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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Ke dni učitelů přejeme
všem školským pracovníkům
v jejich záslužné práci
mnoho úspěchů.

Přejeme všem ženám
k Mezinárodnímu dni
žen hodně štěstí, lásky
a spokojenosti.
zastupitelé obce Sobotín

zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Keramická dílna pro veřejnost

Na základě podané žádosti o dotaci v loňském roce byla dotace přiznána na akci „TVOŘIVOU PRACÍ KE KOMUNIKACI A SBLÍŽENÍ OBČANŮ VŠECH VĚKOVÝCH
SKUPIN“ – zařízení keramické dílny.
Je řada občanů, kteří využití keramické dílny uvítají. Možnost využití bude i pro 1. stupeň základní školy. V plánu je
realizace mateřské školky v prostorách staré budovy ZŠ Sobotín čp. 54. Tím by byla další možnost využití i pro mateřskou školku. O dotaci požádalo občanské sdružení ŽENY
SOBOTÍNA, o.s. ale využití bude pro všechny občany.
Keramická dílna bude realizována v nyní nevyužívaných
přízemních prostorách Obecního úřadu Sobotín. Nyní probíhá poptávkové řízení na zakoupení jednotlivých zařízení
spojených s dílnou. Předpokládaný termín otevření keramické dílny bude začátek května 2014. Další bližší informace budou v dubnové čísle obecních novin. Zájemci o kurz
keramiky se mohou již začít hlásit osobně nebo telefonicky
na podatelně Obecního úřadu Sobotín tel. 583 23 71 55,
777 767 693.
Tyto informace jsou nyní všeobecné. Aby tento projekt
začal fungovat, potřebuje zájem občanů.
Oslovuji zájemce všech věkových kategorií, ženy i muže,
aby zvážili nabízenou možnost jak využít volný čas.

Obec Sobotín získala dvě ocenění
od MAS Šumperský venkov

První ocenění – 1. místo v kategorii projekty obcí získala obec Sobotín za realizaci 3 ks nových autobusových
zastávek
V lednu 2014 proběhla soutěž již zrealizovaných projektů
žadatelů MAS (místní akční skupina) Šumperský venkov
v letech 2008-2013. Projekty hodnotila odborná komise složená z hodnotitelů projektů a manažerů MAS Šumperský
venkov. Hodnotilo se ve třech kategoriích: projekty obcí,

neziskové organizace a podnikatelé. V obecních projektech
získala ocenění – 1. místo obec Sobotín s projektem „Obnova 3ks autobusových zastávek v obci Sobotín“. Jedná
se o zastávku Sobotín – bílý dům, Sobotín – rychta a Sobotín
- myslivna. Projekt byl zrealizován v roce 2012. Vítězná
obec Sobotín obdržela současně kromě certifikátu také poukaz na výrobu propagačních materiálů k projektu v hodnotě 5.000,-- Kč.
Druhé ocenění - 1. místo získala v kategorii neziskové organizace TJ – sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, o.s.
Dotace byla určena na úpravu plochy pro výuku jízdy na koních a hypoterapii. Jedná se o areál tělovýchovné jednoty TJ
– sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, o.s. (paní Ing.
Jarmila Měrková). Byla vybudována nová písková jízdárna
s odvodněním a s mobilním hrazením pro bezpečnou výuku
jízdy na koních. Byl zakoupen překážkový materiál a lavičky. Celý vybudovaný areál je osvětlený, umožňuje výuku
i ve večerních hodinách. Areál slouží pro podporu a osvětu
parkurového ježdění a výuku dětí začínajících s tímto sportem. Vítěz TJ – sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, o.s. obdržela současně kromě certifikátu také poukaz
na výrobu propagačních materiálů k projektu v hodnotě
5.000,-- Kč.

Příprava nového „Pasportu dopravního
označení místních komunikací“

Obec Sobotín nechala zpracovat návrh nového „Pasportu – dopravního označení místních komunikací“, který
je umístěn k nahlédnutí na webových stránkách obce
Sobotín – www.sobotin.cz v záložce Dokumenty obce. Do
návrhu pasportu je možné nahlédnout i na Obecním úřadě
v Sobotíně u paní Kulichové. Žádám občany o jejich podněty a připomínky k pasportu. Připomínky občanů budou
přijímány do 31. března 2014 na Obecním úřadě Sobotín
u paní Bc. Věry Kulichové.

Dotace na opravu márnice
v Sobotíně

Obec Sobotín podala v prosinci 2013 na Krajském úřadě
Olomouckého kraje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ v roce 2014 na akci „Oprava
márnice v Sobotíně“. Dle Smlouvy o dílo bude činit oprava
márnice 854.553-- Kč. Obci Sobotín byla přiznána dotace na opravu ve výši 400.000,-- Kč. S opravami se začne
v průběhu května 2014.
Márnice

informace obecního úřadu
Zpráva o hospodaření v obecních
lesích za rok 2013

Obec hospodaří v lesích, které jsou v jejím vlastnictví dle
platného hospodářského plánu. V loňském roce prováděl
funkci odborného lesního hospodáře Ing. František Crha.
Od letošního roku bude tuto funkci vykonávat Ing. Jan
Doubrava.
Čistý zisk z lesa za rok 2013 činil 664.000,-- Kč.

