obecní Číslo 4 – srpen – 2020

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem žákům a studentům přejeme do nového školního roku
2020/2021 hodně zdaru a úspěchů ve studiu.
Zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
v průběhu prázdninových měsíců probíhaly v obci tyto
akce:

Výměna sloupů NN a oprava veřejného osvětlení

V měsíci červenec – srpen 2020 došlo v budově ZŠ
Sobotín v prostorách jídelny k opravě podlahy. Byla
vybourána stávající podlaha, přebroušena plocha a došlo k vylití podkladovou hmotou. Nakonec bylo položeno nové lino. Dále byla očištěna fasáda budovy ZŠ
od nánosů nečistot a řasy.

V rámci opravy – výměny betonových sloupů, kdy je
stavebníkem ČEZ, dojde k demontáži všech svítidel
veřejného osvětlení, v části obce za kostelem. Nová
svítidla budou instalována na nových sloupech a budou stejného typu. Navýší se počet svítidel v místech,
kde je nedostatečná viditelnost. V souvislosti s tím
dojde k natažení nového kabelového vedení VO. Tyto
investice budou hrazeny z obecního rozpočtu v rámci
rekonstrukce a oprav veřejného osvětlení.

Dětské hřiště

Klepáčovský potok v čase přívalových dešťů

Oprava jídelny v ZŠ Sobotín

Znovu se obracím na občany, kteří bydlí zejména podél toku Klepáčovského potoka, aby žádné překážky
(dřevo, ploty, bioodpad…) nedávali do blízkosti toku.
Pak se stane, že větší voda odnese i např. plastový bio
kompostér, který se zachytí na břehu a na něj se naplavují další a další nánosy. Měli bychom chránit nejen
svoje nemovitosti, ale i nemovitosti dalších občanů po
toku potoka.

Nový herní prvek na dětském hřišti v Sobotíně

Na dětském hřišti u školy byl doplněn další herní prvek
– domeček s tabulí. Na dětském hřišti je informační
tabule s věkovým omezením. Obracím se na ty, kteří
navštěvují hřiště, aby přizpůsobili užívání prvků dle
informací na tabuli. Rovněž tak, aby udržovali pořádek a čistotu.

Naskládané dřevo v blízkosti koryta Klepáčovského potoka

Označníky

Kompostér na bioodpad zachycený na břehu Klepáčovského potoka

Mausoleum rodiny Kleinů 2. část
II. etapy oprav

Označník u školy

Stavební a restaurátorské práce v rámci 2. části II. etapy se chýlí ke konci. V případě, že to okolnosti dovolí,
plánuje obec ve spolupráci s kulturní komisí a komisí
cestovního ruchu připravit den otevřených dveří. Začátkem září se začne s úklidovými pracemi v areálu
parku a frézováním pařezů. Park tak bude připraven na
výsadbu nových stromů - javorů, jejíž výsadba proběhne v průběhu října 2020 z dotace.

V měsíci červenci 2020 došlo k umístění 3 ks označníků směru. První označník stojí na křižovatce u ZŠ Sobotín, druhý je u kostela na křižovatce a třetí v Rudolticích u bytovky. Ne všichni návštěvníci obce vědí, kde
najdou důležité objekty (obchodní, kulturní, církevní,
zájmové…). Čtvrtý označník bude instalován v místě
u Permoníku Sobotín.

Kanalizace – II. etapa Rudoltice

Stavba kanalizace – II. etapa, která probíhala od podzimu roku 2019, se blíží ke konci. Došlo k vybudování cca 1200 m hlavního řadu. Po úplné dostavbě bude
požádáno o kolaudaci. Jakmile bude kolaudace provedena, budou se moci vlastníci nemovitostí napojit
na hlavní řad. Každému vlastníkovi domu podél trasy
kanalizace bude odeslán dopis s informacemi ohledně
napojení.

Chodníky

Obec má vydané pravomocné stavební povolení na
chodník od školy po zámek. Na realizaci tohoto chodníku bude moci být podána žádost o dotaci dle současných informací v lednu 2021. Dopracovává se projekt
chodníku od mostu u Diakonie po odbočku u firmy
Potes. Byl zaměřen úsek pro chodník od křižovatky
u školy po most směrem na Vernířovice, aby se mohlo
začít s přípravou projektu.

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstev krajů
Starostka obce Sobotín podle § 27, odst. 1, zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční dne:
v pátek 02. 10. 2020 od 14 hodin do 22 hodin
v sobotu 03. 10. 2020 od 08 hodin do 14 hodin
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v zasedaní místnosti
Obecního úřadu Sobotín, Sobotín 54,
788 16, Petrov nad Desnou
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

v okrsku č. 2
je nově určená místnost pro hlasování v budově
č.p. 140 v Rudolticích (Rybářská bašta Rudoltice),
788 16 Petrov nad Desnou
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České re
Volič, který alespoň druhý den voleb dosáhne věku
nejméně 18 let, je v obci přihlášen k trvalému pobytu, ale není státním občanem České republiky,
přičemž mu volební právo přiznává mezinárodní
smlouva, která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, bude do dodatku zapsán na základě vlastní žádosti. Tuto žádost může volič – občan
jiného státu – podat kdykoli do uzavření dodatku,
který se uzavírá 2 dny před začátkem voleb.
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky
nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,
jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do
zastupitelstev krajů konaných ve dnech 02. 10.
2020 a 03. 10. 2020 ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může hlasovat podle usta-

novení § 26a zákona č. 130/200 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV
č. 152/2000 Sb., o provedení některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu
ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb (nejpozději 25. 09. 2020) tomu, kdo
stálý nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí
být:
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.
9. Do stálého seznamu je volič zapsán na základě
rozhodného trvalého pobytu v dané obci.
10. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu
a může požadovat doplnění údajů nebo provedení
oprav.
V Sobotíně 17. 08. 2020

