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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
INFORMACE STAROSTKY
Oprava hřbitovní zdi

V minulých týdnech proběhla oprava hřbitovní zdi, která
začala na základě reklamace stavebních prací, provedených
v loňském roce. Současně se začalo s opravou druhé strany
zdi podél komunikace směr na silnici Ostrava. V polovině
června 2012 byly stavební práce prozatím ukončeny, a to
z důvodu, že obě zdi budou ponechány procesu „vysychání“
cca do srpna 2012. Poté budou stavební práce dokončeny.

Příjemné prožití
prázdninových dnů
plných slunce, radosti
a pohody přejí všem
Zastupitelé obce Sobotín

Skládka „Dolina“ udělení pokuty
Službám obce Sobotín s.r.o.

Nová hřbitovní zeď

Obci Sobotín byly přiznány dvě dotace

1. V únorovém čísle 2012 jste byli informování o tom, že
obec Sobotín podala žádost o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2012 oblast
podpory č. 1, na akci „Oprava stávajícího veřejného
osvětlení v obci Sobotín“. Dne 2. května 2012 obdržela obec Sobotín oznámení o přidělení výše příspěvku ve
výši 127.000,-- Kč, což je 50 % dotace. Celková cena
činí 254.000,- Kč. Se stavebními pracemi se již započalo
v polovině června. Dojde k výměně 51 světel, včetně příslušenství a nových výbojek. Výše úspory za elekrickou
energii bude cca 45.000,-- Kč/rok při dnešních cenách.
Z toho vyplývá, že návratnost nákladů z obecního rozpočtu by měla být do tří let.
2. Dále v tomto čísle obecních novin byla zpráva ohledně
podání žádosti z Programu obnovy venkova, oblast podpory č. 3 – Podpora zpracování územně plánovací dokumentace. I tato žádost byla úspěšná. Dne 2. května
2012 obdržela obec Sobotín oznámení, že žádost byla vybrána k získání podpory ve výši 50 %, což činí 200.000,-Kč. Na přípravě nového územního plánu se pracuje průběžně.

V dubnovém čísle jste byli informováni v článku
o problematice spojené se skládkou „Dolina“. Uváděla jsem,
že v červnovém čísle uvedu další nové skutečnosti. Společnosti Služby obce Sobotín s.r.o. byla vyměřena pokuta ve
výši 70.000,-- Kč za porušení zákona o odpadech. Jednalo
se o porušení zákona z minulých let ve čtyřech paragrafech,
kdy se na skládku naváželo (nebyla řádná evidence odpadů, nebylo povolení nakládaní s odpady…). K této částce se
ale musí připočíst i náklady, které byly spojeny s první fází
odvozu asfaltových, betonových aj. odpadů v množství cca
70 tun, což činilo cca 60.000,-- Kč. Další náklady bude mít
obec za dopravu a ukládání biodpadu na skládku v Rapotíně v letošním roce, jelikož do „Doliny“ se nesmí nic navážet. Jediné řešení, jak dodržet platnou legislativu u odpadů
z údržby zeleně v obci je zřídit si svoji kompostárnu. Byl
vypracován nový projekt na kompostárnu malého rozsahu.
V současné době probíhá stavební řízení ohledně vyřízení
povolení. V případě, že bude vypsána v letních měsících
výzva ohledně dotace i na kompostárny, obec má veškeré
podklady připraveny.

Skládka „Dolina“ Sobotín

Služba INFOKANÁL
neboli „ obecní rozhlas do kapsy“

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin@.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K červnu 2012 je zaregistrováno 171 občanů.

Demolice domu čp. 120 v Sobotíně

V souvislosti s přípravou lokality k bytové zástavbě „Za
Zámkem“ byla provedena demolice objektu čp. 120 Sobotín (bývalé Januškovo, poté Jauernikovo). Demoliční práce
prováděla společnost Provozní Nový Malín, s.r.o. Demolice
byla provedena na základě povolení vydaného MěÚ Šumperk, odborem výstavby, v měsíci červnu 2012.

Demolice domu čp. 120

Informace z 18. veřejného
Zastupitelstva obce Sobotín
Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo:
- podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Operačního
programu Životní prostředí pro rok 2012, oblast podpory 4., podoblast 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady na
akci „Komunitní kompostárna Sobotín“ (v lokalitě skládky „Dolina“)
- použít – vynaložit z rozpočtu obce částku rovnající se
10 % uznatelných nákladů na dofinancování akce „Komunitní kompostárna Sobotín“.
- Plán úklidu skládky „Dolina“ v letech 2012 – 2014 (vyplynulo z kontroly České inspekce životního prostředí)
- souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce mezi půjčitelem Obcí Sobotín, Sobotín 89, PSČ 788
16, IČ 00303348 a vypůjčitelem Svazkem obcí údolí
Desné, se sídlem Družstevní 125, Rapotín, PSČ 788 14,
IČ 65497074. Výpůjčka se sjednává na dobu existence
školské právnické osoby zřízené vypůjčitelem - Základní
a Mateřská škola Údolí Desné. Předmět Dodatku č. 1 je
uveden v příloze, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1
Smlouvy o výpůjčce a půjčuje se k bezplatnému užívání (v aktualizovaném seznamu byly promítnuty změny
– úbytek movitých věcí, které byly poškozené – nepoužitelné a tím vyřazené a nákup nových věcí – např. nábytek
do družiny)