Prodej automobilu LADA NIVA

Na základě rozhodnutí Zastupitelstvo obce Sobotín je nabízen k prodeji automobil LADA NIVA SPZ 4 M69358 za
minimální cenu 2.000,-- Kč. Prodej proběhne obálkovou
metodou. Nabídky budou přijímány písemně do 31.3.2014
do 16 hodin na podatelně Obecního úřadu Sobotín v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – prodej LADA
NIVA“. Vybrána bude nabídka s nejvyšší cenou.

Břehy Klepáčovského potoka
Na podzim roku 2012 proběhla za účasti zástupců Obecního
úřadu Sobotín, zástupce Správy CHKO Jeseníky a zástupce
Lesů ČR, s.p., Správy toků, povodňová prohlídka vodního
toku Klepáčovský potok a přilehlých pobřežních pozemků.
Účelem povodňových prohlídek je zjištění, zda na vodních
tocích, vodních dílech a na pobřežních pozemcích nejsou
závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její
škodlivé následky.
Na základě této prohlídky bylo dohodnuto, že správce toků
zajistí odstranění křovin a dřevin nacházejících se v průtočném profilu potočního koryta a obecní úřad vyzve pobřežníky k odstranění závadných stavů na pobřežních pozemcích.
Dne 10. října 2013 vyznačovali pracovníci Lesů České
republiky,s.p., dřeviny břehového porostu Klepáčovského
potoka, které by měly být odstraněny v rámci údržby břehového porostu. Při pochůzce zjistil správce toku, že na mnoha
místech není možný přístup ke korytu, ani podél koryta toku
– uskladněné dříví, navážky kompostu, suti, oplocení až do
koryta toku apod.
Obec byla upozorněna, že pokud nebude zajištěn přístup
ke korytu vodního toku, není možné provést plánovanou
údržbu břehového porostu.
Lesy ČR předpokládají v roce 2014 provést údržbu další
části břehového porostu v říčním km 1,5 (most pod hasi-

Klepáčovský potok nad hasičskou zbrojnicí

čárnou) – říčním km 4,7 (Rudoltice nad mostem u rychty
– bytovka 133)
Správce toků upozorňuje, že dle ustanovení §49 zákona
č. 254/2001 Sb., v účinném znění (Zákon o vodách), jsou
správci vodních toků oprávněni při výkonu svých práv a povinností vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na cizí
pozemky a stavby…
Ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, je v kapitole „Způsob
sledování stavu koryta vodního toku“ (k § 47 odst. 3 vodního zákona) v bodě f) stanoveno, že správce vodního toku při
správě vodního toku sleduje využívání pobřežních pozemků
z hlediska funkcí tohoto toku, jeho ochrany a ochrany jeho
koryta a zjištěné závady oznamuje vodoprávnímu úřadu,
popřípadě podle povahy věci České inspekci životního prostředí, zejména v případě, že jsou tyto pozemky obhospo-
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dařovány způsobem, který způsobuje zvýšenou vodní erozi
a smyv půdy, nebo jsou na nich ukládány předměty a materiály, které mohou být splaveny do koryta vodního toku nebo
mohou ohrozit jakost vody.
Pobřežní pozemek je pozemek sousedící s korytem vodního
toku, a to u drobných vodních toků v šířce do 6 m od břehové
čáry (§ 47 odst. 2 a § 49 odst. 2 vodního zákona) S ohledem
na toto sdělení žádám ty občany, kterých se to týká, aby
učinili nápravu a mohly tak být provedeny práce týkající se
údržby břehového porostu potoka.

Časový a obsahový plán práce
finančního výboru na 1. pololetí
2014

Stálé body jednání:
1. Kontrola závěrů z poslední schůze FV
2. Program dle plánu – viz rozpis plánu páce FV
3. Různé: 3.1. podklady z OÚ k projednání ve FV
3.2. kontrola plnění pohledávek a závazků dluž
		
níků vůči obci Sobotín
4. Diskuse
5. Závěr
Den v týdnu: 1. pondělí v měsíci (změna - podle plánu
zastupitelstva)
Datum:
6.1., 3.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6.
Čas:
v 16,00 hodin
Místo:
kancelář starostky OÚ Sobotín
Plán práce
6. ledna 2014
• Požadavky organizací na finanční příspěvek z rozpočtu
obce pro rok 2014 – dle stanovených zásad
• Rozpočet obce na rok 2014
• Výsledek kontroly přidělených finančních prostředků
z rozpočtu obce jednotlivým organizacím
3. února 2014
• Zpráva o čerpání rozpočtu obce za rok 2013
• Rozpočet obce na rok 2014 – změny
• Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2013
3. března 2014
• Rozpočtové změny
7. dubna 2014
• Zpráva o hospodaření obce za 1.Q 2014
• Zpráva o hospodaření svazkové školy za 1.Q 2014
• Požadavky organizací na dotace dle zásad – přehled
o přidělených příspěvcích
5. května 2014
• Rozpočtové změny
2. června 2014
• Hodnocení práce členů FV za 1. pol .2014 – podklady
pro odměny
• Zpráva o činnosti FV za 1.pol.2014 – informace do
Obecních novin
• Projednání časového a obsahového plánu práce FV na 2.
pol. 2014
• Zpráva o čerpání přidělených finančních příspěvků
organizacím.
Jarmila Palová, předsedkyně finančního výboru