Iveta Fojtíková, starostka

informace obecního úřadu
VÝTAH USNESENÍ

Z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 29. 6. 2020 od 17:00 hodin
Přijato:
• uložení starostce obce svolat jednání o hospodaření
v lese do příštího zasedání ZO;
• schválení rozpočtového opatření č. 10/2020 ve výši
40.000,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se
navyšuje o 40.000,- Kč.;
• schválení uzavření Dodatku č. 1 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. 1 bude
navýšení ceny díla o částku 248.727,60 Kč bez

•

•

•

•
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DPH, tj. 300.960,40 vč. DPH za více a méně práce
v souvislosti se změnou trasy kanalizace a posunutí
termínu dokončení díla do 30. 9. 2020;
schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 1125
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 800 m2
(výměra bude upřesněna dle GP) v k.ú. Rudoltice
u Sobotína za cenu 750,- Kč/m2;
neschválení záměru prodeje pozemku p.č. 219/2
– trvalý travní porost o výměře 34 m2 a pozemku
p.č. 219/3 – trvalý travní porost o výměře 32 m2, oba
v k.ú. Sobotín;
schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na akci „Realizace společných zařízení v k.ú. Sobotín – I. etapa“ (příloha č. 1) mezi společností AGRO
– Měřín, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČO:
49434179, jako vlastníkem pozemku p.č. 2017 v k.ú.
Sobotín a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČO: 00303348, jako stavebníkem;
schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na akci „Realizace společných zařízení v k.ú. Sobo-

tín – I. etapa“ (příloha č. 2) mezi společností AGRO
– Měřín, obchodní společnost, s.r.o., Zarybník 516,
594 42 Měřín, IČO: 60738804, jako vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 1988 v k.ú. Sobotín a Obcí
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČO: 00303348, jako stavebníkem;
• schválení uzavření smlouvy o právu provést stavbu
na akci „Realizace společných zařízení v k.ú. Sobotín – I. etapa“ (příloha č. 3) mezi společností Ústav
pro strukturální politiku v zemědělství, a.s., Zarybník 516, 594 42 Měřín, IČO: 25319515, jako vlastníkem dotčených pozemků p.č. 2199, 2236, 2260,
2299 (Polní cesta C37), p.č. 2105 (Polní cesta
C39), p.č. 2139, 2194, 2228, 2257 (Polní cesta
C40), p.č. 2160, 2162, 2163, 2186, 2191 (Polní cesta C41), p.č. 2221 (Polní cesta C42), p.č.
2457, 2458 (Polní cesta C43), p.č. 2327 (Malá
vodní nádrž MVN5) a p.č. 2047, 2077, 2078
(Malá vodní nádrž MVN9), vše v k.ú. Sobotín a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČO: 00303348, jako stavebníkem.
Vzato na vědomí:
• Zápis z 15. veřejného zasedání ZO Sobotín;
• Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí
údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí
Desné za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za
rok 2019;
• Rozpočtové opatření č. 9/2020;
• Informace starostky.
Zastupitelstvo NEPŘIJALO:
• Protinávrh programu 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín.

Zájezd
seniorů
Obec Sobotín ve
spolupráci s kulturní komisí pořádá
ZÁJEZD SENIORŮ
Kdy: ve čtvrtek 10. 9. 2020
Odjezd: Rudoltice – rychta
(7:00),
Sobotín – bílý dům (7:00),
Sobotín – zbrojnice (7:05),
Sobotín – u okálů
(7:10),
Sobotín – škola
(7:15).
(Případně bude doplněna zastávka dle požadavku)
Jízdné bude hrazeno z prostředků obce Sobotín,
při přihlášení účastník uhradí 170,- Kč na vstupné.
Kam: • zámek Slavkov u Brna
• Čejkovice – Templářské sklepy
(možnost nákupu vín)
• Čejkovice – Bylinkový ráj SONNENTOR
(možnost zakoupení koření, čaje apod.)
Zájemci mohou podat přihlášku osobně na podatelně Obecního úřadu Sobotín u paní Zaoralové (mob.:
776 757 693).
V případě, že by došlo k mimořádným opatřením
v souvislosti s Covid-19, budou zájemci včas informováni.
Srdečně se na Vás těšíme.

Termín zastupitelstva obce Sobotín
Srdečně zveme občany na konání 17. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Sobotín, které se
bude konat 21. září 2020 od 17 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Sobotín.

Pozvánka na koncert Slavice
Srdečně Vás zveme k poslechu zábřežského ženského pěveckého sboru SLAVICE v areálu resortu „Josef“
v pátek 18. září 2020 od 17 hodin.
Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

Vítání občánků
Dne 17. září 2020 se bude konat slavnostní zápis
a přivítání nově narozených dětí do života. Vítání občánků proběhne v zasedací místnosti budovy
Obecního úřadu Sobotín v 16:00 hodin. Pozvánky budou rodičům rozeslány.
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Obec Sobotín hledá dobrovolníka
na odchyt psů
V naší obci se stále častěji objevují pejsci „tuláci“,
kteří 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“.
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
- paní Zaoralovou osobně v kanceláři nebo na tel:
776 757 693.

Nebezpečný odpad

Velkoobjemový odpad
II. pololetí 2020
Velkoobjemový odpad II.pol. 2020
1. pod lyžařským vlekem Klepáčov
2. u nemovitosti paní Vaňatkové, Rudoltice č.p.102
3. u bytovky č.p.133 v Rudolticích
4. na křižovatce pod,,Bílým domem“
5. u požární zbrojnice
6. parkoviště u kostela
7. u základní školy Sobotín
8. u nemovitosti č.p. 279 cesta u Vlhů
9. křižovatka u okálů

Svoz nebezpečného odpadu
Rudoltice:
u nemovistosti č.p.102 (paní Vaňatkové)
u nemovistosti č.p.133 (u bytovky)
Sobotín:
na křižovatce pod,,Bílým domem“
parkoviště u kostela
u požární zbrojnice
křižovatka u okálů
u základní školy

OD - DO
2.10. - 4.10.
5.10. - 7.10.
9.10. - 11.10.
12.10. - 15.10.
16.10. - 18.10.
19.10. - 21.10.
23.10. - 25.10.
26.10. - 28.10.
29.10. - 1.11.