- na základě poptávkového řízení na odstranění stavby rodinného domu a kůlny Sobotín č.p. 120, uzavření smlouvy o dílo s firmou Provozní Nový Malín s.r.o., Nový Malín č.p. 83, PSČ 788 03, za celkovou nabídkovou cenu
178 572,- Kč včetně DPH (smlouva na demolici domu
čp. 120 v lokalitě určené k bytové zástavbě Za Zámkem)
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „Obnova 3 ks autobusových zastávek v obci Sobotín“, konkrétně na výrobu
a montáž 3 ks dřevěných autobusových zastávek mezi
objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ
00303 348 a zhotovitelem panem Ivanem Markem, Sobotín 130, PSČ 788 16, IČ 651 815 026 za cenu 151 272,Kč (zastávky Sobotín - Bílý dům, Rudoltice – Rychta
a Rudoltice – Myslivna)
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „Obnova 3 ks autobusových zastávek v obci Sobotín“, konkrétně na stavební zednické práce mezi objednatelem Obcí Sobotín,
zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem
Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ: 00303348 a zhotovitelem
panem René Vaňatkou, Sobotín 308, PSČ 788 16, IČ: 700
03 424, za maximální cenu 86.081,-- Kč.
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava stávajícího
veřejného osvětlení v obci Sobotín“, mezi objednatelem
Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou,
se sídlem Sobotín 89, PSČ788 16, IČ 00303348 a zhotovitelem ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., Zábřežská 462/2, Šumperk, PSČ 787 01, IČ 268 12 380.
- Celková částka činí 254.257,20 Kč včetně DPH (50%
z částky bude financováno z dotačních peněz)
- uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava cesty Rudoltice“, mezi objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 89, PSČ
788 16, IČ 00303348 a zhotovitelem Josefem Kolaříkem
- OKSIL, Staré Město 146, PSČ 792 01, IČ 145 71 935,
DIČ CZ 67 06 24 1135. Celková cena díla činí 150.000,-Kč včetně DPH (jedná se opravu cesty Rudoltice – sjezd
pod Měrkovými po spojku u kostela)
- doporučuje provedení auditu obce Sobotín za rok 2012
prostřednictvím Krajského úřadu pro Olomoucký kraj.
- úhradu finanční částky za obědy pro občany, kteří vykonávají v obci veřejnou službu (občané za veřejnou službu
nepobírají od obce žádné finance)
- podání žádosti o dotaci na SFŽP (MŽP ČR) prostřednictvím Svazku obcí údolí Desné na „Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné“
a prohlašuje, že bude mít vlastní podíl v rámci rozpočtu
obce na realizaci výše uvedené akce, ve výši maximálně
250.000,-- Kč pro rok 2013 (součástí systému by byla povodňová čidla a bezdrátový rozhlas).
- že vyčlení požadovaný finanční obnos ze svého rozpočtu
pro budoucí provoz výstražných a varovných systémů
(náklady spojené s provozem – el. energie..).
Zastupitelstvo obce Sobotín vzalo na vědomí:
- informaci, že v měsíci dubnu 2012 bylo ze skládky „Dolina“ odvezeno 71,24 tun odpadu (asfaltové směsi) na
skládku SITA CZ a.s.
Zastupitelstvo obce Sobotín neschválilo:
- odkoupení panelové cesty přes pozemek parc.č. 11/1 v k.ú.
Sobotín (pozemek za budovou čp. 100 u kostela)
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Informace z 19. veřejného Zastupitelstva obce Sobotín
Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo:
- úhradu pokuty ve výši 70.000,-- Kč dle Příkazu čj.
ČIŽP/48/OOH/SR01/1118405.001/12/OVO ze dne 18. 5.
2012, který byl vydán Českou inspekcí životního prostředí v Olomouci za porušení zákona o odpadech a týká se
lokality skládky „Dolina“. Dále bude uhrazena paušál-

ní částka ve výši 1.000,-- Kč za náklady řízení. Jedná se
o pokutu, která byla uložena Službám obce Sobotín s.r.o.
za porušení zákona o odpadech.
- výmaz předkupního práva u p.p.č. 188 o výměře 229 m2
a p.p.č. 190/4 o výměře 1 m2 v k.ú. Petrov nad Desnou.

informace obecního úřadu
Termíny konání veřejných Zastupitelstev obce
Sobotín na 2. pololetí roku 2012
4. září 2012 • 30. října 2012 • 18. prosince 2012
(V případě potřeby bude svoláno zastupitelstvo mimořádné)

Hodnocení práce členů finančního
výboru za 1. pololetí 2012

Vážení spoluobčané,
opět se Vám hlásím jménem FV s informacemi, abych Vás
ve stručnosti seznámila s činností finančního výboru za období od ledna do června 2012.
Členové FV se podle časového plánu scházeli na obci (celkem 6x), aby zde společně se starostkou, s místostarostou
a s referentkou řešili zásadní a důležité otázky spojené s financemi obce, z nichž některé uvádím:
 Odprodej bytových jednotek v Rudolticích č.p. 133 – ve
spolupráci s bytovou komisí
 Oprava okapových rýn na bytovce v Rudolticích č.p. 133
 Kalkulace využití tělocvičny ve škole v Sobotíně
 Sledování čerpání rozpočtu Základní a mateřské školy
SOÚD
 Doplnění počtu členů FV(místo p. Ing. Musila) na 5 –
zvolení nového člena FV pana Skoumal Jaroslav
 Zhotovení a umístění informativních tabulí v obci Sobotín, včetně částí Rudoltice a Klepáčov
 Zajištění informativních letáků o obci Sobotín ve spolupráci s panem Tesařem - pro cestovní ruch.
 Účast na veřejnoprávní kontrole ZŠ a MŠ SOÚD – za
obec Sobotín paní Palová
 Ukončení nájmu používání nebytových prostor na OÚ
Sobotín – pana Chlandovi a panu Vintrlíkovi.
 Zakoupení vodoměrů na DPS
 Prodej urnových míst na místním hřbitově
 Řešení situace pro usnadnění zalévání kytek na místním
hřbitově – záležitost je v řešení
 Oprava komunikace v Rudolticích.
 Oprava chatek v Rudolticích.
 Řešení svozu biologicky rozložitelného odpadu –
zajištění kontejnerů – plán svozu
 Provedení auditu na obci Sobotín – podání žádosti na
Olomoucký kraj
 Budování příjezdové cesty na soukromém pozemku za
stovkou – zamítavé stanovisko FV
 Likvidace s.r.o. – uvolnění finanční částky z rozpočtu
obce

 Projednávání žádostí nájemníků v souvislostí s požadavky
na nákupy – provádění místních šetření
 Udělení pokuty subjektu Služby obce Sobotín s.r.o. –
proplacení částky 71 000,- Kč ( včetně nákladů s tím
spojených) z rozpočtu obce
 Průběžné sledování čerpání rozpočtu obce - rozpočtové
změny
 Součástí každé schůze je kontrola plnění závazků dlužníků vůči obci – na základě nastavených pravidel a splátkových kalendářů pro ty občany, kterých se splátky týkají,
nejsou v současné době,(dle sdělení referentky paní Františákové), problémy s „neplatiči“.
Chtěla bych opět touto cestou poděkovat všem členům FV
za jejich spolupráci, za jejich zodpovědný přístup k úkolům
a hlavně za jejich čas, který práci věnují. Poděkování ale
patří také starostce a místostarostovi, kteří se všech našich
jednání pravidelně zúčastňují a také referentce - za včasnou
přípravu podkladů.
Závěrem bych chtěla všem zastupitelům a také všem občanům popřát pěknou, pohodovou a sluníčkovou dovolenou, hlavně pak ale načerpání nových sil a energie do
dalšího období.
Jarmila Palová, předsedkyně FV

Bytová a sociální komise

Bytová a sociální komise se v „novém“ složení sešla celkem
13x). Komise má celkem 5 členů. Její náplň spočívá zejména v zajišťování akcí při:
 vítání občánků,
 jubilea,
 pohřby,
 sociální záležitosti (šetření v rodinách apod.,)
 obecní byty (Sobotín č.p. 220, 133, DPS).