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne dne 3. května 2014
v Rudolticích
8:00 – 8:15 hod.
u nemovitosti č.p. 102 paní Vaňatkové
8:20 – 8:35 hod.
u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
v Sobotíně
8:40 – 8:55 hod.
na křižovatce pod „Bílým domem“
9:00 – 9:15 hod.
parkoviště u kostela
9:20 – 9:35 hod.
u požární zbrojnice
9:40 – 9:55 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 5. května do 9. května 2014
5. května – 7. května 2014
• pod lyžařským vlekem na Klepáčově
• u nemovitosti paní Vaňatkové, Rudoltice č.p. 102
• u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
• na křižovatce pod „Bílým domem“
• parkoviště u kostela
7. května – 9. května 2014
• u požární zbrojnice
• křižovatka u „okálů“
• u základní školy Sobotín
• u nemovitosti čp. 279 Sobotín cesta u Vlhů
Sem patří: nábytek, matrace, koberce apod.
Sem nepatří: ledničky, mrazničky, stavební odpad, pneumatiky apod.

Termíny svozů komunálního
odpadu na I. pololetí 2014

leden
únor
březen
duben
květen
červen

2014
2014
2014
2014
2014
2014

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

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

Termíny svozů plastového odpadu
na I. pololetí 2014:

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

2.1.
13.2.
13.3.
10.4.
7.5.
5.6.

16.1.
27.2.
27.3.
24.4.
22.5.
19.6.

30.1.

Informace z evidence obyvatel
za rok 2013

Počet obyvatel v roce 2013 - stav ke dni 1. 1.
Přistěhovaní
Narození
Odstěhovaní
Úmrtí
Stav obyvatel ke dni 31. prosince 2013

Statistika obyvatel stav ke dni 31. 12. 2013

Sobotín

Kontejnery u čp. 100

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

Využití kontejneru
na použitý textil
u prodejny COOP
Sobotín

1231
33
11
49
17
1209

Rudoltice
Klepáčov

muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem
muži
ženy
celkem

547
564
1111
45
45
90
5
3
8

Vítání občánků

Vítání občánků dne 16. ledna 2014

Dne 16. ledna 2014 se v zasedací místnosti na Obecním úřadě Sobotín uskutečnilo slavnostní vítání našich nejmenších občánků, narozených v uplynulém roce. Pozváno bylo
celkem 6 novorozenců společně se svými rodiči, dostavili
se pouze 3. Slavnostnímu aktu byli přítomni Iveta Fojtíková
– starostka obce, paní Marie Popelková a Renata Nosálová

Za měsíc září – prosinec 2013
bylo nasbíráno 1 172 kg textilu. Sběr textilu bude probíhat
nadále a odlehčí se tak množství
komunálního odpadu.

Svoz bioodpadu 2014
Místo přistavení

Den

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

7 a 22(út)

5 a 19

2 a 16

8 a 22

6 a 20

3 a 17

30 a 14

28 a 11 a 25

8 a 22

6 a 20

3 a 18(út)

1 a 15

29 a 12 a 26

9 a 23

7 a 21

4 a 18

Ceta u Vlhů

Pondělí

Před hotelem Dolte

Úterý

U panelového domu Sobotín 220

Středa

9 a 23

7 a 21

4 a 18

2 a 16

30 a 13 a 27

10 a 24

8 a 22

5 a 19

U hřiště TJ Sokol + u zámku

Čtvrtek

10 a 24

7(st) a 22

5 a 19

3 a 17

31 a 14 a 28

11 a 25

9 a 23

6 a 20

U okálu-tel.budka + u Karoly

Pátek

11 a 25

9 a 23

6 a 20

4 a 18

1 a 15 a 29

12 a 26

10 a 24

7 a 21

U hasičské zbrojnice + u Šmotka

Pondělí

14 a 28

12 a 26

9 a 23

7 a 21

4 a 18

1 a 15 a 29

13 a 27

10 a 24

U Bejka

Úterý

15 a 29

13 a 27

10 a 24

8 a 22

5 a 19

2 a 16 a 30 14 a 27(po)

Pod Bílým domem

Středa

16 a 30

14 a 28

11 a 25

9 a 23

6 a 20

3 a 17

1 a 15 a 29

12 a 26

Rudoltice 133

Čtvrtek

17 a 30(st)

15 a 29

12 a 26

10 a 24

7 a 21

4 a 18

2 a 16 a 30

13 a 27

U Hlošků

Pátek

18 a 30(st)