5. 9. 2020
8:00 - 8:15
8:20 - 8:35
8:40 - 8:55
9:00 - 9:15
9:20 - 9:35
9:40 - 9:55
10:00 - 10:15

Případné změny svozů budou upřesněny

Svoz bioodpadu - velké modré kontejnery
Místo přistavení

Září

Říjen

Listopad

Cesta u Vlhů

Pondělí

14 a 28

12 a 26

9 a 23

Před hotelem Dolte

Úterý

1 a 15 a 29

13 a 27

10 a 24

U panelového domu Sobotín 220

Středa

2 a 16 a 30

14 a 28

11 a 25

U hřiště TJ Sokol

Čtvrtek

3 a 17

1 a 15 a 29

12 a 26

U okálu-tel.budka + u p.Karoly

Pátek

4 a 18

2 a 16 a 30

13 a 27

U hasičské zbrojnice + u p.Šmotka

Pondělí

7 a 21

5 a 19

2 a 16

U Bejka

Úterý

8 a 22

6 a 20

3 a 17

Pod Bílým domem

Středa

9 a 23

7 a 21

4 a 18

Rudoltice 133

Čtvrtek

10 a 24

8 a 22

5 a 19

U Hlošků

Pátek

11 a 25

9 a 23

6 a 20

Z důvodů navazujících svátků a plánovaného volna, budou kontejnery přistavovány v tomto období dříve k danému
plánovanému dni dle rozpisu:
25. 9. na den 28. 9. (svátek) - Cesta u Vlhů
27. 10. na den 28. 10. (svátek) - U panelového domu Sobotín 220
13. 11. na den 16. 11. a 17. 11. (plánované volno a svátek) - U hasičské zbrojnice + u p. Šmotka a U Bejka

Od září budou povinné roušky ve veřejné dopravě
a ve vybraných vnitřních prostorách
Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření, kterým zmírnilo předchozí opatření
upravující plošnou povinnost nošení roušek v ČR
od 1. září.
Zde je přehled v tuto chvíli platných pravidel:
Roušky BUDOU od 1. září povinné:
• v městské i meziměstské dopravě
• na úřadech a na poštách
• ve zdravotnických zařízeních
• ve volebních místnostech

• na vnitřních akcích s více než 100 účastníky (divadla, kina, koncertní sály atd.)
Roušky NEBUDOU od 1. září povinné:
• ve školách (nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor na oranžový stupeň)
• v obchodech a obchodních centrech
• v restauracích a barech
• ve službách pro zákazníky (kadeřnictví, pedikúra
atd.)
• na vnitřních akcích do 99 účastníků
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Na kole jen s přilbou…
Společně s chodci patří cyklisté k nejzranitelnějším
účastníkům silničního provozu. I když ke své jízdě nepotřebují žádný řidičský průkaz, musí dodržovat a znát
pravidla silničního provozu a dbát, aby jejich kolo bylo
vybaveno všemi bezpečnostními prvky.
V této souvislosti připomínáme, že k povinné výbavě
jízdního kola patří:
• dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (přední a zadní)
• přední odrazka bílé barvy
• zadní odrazka červené barvy
• oranžové odrazky na obou stranách pedálů
• oranžové odrazky v paprscích kol
• zaslepení konců řídítek (zátkami, rukojeťmi)
• zakončení ovládacích páček (brzdy, měniče převodu)
musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii
• matice nábojů kol, pokud nejsou křížové nebo rychloupínací, musí být uzavřené
Při jízdě za snížené viditelnosti musí být jízdní kolo
dále vybaveno:
• vpředu světlometem bílé barvy
• vzadu svítilnou se zadním obrysovým světlem červené barvy
• zdrojem elektrického proudu (dynamo, baterie)
Není to ale jen správně seřízené a vybavené jízdní kolo,
na co bychom předtím, než šlápneme do pedálů, měli
pamatovat. V souvislosti s četnou nehodovostí cyklistů
apelujeme na tyto účastníky silničního provozu, aby na
cesty, a to bez rozdílu věku, vyrazili vždy se správně
upevněnou přilbou na hlavě a ve výrazném oblečení
doplněném nejlépe o další reflexní prvky.
Ochrannou přilbu podle zákona musí mít každá osoba
do 18 let. Je ale především na rodičích a dospělých,
aby dětem vysvětlili její důležitost a zároveň šli mladým jezdcům příkladem. Statistiky hovoří jasně. Až 80
procent všech zranění na kole přestavují úrazy hlavy.
Pokud je cyklista při jízdě na kole vybaven přilbou,
při pádu nebo střetu může předejít fatálním následkům. Pokud nepočítáme různé odřeniny a oděrky, jsou
nejčastějšími úrazy po pádu z kola jednak zlomeniny,
a pak také poranění hlavy spojená s otřesem mozku.
V období letních měsíců a teplého počasí pravidelně
evidujeme zvýšený počet havárií či nehod s účastí
cyklistů. V mnoha případech jde o velmi vážné úrazy,
jejichž následky by, jak sami dopravní policisté, kteří
příčiny a okolnosti těchto nehod dokumentují, nemusely být tak závažné, pokud by dotyčný použil přilbu.
Nebo taky, že díky přilbě dotyčný přežil.
Jen na Šumpersku vyjeli od začátku tohoto měsíce policisté již k osmi nehodám cyklistů, z toho se dva zranili těžce, zbylých šest utrpělo lehká zranění. V jednom
z případů sehrál roli alkohol, v dalším se vážně zranila

starší žena na elektrokole. Pouze ve třech případech
z osmi byli zranění vybaveni cyklistickou přilbou.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
komisař
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Oddělení tisku a prevence
Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk

SDH sobotín
Memoriál Zdeňka Měrky

Zleva: Vlček Martin, Krč Ondřej, Fojtík Jiří, Fojtík Martin, Talpa Jakub,
Přecechtěl Jan, Dubový Radek, Polášek Radek

Neděle 2. srpna patřila v kalendáři Velkých cen Holba
Cupu 2020 Sobotínu. Už od brzkého rána probíhaly na
našem areálu u hasičské zbrojnice, kde se uskutečnil
čtvrtý ročník memoriálu Zdeňka Měrky, četné přípravy, abychom pro všechna družstva i návštěvníky zajistili co nejlepší podmínky. Naši neobvyklou a pro proudaře nelehkou trať přijelo pokořit 20 družstev mužů,
12 družstev žen a 11 družstev veteránů.
V kategorii mužů se krátce po startu soutěže ujalo
vedení družstvo Janovic, když svůj pokus dokončilo

Horní řada zleva: Sámel Robert, Vaculík Jan, Linhart Jiří, Vlček Martin
Dolní řada zleva: Havlíček Martin, Csölle Jiří, John Stanislav
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v čase 14,84, nastavilo nový traťový rekord, a nechalo všechny ostatní týmy za sebou. Na druhém místě
skončilo družstvo Bílého Potoka (15,12) a na stupně
vítězů se probojoval ještě Ráječek (15,65). Naše družstvo mužů nastoupilo na startovní čáru až po polední pauze a až na mírné prostřiky proudařů vše klaplo
na jedničku. Časomíra se zastavila v čase 16,28 (PP:
16,27), což nám stačilo na krásné šesté místo, za které
jsme si připsali dalších 16 bodů do průběžného pořadí
Holba Cupu. Za výpomoc na PP děkujeme Honzovi
Přecechtělovi z Třeštiny.
Současně s kategorií mužů probíhala i kategorie žen.
Zde slavilo největší úspěch družstvo Dolní Libiny, které dosáhlo času 18,81 a obhájilo tak loňské prvenství.
Za ně se postupně zařadily ženy z Hrabišína (19,62)
a Kožušan-Tážal (20,80).
Závěr soutěžního dne patřil již tradičně veteránům, kdy
naše družstvo celou kategorii odstartovalo a s časem
20,85 vybojovalo bronzové medaile. Za třetí místo si
připsali prvních 10 bodů do průběžného pořadí Holba
Cupu. Pro první místo si doběhlo družstvo Bohuslavic
(20,16) a stříbro patřilo Hrabišínu (20,36).
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zajištění bezproblémového chodu celé soutěže. Velice vděčni jsme také sponzorům, díky kterým jsme mohli zajistit věcné ceny pro
nejlepší zúčastněná družstva.

18.8.2020 – pytlování a položení pytlů s pískem

29.7.2020 14:40 – Technická pomoc - vosí hnízdo
u vchodu do domu, v domě alergik, vozíčkář
8.8.2020 17:13 – Technická pomoc - pán alergik, sršní
hnízdo v domě
17.8.2020 19:42 – Technická pomoc - transport pacienta pro záchranku
18.8.2020 11:46 – Technická pomoc - pytlování a položení pytlů s pískem
23.8.2020 18:34 – Technická pomoc - Likvidace bodavého hmyzu.

JSDH sobotín
Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů od začátku
roku zasahovala celkem už u 44 událostí. Od bleskových povodní to je 10 událostí a tady je jejich výčet:
13.6.2020 11:14 – Technická pomoc - resuscitace
a transport pacienta
21.6.2020 11:58 – Požár - požár osobního auta za chatou Ztracenka na hlavní cestě směr Skřítek
28.6.2020 16:17 – Požár - hoří kontejner dým, plechový velký na Avii
4.7.2020 12:46 – Požár - cca 200m od penzionu Ztracenka, dýmí kontejner
17.7.2020 13:44 – Dopravní nehoda - komunikace
I/11, poslední zatáčka pod Skřítkem převrácený kamion se dřevem

4.7.2020 - Požár cca 200 m od penzionu Ztracenka, dýmil kontejner

23.8.2020 – Likvidace bodavého hmyzu

sobotínská historie
Sobotín po roce 1945
V Sobotíně skončila válka dne 8. května 1945. Ve dnech
9. – 10. května odešli z obce zajatci, kteří zde pracovali
od roku 1942. Zůstalo jen místní obyvatelstvo v počtu
asi 1200 osob a stejný počet německých uprchlíků
z Ratibořska (dříve z Německa) a Slezska.

Nádraží v Sobotíně v roce 1945

–7–

V osvobozených obcích byly utvořeny Místní správní
komise (MSK), které řídily obec. Na Sobotínsku byla
vytvořena Místní správní komise hned po osvobození
dne 8. května 1945.
Dne 18. května 1945 nastupuje přednosta stanice ČSD
Sobotín Karel Drlík, který má pověření pro výkon
funkce komisaře v Sobotíně, Petrovicích nad Desnou,
Rudolticích a Klepáčově. Práce se brzy rozrostla do takových rozměrů, a proto obecní úřad je převeden do
vily bývalého ředitele Sobotínsko – Štěpánovských
železáren, stojící u nádraží Sobotín. Předsedou je
zvolen Karel Drlík. Prvním úkolem bylo zajištění bezpečnosti českých občanů a státního majetku. Byl dán
příkaz k odchodu všem uprchlíkům, aby se vrátili do
původních domovů. Místní Němci museli odstranit
všechny protitankové zábrany, na katastru obce jich
bylo asi pět, a vysbírat nevybuchlé granáty a náboje,
které byly později v lese, na svahu Ovčárny, českými
vojáky zneškodněny.

