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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Oprava hřbitovní zdi
Základem každé žádosti ohledně dotací jsou předepsané a přesně dané přílohy. Vždy to vyplývá z toho,
kdo dotaci poskytuje. Z minulého období zůstala
k dispozici na obecním úřadě pouze projektová dokumentace na kanalizaci a z roku 2008 na hřbitovní zeď s márnicí. O kanalizaci vás budu informovat
v samostatném příspěvku. Nyní vás seznámím se situací ohledně podání žádosti o dotaci na stavbu nazvanou „1. etapa opravy hřbitovní zdi“.
V letošním roce byla vypsána velká spousta dotačních titulů. Pokud ale obec nemá připravené projekty a k nim nemá potřebné přílohy, není možné
o dotaci požádat. Podle informací mají okolní
obce řadu projektů připravených tzv. „v šuplíku“
a čekají, až je budou moci použít.
Projekt na hřbitovní zeď je z roku 2008. Problémem
bylo, že k němu nebylo vyřízeno žádné stavební
povolení ani souhlas s provedením stavby. Finanční
částka dle projektu byla vypočtena na zeď společně s márnicí. Olomoucký kraj v rámci programu na
obnovu kulturních památek vypsal ke konci loňského roku výzvu k podání žádostí o dotaci, kde termín
podání byl stanoven do 2. 2. 2011.
Výše dotace od olomouckého kraje je 50 %, druhých 50 % musí pokrýt obec ze svého rozpočtu.
Nemohlo se požádat o dotaci na celkovou stavbu,
protože by nebylo možné uhradit z rozpočtu obce
celkovou částku. Proto byl projekt přepracován
a rozdělen na jednotlivé strany zdi a na márnici.
Na tři strany zdi byl vyřízen souhlas s provede-
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ním stavby, což odpovídá stavebnímu povolení.
Na stranu jižní, to je zeď podél komunikace, která
se napojuje na silnici směr Ostrava, bude vyřízeno
stavební povolení, jelikož jsou zde jiné technické
požadavky.
Dne 1. února 2011 byla na Krajském úřadě
v Olomouci podána žádost o dotaci na stavbu
„1. etapa opravy hřbitovní zdi“.
O tom, zda žádost obce uspěje či nikoliv, se dozvíme začátkem května 2011. Pokud ne, máme
žádost připravenou „v šuplíku“ a budeme ji moci
použít při další výzvě ohledně kulturních památek. Důležité bude i to, že budeme mít kladné body
v systému, kde je mimo jiné i jedním z ukazatelů
jak často a na co obec žádala v posledních třech
letech. Podle informací krajského úřadu je jmenovaná žádost „první vlaštovka“.
Iveta Fojtíková, starostka obce

Plánovaná služba pro občany – SMS InfoKanál
Ráda bych informovala o připravované službě pro naše občany. Jde o vytvoření služby SMS InfoKanál
neboli „obecního rozhlasu do kapsy“. Jedná se o zasílání důležitých informací z obecního úřadu na
zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů formou krátkých zpráv – SMS.
Jsou to např. informace o odstávce elektřiny, vody, o zasedání zastupitelstva, o výlukách na železnici,
o změně ordinační doby lékaře atd.
Systém SMS InfoKanál bude pro vás zcela zdarma, veškeré náklady uhradí obec.
Službu budete moci využít od 1. března 2011, informace o ní jsou již ve vývěsních skříních obce nebo
na webových stránkách www.sobotin@seznam.cz. – záložka – informace – podzáložka SMS InfoKanál.
							
Iveta Fojtíková, starostka obce

informace obecního úřadu
Jaké bude využití bývalé mateřské školky u požární zbrojnice ?
Již několik let je v obci uzavřen objekt bývalé mateřské školky u požární zbrojnice. Budova je ve
vlastnictví obce Sobotín. Svou polohou se nachází
zhruba uprostřed obce. Podle odborníka v oblasti
stavebnictví je budova v poměrně dobrém stavu
vzhledem k tomu, jak dlouho není provozována.
Obracím se na vás, na naše občany, se žádostí
o zaslání nápadů - námětů, jaké vidíte vy možnosti
budoucího využití bývalé školky.
Náměty zasílejte, prosím, na emailovou adresu:
iveta.fojtikova@sobotin.cz nebo podatelna@sobotin.cz, případně osobně písemnou formou na Obecní úřad Sobotín. Děkuji vám.
Iveta Fojtíková, starostka obce