Výbor pro výstavbu

pracuje od počátku tohoto volebního období ve složení:
Miroslav Krč - předseda, Bc Kamil Talpa, Martin Vlček,
Martin Minarik a Harald Bublík. Do konce měsíce června
se sešel 26x. Na svých zasedáních projednává a doporučuje
zastupitelstvu obce rozhodnutí týkající se jakékoli výstavby
v obci, prodeje a pronájmů obecních nemovitostí, dopravní
problematiky a celkového investičního rozvoje v obci Sobotín. Výbor velmi často sbírá podklady ke svým rozhodnutím
uskutečněním místního šetření. V roce 2011 prověřil skutečný stav obecních pozemků v intravilánu místních částí
Sobotína, Rudoltic , Klepáčova a postupně navrhuje po důkladném prověření zastupitelstvu obce jejich prodej.
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Komise pro životní prostředí

pracuje od počátku tohoto volebního období ve složení: Lubomír Krobot-předseda, Richard Měrka a Martin Karola.
V současné době je v řešení rozšíření komise o další dva
členy.
Komise se v letošním roce sešla 4x. Její členové navrhují
řešení pro problematiku týkající se životního prostředí, tzn.
povolování kácení stromů mimo les, ukládání odpadů a nakládání s nimi, otázky ovzduší, hluku a pachu, kontrolují
stav veřejné zeleně a předkládají návrhy na ozelenění veřejných prostranství.

Termíny svozů komunálního odpadu na
II. pololetí 2012
(každé liché úterý)
Červenec
3.7., 	
Srpen 		 14.8. 	
Září 		 11.9. 	
Říjen 	 9.10. 	
Listopad 	 6.11. 	
Prosinec 	 4.12. 	

17.7. 	
28.8.
25.9.
23.10.
20.11.
18.12.

31.7.

Sezónní rozpis svozu bioodpadu v obci Sobotín od 22. 5. do 26. 10. 2012
Místo přistavení
kontejneru

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen
2.a 16.

Cesta u Vlhů - Štětínov

úterý

22.

5.a 19.

3.a 24.

7.a 21.

4.a 18.

Panelák 220

středa

23.

6.a 20.

4.a 25.

8.a 22.

5.a 19.

U okálů - telef.budka

čtvrtek

24.

7.a 21.

12.a 26.

9.a 23.

6.a 20.

4.a 18.

8.a 22.

13.a 27.

10.a 24.

7.a 21.

5.a 19.

12.a 26.

17.a 31.

14.a 28.

11.a 25.

9.a 23.

25.

3.a 17.

Hasič.zbrojnice

pátek

U Bejka

úterý

Pod Bílým domem

středa

30.

13.a 27.

18.

1.a 15.a 29.

12.a 26.

10.a 24.

Rudoltice 133

čtvrtek

31.

14.a 28.

19.

2.a 16.a 30.

13.a 27.

11.a 25.

1.a 15.a 29.

20.

3.a 17.a 31.

14.

12.a 26.

U Hlošků

29.

pátek

Kontejner bude na příslušné místo uložen vždy v uvedený den okolo 15 hodiny a odvezen následující den ráno v 7 hodin.

Termíny svozů plastového odpadu
na II. pololetí 2012
(každý lichý čtvrtek)
Červenec
4.7. (středa),
Srpen
2.8. 	
Září
13.9. 	
Říjen
11.10. 	
Listopad
8.11. 	
Prosinec
6.12. 	

Termín úhrady poplatku
Od 1. července – 31. července 2012 je poplatník povinen
uhradit na OÚ Sobotín částku ve výši 250,-Kč na osobu
trvale žijící v obci.
Poplatek za svoz komunálního odpadu na II. pololetí
2012 se bude vybírat od 1. července 2012 na OÚ Sobotín v kanceláři č. 208 u paní Jelínkové.

19.7.
16.8. 	 30.8.
27.8.
25.10.
22.11.
20.12.

Vítání občánků
Ve čtvrtek 14. června 2012 se v zasedací místnosti
na obecním úřadě konalo letošní první vítání nových
občánků v naší obci. Na vítání přijeli rodiče se svými ratolestmi, aby při slavnostním projevu starostky
obce paní Ivety Fojtíkové a za přítomnosti členek sociální a bytové komise paní Marie Popelkové a Renaty Nosálové přihlíželi vstupu malých dětí do života
v naší obci.
Přivítáni byli tito novorozenci: Anna Krobotová,
Marek Suchan, Adam Bín, Matěj Červeňák, Petr

Janák, Eliška Juřenová, Gabriela Schnarr a Sára
Tarackezy.
O příjemné vystoupení se postaraly děti ze Základní
školy Sobotín pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie
Chudé. Po podpisech do pamětní knihy, předání dárku, kytičky a peněžního daru, následovalo společné
fotografování.
Rodičům gratulujeme a přejeme hodně trpělivosti
a lásky při výchově dětí.
Lucie Jelínková
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Vítání nových občánků

Naučná stezka byla otevřena
Za přítomnosti představitelů obce a sobotínských občanů byla dne 3. května 2012 slavnostně otevřena
Naučná stezka. V úvodu vystoupili žáci s krátkým
programem. Starostka obce ve svém projevu
poděkovala všem, kteří se na této Naučné stezce
podíleli a seznámila v krátkosti s obsahem jednotlivých panelů rozmístněných na zahradě zdejší školy.
První tabule nás seznámí s tím, jak jednotlivé panely
používat. Zároveň je místem, kde můžete získat netradiční fotografie, která změní vás, vaše kamarády, nebo
rodiče a prarodiče v bytosti magické.
Druhé zastavení nabízí pohled do historie formu
pexesa. Hru, kterou snad zná každý. Stačí, když začínající hráč otočí libovolně kartičky lícem nahoru tak,
aby obrázky na nich všichni spoluhráči jasně viděli.