Sobotínské údolí kolem roku 1960

Strážmistr Leopold Machač a podstrážmistr František
Bluma zahajují dne 11. června 1945 činnost četnické
stanice, která se nacházela v budově naproti sobotínského nádraží. V nádražní budově je 15. června 1945
otevřena pošmistrem Janem Donem pošta. Železniční
trať, která zůstala ve dvou místech přerušena, byla
zprovozněna dne 5. srpna 1945.
Na svém 10. zasedání dne 17. srpna 1945 rozhodla
MSK založit Sbor dobrovolných hasičů a je utvořen
přípravný výbor ve složení: Laštuvička Miroslav - starosta, Břinek Antonín - místostarosta, Hanzlík František - náměstek, Lorenc Josef - jednatel, Linhart Boh
- pokladník, Braška Milan - vzdělavatel. Další členové
byli vybráni ze seznamu nových osídlenců
MSK se usnesla obnovit činnost bývalé německé
„Reiffeisenky“ (spořitelny).
Jaroslav Vojtek byl pověřen založit v obci divadelní
spolek a Místní knihovnu s čítárnou. Ze spolků a masových organizací již pracují skauti (Junák) a v závodě
Velamos pracuje Svaz české mládeže. Aktivně pracuje Komunistická strana Československa, která vznikla
jako jediná politická strana 25. června 1945.

Obecní dům byl zbourán kolem roku 1980

Pro děti nových osídlenců bylo nutno zajistit připravit
zahájení školního roku. Ředitelem školy byl jmenován
Jaroslav Vojtek. Dne 6. srpna byla uveřejněna výzva
k občanům obcí Petrovic a Sobotína o zahájení výuky
k 1. září 1945. Otevřením školy v Sobotíně je doslova
„nastartován“ kulturně společenský život obce. Místní
správní komise usilovala o zprovoznění kina a založení tělovýchovné jednoty Sokola.
V listopadu 1945 je do Sobotína přestěhován ústav
z Myslibořic. Místní správní komise usilovala o trvalé
spojení obcí Sobotína a Petrovic nad Desnou. Ke konci
roku 1945 dochází ke snahám o osamostatnění a získání vlastní správy. Dne 1. února 1946 se Petrovice
osamostatňují. Ve správě Sobotína zůstává osada
Štětínov, která je 20. února 1946 přejmenována na
Havlíčkovu ulici a samotu Svobodín. Osamostatňuje
se také obec Rudoltice, k níž patří osada Klepáčov. Do
Sobotína přišli osídlenci z různých míst naší republiky.
Nejvíce nových občanů přišlo do Sobotína z Valašska,
převážně z okresu Valašské Klobouky. Z Bylnice přišlo 157 osob, z Trnavy u Slušovic přišlo 38 osob a ze
Vsetínska se do obce přistěhovalo 25 občanů. Mnoho
občanů se přistěhovalo i z okresů Zábřeh na Moravě,
Prostějova, Vyškovska, Brna, Ostravy, Olomouce, Třebíče atd. Do první poloviny roku 1946 se z vnitrozemí
přistěhovalo do Sobotína dalších 178 osídlenců. Ze
zahraničí se přistěhovalo celkem 6 osídlenců (dva ze
SSSR, Polska a Rumunska). Noví obyvatelé byli především zemědělští dělníci, dřívější nádeníci, nemajetní občané nebo ti, kteří byli vinou válečných událostí
poškozeni. Tak se Sobotín postupně přeměňuje z ryze
německé obce na obec českou. Do 30. listopadu 1945
bylo jenom v Sobotíně a Petrovicích (obě patřily stále
pod jednu MSK) se přistěhovalo 613 Čechů. V samotném Sobotíně bylo k 31. prosinci již 566 českých osídlenců, z toho 172 mužů, 173 žen a 221 dětí. Vzrůstající
počet českých obyvatel měl značný vliv na církevní
živnost. Současný farář Bruno Esch aktivně působí
mezi českým obyvatelstvem. O Štědrém dnu se konala
pro české obyvatelstvo půlnoční mše, kde místní žáci,
pod vedením pana učitele Milana Brašky, zazpívali
české koledy. Sobotínská farnost žádá olomoucké arcibiskupství o přidělení českého kněze, který by zde
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působil. Žádosti bylo vyhověno až 19. srpna 1946, kdy
na farnost nastoupil P. Josef Šenkyřík.

Dům stál naproti čísla 100. Kolem roku 1960 je provedena likvidace a na
jeho místě bylo vybudováno hřiště.

Je pochopitelné, že pohybem obyvatelstva nastaly také
změny v národních správách i ve vlastnictví přidělených domů. Podle seznamu domů z roku 1945 bylo
v Sobotíně a Štětínově celkem 264 popisných čísel (Sobotín 194 a Štětínov 70). Z tohoto počtu bylo
12 domů poškozených válkou – vyhořelých. Podle záznamů měl Sobotín, včetně Štětínova k 1. lednu 1945
celkem 1 412 Němců a 10 Čechů (4 muži, 3 ženy
a 3 děti). Bylo zde 38 živností, z toho 5 hostinců (mimo
ně ještě existovaly příležitostné hostince – napočítáno
13, které měly

Restaurace v Rudolticích byla zlikvidována v roce 1968 při modernizaci
cesty vedoucí Na Skřítek.

na č.p. 14 Josef Lorenc, stolařství na čp.15 pan František Hanzlík, řeznictví na čp.19 pan František Rozkol
a koloniální obchod na čp. 29 pan Jaroslav Šimek.
Na č.p. 13 působil pan Bedřich Grézl. Hostinec č.p. 9
získal pan František Hradil a na čp. 97 je pan Hynek
Krobot. Mlýn na č.p. 132 vzal do Národní správy pan
Bohumil Richter a pekařství na č.p. 64 pan Matějka
Vilém. Postupně byly obsazovány i další živnosti, jako
obuvnictví, holičství, kovářství, sedlářství a podobně.
Národní správci se během dvou let neustále měnili
a mnohé živnosti postupně zanikaly. Předseda MNV
Sobotín sděluje 18. června 1947 Okresnímu národnímu
výboru v Šumperku, že v obci bylo likvidováno celkem
16 živnostenských podniků (2 pekařství, 4 hostince,
1 stolař, 1 sedlář, 3 obuvníci, 1 holičství, 1 řeznictví,
1 klempířství, 1 mlýn a 1 kolářství). Nejsložitější problém musela MSK řešit v oblasti zemědělství.