Bývalá mateřská školka

Časový plán zastupitelstva obce Sobotín na I. pololetí 2011
úterý
úterý
úterý
úterý

22. března 2011
26. dubna 2011
31. května 2011
28. června 2011

V případě potřeby nebo časové naléhavosti může dojít ke změně termínu zasedání zastupitelstva. Občané budou vždy předem informováni
o termínu zasedání zastupitelstva obce v souladu v § 93 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím
vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel tvořily
už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly
pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný
soupis na českém území je považován soupis majetku
litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí
zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán
patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Rozsah informací
i kvalita dat se začala významně zvyšovat od roku
1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu
na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce
1940 kvůli 2. světové válce.
Základní termíny sčítání lidu
26. února 2010 – sčítací komisaři začnou roznášet
domácnostem do schránek informační
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letáky, zároveň vhodí lísteček s návrhem termínu,
kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře
7. března 2011 – sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře, každý občan dostane zelený sčítací list osoby
25 .- 26. března 2011 – informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik (půlnoc z 25. na 26. března)
26. března 2011 – v tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře, buď přes internet, předání sčítacímu komisaři, nebo odevzdání na
kterékoliv poště
Sčítání lidí proběhne z 25. na 26. března 2011

pokráčování na následující straně

14. dubna 2011 – do tohoto dne mají všichni podle
zákona odevzdat formuláře
Jak sčítání pomáhá
• Hasiči – informace ze sčítání lidu budou velmi
důležité pro hasiče a další složky integrovaných
záchranných systémů, poskytují informace, kolik
je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi,
z jakého materiálu jsou domy postaveny.
• Povodně – data jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při
všech přírodních živlech
• Vakcíny proti očkování dětí – ministerstvo zdravotnictví plánuje, kolik má objednat očkovacích
vakcín pro děti

Novinky sčítání lidu 2011
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje
• nově přibude např. dotaz na registrované partnerství
• nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací
formuláře na internetu
Když budete potřebovat pomoc:
Telefon: 800 879 702 – bezplatná informační
linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011
(v provozu denně 8 – 22 hodin od 26. února
do 20. dubna 2011)
Email: info@scitani.cz • Web: www.scitani.cz

Úhrada poplatku
za komunální odpad

Změny katastrálních operátů
v k.ú. Rudoltice u Sobotína
a Klepáčov

Termín úhrady poplatku na 1. pololetí 2011
je stanoven do 31. ledna 2011.

Obci Sobotín byla doručena dvě oznámení, která se týkají území obce Sobotín. Jedná
se o katastrální území Rudoltice u Sobotína
a Klepáčov. V těchto dvou katastrálních územích proběhnou současně dvě změny. Změny
se budou týkat přepracování stávajících map
na digitalizované mapy. Mapy budou doplněny
o hranice z půdního katastru. Předmětem prací
nebude fyzické zjišťování průběhů hranic v terénu. Po zpracování bude celé dílo vystavené
na Obecním úřadě v Sobotíně po dobu 10-ti
dnů k připomínkování. Práce by měly být dokončeny do listopadu 2013. Ve stejném období
proběhne v obou katastrech i revize katastru.
Zde budou revidovány hranice katastrů, zápisy
v katastru, budovy s čísly popisnými, čísly evidenčními a bez čísel a doklady v jednotlivých
záznamech apod. V rámci těchto revizí mohou
být jednotliví vlastníci vyzváni k doložení různých dokladů do spisového materiálu katastru
nemovitostí.
Přesné a úplné znění „Vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí“ a „Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do
digitální podoby“ pro každé katastrální území
samostatně je k dispozici po dobu 30-ti dnů
na úřední desce obce. Současně je toto zveřejněno i na elektronické úřední desce na adrese
www.sobotin.cz, kde tyto dokumenty po uplynutí třicetidenní lhůty budou i nadále dostupné
ve složce „Úřední deska – archiv“.