16 a 30

13 a 27

11 a 25

8 a 22

5 a 19

3 a 17 a 31

14 a 28
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11 a 25

– členky Sociální a bytové komise a kronikář obce - pan
Miroslav Mikuláštík. Krásné vystoupení nám předvedly
děti z Mateřské školy Beruška s paní učitelkou Petrou Ondráčkovou a paní učitelkou Věrou Ponížilovou DiS, kterým
patří naše velké poděkování. Zástupci obce věnovali dětem
finanční dar, plyšovou hračku, knížku a maminkám pěknou
kytičku.
Do pamětní knihy byli zapsáni tito občánci: Adéla Sirkovská, Karolína Červeňáková, Aneta Kalivodová, Václav Pikna, Mirko Kadlec a Adriana Benyšová.
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví, spokojenost, lásku
a samou radost.
Pavlína Chromíková

SOBOTÍNEK

Nejmladší cvičenci Sobotínka. Zleva : Bára Tarazkezy se Sárou, Jana
Krobotová s Aničkou, Martina Fišerová s Adámkem,Lucka Kunrádová
s Kristýnkou, Dole: Kamila Folwarczná s Marečkem a Anička Findeisová
s Martínkem

Milé maminky, tatínci, prarodiče a děti. Zveme vás do cvičeníčka pro malinké děti předškolního věku (0 – 5 roků).
Scházíme se každý čtvrtek 9.00 – 11.00 ve staré školní budově.
Hrajeme si, zpíváme, vyrábíme, cvičíme a skotačíme.
Ježíšek nám nadělil spoustu nových her a hraček, bazének
plný balonků, houpadla, didaktický padák a plno jiných dárků.
Tímto mnohokrát děkujeme za příspěvek obci Sobotín a těšíme se na nové kamarády.
Za kolektiv maminek a dětí Jana Krobotová.

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin@.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K únoru 2014 je zaregistrováno již 289 občanů.

Oznámení

Pokud chcete podpořit svoje zdraví a máte zájem protáhnout svoje tělo, tak oznamujeme, že

začíná cvičení pro ženy!

Cvičení je vždy v pondělí v 18:00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Sobotín.
Cvičíme pro radost a bez poplatku.
Kulturní komise OÚ Sobotín

V zdravém těle, zdravý duch…

Známe to téměř všichni – ráno se probudíme a bolí nás takzvaně celý člověk. Ale nemusí to tak být, jsme tady my – fyzioterapeuté a vyškolený masér z rehabilitace Relaqua s.r.o.,
kteří Vám uleví od potíží a poradí co pro své tělo udělat, aby
nebolelo. Tímto úvodem chceme připomenout to, že v obci
rehabilitace existuje již přes 12 let a za tu dobu jejími dveřmi
prošly stovky spokojených klientů.
Nabízíme profesionální relaxační a sportovní masáže, baňkování, kineziotaping, reflexní terapii dle Hany
Marquardt, lymfatické masáže manuální, terapii dle
Mojžíšové a cílené cvičení dle diagnózy - cvičení ušité na
míru klientovi podle jeho potíží.
Novinkou je cvičení tzv. SMsystem – spirální stabilizace
páteře za pomoci pružných elastických lan. Toto cvičení je
určeno např. pro vertebrogenní syndromy, výhřezy plotének,
skoliosy, vadné držení těla, ale i pro celkové zlepšení koordinace pohybu a protažení celého těla.
Každé pondělí je možnost cvičení SMsystem vyzkoušet
pod vedením fyzioterapeutky Kateřiny Procházkové,
Dis. a to od 17.00 do 18.00 hodin. Zájemci si mohou konzultaci a instruktáž domluvit telefonicky na 725 394 441
(rehabilitace Relaqua).
Ve světě různých potravinových doplňků na pohybový systém také asi kdekdo tápe – přijďte se poradit s Mgr. Evou
Filipiovou, vystudovanou v oboru fyzioterapeut a zároveň odbornicí v oboru výživa a její vliv na pohybový
systém.
Nabízíme i prodej rehabilitačních pomůcek jako jsou
např. velké míče, overbally, pružné tahy – Theraband, gelové nahřívací polštářky (obojí funkce –chladí i nahřívá),
masážní ježky, pěnové míčky, elastická lana SMsystem.
Nabízíme k prodeji i brožurku se cvičením na bolesti zad
(krční, hrudní a bederní páteře, cvičení plochonoží) – jsou
v ní fotografie cviků a popis.
Navštívit nás můžete v těchto hodinách: PO 7-16.30, ÚT
8-18.00, ST 7-17.00, ČT 8-18.00, PÁ 7-14.00.
Volat můžete na tato čísla: 583 237 004 nebo 725 394 441.
Neváhejte a udělejte sami něco pro své tělo - lepší je aspoň
něco, než-li vůbec nic.
Kolektiv rehabilitace RELAQUA s.r.o. z DPS Sobotín

Metropole Olomouc informuje
o dění na Hané

Prodejní MINI jarmark

V sobotu 22. března 2014 v době od 10 – 15 hodin se uskuteční prodejní MINI JARMARK v zasedací místnosti Obecního úřadu Sobotín. Bude zde možnost zakoupení výrobků
z domácích dílen.
Kulturní komise OÚ