Kolářství bylo zrušeno v roce 1947

otevírací dobu od pátku do neděle), 4 pekařství, 4 stolařství, 4 kolářství, 3 holičství, 3 obuvnictví, 2 koloniální obchody, 2 kovářství, 2 řeznictví, 2 sedlářství,
2 mlýny, 1 klempířství, 1 pokrývačství, 1 zámečnictví, 1 turbina (Velamos) a 1 zahradnictví, které patřilo k zámku. U většiny živností byla ještě zemědělská
půda, takže živnostník nebyl odkázán pouze na příjem
z řemeslné práce, ale byl současně výrobcem zemědělských produktů. Noví osídlenci, kteří se zajímali
o Národní správu nad některou z živností, obsazovali
předně takové, u nichž nebyla velká výměra zemědělské půdy, a mohli se věnovat pouze živnosti.
Do konce roku 1945 bylo obsazeno celkem 11 živností, které zajišťovaly živnostníkovi samostatný příjem.
Pekařství na č.p. 27 obsadil Sedlář Alois, zámečnictví

Chalupa na Klepáčově byla zbourána v roce 1950

Prvořadým úkolem bylo zajistit sklizeň obilovin a pícnin a připravit osev nových zemědělských plodin. Na
96 konfiskovaných zemědělských usedlostech bylo potřeba urychleně zajistit řádné hospodářství. Ta se rozkládala na 1152 ha zemědělské půdy. Z tohoto množství bylo 697, 36 ha polí, 317,13 ha lesů, 47,85 ha luk,
49,87 ha pastvin a 40,03 ha zahrad. Zastavěno bylo
14,17 ha pozemků.
Z uvedených 96 zemědělských usedlostí bylo:
22 s výměrou do 2 ha
34 s výměrou do 5 ha
10 s výměrou do 10 ha
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14 s výměrou do 20 ha
15 s výměrou nad 20 ha
1 s výměrou nad 50 ha
V těchto usedlostech se nacházelo v roce k 1. 1. 1945
celkem 47 koní, 223 krav, 11 volů, 7 býků, 112 koz, 36
vepřů, asi 500 slepic, 40 husí a 15 kachen.
Z přehledu usedlostí je patrno, že zde byli převážně
drobní a střední zemědělci. Až do odsunu pracovali původní vlastníci na těchto usedlostech.
Ani v pozdějších letech nejsou všechny zemědělské
usedlosti osídleny. Chatrná, zanedbaná a poškozená
(vykradená) hospodářství byla postupně rušena, stroje
a jiný inventář byl rozprodán novým osídlencům a pozemky přešly do vlastnictví obce. Postupem doby se
část orné (neobdělávané) půdy přeměnila v pastviny
a louky. Nevyužitá pole, především ve vyšších polohách, byla postupně zalesňována.

farnost sobotín
Vzpomínka na naši třídní paní učitelku
Martinu Chlandovou

Společná fotografie - žáci 5. třídy

Na konci června jsem pozvala děti, které chodí do
náboženství do Permoníku na rozloučení se školním
rokem. Děti začaly vzpomínat na svoji paní učitelku.
Zanechala nám po sobě výraznou cestičku plnou dobra a pevného, láskyplného vedení dětí ve škole a jistě
i u koní v jezdeckém oddílu.
Dana Ponížilová

Jak nás zachránila před divočákem

Chalupy na Svobodíně byly zlikvidovány okolo roku 1950

Sobotín byl poměrně rychle a v krátké době dosídlen.
Koncem roku 1945 měl Sobotín 566 osídlenců. V roce
1946 jich přibylo dalších 300 a koncem roku 1947
vykazuje obec již 1025 občanů české nebo slovenské
národnosti. Přibližně stejný počet osídlenců vykazují
Petrovice nad Desnou. V Rudolticích je vykazováno
300 obyvatel. Poměrně nejméně a nejpomaleji se osidluje Klepáčov, který po odsunu německých lesních
dělníků již nebyl plně dosídlen. Koncem roku 1946 se
uvádí asi 70 obyvatel (převážně rumunští reemigranti
slovenské národnosti). Většina domů (asi dvě třetiny)
však zůstala neobsazena.
		
Zpracoval Miroslav Mikuláštík

ZE ŽIVOTA svazkové
ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Jednou jsme šli na výlet ke kapličce Nejsvětější Trojice
nad Maršíkovem. Vzali jsme to zkratkou. Všude byly
kopřivy. Paní učitelka nám ušlapávala cestu kopřivami. Najednou se před ní objevil divočák. Paní učitelka
ho odehnala. Když jsme došli ke kapličce, byla celá
popálená od kopřiv. Ve škole pak prohlásila: „Aspoň
nebudu mít astma.“ Byli jsme rádi, že nás zachránila
od kopřiv i od divočáka.

Zlomky a pizza

Paní učitelka nás učila zlomky tak, že na papír namalovala pizzu a rozdělila ji na dílky. Jak jsme zlomky
všichni uměli, objednala nám pizzu opravdovou. Moc
jsme si pochutnali. O každých vánocích jsme od ní dostávali dárečky.

