které se

postupně renovovaly. Postupně byly rozprodány haly,
o které byl mimořádný zájem. Zájem byl o zbytkový
stavební materiál, dřevo a stroje, které pak sloužily
podnikatelům i v dalších letech.

Stará budova ředitelství čp. 128 (čp. 128), sloužila Kleinům až do roku
1925. Postavena byla kolem roku 1850. Budovu zakoupila obec pro své
pracovníky, kde česká menšina šila pracovní obleky. V roce 1929 budovu
zakoupila Národní Jednota v Olomouci pro dívčí osadu. Viz nápis na budově. Po roce 1948 budova sloužila pro školské účely. Od roku 1965 budova
slouží pro bytové účely.
Archiv obce Sobotín. Rok 1936.

Budova sloužila jako sklad materiálu. Budova byla přestavěna v roce 1932.
Obrázek zachycuje obyvatele domu. U domu čp. 79 (čp. 4). Po roce 1945 se
později majiteli stala rodina Fuxova. V budově bychom byl např. prodejnu
obuvi, textilu, ale i menší obchůdek s občerstvením V současné době slouží
dům pro bytové účely. Budova patří k těm starším domům, která sloužila
pro potřebu železáren.
Archiv obce Sobotín. Rok 1936.

František Flöder byl 1. října 1929 jmenován vedoucím pošty v Sobotíně. V
roce 1932 získal dům (čp 130), který zcela přestavěl. Po roce 1945 byla provedena celková rekonstrukce. V současné době je vlastníkem domu rodina
Koukalova. Původně dům patřil do areálu železáren.
Archiv obce Sobotín. Rok 1936.

Budovu čp. 75 (čp. 3) si zakoupil od železáren bývalý hlavní účetní železáren. Hala sloužila dříve jako modelárna. V roce 1932 došlo k celkové přestavbě a provedena modernizaci budovy. Od roku 1950 jsou majiteli domu
rodina Bendova. Budova patřila rovněž do areálu železáren
Archiv obce, Rok 1936.

Přestavba dobu byla provedena v roce 1922 (původně čp. 124) panem Tikalem, který patřil k české menšině, která se hlásila k české národnosti. Budova
patřila do areálu železáren, kde fungovala stolárna a kovárna. Po roce 1945
se majiteli se stala rodina Bouchalova. Později dům prodali jako rekreační
chalupu STS Bučovice. V současné době je majitelem Zámecký resort.
Archiv obce Sobotín. Rok 1936.

„Hutní rybník“ byl součásti železáren. Jen pamětníci si vzpomenou na
ostrůvek, kam jsme často plavali a v zimě bruslili. Kolem roku 1960 byl
rybník postupně zasypán a Sokoli zde vybudovali hřiště za předsedy Petra
Štipčáka. Po roce 1950 byl přítok vody zlikvidován. Fotografie zachytila
koupající děti z prázdninových osad. Soukromý archiv. Rok 1932.
Soukromý archiv. Rok 1932.
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