Od počátku ledna 2014 je na internetu nový zpravodajský
portál pro oblast Hané nazvaný Metropole Olomouc. Webové stránky jsou určené občanům, kteří žijí přímo ve městě,
dojíždějí do něj z okolí, případně Olomouc považují za přirozené centrum svého regionu.
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Na adrese www.metropole-olomouc.cz jsou několikrát denně aktualizovány zprávy o nejdůležitějších tématech hýbajících děním na Olomoucku. Ty doplňuje souhrn kuriozit
nazvaný „Olomoucká nej“, prostor pro glosy a výběr z černé kroniky. Zcela nově se na portálu objevuje také souhrn
kontaktních údajů na klíčové instituce ve městě, k nimž
patří například zdravotní pojišťovny, úřad práce, finanční
úřad a katastrální úřad. Web rovněž přináší seznam mateřských, základních, středních a vysokých škol včetně telefonů a emailových adres.
Portál Metropole Olomouc je moderním webem propojeným s populárními sociálními sítěmi. Jeho zprávy se tak
objevují na Facebooku, Twitter a Google+. Zájemci o nejčerstvější informace proto nemusejí stránky ani otvírat, stačí
se k odběru novinek přihlásit na některé z těchto sítí.
Případné náměty a připomínky je možné posílat na adresu
redakce@metropole-olomouc.cz. Redakce ráda poskytne
prostor informacím o dění v jednotlivých městech a obcích
včetně spolkového života a tradičních místních akcí. Žádná
akce není tak malá a nevýznamná, aby se o ní nemohlo psát
na portálu Metropole Olomouc.

ZE ŽIVOTA zájmových
organizací z naší obce

• Dne 11. července - požár kamionu na Skřítku
• Dne 21. září – požár automobilu na Smrčině
• Dne 18. prosince – požár komína na čp. 29
Následně zde mělo svoji premiéru již tradiční video shrnující činnost sboru v roce 2013. Jeho tvůrci jsou Ondřej Krč
a Jiří Fojtík. Video je ke shlédnuti v sekci «Výroční videa».
Bezmála 33 minut trvající záznam připomněl výjezdy, brigády sboru, soutěže v požárním sportu družstev mužů, veteránů a mladých hasičů. Členové SDH schválili plán práce
na rok 2014.
Po oficiální části přišla na řadu společná zábava. Nyní se
necháme překvapit, co si pro nás přichystá rok 2014. Doufejme, že to budou jen samé pozitivní věci.
(Webové stránky SDH Sobotín)

Masopustní posezení s harmonikou
Dne 23. února 2014 se členové ČZS Sobotín sešli na pátém „masopustním“ posezením s harmonikou pana Pavla
Svobody, který zahrál a zazpíval známé lidové písničky. Při
zpěvu a dobré pohodě nám rychle uběhlo nedělní odpoledne.
Za kvalitní služby patří naše poděkování vedení hotelu Dolte Sobotín.

Výroční valná schůze SDH Sobotín

V sobotu dne 11. ledna 2014 se od 18:00 hodin uskutečnila
Výroční valná schůze SDH Sobotín. Schůzi zahájil a řídil
místostarosta SDH Zdeněk Měrka. Mezi hosty se dostavili zástupci SDH Petrov nad Desnou - pan Matocha a pan
Žáček, za SDH Maršíkov Jan Vaculík a Pavel Fajman, za
HZS Šumperk Ing. Ondřej Stryk. Za Český svaz zahrádkářů Sobotín byl přítomen pan Josef Tomek a kronikář obce
Miroslav Mikuláštík. Místostarosta obce Bc. Kamil Talpa
schůzi pozdravil a poděkoval za práci, kterou SDH v roce
2013 členové vykonali.
Starosta SDH Martin Vlček ve své zprávě vyhodnotil rok
2013 a ocenil práci členů SDH Sobotín.
Na valné hromadě upozornil starosta SDH Sobotín pan Martin Vlček o činnosti zásahové jednotky, která byla povolána
v roce 2013 celkem k 6 událostem:
• Dne 23. února - požár komína na čp. 63
• Dne 24. února - požár komína na čp. 63
• Dne 26. dubna – úklid komunikace u zámku Sobotín

Masopustní posezení na Dolte Sobotín

Pozvánka
Na výroční schůzi ČZS Sobotín,
která se koná 15. března 2014 v jídelně Dolte Sobotín
v 15:30 hodin.
V závěru vylosujeme tradiční tombolu.
Výroční valná schůze SDH Sobotín. Zleva: Jana Churavá, Michal Michut,
Zdeněk Měrka a Martin Vlček – starosta SDH Sobotín
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Srdečně zve ČZS Sobotín

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Do 1. třídy se těší také Amálka