Pečovala o nás

Zahájení školního roku 2020/2021
Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. 9.
2020 v Sobotíně v 8.00 hod., v Petrově nad Desnou
v 9.00 hod., v Rapotíně v 10.00 hod.
Čas odjezdu školního autobusu bude zveřejněn koncem prázdnin na www.skolydesna.cz.

Byla velmi starostlivá. Když jsme spadli v tělocviku
a něco si narazili, třeba koleno, hned se nás ptala, jestli
jsme v pořádku. Jednou náš spolužák narazil do železné tyčky a p. uč. mu nahmatala na hlavě bouli. Hned
ho rychle odvezla do nemocnice na vyšetření. Naštěstí
byl v pořádku.
Vzpomínali Terezka, Martinka, Ester a Marek
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Narozeniny
V říjnu 2019 jsme udělali naší paní učitelce oslavu narozenin. Po příchodu do školy jsme nafoukli balónky
a dali je úplně všude. Srazili jsme stoly a vše připravili.
Zhasli jsme a spustili žaluzie. Pak přišla paní učitelka,
my jsme rozsvítili a bouchli konfety. Byla překvapená. Udělali jsme jí dárkový koš a u Marti upekli dort.
Byli jsme tam Marťa, Verča, Terka, Marek, Laďa a já.
Napřed jsme jí pogratulovali, rozdělili dort a paní učitelka nám přinesla laskonky. Tancovali jsme justdance.
Slavili jsme celý den, paní učitelka nám udělala volno.
Kačenka

Jezdecký oddíl tety Marti

Vzpomínám, když mě rodiče poprvé vzali na parkurové závody do TJ Omega Sobotín. Teta Marťa mi tenkrát poprvé dovolila pohladit si koníka, Likorku. A už
tenkrát jsem si přála jezdit na koních. Od té doby jsem
si nenechala ujít jediný závod. Když mě teta Martinka v roce 2017 nabídla, že můžu chodit do oddílu, neváhala jsem ani minutu. A tak jsem se stala součástí
té úžasné koňácké rodiny. Ujala se nás starší děvčata, co již do oddílu chodila, Eliška, Hanča a Simonka. Holky nám ukázaly stáje a seznámily nás se všemi
koníky: Dellou, Likorou, Limetou a Démantem. Mou
nejoblíbenější kobylkou byla samozřejmě Likorka.
Když mě teta poprvé svezla na Démantovi, měla jsem

trošku strach, ale ve skutečnosti je to hodný kůň a jak
se ukázalo, taky nejlepší závodník. Teta nám časem
pořídila menšího koně Zulu, aby se lépe trénovalo
i malým dětem. Koně jsou obrovská radost, ale je
s nimi i hodně práce, ale to člověk zapomene, když
dostane první ocenění. Zanedlouho jsme se dočkali
hříbátka Limonita, bohužel jeho máma, kobyla Limeta,
onemocněla a uhynula. Teta však neztratila naději
a ze všech sil se snažila hříbátko zachránit a taky se
jí to podařilo. Tetu to stálo spoustu úsilí, času a taky
peněz. Naštěstí se hříbátka ujala naše babi Delluška.
Mé milované Likoře se narodilo taky hříbátko, ale to
bohužel nepřežilo. V jedné chvíli jsme přišli o velký
poklad. Teta s námi měla hodně práce, ale nikdy se na
nás neuměla zlobit. Byla to totiž malá žena s velkým
srdcem a úžasná kamarádka. Bylo mi ctí s ní trávit čas
v sedle. Nikdy na tebe nezapomenu.
Vzpomínám na tebe Verča M., 5.C.

Pro paní učitelku Chlandovou

Naše milá Martinko Chlandová, byla jste jedna z nejlepších učitelek na škole. Měli jsme Vás velmi rádi.
Měla jste s námi sportovky, tělocvik, hrála jste s námi
hry (hlavně vybíjenou). Dělala jste s námi výtvarku,
zpívala jste s námi, tancovala jste s námi. Byla jste velmi hodná, milá a krásná.
ZŠ Sobotín, 4.C
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sport
VALNÁ HROMADA TJ – SOKOL
SOBOTÍN – PETROV NAD DESNOU, z. s.
Dne 19. června 2020 se uskutečnila Valná hromada TJ
Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s., na které proběhla volba nových orgánů spolku na příští 5-ti leté
období. Nově zvolenými orgány spolku jsou:
1) Předseda spolku: Pavlína Zaoralová
2) Hospodářka spolku: Andrea Mošelová
3) Revizní komise spolku:
Eva Stromšíková – předsedkyně komise
Radka Šrámková
Petra Floriánová
4) Výkonný výbor spolku: Pavlína Zaoralová, Lubica
Semerádová, Alois Frank, Dagmar Vernerová, Harald Bublík ml., Ladislav Havlíček, Karel Stromšík,
Tomáš Florián, Michal Zaoral, Andrea Mošelová
TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s.

Výsledky turnaje:
1. Sobotín – TJ Sokol (modří)
2. Vikýřovice – Sawik
3. Rapotín - Desná
4. Vernířovice – Strýci
5. Sobotín – TJ Sokol (zelení)
6. Velké Losiny - Hasiči
Nejen vítězům, ale i všem zúčastněným patří naše gratulace.

společenská kronika
Dne 28. 7. 2020 se dožila krásných
80 let paní Marie Macháčová ze Sobotína. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí manžel
František, dcera a syn s rodinami.

45. ročník letního volejbalového turnaje

Proč osud nepřál ti déle žít a své blízké potěšit.

Dne 6. 7. 2020 jsme vzpomněli
19. výročí úmrtí
pana Zdeňka Měrky ze Sobotína.
Za vzpomínku děkují manželka Alena a syn 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
45. ročník letního volejbalového turnaje
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ERASMUS+

YOUTH PARTICIPATION
IN DECISION MAKING
Je ti 15-25 let, umíš anglicky a zajímáš se
o dění ve své obci/regionu? Zapoj se do
projektu "Youth Participation in Decision
Making" a podívej se, jak to funguje jinde ve
světě - v ČR / Estonsku / Gruzii.