Úhrada poplatku ze psů
Poplatník je povinen roční poplatek uhradit
do 31. března 2011. Poplatek ze psů platí
fyzické a právnické osoby, které jsou držiteli
psa a mají trvalý pobyt nebo sídlo
na území obce Sobotín.

Zahrádkáři informují
• V pátek dne 11. dubna 2011 se sobotínští zahrádkáři opět rozjeli za kulturou. Tentokrát navštívili Českou Třebovou a její kulturní centrum. Na programu bylo představení Karla Hašlera „Podskalák“. Společně si zazpívali známé
písně Karla Hašlera. Představení se všem líbilo
a mnozí si jistě vzpomněli, že v Sobotíně se
kdysi hrávalo ochotnické divadlo. Spokojeni
odjeli domů.
• Dne 19. března 2011 se bude v 16.00 hodin
v jídelně hotelu Dolte Sobotín konat výroční členská schůze, na které bude hodnocena
činnost organizace za uplynulé období roku
2010. Tradičně je připravena bohatá tombola
a opět přivítáme pana Vojtu Slavíčka, který
nám všem zahraje.
• V úterý 15. února 2011 připravil ČZS Sobotín
v jídelně hotelu Dolte Sobotín velmi zajímavou přednášku pana Duraje. Čtyřicet účastníků odcházelo s novými poznatky.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS
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Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou 2011
Tříkrálová sbírka v naší obci proběhla začátkem
letošního ledna prostřednictvím Charity Šumperk.
Celkem 5 skupinek koledníků vybralo v Sobotíně 16.964 korun. Využití finančních prostředků
z této sbírky navrhne Charita Šumperk tříkrálové komisi Arcidiecézní charita Olomouc. A co je
v záměrech, které budou předloženy? Třeba výbava humanitárního vozidla a jeho týmu, nákup automobilu pro zvýšení dostupnosti služeb Charity
Šumperk, rozšíření a obnova sortimentu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro půjčovnu,
podpora Centra pro rodinu v Šumperku, podpora
Poradny pro ženy a dívky a přímá finanční pomoc
při živelních pohromách a v materiální nouzi.
–js–

Informace z místní knihovny Sobotín

Tříkráloví koledníci, foto -js-

Pozvání na velikonoční výstavu

Vážení přátelé dobré knihy,
srdečně vás zvu k návštěvě obecní knihovny.
Vyšli jsme vstříc dojíždějícím a upravili půjčovní dobu knihovny na pondělí a středu od 15 do
18 hodin.
Dále vás chci upozornit, že stále probíhá prodej
vyřazených knih za jednu korunu.
Velkými odběrateli těchto knih se stali pan
Vladimír Sobotka a pan Milan Fojtík.
Tímto jim děkuji za záchranu mnoha krásných
knih. Do knihovny průběžně dokupujeme nové
knihy, máme co nabídnout.
Jaromíra Bartošová

ČZS Sobotín pořádá již druhou velikonoční výstavu, na kterou jste všichni srdečně zváni. Bude
se konat ve dnech 16. – 18. dubna 2011 v jídelně
hotelu Dolte Sobotín.
ČZS Sobotín

Pozvánka

V neděli 6. března 2011 ve 14 hodin se uskuteční
v hotelu Dolte Sobotín přednáška s Mgr. Evou
Vernerovou o pobytu v Mongolsku.
Výbor ČZS Sobotín

Zájezd seniorů se opět
připravuje na měsíc květen

Pozvánka na kurz břišních tanců

Zveme ženy na kurz břišních tanců pod vedením Mgr. Petr Kalinové. Koná se každý čtvrtek
od 18.30 hod. do 19.30 hod. ve velké zasedací
místnosti Obecního úřadu Sobotín.
Ženy Sobotína

Na měsíc květen se opět připravuje tradiční
seniorský zájezd. Podrobnější informace,
získáte v dubnovém čísle Obecních novin.
Iveta Fojtíková, starostka