Školička – adaptační program
pro nové děti

Vycházka do lesa

Tento adaptační program jsme připravili pro děti s maminkami, které mají zájem si zvykat na naše prostředí a od září
2014 nastoupí do MŠ Beruška Petrov nad Desnou. Adaptace bude probíhat 1x za 14 dní ve čtvrtek od 14.30 do
15.30 hodin. Začínáme dne 6. března 2014.
Máte-li zájem, nahlaste se na tel. 583 550 188 Srdečně vás
zveme a děti se těší na nové kamarády.
Kolektiv MŠ Beruška

lovánky, sladkosti, ozdobná brčka se zajíčky a masky, které
pro ně vyrobili starší kamarádi ze školní družiny.
Rapotínská škola se proměnila v indiánský tábor, kde malí
indiáni plnili spoustu disciplín, které měly prověřit jejich
obratnost, moudrost a mnohdy i trpělivost, protože se letos
k zápisu dostavil opravdu hojný počet dětí. Indiánská drobotina v Rapotíně počítala, poznávala geometrické tvary, barvy,
zpívala a povídala, prokazovala znalost pravolevé orientace,
kreslila obrázek postavy, skládala obrázky z dílků, navlékala
korálky, uzlovala tkaničky a předváděla svou fyzickou zdatnost. Za splnění všech úkolů děti dostaly drobné sladkosti
a odnesly si domů indiánskou čelenku, kterou jim vyrobili
jejich budoucí starší spolužáci, a indiánský lapač snů.
Na obou pracovištích bylo pro příští školní rok zapsáno
celkem 69 dětí, přičemž pro 15 z nich rodiče žádají odklad
školní docházky.
Pracoviště ZŠ Rapotín – zapsáno 51 dětí, u 11 dětí žádají
rodiče o odklad.
Pracoviště ZŠ Sobotín – zapsáno 18 dětí, u 4 dětí žádají
rodiče o odklad.
Na budoucí školáky se těšíme a doufáme, že se jim u nás
bude líbit.

Sváteční ohlédnutí

Před Vánocemi jsme 20. prosince 2013 s dětmi 1.-5. třídy
navštívili Muzeum v Šumperku. Těšili jsme se na dopolední program, který si pro nás jeho pracovníci připravili.

Zápis dětí do 1. třídy svazkové školy

Rok se s rokem sešel a na naší svazkové škole ZŠ a MŠ Údolí Desné se opět uskutečnil zápis do prvních tříd. V Rapotíně i v Sobotíně se konal ve stejný den, ve čtvrtek 23.
ledna 2014. Již od 13 hodin byly obě školy v obležení nedočkavých předškoláků.
V sobotínské škole se zápis nesl v duchu tématu „ Putování
lesem“. Děti dostaly na krk kouzelnou lesní medaili a rázem
se octly v lese, kde počítaly stromy, poznávaly lesní živočichy, porovnávaly šišky, říkaly básničky a zpívaly písničky
o zvířátkách, hledaly rozdíly na obrázcích, malovaly postavy lesních skřítků a plnily další úkoly.Liška, zajíc a mýval
je provázeli lesní říší a na závěr jim předali dárečky – oma-

Návštěva muzea v Šumperku
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Velmi nás jeho pestrost překvapila. Všechny výstavy byly
interaktivní a zážitkové, aktivity byly vhodně přizpůsobeny
dětskému věku.
Děti si na výstavě Večerníčků vyzkoušely dabing a animaci
kreslené postavičky, mohly sehrát malou scénku před kamerou, vodit nádherné velké dřevěné loutky.
Volně přešly na výstavu Betlémů, kde samy pomocí kostýmů oživily postavy z Betlémské vánoční hry. Odnesly si
domů vlastnoručně vyrobené vánoční přání.
Rovněž osudy pekařovského rodáka Františka Kolba, který slyšel hudbu ve zvucích kolem sebe a dokázal ji vložit
do hrací skříňky, nás velmi oslovil. Na výstavě historických
flašinetů se děti poučily o vzniku tohoto jedinečného nástroje, mohly si vyzkoušet hry s různými tóny. Celou výstavu
provázel hudební pohádkový příběh. Na závěr si poslechly
také písně, které zazněly po roztočení kliky flašinetu. Byl to
úchvatný zážitek.
Během celého dopoledne se nám pracovníci muzea trpělivě
věnovali a podařilo se jim vhodně skloubit naši různorodou
skupinu i ostatní nově příchozí návštěvníky. Velmi jim i za
naše nadšené žáky děkujeme a těšíme se na další návštěvu.
Pedagogové ZŠ Sobotín

Včelí medvídci - Ekoprogram

V pondělí 13. ledna 2014 děti ze druhého a třetího ročníku
naší školy opět zavítaly na ekoprogram Včelí medvídci do
SEV Doris v Šumperku. Děti se zde zábavnou a hravou formou dozvěděly zajímavosti ze života čmeláků, proč jsou
pro nás tak důležití a jak můžou k jejich ochraně samy přispět. Součástí ekoprogramu byla výroba budky pro čmeláky.
Mgr. Jana Cerková

Divadélko

Návštěva anglického lektora na
sobotínské škole
Ve čtvrtek 9. ledna 2014 nás podruhé v letošním školním roce
navštívil lektor anglického jazyka Steven McIntosh. Výuka
opět proběhla hravou formou. Děti se zdokonalily ve výslovnosti a intonaci některých anglických konverzačních vět.