Inzerce

V sobotu 11. července 2020 se konal 45. ročník letního volejbalového turnaje, který pořádala TJ Sokol
Sobotín – Petrov nad Desnou z.s.
Jelikož nám počasí letošní rok nepřálo a celý den pršelo, turnaj se musel odehrát v tělocvičně Základní školy Sobotín. Náladu ani nadšení nám to ale nezkazilo
a všichni se nadšeně vrhli do hry. Závodu se účastnilo
6 volejbalových týmů z okolních obcí. Na hřišti bylo
vidět velké nasazení všech hráčů a také obrovská radost ze hry po dlouhé nucené koronavirové pauze, která dočasně znemožnila sportovní aktivity. Turnaje se
zúčastnila také spousta přihlížejících diváků a fanoušků, kteří se evidentně nenudili a hlasitě podporovali
hrající týmy. Zápasy byly neskutečně vyrovnané, často
rozhodoval jeden bod, takže drama a napnutí vydrželo
až do samého konce.
Všechny týmy za svou snahu obdrželi dárkové balíky. Naše velké poděkování patří našemu pravidelnému
sponzoru – Zámecký resort Sobotín, který nám velmi
pomáhá při všech akcích.

Co tě čeká / na co se můžeš těšit?
Zjistíš, jak fungují obce, participativní rozpočty,
vyzkoušíš si, jaké je to být poradním orgánem obce.
Mimo to jsou součástí programu seznamovací aktivity / zábavné
tematické workshopy / výjezd za poznáním regionu, kde se setkání
koná / strukturovaný dialog mezi účastníky a veřejnými činiteli (politici,
starostové, zastupitelé, vedení MASek…) / návštěva místních
ZŠ a SŠ, lokálních podnikatelů / sportovní odpoledne...

Do projektu je zapojeno 5 organizací (MAS)
ze 3 zemí: ČR, Estonsko, Gruzie.
Vybíráme 10 účastníků z území MAS Šumperský venkov.
Každý účastník se zúčastní 3 mezinárodních setkání:
říjen 2020 - ČR (region MAS Šumperský venkov) – téma:
Vytvoření Sněmů mládeže, jak to funguje na českých obcích,
v podnikatelské sféře,...
únor 2021 - ESTONSKO – téma: Akční plány mladých.
červen 2021 - GRUZIE – téma: Fungování
participativních rozpočtů.

Přihlášky:
do 15/09/2020
kancelar@sumperskyvenkov.cz
www.sumperskyvenkov.cz

Koutek pro děti

koutek pro děti

Milé děti,
prázdniny utekly jako voda a i když byly pro některé delší, musíte se vrátit
zpět do školních lavic. Určitě jste poznaly nová místa a máte spoustu
krásných zážitků, ať už jste prázdniny trávily kdekoli. Teď už je ale čas jít se
učit něco nového do školy nebo do školky. Abyste si procvičily hlavičky,
máme tu pro Vás malou OSMISMĚRKU s potřebami, které bude jistě
potřebovat ve škole. Máte je už nachystané?
Pokud tajenku vyluštíte, přineste ji na obecní úřad a tři výherci mohou zase něco pěkného
vyhrát.
Výherce z minulého čísla: Nelča Karlíková
Žádáme výherce, aby si přišli pro své odměny ve středu 16. 9. 2020 v 16 hodin. Budeme
se na Vás těšit.
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KRUŽÍTKO
PASTELKY
POUZDRO
TUŽKA
STŮL
TAŠKA
GUMA
KNIHA
SEŠIT
ŠTĚTEC
TUŠ

Najdeš 10 rozdílů?
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Sobotín 1936
Až budete procházet Sobotínem, uvědomte si, co nám
železárny do dnešní době přinesly. Mnohé budovy jsou

V roce 1926 postavil Rudolf Wiche zámečnickou dílnu, kde se začalo vyrábět ústřední topení a další železářské výrobky. V roce 1945 přešla zámečnická dílna pod Národní správu. Majitelem se stal pan Josef Lorenc
a později Jaroslav Mrlina. V dalších letech zde působila STS, JZD a ČSSS.
V letech 2007/2008 byla provedena rekonstrukce celého objektu.
Archiv obce Sobotín 1936

Rodinný dům čp. 59 byl postaven v roce 1928. Po roce 1945 se stal majitelem domu pan učitel Milan Braška a v dalších letech se majiteli stala
rodina Sobotkova.
Archiv obce Sobotín 1936.

Rodinný dům čp. 158 (nyní 158) patřil k těm novějším. Byl postaven v roce
1935. Po roce 1945 se majitelem domu stal pan Piterák, který pracoval
u ČSD. Byl dlouholetým správcem obecní knihovny.
Archiv obce Sobotín 1936.

postaveny z materiálu železáren a mnohé pozemky byly
rozprodány pro potřebu obce a sobotínským občanům.

V roce 1928 zakoupil pan Köhler od železáren pozemek pro výstavbu rodinného domu – čp. 51 (nyní 169). O roku 1945 je vlastníkem tohoto domu
rodina Linhartova.
Archiv obce 1936.

V této ulici došlo k další výstavbě v roce 1926 (čp. 62 - nyní čp. 174). Po
roce 1945 se stal majitelem domu pan Karel Mádr. V současné době zde
bydlí rodina Fojtíkova, která tento dům zakoupila.
Archiv obce Sobotín 1936

Posledním domem na této ulici je dům čp. 137 (137). Byl postaven v roce
1932. Po roce 1945 se stal majitelem Josef Lorenc a v dalších letech dům
vlastnila rodina Henclova. Manželé pracovali u ČSD jako techničtí pracovníci.
Archiv obce Sobotín 1936
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