Policie ČR, obvodní oddělení Velké Losiny radí a informuje
Vážení občané,
dovolte se mi, abych vás touto cestou informoval o aktuálních „problémech“ v naší obci a dal vám několik rad,
jak těmto skutečnostem předcházet. V naší obci se v poslední době množí případy trestné činnosti, a to zejména
krádeže vloupáním do rodinných domů, kůlen, garáží
a rekreačních objektů v chatové oblasti Klepáčov.
Vzhledem k těmto skutečnostem vás tímto žádáme o zvýšenou pozornost ke svému okolí. K pocitu bezpečí může-

te přispět tím, že zajistíte bezpečnost svého okolí, chaty,
zahrádky, garáže, motorového vozidla před napadením
nepovolanou osobou.
Majitelům a obyvatelům rodinných domů a rekreačních objektů zejména doporučujeme:
• Nenechávejte nezajištěné objekty.
• Věnujte pozornost zejména stavebním otvorům
(vstupní dveře, okna, verandy).
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• Nebuďte neteční – dnes navštívil zloděj souseda, zítra se to může stát vám.

• Zabezpečte si rekreační objekt především certifikovanými mechanickými zábrannými prostředky.
• V nezajištěných kůlnách a garážích rozhodně
nenechávejte cenné věci, jako jsou např. různé
travní sekačky, nářadí, apod. Stejně tak v rekreačních objektech nenechávejte přes zimu cennější věci.
• Nechlubte se před neznámými lidmi majetkem
uloženým v objektu.
• Pro vyšší standard ochrany využijte elektronickou ochranu.
• Objekt mějte správně pojištěný nejen proti krádeži, ale i proti požáru.
• Pro případ vloupání si pořiďte fotodokumentaci cenných věcí.
• Poznamenejte si výrobní čísla věcí uložených
v objektu.
• Rekreační objekt nepravidelně navštěvujte
i v zimě. Uklizený sníh budí zdání neustálé
kontroly.
• Při pobytu na chatě i doma si všímejte pohybu
neznámých osob a aut. I případné svědectví je
důležitým vodítkem pro práci policie.
• Při podezření z vykradení zásadně nevstupujte do objektu, neuklízejte po zlodějích a věc
oznamte neprodleně policii.
• Domluvte se se sousedy. V době Vaší nepřítomnosti sousedy požádejte o namátkovou kontrolu Vašeho domu a chalupy.

Práci policie mnohdy znesnadňuje skutečnost, že díky
chybějícím nebo nevhodně umístěným evidenčním
číslům na některých chatách a chalupách se složitě
zjišťuje, komu poškozený rekreační objekt patří.
Proto se na vás dále obracíme se žádostí o spolupráci týkající se řádného označení vašeho rekreačního objektu, povolení při vstupu na pozemek
za účelem nepravidelných kontrol a dále o spolupráci při vytvoření aktuálního seznamu všech
rekreačních objektů a jejich stávajících majitelů.
Pokud máte zájem zařadit se do tohoto seznamu,
vyplňte tabulku. Obdržíte samolepku na obvodním oddělením policie Velké Losiny.
K pocitu bezpečí v okolí vašeho bydliště, pracoviště, školy, případně míst trávení volného času
můžete přispět sami občané, především spoluprací s Policií České republiky. Neváhejte kdykoliv kontaktovat, a to na telefonním čísle tel.
583 248 420 nebo na tísňové lince 158.
Ujišťujeme, že o vaši spolupráci stojíme a společně s vámi budeme předcházet nešvarům společnosti.
Váš policista prap. Ondřej JORDA

Valná hromada SDH Sobotín hodnotila uplynulý rok 2010
Na valné hromadě SDH Sobotín, která se uskutečnila dne 17. ledna 2011 v areálu hasičské zbrojnice,
přivítal starosta SDH Sobotín Martin Vlček starostku obce Ivetu Fojtíkovou, zástupce HZS Olomouckého kraje ing. Jaroslava Měrku, zástupce Okresního sdružení hasičů Michala Michuta, zástupce
SDH Petrova nad Desnou, zástupce 5. okrsku a Josefa Tomka – zástupce ČZS Sobotín.
Zásahová jednotka vyjela v roce 2010:
27. 2. 2010 – k likvidaci požáru (jednotka byla
odvolána)
19. 3. 2010 – k požáru zahradní chatky Terezín
(6 členů)
20. 3. 2010 – úklid po požáru Terezín (4 členové)
30. 5. 2010 – likvidace následků zatopení RD
v Sobotíně (5 členů)
14. 6. 2010 – likvidace stromu zasaženého bleskem v Sobotíně (5 členů)

4. 8. 2010 – likvidace požáru vozidla na silnici
č.11 pod Skřítkem (3 členové)

Hasičská zbrojnice v Sobotíně
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21. 11. 2010 – likvidace požáru traktoru v Sobotíně (6 členů)
Na rok 2011 si náš sbor plánuje
• zajistit fungování zásahové jednotky
• zajišťovat a doplňovat vybavení zásahové jednotky
• zajistit odbornou přípravu členů zásahové jednotky
• opravovat a udržovat techniku a získat novější
• pokračovat v opravách hasičské zbrojnice

• uspořádat sběr železného odpadu
• uspořádat hasičskou soutěž v naší obci
• spolupracovat při pořádání sportovních a kulturních akcí
Na závěr vám přeji hodně zdraví a štěstí v roce
2011. Zásahové jednotce co nejméně výjezdů
a soutěžním družstvům hodně štěstí při reprezentaci našeho sboru.
Martin Vlček,
starosta SDH Sobotín

ze života svazkové zš a Mš údolí desné
Vánoční dílna měla velký úspěch

Před nejkrásnějšími svátky v roce mohli žáci naší
školy společně se svými maminkami, tatínky i babičkami strávit tvořivý podvečer ve školních lavicích. Nejprve se vánočně naladili u vánoční hry,
kterou nastudovali členové dramatického kroužku
a hrou na flétnu překrásně umocnily děti z kroužku hudebního.

Ve školních třídách mohli všichni příchozí později
vyrábět různé vánoční ozdoby a dekorace a věnovat se tradičním vánočním zvykům.

Vystoupení dramatického kroužku
Velice děkujeme za pomoc a skvělé nápady sobotínským zahrádkářkám a všem aktivním rodičům, kteří věnovali svůj volný čas
našim dětem.

Plavecký výcvik sobotínských
školáků

Téměř současně s pololetním vysvědčením ukončili plavecký výcvik žáci ZŠ a MŠ Údolí Desné
(2.B a 3.B ).
Do školního bazénu, který je součástí ZŠ v Rapotíně, dojížděly děti za doprovodu třídních učitelek autobusem ze Sobotína. Mokré vysvědčení,
které dostaly při závěrečné lekci , je dokladem, že
skutečné neplavce už v těchto třídách nenajdeme.
Dětem se tento výcvik líbil a všichni již se těší na
letní plavání.

Mladí plavci ze sobotínské školy
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Lyžařský výcvik

Zápis předškoláků

Ve dnech 10.–14. ledna 2011 se jako každoročně někteří žáci 1. stupně naší školy zúčastnili lyžařského výcviku na sjezdovce u pensionu
Oaza v Loučné nad Desnou. Navzdory nepří-

I letos byla naše škola otevřena pro nové žáčky.
V úterý 25. ledna 2011 přišli i se svými rodiči,
aby zkusili své schopnosti a dovednosti. Tentokrát se ocitli ve světě zvířátek. Beruška, kočička,
tygřík i žabka je provázeli spoustou úkolů. Paní
učitelka ze školky je přišla také podpořit. Všem
dětem se dařilo a byly po
zásluze odměněny. Příští rok
nastoupí do sobotínské školy devět prvňáčků. Mnozí
předškoláci dokázali dobrou
připravenost
a všichni se již
těší do první
třídy.
Mgr. Martina
Chlandová

znivému počasí se děti hodně naučily. Poděkování za to patří instruktorům lyžařské školy SKI
RAAN, kteří se jim obětavě věnovali. Na závěr
výcviku proběhly tradiční závody ve slalomu.
Z dívek byla nejúspěšnější Kačka Procházková
před Luckou Henclovou a Gabčou Krčovou ze
3. B. Mezi chlapci zazářil Petr Hujber, druhé
místo obsadil Jožka Lysák a třetí skončil Adrian
Katuščák.

Petra Procházková se již těší do školy

Zdařilý dětský maškarní karneval
Sál tělocvičny v Sobotíně se kolem třetí hodiny
odpoledne začal hemžit velkým množstvím rozličných dětských masek - princezen, důstojných
králů, roztomilých zvířátek, pejsků, pirátů. Bylo
se na co dívat. Na tento tradiční karneval se dostavilo na 150 dětí, z toho bylo
114 masek a doprovod tvořilo
137 dospělých. Karneval se
konal 6. února 2011 a organizovala jej tradičně MŠ Beruška
Petrov nad Desnou. Tělocvična byla zcela zaplněna a agentura Jana z Olomouce se měla
co činit. Sotva skončila jedna soutěž, následovala druhá
a do mnohých se zapojovali
i rodiče. Děti závodily, tančily,
hrály si a byly k neudolání. Za
vše dostaly sladkou odměnu.
Sponzoři byli štědří a zaslouží
si pochvalu a poděkování od
skotačivých dětí.

Letošní karneval se vydařil a všemi přítomnými
byl hodnocen jako jeden z nejlepších. Závěrečná
tombola tak udělala sladkou tečku za překrásným
odpolednem. -mk-

Princezny a princezničky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínáme

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem spoluobčanům
naší obce, kteří na poslední cestě doprovodili
do šumperského krematoria dne
12. února 2011 paní
Marii Barvovou ze Sobotína.
Děkujeme všem za upřímná a hřejivá slova,
která pomohla překonat tyto těžké chvíle.
Zarmoucená rodina
Děkujeme všem občanům Sobotína a Rudoltic,
kteří se přišli rozloučit dne 16. února 2011
s Marii Polanskou z Rudoltic.
Děkujeme všem za laskavá slova
a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Omluva
Omlouváme se za tiskovou chybu Reprotisku,
kterou jste zaznamenali v posledním čísle
Obecních novin. Vánoční blahopřání
přinášíme ve správném znění.
„Příjemné prožití svátků vánočních, hodně
štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů
v příštím roce přeje
Zdeňka Strnadová,
Kadeřnictví Petrov nad Desnou

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten neodešel.

Dne 5. března 2011 by se dožil 85 let
pan František Strnad ze Sobotína.
S láskou vzpomíná syn Jaroslav s rodinou.
Vydal se na cestu,
kterou jde každý sám,
jen hodně vzpomínek
zanechal nám.

Dne 27. ledna 2011 jsme
vzpomenuli 10. výročí
úmrtí pana Bohdana Stoncela ze Sobotína.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka
a děti s rodinami a vnoučaty.
Odešel tiše, jako když hvězda padá,
zůstává bolest, která neuvadá,
utichly kroky, umlkl hlas,
ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 23. prosince 2010 uplynulo
13 let, co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček pan
František Zavadilík ze Sobotína.

Vážení spoluobčané,
pokud budete mít zájem využít Obecní noviny
pro zveřejnění blahopřání k životnímu výročí
nebo vzpomínce, nic tomu nebrání. Bude zveřejněno bez poplatku. Věříme, že využijete naší
nabídky. Zastupitelstvo obce

Dne 3. ledna 2011
jsme si připoměli nedožitých 96 let pana
Františka Zavadilíka
a 12. ledna 2011 jsme
si připomněli
nedožitých 90 let paní Anežky Zavadilíkové.
S láskou vzpomínají dcery, syn, vnoučata
a pravnoučata.

Sportovní akce

inzerce

Pozvánka

ÚČETNICTVÍ A DANĚ

TJ Sokol Sobotín pořádá další ročník tradičního
„Velikonočního turnaje v odbíjené“ v sobotu dne
16. dubna 2011. Zahájení v 9 hodin v tělocvičně
školy Sobotín. Pozváno je 6 družstev.
VV TJ Sobotín

Pozvánka

na cvičení žen v tělocvičně školy Sobotín.
Cvičení se koná každou středu od 19 hodin.
VV TJ Sobotín

vedení
vedení daňové evidence
kompletní a zpracování účetních dokladů
zpracování mezd a DPH
samostatné zpracování daňového přiznání za rok
2010
• účetní poradenství
• zastupování na FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovně
•
•
•
•
•

kontakt: Lenka Václavská, Petrov nad Desnou 81,
tel.: 774 455 490, 583 237 700
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