Představení Divadélka

V pondělí 10. února 2014 do sobotínské školy zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové s představením Pohádky
z našeho statku. Jednalo se o kombinované loutkoherecké
představení, vyprávění ze života domácích zvířátek. Hlavní
postavou byl pes Voříšek, který seznámil děti se životem na
venkovském statku. Smyslem celého divadelního představení bylo vytvoření pozitivního vztahu k přírodě a všem živým
tvorům. Děti také poznaly, že bez práce nejsou koláče a že
lhát ani podvádět se nevyplácí.
Mgr. Jana Cekrová

Diakonie CCE Sobotín

Poradna zdraví

V pátek 17. ledna 2014 školu v Sobotíně navštívila paní lektorka Keprtová z Poradny zdraví. Cílem besedy o zdravé výživě bylo motivovat děti z druhé třídy hravou formou k přirozenému začlenění zásad zdravé výživy do jejich životního
stylu. Když budeme jíst pravidelně 5 krát denně a myslet
na dostatek ovoce a zeleniny, budeme se cítit lépe, snáz se
soustředit na školu a věci, které nás baví. Také si společně se
třeťáky vysvětlili, proč je důležité trávit čas venku a více se
pohybovat. Čtvrťáci a páťáci zase besedovali o pravidlech
pobytu na sociálních sítích a možných nebezpečí internetu.
Pedagogové ZŠ Sobotín

Co se děje za zdmi Domova pro seniory?
Před rokem jsem s nadšením informovala čtenáře, jak se
v sobotínském středisku Diakonie ČCE všichni těšíme na
rekonstrukci II. budovy Domova pro seniory v probíhajícím
investičním projektu „Naše cesta ke klientovi = naše cesta
k člověku“ v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce.
Tedy hlavně na dobu, kdy už rekonstrukce bude za námi.
Klientské pokoje dnes již měly být zabydleny spokojenými
klienty, o něž by se staral neméně spokojený personál. Člověk míní, život mění. Anebo úřední šiml mění. Takže se rekonstrukce objektu dočkáme až letos. Dobrou zprávou je, že
pečovatelky celý loňský rok nepostávaly ve své práci s rukama v kapsách. Pilně sbíraly podklady pro životopisné knihy
seniorů a obohatily pečovatelskou praxi o některé techniky,
které lze aplikovat i v nerekonstruovaném prostředí.
Jak mohu psát, že rekonstrukce dosud nezačala, když na II.
budově Domova pro seniory se očividně něco děje? Koncem
roku 2013 začal probíhat projekt Diakonie ČCE „Decentra-
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II. budova Diakonie CCE Sobotín

lizace centrální kotelny a změna zdroje a zateplení budovy 2 Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně“. Okna jsou již
dnes vyměněna, budova získá nový teplý plášť a hromady
uhlí před kotelnou v březnu zmizí, neboť k vytápění bude
používán plyn.
Pečovatelky, které musejí ve své práci podávat vysoký výkon bez ohledu na průběh jakékoliv rekonstrukce, jsem již
krátce zmínila. Dovolte mi však na závěr předat informaci,
na kterou jsme ve středisku náležitě hrdí. O tom, že pečovatelská práce v Sobotíně je na špičkové úrovni, svědčí udělení
Národní ceny Pečovatelka roku 2013 v pobytových službách
paní Antonii Pleskačové, která pracuje právě na II. budově Domova pro seniory. Paní Pleskačová převzala ocenění
v reprezentativních prostorách pražské Novoměstské radnice 3. prosince 2013 z rukou paní Hany Maciuchové, patronky Ceny. Jistě není náhodou, že ocenění získala žena,
pro kterou je silnou motivací v její práci zavádění nových
způsobů péče o seniory a pro kterou je nepostradatelná opora týmu.
V následujících vydáních Obecních novin vám postupně
představím jednotlivé sociální služby střediska.
Jana Dvořáčková

FARNOST SOBOTÍN
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V SOBOTÍNĚ

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci velmi úspěšně. V sobotu 4. ledna 2014 se vydalo 6 skupinek koledníků,aby se
zpěvem My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví neseme
Vám přinášeli do všech domovů požehnání a poprosili o pomoc pro ty, co ji potřebují. Skřítek, Klepáčov a horní Rudoltice objela skupinka, kterou vedla Hanka Pospíchalová.
Koledníky byli Světlanka Šmotková, Honzík Smutný a jeho
sestřička Karolínka. Doprovázela je Martinka Pospíchalová.
Na tuto skupinu navázal Dušan Juřík se svojí dcerou Eliškou, Lenkou a Lucií Gallovými. Ti obešli domácnosti v horním Sobotíně. Střed obce si rozdělila Eva Kočandrlová s Peťou Mikšíkovou. S Evou chodila její dcera Natálka, teprve
čtyřletá – nejmladší účastnice koledování spolu s Milanem
a Karolínkou Vlčkovými. S Petrou chodila její dcera Adélka, Petra Procházková a Kamča Doležalová.
Ve Štětínově vybírala Hanka Matulová s Adélkou Mošelovou, Anetkou Krmelovou a Veronikou Nevařilovou, Dana
Ponížilová s Terezkou Bandyovou, Aničkou Holubovou
a Evičkou Ptáčkovou. Celkem se vybralo 19 678,- Kč, což
bylo 1 421,- Kč více jak vloni.
V úterý jsme navštívily s děvčaty Katkou Aiglovou, Adélkou Liškovou a Eliškou Juříkovou Diakonii, druhou budovu. V jídelně se sešlo přibližně 10 obyvatel Diakonie, kteří
si s námi zazpívali a také zavzpomínali. Setkání bylo milé,
odcházely jsme s hřejivým pocitem v duši.
Děkuji všem vedoucím skupinek a dětem, kteří obětavě obcházeli svůj „region“ a také všem, kteří přispěli a zasloužili
se o to, že jsme vybrali téměř 20 000,- Kč. Celkem se v obcích, které spravuje Šumperská charita vybralo 663 764,Kč, o 63 924,- Kč víc než vloni.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijícím
zejména v děkanátu Šumperk. Část výnosu sbírky je určena
na humanitární pomoc do zahraničí.
Jen pro připomínku, v loňském roce byla finanční částka,
kterou po přerozdělení dostala Charita Šumperk použita na
snížení nákladů na provoz aut Charity Šumperk – přestavba
vozidel na LPG, dále na podporu činnosti Centra pro rodinu
Šumperk a Poradny pro ženy a dívky – ochrana nenarozeného života, zajištění dostupnosti služeb Charity Šumperk, na
nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a na přímou pomoc občanům v hmotné nouzi.
Dana Ponížilová