Pokud se vám podaří najít správnou dvojici – pokračujete ve hře.
Třetí informační interaktivní panel je oboustranný.
Zde najdeme mapu obce Sobotín se třemi označenými body s cílovými body. Úkolem je přiřadit určený
obrázek k turistickému cíli. Tento panel vám také přináší
informace o současnosti obce a jejich historických
památkách včetně textu o krásách Jeseníků.
Čtvrté zastavení otestuje vaši pozornost. Na dvou
obrázcích, zachycujících čarodějnické procesy, budete
hledat pět rozdílů.
Pátý interaktivní panel vám přinese informace z obce
a jejího okolí, seznámí s historií sobotínských železáren a získáte informace o turistických cílech v blízkém
okolí a seznámí vás s mineralogickou stezkou.
Poslední zastavení je věnováno přírodě.
Úkolem je rozpoznat stromy, které zde
rostou a ptactvo, které na těchto stromech
hnízdí.
Srdečně vás zveme na prohlídku vybudované Naučné stezky. Je zajímavá a přinese
vám jistě nové poznatky, které zde získáte.

Termíny
šumperských trhů 2012
6. července 	
3. srpna 	
7. září 	
5. října 	

Otevření Naučné stezky
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8 – 16:00 hodin
8 – 16:00 hodin
8 – 16:00 hodin
8 – 16:00 hodin

Navštívili jsme Brno a jeho okolí
Dne 17. května 2012 se sobotínští senioři vydali na záv době válek. V roce 2009 pak prošly sklepy komplexní
jezd do Brna a jeho okolí.
stavební úpravou, která umožnila novodobé využití. ProPřipravila jej pracovní skupiny pod vedením paní starosthlídka byla velmi zajímavá a na jednotlivých exponátech
ky Ivety Fojtíkové. Počasí nám přálo a všichni se těšili na
jsme obdivovali předměty denní potřeby vztahující se
místa, která navštívíme.
k trhoveckému životu.
Vyjeli jsme v sedm hodin ráno po trase Slavkov u Brna –
Další zastávkou bylo Zahradnictví Ing. Romana KouBrno – Doubravice a Boskovice.
pého v Doubravici nad Svitavou. Zde zaujaly nejen
Po krátké zastávce
výpěstky, které jsou
nás přivítal zámek
dodávány na trh,
Slavkov u Brna,
ale i pštrosí farma.
který patří k nejstarV prodejně se účastším
dochovaným
níci nakoupili nejen
panským sídlům na
značné
množství
Moravě. Koncem 16.
zahrádkářských výstoletí došlo za Olpěstků, ale i výrobky
dřicha III. z Kounic
z pštrosího masa.
k výstavbě zámku,
Poslední zastávkou
který byl postupně
se staly Boskovipřestavěn a později
ce. Město, které
byla ještě dokončena
má velkou tradici
i zámecká zahrada.
židovské komunity,
Po smrti posledního
nám ukázalo i v podmužského potomka
večerních hodinách
rodu Kouniců, přesvou krásu a malebchází zámek do vlastnost tohoto historicÚčastníci zájezdu v Boskovicích
nictví rodu Pálffyů.
kého města.
Po druhé světové válce se stal zámek majetkem českosloProhlídka města skončila a náš pohodový zájezd se blížil
venského státu a v roce 2008 byl vyhlášen národní kulke zdárnému konci. Poděkování patří paní starostce, kteturní památkou.
rá vše organizačně zajistila. Zájezd se všem líbil a již se
V Brně nás čekal ve Špalíčku na Zelném trhu chutný
těšíme na další akce. Doprava pana Moťky byla bezprooběd. Mohli jsme si tak vybrat z pestré nabídky jídel.
blémová a slunečné počasí jen udělalo tečku nad krásně
Všem nám chutnalo.
prožitým dnem.
A již nás čekalo překvapení. Zelný trh patří k nejstarším
Závěrečné poděkování patří Obci Sobotín, bez její finančdochovaným náměstím v Brně. Pod náměstím vznikaly
ní podpory by se zájezd nemohl uskutečnit.
sklepy, které sloužil jednotlivým obyvatelům k uchoMiroslav Mikuláštík
vávání potravin, zrání piva a vína v sudech i jako úkryt

Nejmenší se vydali na výlet do ZOO na Kopečku u Olomouce
Dne 30. května 2012 připravila
Obec Sobotín výlet do ZOO na
Kopečku u Olomouce. Jsme přesvědčeni, že v tradici těchto zájezdů budeme i nadále pokračovat.
Je škoda, že ne všechny maminky
této možnosti nevyužily. V pěkném prostředí tak mohly prožít
krásný a slunečný den. Výletu se
zúčastnilo 19 dětí a 20 dospělých.

Rodiče a jejich děti
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Zpráva o činnosti Místní knihovny
v Sobotíně za rok 2011
Vážená paní starostko,
Předkládám Vám zprávu o činnosti knihovny ve Vaší obci.
Knihovna půjčuje 2x týdně – pondělí a středu (4 hodiny).
Funkci dobrovolné knihovnice vykonává paní Bartošová.
Do knihovny přišlo v roce 2011 543 návštěvníků, z toho na
internet 4 uživatelé. Zaregistrovalo se 62 čtenářů, z toho 14
dětí a mládeže. Oproti roku 2010 je nárůst o 12 čtenářů.
Čtenáři se vypůjčili 4122 svazků knih a časopisů, což je
o 1157 více než v předešlém roce. Výsledky knihovny jsou
velmi dobré, vrácení úvazku na půjčování 2 dny v týdnu
opravdu pomohl.
V dnešní době musí knihovny odolávat velké konkurenci
v podobě televize a nejrůznějších multimedií. Nemusíme se
ale obávat, že by o knihovny nebyl zájem. Kdo rád čte, vždy
si přijde pro dobrou knihu. Knihy nejsou levná záležitost,
proto je lepší si je vypůjčit.
Tato knihovna je pěkná, útulná, za což vděčí paní knihovnici,
která si ji podle svého přizpůsobila. Dobře reprezentuje svoji
obec v oblasti kultury a informační vzdělanosti obyvatel.
Odebírá 4 tituly časopisů, vlastní počítač a je připojena
k Internetu. Internet by mohl být využíván více, je dobře
přístupný. Je vidět, že většinou v každé domácnosti je připojení na Internet. V dnešní moderní době je to spíše nutností
a o hlavně pro studenty.
Za dotaci obce bylo nakoupeno 48 svazků knih a zaplaceno předplatné časopisů na rok 2012. Ostatní knihy a to

53 svazků bylo dodáno ve formě darů od čtenářů. Všechny
knihy byly zpracovány, tj. zapsány do databáze knihovnického programu KPwinSQL, kde je registrován fond celého
střediska. Pro každou pobočku se knihy evidují v kartotéce
a na kartách pohybu. Pro všechny knihovny je ve středisku
zajišťována statistická evidence. V cirkulačních souborech
bylo dodáno 250 svazků knih a vráceno 313 svazků.
Paní knihovnice udělala 2 kulturní akce a to pro základní školu a mateřskou. K dětem má dobrý přístup, protože
s nimi dříve pracovala.
Zahájili jsme přípravu na revizi, která by měla proběhnout
v roce 2012. Jezdili jsme do knihovny osobně. Knihy na opravu a odpis jsme svezli do naší knihovny, lepili jsme kódy.
Aby mohla knihovna uspokojovat své čtenáře, musí jí obecní úřad vytvářet dobré podmínky, což v této knihovně vzájemně funguje.
Děkujeme za dobrou spolupráci a těšíme se, že i nadále budou služby střediskové knihovny přínosem pro Vaši knihovnu i v dalším roce.
Nyklíčková Hana, vedoucí střediskové knihovny

Opět zahájen výprodej knih z Místní
knihovny

Vážení čtenáři,
opět probíhá prodej knih za 1 korunu (jednu korunu). Nabízíme nejen dětské knihy, romány, detektivky ale i knihy
s různým zaměřením. Knihy si můžete vybrat každé pondělí
a středu.
Jaromíra Bartošová, knihovnice

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Hasičská soutěž se vydařila
Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil dne 23. června 2012
od 13 hodin soutěž „O pohár starostky obce“ v kategorii
mužů a veteránů a „O putovní pohár Hasičské vzájemné
pojišťovny“ v kategorii veteránů.
Výsledky:
Muži:
1. Zvole
2. Lesnice
3. Maršíkov

4. Sobotín
5. Vernířovice
6. Petrov nad Desnou
Veteráni:
1. Veteráni Sobotín
Soutěže byla přítomna starostka obce Iveta Fojtíková, která
předala všem zúčastněným družstvům poháry a upomínkové ceny.
Miroslav Mikuláštík

Pozvánka na Celostátní výstavu
květin a zahrádkářských trhů
Český Zahrádkářský svaz Sobotín Vás srdečně zve na
zájezd do Lysé nad Labem, který se bude konat v sobotu
14. července 2012. Odjíždíme v 5:00 hodin z Rudoltic
a na všech zastávkách dle dohody.
Cena zájezdu pro členy – 150 Kč a pro ostatní 200 Kč.
Vstupné si hradí každý účastník zájezdu sám (důchodci
a ZTP 60 Kč a ostatní 80 Kč. Při zpáteční cestě plánujeme
zastávku v Poděbradech.
Zájezd se platí předem u paní Tejkalové (tel.
739 638 749) do 30. června 2012.
Výbor ČZS Sobotín

Veteráni SDH Sobotín
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ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Začátek školního roku 2012-2013
bude zahájen 3. září 2012
•
•
•

v 8.00 – na ZŠ Sobotín
v 9.00 – v ZŠ Petrov nad Desnou
v 10.00 – v ZŠ Rapotín

Upozornění

Vývařovna Sobotín bude mít dovolenou po celý červenec. Provoz bude zahájen 6. srpna 2012.

Zápis do mateřské školy Beruška
Návštěva obecní knihony

Všichni si nadšeně prohlíželi encyklopedie, pohádkové
i dobrodružné knížky. Nakonec se mohli zájemci přihlásit
mezi klienty obecní knihovny. Odměnou jim byla první
zapůjčená kniha.

Finále - Naše škola má talent

Finále soutěže NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT proběhlo 24.
dubna 2012 v sobotínské tělocvičně. Talentovaní mladí umělci ze všech pracovišť ZŠ a MŠ Údolí Desné předvedli svá
kvalitní vystoupení a odborná porota i diváci se měli opravdu
na co dívat. Anketu diváků vyhrála stejně jako v loňském roce
Markéta Chovancová z 5. C. Všem odvážným vystupujícím
děkujeme za pěkné zážitky a vítězům blahopřejeme.

Štěpán Kovář při zápisu do MŠ Berušky

V pátek 4. května 2012 přišly do naší školky na zápis
nové děti, které nastoupí ve školním roce 2012/2013.
Maminky si prohlédly školku, děti si pohrály. Všechny děti dostaly pamětní list a Berušku jako dáreček.
Některé nechtěly jít ani domů. Už teď se na všechny
těšíme.
Paní učitelky

Návštěva obecní knihovny
Zájem o knihy, čtení a literaturu se snažíme v našich žácích rozvíjet a podporovat. Zajímavou motivační aktivitou byla návštěva obecní knihovny v Sobotíně. 30. dubna 2012 jsme se společně se třeťáky a čtvrťáky vydali na
Obecní úřad v Sobotíně. Paní Miroslava Bartošová nám
své pracoviště ukázala, seznámila nás s pravidly půjčování knih a představila dětem některé zajímavé knihy.

Vítězky soutěžě: The Black Girls ze Sobotína

Výsledky:
BENJAMÍNCI (MŠ + 1.třídy)
1. místo - Barunka Kalivodová – MŠ Beruška
2. místo - Natálka Gajdošová – MŠ Sluníčko
3. místo - Marek Bartel – I.C ZŠ Rapotín
4. místo – Terezie Brabcová - MŠ Sluníčko
5. místo – Adélka Lišková – I.B ZŠ Sobotín
TALENTÍCI (2. + 3. třída)
1. místo - Kristýna Odstrčilová – ZŠ Rapotín
2. místo - Anežka Kocůrková – ZŠ Petrov
3. místo - Jakub Račák - ZŠ Rapotín
4. místo – Láďa Pakr, Jakub Vaňatka - ZŠ Sobotín
5. místo – Kamila Krywdová - ZŠ Sobotín
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SUPERTALENTI (4. + 5. třída)
1. místo - Claudie Kyseláková - ZŠ Petrov
2. místo - Anička Kocůrková - ZŠ Petrov
3. místo - Aneta Jáňetová - ZŠ Rapotín
4. - 5. místo – Taťána Knyblová - ZŠ Sobotín
4. - 5. místo – Jakub Marek - ZŠ Sobotín
SKUPINY
1. místo – The Black Girls
Kateřina Procházková, Lucie Henclová, Gabriela Krčová– ZŠ Sobotín
2. místo - Břišní tance – MŠ Skleněnka Rapotín
3. místo – Juricová, Sklaláková, Černohous, Kotráš - ZŠ Petrov
4. místo – Aerobik - ZŠ Sobotín
5. místo – Matějková, Didiová, Kocůrková - ZŠ Petrov
Mgr. Martina Chlandová

Nejlepší sběrači papíru

IV.B. Rodina Töröková z Vernířovic celkem nasbírala
úžasných 1312kg. Jejich Simonka s Nikolkou tedy obsadily
2.- 3. příčku. VELMI DĚKUJEME.

Šťastná planeta

Umístění

Dne 30. května 2012 proběhl na naší škole projekt ŠŤASTNÁ PLANETA, který byl organizován jak pro žáky naší
školy, tak pro děti ze zdejší mateřské školičky. Průvodkyně
Štastné planety po jednotlivých stanovištích byly dětem Slunečnice, Zeměnka, Vodněnka a Větruška a děti tedy
plnily úkoly tematicky zaměřené na tyto živly - hledaly stíny
k obrázkům, lovily rybičky, zkrášlovaly paní Zemi, poznávaly světadíly a zanechávaly na Zemi své otisky. Sluníčko
nám k plnění úkolů krásně svítilo a děti pracovaly jako o závod. Aby taky ne, když je za skvěle splněné úkoly čekala
ve zdejším planeťáckém stánku odměna. Jménem Šťastné
planety děkujeme dětem za krásné výtvory, které zkrášlí naši
školu a jménem všech učitelek děkujeme především paní Aiglové a všem milým sponzorům, kteří nám přispěli do planeťáckého stánku. Těšíme se na další spolupráci, kolektiv
učitelek ze Sobotína.
Mgr. Lucie Chudá

Jméno

Třída

Množství

1.

Lucie Henclová

IV.B

743kg

2. - 3.

Simona Töröková

II.B

656kg

2. - 3.

Nikola Töröková

III.B

656kg

4.

Petra Bendová

III.B

615kg

5.

Kateřina Aiglová

III.B

593kg

6.

Taťána Knyblová

IV.B

474kg

7.

Martin Bár

IV.B

457kg

8

Tomáš Troják

III.B

443kg

9.

Anna Hamříková

II.B

362kg

10.

Jan Korytář

IV.B

359kg

11.

Klára Šofrová

III.B

356kg

12.

Veronika Pavelková

III.B

349kg

13.

František Václavský

III.B

329kg

14.

Kristýna Havlíčková

II.B

310kg

Mgr. Martina Chlandová

Školní výlet do Babiččina údolí

Plníme úkoly

Sběr papíru 2011/ 2012

V tomto školním roce nasbírali žáci naší školy a místní občané rekordních 15900 kg starého papíru. Výtěžek jsme využili k financování výletu pro nejlepší sběrače, školního výletu
a různých školních projektů, k nákupu pomůcek do výuky
a také na odměny pro nejlepší sběrače. Aktivita žáků postupně narůstala, o čemž svědčí fakt, že nad 300 kg přineslo
16 dětí. Úctyhodnými 743 kg zvítězila Lucie Henclová ze

Dne 8. června 2012 jsme se vydali na dlouho očekávaný
školní výlet do Ratibořic.
Cesta autobusem proběhla bez problémů až na pár jedinců,
kterým se udělalo nevolno.
Kolem 10. hodiny dopoledne jsme dojeli na místo – Zámek v Babiččině údolí, kde nám naše skvělé paní učitelky
zařídily prohlídku, při které jsme se setkali s komorníkem
Leopoldem, pozdravili jsme paní kněžnu Zaháňskou a její
schovanku komtesu Hortenzii.
Ve mlýně už nás vyhlížel Pan otec mlynář s Panímámou
mlynářkou a houfem ratibořických dětí s jejich hrami, zpěvy
a říkadly. Při vstupu do mlýna nás uvítal folklórní soubor
Barunka, který nám ukázal, jak se bavili lidé v dřívější době.
Po prohlídce mlýna nám pan mlynář nabídl chléb pečený
přímo ve mlýně a také nám ukázal mouku.
Dále jsme spěchali na Staré Bělidlo, kam jsme se těšili na
babičku a její vnoučata. Babička vypadala úplně stejně jako
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Žáci ZŠ a MŠ Údolí Desné se
každoročně zúčastňují pilně
soutěží a olympiád

Zastávka u sousoší babičky s vnoučaty

ve filmu Babička. Byla velmi milá, vlídná, chytrá a připomněla nám, že chléb je dar boží. Babičku zdobila skromnost.
Na konci prohlídky Starého Bělidla jsme se nemohli podívat
na včelí úly, kde Barunka běžela oznámit včeličkám: “Včeličky, včeličky, babička nám umřela!“
Nesmím zapomenout na sousoší babičky s vnoučaty, u které
byla udělána společná fotografie. Po namáhavém dni jsme
spěchali k autobusu, kde byly utraceny poslední peníze.
A potom hurááá, směr domov!
Autor: Kateřina Procházková: 4. B

Vystoupení pro rodiče

Závěr roku děti věnovaly svým rodičům. Maminky slaví
svůj den v květnu a tatínkové 17. června 2012. Každý
rok proto chystáme vystoupení až v červnu. I letos dne
12. června 2012 si děti připravily pásmo písniček, tanců
i básniček. Prvňáčci se proměnili v motýlky, druháčci byli
na svatbě Shreka a Fiony, třetí třída procestovala Safari
velkým džípem, a když nastoupila čtvrtá třída v košilích
a kravatách na mazurku, mnozí rodiče své děti nepoznávali. Vystoupení „okořenily“ děti, které se umístily v soutěži
Naše škola má talent. Věříme, že pro všechny přítomné to
byl příjemně strávený čas, a že se dobře bavili.
Mgr. Marcela Navrátilová

Školní akademie
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K životu každé školy neodmyslitelně patří i každoroční účast nadaných žáků v soutěžích a olympiádách z různých předmětů a oblastí vzdělávání. Ne
jinak tomu bylo i letos. Zde Vám přinášíme pouze
úzký výběr z uskutečněných akcí, podrobnější informace si můžete později přečíst na webových stránkách školy ve Výroční zprávě o činnosti školy za
období 2011/2012.
Velice aktivní jsou naši sportovci, kteří nás pravidelně reprezentují v různých sportovních kláních.
1. místo získali mladší žáci a 2. obsadili starší žáci
v Zábřežské florbalové lize. V sálové kopané se
starší žáci umístili jednou na 2. místě na Hlucháku a na 3. místě v Mohelnici. Ve vybíjené ve Velkých Losinách obsadili pěkné 2. místo. V kopané na
Coca Cola Cupu v Libině vybojovali naši starší žáci
2. místo. Na 8. místě se pak objevili rovněž v kopané v Mac Donald Cupu v Šumperku. Ve florbalovém turnaji MAS Šumperský venkov vybojovalo 1. místo družstvo Rapotína, 6. místo
družstvo Sobotína, 8. místo družstvo Rejchartic
a 9. místo družstvo Petrova.
Žáci ale zabodovali i ve vědomostních soutěžích.
Konverzační soutěž v AJ nás reprezentovali
v okresním kole Darina Zatloukalová (11. místo)
a Pavel Kudláč (7. místo). V okresním kole Hlídky
mladých zdravotníků jsme ocenili krásné 4. místo
(Pavel Kudláč, Jiřina Millerová, Veronika Pakrová,
Lucie Komárková a Kristýna Příhodová). Dobré
bylo i umístění v okresním kole Zeměpisné olympiády – Veronika Pakrová-10., Jan Němec-11., Adam
Bartel – 16. V olympiádě v ČJ nás zastupovala Michaela Hlošková v okresním kole s umístěním na
20.místě. Nejúspěšnějšími řešiteli matematických
problémů se stali Martin Vavřík (5.tř.), který se
umístil v okresních kolech Pythágoriády, Olympiády a Matematické soutěži žáků 5.tříd vždy na krásném 3. místě a Michal Cikryt s 1. místem v Matematické soutěži žáků 5. tříd.
V oblasti umělecké činnosti jsme se zapojili do celostátní soutěže Komiks nás baví, v okrskovém (3.
místo) a okresním (2. místo) kole Recitační soutěže
- IV. kategorie nás reprezentovala Zdislava Nedvědová, která tímto postoupila do krajského kola.
Do zvláštní kategorie našich úspěchů pak patří organizace dnes už mezinárodní soutěže Moje kniha, které se
naši žáci pravidelně účastní a tradičně se velice dobře
umisťují v jednotlivých literárních žánrech ( více na
www.mojekniha.wbs.cz).
Mgr. Jana Rozsívalová

FARNOST SOBOTÍN
Polské sestry v Sobotíně

Pozvánka

Deset dnů plných očekávání a příprav předcházelo příjezdu
sester alžbětinek k nám do Sobotína. Přijely prožít společně
s námi slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a uctít památku
své spolusestry M. Paschalis. Přesto, že měly zpoždění,
všichni vyčkali. Krátce před pátou zastavila před farou 2
auta s 13 sestrami a jejich duchovním otcem Maxmiliánem.
Prožili jsme krásnou českopolskou mši sv., kterou sloužil O.
Maxmilián. Zpěv sester doprovodily tóny houslí a kytary, do
rytmu znělo bubnování bubínku. Na závěr mě velmi dojalo,
že při adoraci, která následovala po mši sv., pronesl Otec
Maxmilián velmi osobní přímluvu: Nechť miluje Sobotín
Srdce Ježíšovo.
Po mši sv. seznámila Matka představená sestry s místy posledních dnů života sestry M. Paschalis a kladla jim na srdce,
že každá sestra, která přijde do řádu, má povinnost vyprosit
jedno povolání k duchovnímu stavu, tzn. nástupkyni, která
vstoupí do kláštera.
Poté jsme se odebrali na faru, kam za námi přijel O. Milan.
Sestry mu přivezly beatifikační obraz M. Paschalis a 9 družek
a krásný ornát v bílé barvě, ve kterém bude v Sobotíně sloužit
o slavnostech. Na závěr setkání zahrála jedna ze sester na
housle Schubertovo Ave Maria. Poté se sestry se svým Otcem
rozjely směrem k domovu - do Wroclavi.
D. Ponížilová

Farníci Sobotína
zvou na pouť
k sv. Vavřinci
Neděle
12. srpna 2012
začne
v 11.15 hodin
mše sv.
v kostele
sv. Vavřince
Po mši
následuje
občerstvení
na faře

Slavnostní vysvěcení zvonice
v Rudolticích

Vážení spoluobčané,
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vysvěcení zvoničky v Rudolticích. Vysvěcení bude probíhat pod záštitou sobotínské farnosti, které se uskuteční v úterý dne 14. srpna
2012 v 17:00 hodin. Po ukončení slavnostní mše svaté se
uskuteční prohlídka této renovované zvoničky.
Organizátoři zajistí příjemné prostředí na Rybářské baště
v Rudolticích s tradičním občerstvením. K poslechu a tanci
je zajištěna hudba.
Srdečně vás zvou
Manželé Dušan a Kamila Juříkovi

1935

2012

Návštěva sester alžbětínek v Sobotíně dne 15. června 2012

Pouť na Klepáčově

Asi 40 poutníků se sešlo v neděli 13. května 2012 ke slavení
poutní mše sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého na Klepáčově. Zvon vyzváněl a zval všechny věřící na mši svatou.
Sobotínskými ženami uklizený a vyzdobený kostel lákal
svou zvláštní atmosférou, rapotínská schola ladila nástroje
a připravovala se k doprovodu bohoslužby. Mši sv. sloužil
O. Josef Opluštil, po delší době byl zde také jáhen - a to
Antonín Ponížil ze Sobotína. Celá mše se nesla v radostném
duchu, kdy se střídala modlitba, čtení Božího slova, promluva
otce Josefa a zpěv lidu s rytmickými písněmi scholy. Na závěr O. Josef vzpomněl na svátek matek, popřál jim a přečetl
humornou slohovou práci jednoho žáka na téma maminka.
Dana Ponížilová
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na Pavel Horák a losinský starosta Ing. Norbert Pfeffer, se
zurčícím opraveným pramínkem za zády.
Když při mši svaté mluvil Otec Milan Palkovič o společenství lásky, naslouchaly mu desítky lidí ve společenství
s přihlížejícím lesem i geniem loci tohoto místa. Ještě pár
záblesků slunce na zlaté výšivce bílého ornátu a pak zpěv
průzračný jak dešťové kapky, které dopadaly na léty olámané schody z modravého krupníku.
Nakonec fanfáry lesních rohů na mýtině před kaplí Nejsvětější Trojice odtroubily slavnost, završenou přátelským klábosením poutníků nad koláčky a kávou, sladkým to návdavkem od LESŮ.
Děkujeme, my poutníci, i kaple v lesním tichu.
Farníci ze Sobotína
Pouť na Klepáčově

Slavnost opravené kapličky
Nejsvětější Trojice nad Maršíkovem
(na Fellbergu)

Stíny kaštanových listů na bílém průčelí, jak letmá vzpomínka na stovky lidských rukou, které kdy pomáhaly vystavět
a během 157 let i opravovat hornickou kapličku na Fellbergu (Kožušné). Tu poslední správku zařídily Lesy ČR. Jejich
zástupci, lesní správce LS Loučná nad Desnou Pavel Jonák
a ředitel Krajského ředitelství Šumperk Zdeněk Horák, dne
3. června 2012 slavnostně přestřihli lesně zelenou pásku
opravené kaple. Ke všem shromážděným na nově vyskládaných cestách z kamenů promluvili také náměstek hejtma-

Kaplička nad Maršíkovem

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání ke zlaté svatbě

Odešla nám, jak osud si to přál,
v našich srdcích však žije dál.
Dne 20. května 2012
uplynulo 5 let, kdy
nás navždy opustila
ve věku 81 let naše milovaná
maminka, paní
Růžena Pakrová
ze Sobotína.
S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Manželé František a Marie Machačovi oslavili 50 let
společného života.

Dne 19. května 2012 uběhlo již 50 let, kdy se
František a Marie vydali na společnou cestu životem.
Přejeme jim do dalších let spokojené žití,
lásku a mnoho štěstí.
Přejí dcera a syn s rodinami.

Rok k roku přidává,,
a jen vzpomínky nechává.
Dne 13. června 2012 uplynuly
3 roky,
co nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček, pan
František Doležel
ze Sobotína.
Nikdy na Tebe nezapomenu.
Manželka Vlasta.

Vzpomínka
Život jde dál, jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci nedá zapomenout
Dne 26. května 2012 jsme vzpomenuli
1. výročí úmrtí pana Bohumila Zadiny
ze Sobotína.
S láskou a úctou vzpomíná manželka,
syn a dcera s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

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
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SPORTOVNÍ AKCE
Volejbalový turnaj –
14. červenec 2012

TJ SOKOL SOBOTÍN pořádá v sobotu dne 14. července
2012 volejbalový turnaj s mnohaletou, téměř 40 letou tradicí. Přijďte nás povzbudit na hřiště TJ Sokol Sobotín, hraje
se od 9:00 hodin. Kromě sportovní podívané bude na hřišti
tradičně možnost posezení u občerstvení. Bližší informace
viz také www.tjsokolsobotin.cz.
Výkonný výbor TJ Sokol Sobotín

Jarní cena

Poslední dubnovou sobotu uspořádali členové TJ Omega
Sobotín tradiční parkurové závody. Slunné počasí přilákalo
bohaté startovní pole. Skokové schopnosti jednotlivých
dvojic prověřilo kvalitní sobotínské kolbiště. Soutěže byly
vypsány na výškách překážek od 60 cm do 110 cm. Diváky
upoutala nejen krása a rychlost koní, ale také velmi kvalitní
výkony většiny jezdců.

Dvoufázové skákání 90/100 – cena Britských krmiv
1. 	Ladislav Vachutka - Odeta-M - JO Šumperk
2. 	Tereza Zapletálková - NICOLAS MTK - SK Pental
Břidličná
3. 	Lenka Ptáčková - Ornela - JO Dubicko
JARNÍ CENA do 110 – cena Pivovaru Holba
1. Miloš Chlanda - Likora - TJ Omega Sobotín
2. Renata Czyžová – Quatrnei - JO Dubicko
3. Miloš Chlanda – Démant 1 - TJ Omega Sobotín

Brněnský KOLOWRAT JUNIOR CUP
ovládl Miloš Chlanda

Asociace Český skokový pohár ve spolupráci s Českou jezdeckou federací uspořádala pro rok 2012 speciální soutěž
pro děti a juniory do 18 let - KOLOWRAT JUNIOR CUP.
Tato celoročně vyhodnocovaná soutěž je zaměřená na podporu juniorských nadějí českého jezdectví.
Sobotínskému jezdci Miloši Chlandovi se podařilo 5. května 2012 ve druhém kole KOLOWRAT JUNIOR CUPU při
Velké ceně Brna fantasticky zabodovat. V parkuru stupně
L (120cm) vybojoval s klisnou LIKOROU třetí příčku.
V nejtěžší soutěži určené pro juniory předvedli jako jediní
ze startovního pole bezchybný základní parkur i následné
rozeskakování (130 cm/ 140cm) a přesvědčivě vyhráli. Zisk
21 bodů katapultoval Miloše na třetí příčku celkového žebříčku.
Během letních měsíců se Miloš se svými koňmi pokusí na
českých i moravských kolbištích nasbírat další cenné body
a tak si zajistit postup do zářijového finále v Hořovicích.
Za TJ Omega Sobotín Martina Chlandová

FOTBALOVÉ
INFORMACE

Jezdecký areál TJ Omega

Výsledky:
KŘÍŽKOVÝ PARKUR
1. 	Jiřina Svobodová – VŘESOVKA - TJ Morava Velké Losiny
2. 	Martin Ondrášek - Essence - SK Pental Břidličná
3. 	Eliška Švédová – Jířa - Hrabenov
PARKUR DO 60 cm- Cena TJ Omega Sobotín
1. Lucie Maturová – Ogar - Hrabenov
2. Lucie Plášková – Dantána - Ranch Kulich
3. Kateřina Kížková – Eros - JO Dubicko
Dvoufázové skákání 70/80 –
cena Firmy Janča
1. Kauerová Adéla – Rosie - Kerberos Troubelice
2. Marek Langer – Mozart H - Dolní Studénky
3. Bohuslav Přibyl - Morava Cipísek - JO Dubicko

Zasedání výboru
SK Petrov – Sobotín
Dne 18. června 2012 rezignoval
ze své funkce předsedy SK Petrov
– Sobotín pan Mgr. Milan Prokop. Děkuje všem, kteří se
podíleli na dosavadním chodu a působení fotbalového klubu
a přeje fotbalistům v okresní soutěži hodně úspěchů.
Muži krajská soutěž – I.B.
Mužstvo Petrov –Sobotín uzavřelo své působení v krajské
I.B třídě posledním zápasem prohrou doma s Lesnicí 2:4 ze
14. posledního místa v tabulce sestupuje zpět do okresního
přeboru.
III. třída skupina „ A“
„Béčko“ mužů – soutěž zakončilo výhrou ve Vikýřovicích
3:5 a umístnilo se na 10. místě.
Mladší žáci
Soutěž ukončili výhrou 1:11 v Loučné a skončili na 8. místě.
(Informace z webových stránek Obce Petrova nad Desnou)
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Vytiskl: Reprotisk Šumperk
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