TVOŘENÍ Z PEDIGU

Zveme všechny maminky
s dětmi, babičky a všechny,
koho baví tvořit a chtějí si
něco vyrobit z pedigu, aby
přišli
v sobotu 8. 3. 2014 v 15 hodin
na faru v Sobotíně.
Výrobky z pedigu zkrášlí domov nebo poslouží jako milý
dáreček. Materiál si můžete zakoupit na místě.
Srdečně zvou a těší se Dana Ponížilová a Ludmila Krčová
Přihlášky u Dany Ponížilové co nejdříve, nejpozději do
neděle 2.3.2014

Tříkráloví koledníci. Zleva : Dušan Juřík, Eliška Juříková, Lenka Gallová,
Lucie Gallová, Karolína Vlčková, Milan Vlček a Eva Kočandrlová s dcerou
Natálkou
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SPORTOVNÍ AKCE
V. ročník Florbalového turnaje Sněmu
mládeže MAS Šumperský venkov

V pátek 24. ledna 2014 se v rapotínské základní škole
uskutečnil jubilejní pátý ročník oblíbeného Pololetního
florbalového turnaje pro žáky druhého stupně základních
škol. Letošního ročníku se zúčastnilo rekordní množství
obecních týmů. Organizátoři ze Sněmu mládeže MAS
Šumperský venkov se proto měli co ohánět, aby vše proběhlo hladce a všichni účastníci byli spokojení.
Letošní systém hry nabízel mnoho vyrovnaných utkání již v
základních skupinách, ze kterých první dva týmy postupovaly do bojů o medaile, družstva na nižších příčkách soupeřila o konečná umístění. V soubojích o medaile bylo vidět,
že letošní ročník patří k nejvyrovnanějším a že rozhoduje
také notná dávka štěstí.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování

Děkuji OÚ Sobotín, paní starostce Ivetě Fojtíkové, Českému zahrádkářskému svazu Sobotín a všem přátelům za
přání k mým 80 narozeninám.
Věra Hamplová

Odešel jsi náhle,
nikdo to nečekal,
krutý osud nás Tě vzal,
smutný domov a cestu na hřbitov zanechal.

Dne 8. ledna 2014 by se dožil 50 let
pan František Machač ze Sobotína.
S láskou vzpomínají rodiče, bratr a sestra s rodinami.

Jak tiše žil, tak tiše odešel.
Skromný ve svém životě,
velký ve své dobrotě a lásce.

Dne 5. března 2014 jsme si připomenuli 5. výročí
od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana
Františka Strnada ze Sobotína.
S láskou vzpomíná syn Jarda s rodinou.
Vážení spoluobčané,
pokud budete mít zájem využít Obecních novin pro blahopřání k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic tomu
nebrání. Zveřejníme jej bez poplatku. Věříme, že využijete
naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín

Blahopřání
Život to vzal zase zkrátka,
už je tady šedesátka.
Budiž pravdou dávné rčení,
stár že člověk nikdy není,
když se cítí v duši mlád,
život umí užívat.
Ať Vás vše tak stále baví,
jen to dobré, hodně zdraví.

Dne 23. ledna 2014 a 8. února 2014
oslavili své krásné 60. narozeniny naši rodiče
Ing. Miroslava Čermáková a Ing. Stanislav Čermák
ze Sobotína.
Za celou rodinu jim ze srdce přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, zdraví, lásky, životního optimismu a splnění
všech přání.
Syn Ondřej a dcera Michaela.

Vzpomínka
Život jde dál,
jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci nedá zapomenout.

Dne 7. února 2014 uplynuly 3. roky
od úmrtí paní
Marie Barvové ze Sobotína.
Vzpomíná manžel Vratislav, dcery s rodinami a vnučkami.
U zá v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 19. dubna 2014.
Obecní noviny. Vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 500 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 89, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo dne 27. února 2014. Redakční rada: Iveta Fojtíková – předsedkyně, Bohunka Sinčáková a Miroslav Mikuláštík - členové. Neprošlo
jazykovou úpravou. Příští číslo vyjde v dubnu 2014. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk

