obecní Číslo 5 – říjen – 2018

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
končí volební období 2014–2018. Zastupitelům z tohoto volebního období zanikl mandát a novým zastupitelům
mandát na základě výsledku voleb 5.–6. 10. 2018 vznikl.
Zvolení členové Zastupitelstva Obce Sobotín v komunálních volbách ve dnech 5.–6. října 2018:
Číslo
volební Volební strana
strany

Jméno a příjmení

Věk

Politická
příslušnost

Počet
hlasů

1

Za udržení rozkvětu Sobotína

Josef Hroch

37

BEZPP

196

1

Za udržení rozkvětu Sobotína

MUDr. Alan Všetečka

64

BEZPP

165

1

Za udržení rozkvětu Sobotína

Josef Procházka

64

BEZPP

146

1

Za udržení rozkvětu Sobotína

Zdeněk Tesař

64

BEZPP

143

2

Starostové a nezávislí

Bc. Kamil Talpa

45

BEZPP

91

3

Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

Martin Vlček

45

BEZPP

88

4

Ženy Sobotína

Iveta Fojtíková

55

BEZPP

224

4

Ženy Sobotína

Renata Nosálová

38

BEZPP

143

4

Ženy Sobotína

Jana Krobotová

35

BEZPP

132

6

Komunistická strana Čech a Moravy

Miroslava Vlčková

67

KSČM

77

8

Pro Sobotín

Andrea Pavelková

47

BEZPP

76

Poděkování
Dne 5. a 6. října 2018 proběhly volby do zastupitelstev obcí a měst. S ohledem na to, že končí
volební období 2014–2018 a zastupitelům skončil mandát ke dni voleb, bych chtěla poděkovat
zastupitelům za spolupráci v tomto volebním období. Dále chci poděkovat předsedům a členům
komisí a výborů. Občanům děkuji za jejich účast
na veřejných zasedáních, za jejich dotazy, připomínky, názory a náměty.
Blahopřeji k získání mandátu novým zastupitelům, kteří budou skládat slib na ustavujícím zastupitelstvu. Přála bych jim ve volebním období
2018–2022 mnoho úspěšně vykonané práce pro
obec Sobotín.
Iveta Fojtíková, starostka

Kanalizace
Stavba kanalizace se chýlí ke konci. Hlavní řad
je dokončen, zaměřen, jsou provedeny kamerové
zkoušky. Kanalizační přípojky jsou všechny ve
fázi, kdy se čeká na propojení s konkrétní nemovitostí. Zaměstnanci Ekozisu budou kontaktovat
jednotlivé vlastníky domů v úseku nad kostelem
ohledně termínů napojení. V současné době se dokončují povrchy komunikací a upravuje se terén
kolem silnic.
Občané obdrželi dopis ze společnosti Šumperská
provozní vodohospodářská společnost, a. s. kde
mají telefonní čísla, přihlášky, údaje o cenách pro
vyčerpání stávajících septiků. Pokud by jste měli
nějaké dotazy či nejasnosti, obraťte se na obecní
úřad.

1. etapa opravy Mausolea
rodiny Kleinů

Retardéry

Náhrobek

Dne 23. října 2018 proběhla kontrola ukončení
1. etapy opravy Mausolea Kleinů, kde byli přítomni zástupci památkářů z památkové péče
Městského úřadu Šumperku, Národního památkového ústavu, Olomouckého kraje, restaurátor a další. Jak jsem už informovala, jedná se
o 1. etapu, při které bylo opraveno schodiště a podesta.
Došlo k výměně několika popraskaných, vylámaných
pískovcových desek a chrličů, ke spárování, aby nedošlo k zatékání. Současně došlo k očištění zdí krypty
a k přemístění materiálu, který byl spoustu let umístěn před vstupem hrobky. V zadní části, kde se nachází
vstup do podzemní části, došlo k poskládání a očištění
do té době doby „volně pohozených“ desek, které nyní
tvoří nádherný náhrobek ukončený na vrcholu znakem
Kleinů, který je vytesán do pískovce.
Přestože letos neproběhne den otevřených dveří, mohou se občané podívat k hrobce a sami zhodnotit, zda
a do jaké míry došlo ke změně.
Obec v září letošního roku požádala o dotaci na příští
rok u Ministerstva kultury. Jakmile budeme mít vyjádření, budeme Vás informovat.

V obci byly nainstalovány prozatím 3 ks retardérů.
První na komunikaci od bývalé traktorky ke zbrojnici, druhý a třetí na komunikaci od křižovatky u školy
směr okály. Jeden retardér je větší šíře z důvodu, že
přes úsek projíždí denně autobus. Čtvrtý retardér je
plánován v úseku za hospodou U Bejka. Jelikož zde
probíhá oprava cesty po kanalizaci a práce ještě nejsou
ukončeny, dojde k instalaci po zimní sezoně. Umístění retardérů je dle vypracovaného projektu. Všechny čtyři byly povoleny Městským úřadem Šumperk,
odborem dopravy. Místa byla naprojektována podle
příslušných norem a souvisejících předpisů. Retardéry
jsou odnímatelné. Nyní byly instalovány na zkoušku
a zanedlouho budou demontovány s ohledem na zimní
údržbu. Rozšíření o další retardéry bude na základě
potřebnosti s ohledem na bezpečnost a po vyřízení
potřebného povolení v roce 2019.

Budování retardéru u školy

Propagační video obce

V měsíci srpnu vznikalo s natáčecím štábem v obci
video, které by mohlo obec prezentovat na veletrzích
a podobných příležitostech. Na výsledek se můžete
podívat na webových stránkách obce – https://www.
sobotin.cz/sobotin/soucasnost-1/

informace obecního úřadu
Komunální volby 2018

Sobotín

Rudoltice
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Voliči v seznamu
Vydané obálky		
Volební účast v %

972
527
54,22 %

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018

Výsledky jednotlivých volebních
stran
Číslo
volební Volební strana
strany
Za udržení roz1
květu Sobotína
Starostové
2
a nezávislí
Svob. a př. dem.
3 – T. Okamura
(SPD)
4 Ženy Sobotína
Společně
5
pro Sobotín
Komunistická
6 strana Čech
a Moravy
Česká strana
7 sociálně
demokratická
8 Pro Sobotín

Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %

Poměr
Počet
Počet
hlasů získaných
hlasů
v % mandátů
1 398 26,12

Číslo
volební
strany

4

656

12,25

1

471

8,80

1

1 257 23,48

3

295

5,51

0

551

10,29

1

225

4,20

0

499

9,32

1

Kandidát

1. kolo
964
340
35,27 %

2. kolo
964
116
12,03 %

Počet Poměr hlasů
hlasů
v%
1.
2.
1.
2.
kolo kolo kolo kolo

1

Ing. Hauzner
Tomáš

43

x

13,06

x

2

Ing. Josef Ťulpík

25

x

7,59

x

3

Mgr. Bc. Zdeněk
Brož

70

43

21,27 37,39

5

Mgr. Miroslav
Adámek

122

72

37,08 62,60

6

Ing. Vladislav
Rulíšek

23

X

6,99

X

7

MUDr. Dana
Galuszková, Ph.
D., MBA

46

X

13,98

X

Výtah z usnesení z 36. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 24. září 2018
Přijato:
•
•
•

•

•

•

Vyhlášení 2. kola podání žádostí o dotaci pro rok
2018. Podání žádostí do 31. 10. 2018.
Rozpočtové opatření č. 15/2018 ve výši 1.207.000,Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 1.207.000,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 16/2018 ve výdajové části
rozpočtu 2018.
§ 6171 vnitřní správa, pol. 5901
– rezerva -100 000,- Kč
§ 3113 základní školy, pol. 5329 - ost. neinv.
transfer			
+ 100 000,- Kč
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro
JSDH Sobotín od Mgr. Martiny Kozelkové, Na
Rybníku, 623, 686 04 Kunovice, IČ: 68124686 za
cenu 1.039.679,- Kč.
Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy sepsanou mezi Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a Mgr. Martinou
Kozelkovou, Na Rybníku, 623, 686 04 Kunovice,
IČ: 68124686. Předmětem smlouvy je koupě cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Sobotín
za cenu 1.039.679,- Kč.
Rozpočtové opatření č. 17/2018 a to:
§ 3322 zachování a obnova kulturních památek –
hrobka rodiny Kleinů

•

•
•

•
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(vrácení finančních prostředků na výstavbu veřejného osvětlení a částečnou úhradu hasičského
auta)			
-760.000,- Kč
§ 5512 požární ochrana – nákup hasičského auta
+520.000,- Kč
§ 3631 výstavba veřejného osvětlení			
+240.000,- Kč
Uvolnění částky v maximální celkové výši
160.000,- Kč na obnovu základního vnitřního vybavení (kuchyňské linky + digestoře) v panelovém
domě č.p. 220 Sobotín - II. etapa.
Vyřazení majetku z evidence Obce Sobotín ve výši
155.446,89 Kč.
Podání žádosti o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví na rok 2019 z Ministerstva kultury ČR na akci „Rekonstrukce Mauzolea
rodiny Kleinů II. etapa“.
Prodej pozemku p.č. 960 – trvalý travní porost
o výměře 1660 m2 a v k.ú. Rudoltice u Sobotína
z vlastnictví Obce Sobotín, IČO: 00303348, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou do společného vlastnictví manželů M. N. a R. N., bytem
Šumperk za cenu dle znaleckého posudku ve výši
123 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Celková
cena pozemku činí 204.180,- Kč + náklady spojené
s prodejem.

•

•

•

•

•

Prodej pozemku p.č. 866/2 – trvalý travní porost o výměře 339 m2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína z vlastnictví Obce Sobotín, IČO: 00303348, se
sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou do
vlastnictví paní P. F., bytem Loučná nad Desnou za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 160 Kč/m2
+ náklady spojené s prodejem. Celková cena činí
54.240,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi prodávající Obcí Sobotín, Sobotín 54,
788 16, IČO: 00303348 a manželi A. V.
a J. V. bytem Sobotín. Předmětem prodeje bude
část pozemkup.č. 1574 – ostatní plocha v k.ú.
Sobotín označené dle geometrického plánu
č. 556-93/2018 p.č. 1574/4 o výměře 84 m2 za cenu
7,- Kč/m2 + 4.964,- Kč - poměrná část za geometrický plan + 1.000,- poplatek za vklad práva do
katastru nemovitostí, celkem 5.552,- Kč. Kupní
smlouva bude uzavřena do 3 měsíců od obdržení Vyrozumění o provedeném vkladu služebnosti
inženýrské sítě (hlavní řad splaškové kanalizace)
k předmětnému pozemku do katastru nemovitostí
pro společnost VHZ a.s.
Uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
mezi prodávající Obcí Sobotín, Sobotín 54,
788 16, IČO: 00303348 a panem J. V., bytem Sobotín. Předmětem prodeje bude část pozemku p. č.
1574 – ostatní plocha v k.ú. Sobotín označeném dle
geometrického plánu č. 556-93/2018 p.č. 1574/5
o výměře 50 m2 za cenu 7,- Kč/m2 + 2.955,- Kč poměrná část za geometrický plán + 1.000,- poplatek
za vklad práva do katastru nemovitostí, celkem
3.305,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena do
3 měsíců od obdržení Vyrozumění o provedeném
vkladu služebnosti inženýrské sítě (hlavní řad
splaškové kanalizace) k předmětnému pozemku
do katastru nemovitostí pro společnost VHZ a.s.
Zakoupení pozemků označených dle GP č. 572132/2018 p.č. 1082/2 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 22 m2, p.č. 1083/2 – zahrada o výměře
4 m2 a p.č. 1084/2 – zahrada o výměře 10 m2 z podílového vlastnictví paní A. T., bytem Šumperk
a paní P. P., bytem Šumperk do vlastnictví Obce
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČO: 00303348 celkem za cenu 1,- Kč. Obec se
s ohledem na cenu zavazuje uhradit náklady související s prodejem (GP, vklad, vyhotovení kupní
smlouvy) a náklady s přemístěním oplocení podél
oddělených pozemků p.č. 1082/2, 1083/2 a 1084/2
v k.ú. Sobotín.
Prodej bytové jednotky č. 21/2 v domě č. p. 21
v Sobotín s nájemníkem, spoluvlastnického podílu
ve výši 1617/10000 z budovy č. p. 21 a z pozemku p. č. 531 v k.ú. Sobotín a dále spoluvlastnický
podíl ve výši 1/10 z pozemku p. č. 533/2 v k. ú.
Sobotín, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. panu

•

•

•

•

•
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M. Z., Sobotín za cenu 120.000,- Kč s DPH.
Záměr prodeje unimo buňky na pozemku p. č.
343/2 v k.ú.Rudoltice u Sobotína.
Podmínky prodeje:
– Prodej bude zveřejněn na úřední desce od
1. 10. 2018 do 1. 11. 2018
– Minimální prodejní cena je 22.000,- Kč
vč. DPH dle znaleckého posudku
– Možnost obhlídky předmětu koupě po domluvě
u pana Štefečky na tel. čísle 607 964 988
– Nabídka ceny bude podána písemně v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – PRODEJ
UNIMO BUŇKY“
– Součástí nabídky budou údaje o kupujícím
(jméno – fyz. osoba, název – právnická osoba,
adresa, IČ, tel. číslo…)
– Kritérium prodeje bude nejvyšší nabídnutá celková cena
– Po uzavření termínu pro podání nabídek proběhne otevírání obálek za přítomnosti komise.
Uzavření, obsah a znění směnné smlouvy
č. S 1901/15/123 mezi Obcí Sobotín, zastoupené
starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348
a Lesy České republiky, s.p. zastoupené Ing. Tomášem Pospíšilem, se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ:
42196451, DIČ: CZ42196451.
Zveřejnění adresného záměru prodeje budovy
Sobotín, č.p. 16 (bytový dům) s příslušenstvím
a pozemek – parcelu p.č. 297 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 1.101 m2, vše nacházející
se v katastrálním území Sobotín, zapsané na listu vlastnictví č. 497 a č. 513 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště
Šumperk, Bytovému družstvu Sobotín se sídlem
Sobotín č.p. 16, PSČ 788 16, IČO 25901729 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským
Soudem v Ostravě, oddíl Dr, vložka 1563, za cenu
1.228.583,40 Kč.
Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Realizace dopravního značení, Sobotín“ mezi Obcí Sobotín,
Sobotín 54, 788 16, IČO: 00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou a společností Čermák dopravní značení, Na Trati 189/33,
779 00 Olomouc, IČ: 71803947 na dodávku a montáž dopravního značení v obci Sobotín v hodnotě 182.233,- Kč bez DPH, tj. 220.501,93 Kč
vč. DPH. Smlouva bude uzavřena pouze v případě,
že bude nabídka uchazeče ve stanoveném termínu
řádně doplněna. V případě, že nabídka ve stanoveném termínu nebude doplněna, bude výběrové
řízení zrušeno a vypsáno nové.
Uzavření a obsah a znění Smlouvy o partnerství
sepsanou mezi Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu zastoupené Ing. Adamem Kalousem, před-

sedou správní rady, Kladská 1, 787 01 Šumperk,
IČ: 689 23 244 a Obcí Sobotín zastoupenou Ivetou
Fojtíkovou, starostkou obce, Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348.
• Předmětem smlouvy je stanovení podmínek pro
vytvoření partnerství pro podporu rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách, investicemi a infrastruktury cestovního ruchu, rozvoje služeb a vzdělávání
lidských zdrojů.
• Spolufinancování přeložky NN v úseku od č.p.
148 po č.p. 147 Sobotín dle přiloženého snímku
ve výši 50 % z částky účtované společností ČEZ.
• Vyplacení odměn za 2. čtvrtletí 2018 členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli v celkové
výši 8.600,- Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní
správy § 6171 – ostatní platy.
Nepřijato:
• Poskytnutí finančního příspěvku do veřejné sbírky pořádané Sdružením místních samospráv ČR
za účelem pomoci obci Prameny. Konání veřejné
sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje dne 21.8.2018, č.j.: KUZL 60663/2018.
Vzato na vědomí:
• Zápis z 34. zasedání ZO Sobotín.
• Zápis z 35. zasedání ZO Sobotín.
• Celoroční hospodaření Svazku obcí údolí Desné
a závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné
k 31. 12. 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOÚD za rok 2017.
• Prodej traktoru ZETOR 7245 reg. zn. M001499
panu F. S., Rapotín za cenu 250.000,- s DPH.
• Rozpočtové opatření č. 13/2018 ze dne 29. 6. 2018
a rozpočtové opatření č. 14/2018 ze dne 13. 9. 2018.
• Zprávu „Vyhodnocení lesnického hospodaření na
lesním majetku obce Sobotín za měsíce leden až
červenec roku 2018“ vypracovanou odborným lesním hospodářem Ing. Miroslavem Pospíšilem.
• Informace starostky podané na Zastupitelstvu obce
Sobotín konaném dne 24. 09. 2018.

Slevy jízdného od 1. září 2018
Na základě Výměru Ministerstva financí ČR č. 02/2018
dochází od 1. 9. 2018 v Tarifu IDSOK ke změnám
týkajících se dětí a mládeže od 6 do 18 let, studentů
18–26 let a také seniorů starších 65 let. Nově se zavádí
sleva 75 % z plného (obyčejného) jízdného pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let a studenty do 26 let, a to
neomezeně (i o víkendech včetně školních prázdnin.)

•

Městská hromadná doprava (mimo Olomouc):
– Prostějov
– Přerov
– Hranice (uznávání, od 1. 1. 2019)
– Šumperk
– Zábřeh
Pro věkovou kategorii 6-15 let, 15-18 let, 19-26 let
a 65 + je nutné předložit platný průkaz IDSOK, který
je k dostání v informačních kancelářích autobusových
dopravců.

Odpadové hospodářství
Poslední svoz bioodpadu – hnědé popelnice je
vzhledem ke klimatickým podmínkám naplánován na úterý 6. listopadu 2018.

Svoz bioodpadu
(velké modré kontejnery)
Listopad
cesta u Vlhů

12. a 26.

před hotelem Dolte

13. a 27.

u panelového domu č. p. 220

14. a 28.

u hřiště TJ Sokol

1. a 15.

u okálu - tel. budka + u p. Karoly

2. a 16.

u hasičské zbrojnice + u p. Šmotka

5. a 19.

u Bejka

6. a 20.

pod Bílým domem

7. a 21.

Rudoltice č. p. 133

8. a 22.

u Hlošků

9. a 23.

Veřejné osvětlení a rozhlas
Prosíme občany, aby případné nefunkční veřejné
osvětlení, chrapot, přeslechy a nefunkčnost rozhlasu
nahlásili na Obecní úřad na tel. 607 964 988. Děkujeme – obecní úřad.

REFLEXNÍ PRVKY
Upozorňujeme občany, že opět nastává doba,
kdy se dny zkracují a nastává dříve tma. Bez
reflexních prvků jste za tmy velmi špatně vidět.
Buďte prosím obezřetní k sobě a svým blízkým.
Nošením reflexních prvků dáváte řidičům
šanci vás vidět.

V Tarifu IDSOK se nové 75 % slevy týkají těchto
druhů jízdného:
• Jednotlivé zlevněné jízdné
• Časové zlevněné jízdné:
– Týdenní (7 denní) zlevněné časové jízdné
– Měsíční zlevněné časové jízdné

BUĎTE VIDĚT, BUĎTE V BEZPEČÍ
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TEXTY KE KOLEDÁM
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se na parkovišti obecního
úřadu Sobotín uskuteční každoroční akce Mikulášská
nadílka a rozsvícení stromečku. V loňském roce poprvé proběhlo i zpívání koled u stromečku. Abychom
Vás na zpívání připravili, otiskneme již nyní text ke
třem koledám, ať můžete pilně trénovat.
Rolničky
Sláva, už je sníh, jedem na saních,
kluci křičí, zvonek zní, jenom táta ztich.
Kouká na syna, uši napíná...
Co to slyší v rolničkách? Na co vzpomíná?
R: Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas?
Kašpárek maličký nebo děda Mráz?
Rolničky, rolničky, co to zvoní v nich?
Maminčiny písničky, vánoce a sníh.
Zvonky dětských let, rozezvoňte svět!
Těm, co už jsou dospělí, ať je znova pět!
Zvoňte zlehýnka, stačí chvilinka:
Vzpomínka jak rolničky v srdci zacinká
Purpura
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým.
Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy
roní,
hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým.
Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle
skloní,
a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc.
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,
po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo vánoc.
Vánoce, Vánoce přicházejí
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Proč si děda říci nedá,
tluče o stůl v předsíni
a pak běda, marně hledá
kapra pod skříní.
Naše teta peče léta na Vánoce vánočku,
nereptáme aspoň máme něco pro kočku, jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Bez prskavek tvrdil Slávek
na Štědrý den nelze být
a pak táta s Minimaxem
zavlažoval byt.
Strejdu vida děda přidá „Neseme vám noviny,“
čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný, jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

A když sní se,co je v míse,
televizor pustíme,
v jizbě dusné všechno usne
k blaženosti mé.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,
máme na rok na klid nárok, zas až do Vánoc, jé
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,
říká táta vždy, když chvátá na pohotovost, jé
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
Jednou v roce na Vánoce
strejda housle popadne,
jeho vinou se z nich linou
tóny záhadné.
Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, po roce
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.

Plán kulturních akcí na rok 2018
DATUM
6. prosince 2018
28. prosince 2018

NÁZEV UDÁLOSTI
Mikulášská nadílka, rozsvícení
stromečku, zpívání koled
u stromečku
Tradiční ohňostroj

Plán kulturních akcí bude otištěn i v příštím čísle Obecních novin. V případě, že víte o kulturně – společensko-sportovní akci, která se v obci v příštích měsících
uskuteční, zašlete prosím informace na e-mail podatelna@sobotin.cz, či ji nahlaste přímo na Obecním úřadě
Sobotín, aby mohl být plán neustále aktuální.

Vítání občánků
Dne 20. září 2018 se v zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín uskutečnilo slavnostní vítání našich nejmenších občánků, narozených v uplynulém roce. Pozváno bylo celkem 7 novorozenců společně se svými
rodiči. Slavnostnímu aktu byli přítomni Iveta Fojtíková – starostka obce, dále Renata Nosálová, Vladimíra
Všetečková a Ludmila Kozáková za Sociální a bytovou
komisi a v neposlední řadě také kronikář obce - pan
Miroslav Mikuláštík. Krásné vystoupení nám předvedly děti ze Základní školy Sobotín s paní učitelkou
Mgr. Marcelou Navrátilovou a s paní asistentkou Šárkou Bendovou, kterým patří naše velké poděkování.
Jak je již zvykem, zástupci obce věnovali dětem finanční dar, polštářek s osuškou a bryndáčkem a maminkám pěknou kytičku.
Do pamětní knihy byli zapsáni tito občánci: Natali Čellárová, Josef Dirgas, Leticie Pekárková, Anna
Marie Tonner, Patrik Vágner, Daniel Karlík a Jóhanna
Trojáková.
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví, spokojenost,
lásku a samou radost.
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Vítání občánků 20. září 2018

Přednáška o Kleinech

Setkání seniorů při hudbě a víně

V pondělí 1. října 2018 se v zasedací místnosti OÚ
Sobotín sešla spousta nadšenců, aby si poslechli zajímavou přednášku Ing. arch. Jitky Štáblové z Národního památkového ústavu na téma „Co nám
tu Kleinové zanechali“. Poutavá přednáška byla
doplněna fotografiemi míst, které jsou spjaté s touto
nejen pro naši obec významnou rodinou. Závěr přednášky byl věnován poslednímu odpočinku sobotínské větve rodiny Kleinů – Mauzoleu rodiny Kleinů.
Mauzoleu je také věnována výstava fotografií, která je
ke zhlédnutí v prostorách Obecního úřadu Sobotín od
1. října do 1. listopadu 2018. Výstava na fotografiích
zachycuje práce, které byly v období květen – polovina
října 2018 provedeny v rámci I. etapy rekonstrukce.

V sobotu 20. října 2018 se setkalo 55 seniorů na tradičním setkání v jídelně Bikers hotelu Dolte Sobotín.
Krátkým projevem je přivítala starostka obce paní Iveta Fojtíková a seznámila přítomné s programem. Na
stolech bylo dostatek občerstvení a k poslechu a k tanci hrála hudba V + H RETRO Vladimíra Valihracha se
zpěvačkou Hankou Matulovou. Všichni se dobře bavili. Senioři dokázali, že umí i přes pokročilý věk dobře
tančit a během krátké chvíle se jídelna zaplnila jejich
zpěvem. V závěru poděkovala paní starostka Iveta Fojtíková panu Stanislavu Moťkovi za dopravu a hudbě,
která nám zpříjemnila pěkné odpoledne.Všichni budeme vzpomínat na příjemně prožité seniorské odpoledne. Všichni jsme odcházeli maximálně spokojeni.
Poděkování patří Obci Sobotín za finanční zabezpečení této akce a vedení hotelu Dolte za vstřícnost při
přípravě setkání a vzornou a rychlo obsluhu.
Za seniory napsal Miroslav Mikuláštík

Zasílání informačních sms
Stále platí možnost registrace pro občany ohledně
této služby. Systém zasílání informačních sms je pro
občany zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné na
Obecním úřadě v Sobotíně osobně, telefonicky nebo
mailem uvedením jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla.

Hudba V + H RETRO
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Dalekohled na rozhledně Bukovce
Na rozhledně Bukovce je nově umístěn mincovní dalekohled. Po vhození 10 Kč se Vám na 2 minuty naskytne možnost pozorovat celé Jeseníky z jiné perspektivy.
Dalekohled je upevněn na otočném rameni, je možné
ho směrovat dle vlastního zájmu. Vházejí se do něj
mince v hodnotě 5, 10 nebo 20 Kč. Dalekohled bude
na rozhledně celoročně.

Dalekohled

Historické zajímavosti
Před měsícem vyšla obrazová publikace s názvem
„Podesní na Šumpersku na starých pohlednicích
a fotografií“. Autoři Zdeněk Doubravský a Petr Možný se zaměřili na oblast našeho regionu. V obrazové
publikaci najdeme řadu zajímavých obrázků, které
se týkají např. Sobotína, Rudoltic, Klepáčova, Petro-

va nad Desnou, Vernířovic, Svobodína, Maršíkova,
které nám zachytili svými fotoaparáty před 100 lety.
V dnešním čísle Obecních novin zařazujeme malou
ochutnávku fotografií, které se do publikace nedostaly.
Milovníci historie si mohou publikaci zakoupit v prodejnách knihy.

Okénkový pohled Sobotína (Zöptau) – severní Morava – zámek – okolí
kostela – kostel sv. Vavřince – škola (čp.100) – mauzoleum rodiny Kleinů.
Pohled vydán v roce 1925.
Osobní archiv autora

Sobotín (Zöptau) Zleva – Celkový pohled – ředitelství železáren – pila – ředitelská vila – hostinec u nádraží – zámek – nádraží Sobotín – vila horního
rady pana Kleina. Pozdrav zaslán 17. 11. 1910. Vydáno v roce 1908.
Osobní archiv autora

Horní část Rudoltic (NouRudelsdorf). V roce 1930. Obrázek zachycuje starou cestu vedoucí ke Klepáčovu. Na obrázku poznáte polesí (pana Měrky)
a zcela vlevo je obytný dům. Ostatní domy byly zbourány při rozšíření silnice číslo 11. V údolí je zcela ukryta cesta, která vede na Klepáčov (Kleppel)
Osobní archiv autora

V horní části Rudoltic se nacházela restaurace s názvem (Pod Skřítkem).
Ještě ke konci padesátých let byla v provozu a postupně byla uzavřena
a sloužila pro potřebu Lesního závodu Loučná. Restaurace byla oblíbena
především pro turistickou a lyžařskou činnost. Posledním majitelem byl
Emil Rakovský.		
Osobní archiv autora
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Klepáčov (Kleppel) se po roce 1945 sloučil s Rudolticemi a později se připojil k Sobotínu. Kostel sv. Jana Nepomuckého se nachází ve středu obce.
Pohled zachycuje stav obce v roce 1905. Vlevo stála rychta a později je
kolem roku 1960 zbořena.
Osobní archiv autora

Klepáčov (Kleppel) nám zachycuje střed obce kolem roku 1960. Zleva –
škola – rychta – kostel sv. Jana Nepomuckého –rekreační chalupa. V roce
2018 je v obci trvale přihlášeno 8 obyvatel.
Osobní archiv autora

Informace ČZS Sobotín
•

Letní Flóru Olomouc, která se uskutečnila ve
dnech 16. -19. srpna 2018, navštívili mnozí členové ČZS Sobotín i sobotínští občané. Letošní
výstava byla vytvořena s názvem „Rozkvetlá
léta“ a mapovala šedesát let výstavnictví Flora
Olomouc. Hlavní pavilon byl doslova přeplněn
překrásnými exponáty. Bylo se na co dívat. Kdo
do Olomouce přijel, nebyl zklamán. Zajímavý
byl pavilon G, kde byly tzv. zahrádkářské trhy
s pestrou nabídkou květin.

•

Na listopad se připravuje posezení ČZS Sobotín
na Dolte Sobotín - tzv. „Dámský klub“ a v prosinci uskutečníme tradiční „Posezení při svíčkách.“ Pozvánky budou členům včas předány.
Zdeňka Tejkalová,
předsedkyně ČZS Sobotín

ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
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Sbíráme starý papír
Třetí zářijový týden proběhlo první kolo sběrové
akce. Nejlépe si zatím vedli Lucie Vaňatková, Daniel
Pavelka, Matyáš Mareš, Natálie Kočandrlová, Amálie
Bartošová a Matyáš Demčák. Všichni nasbírali více
než 100kg. Další sběr proběhne od 5. do 9. listopadu
2018.

Hravé dopoledne s prvňáčky

daného ke konci Evropského roku jazyků, který Rada
Evropy uspořádala společně s Evropskou unií. Cílem
svátku je propagovat jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy.
Mgr. Romana Kukulová

Ve čtvrtek 6. září 2018 proběhlo v prostorách naší
školy hravé dopoledne s prvňáčky. Pro děti byl připraven pestrý program se spoustou soutěží, včetně opékání. Celé dopoledne bylo zaměřeno na téma ,,Z pohádky
do pohádky“. Děti například věsily prádlo jako Pejsek
a Kočička, vozily dřevo na zimu, skákaly v pytlích,
kreslily kamaráda Macha a Šebestové aj.

Tento den bývá záměrně realizován pro lepší adaptaci
nových prvňáčků do školy a mezi nové kamarády. Dětem se den velice líbil a byl pro ně příjemným zpestřením jejich prvního školního týdne.

Mgr. Veronika Šťastná

Den evropských jazyků
Dne 26. září 2018 na naší škole proběhl projektový
den. Zaměřil se na jazyky evropských států, jejich vlajky, hymny a různé další zvyky.
Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. září, na
základě prohlášení Rady Evropy z 6. prosince 2001 vy-

Návštěva dopravního hřiště
v Mohelnici
Žáci 4. ročníku absolvovali první část výuky dopravní
výchovy se zaměřením na mladého cyklistu. Tradičně
navštěvujeme akreditovaná dopravní hřiště. Tentokrát
jsme zavítali do Mohelnice. Nejprve byly děti seznámeny s teorií jízdy na kole, se správným vybavením
kola a s řešením různých dopravních situací. Následovala praktická výuka. Děti si vyzkoušely jak se správně na kole v silničním provozu chovat. Při následující
jarní návštěvě již budou složením zkoušky získávat
průkaz cyklisty.

Podzimní pobyt v přírodě
Dne 27. září 2018 celá naše škola vyrazila na tradiční
podzimní pobyt v přírodě. Čekal nás zhruba šestikilometrový okruh. Na výpravě jsme se orientovali podle
mapy a turistického značení.
Na začátku trasy jsme se osvěžili u maršíkovské studánky a prohlédli si kapličku Nejsvětější Trojice. Velký dojem na nás udělaly „Kleinovy chodníčky“, kterými jsme sešli zpět do Sobotína.
Mgr. Marcela Navrátilová
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Drakiáda ve školní družině

Děti ze školní družiny přivítaly podzim Drakiádou. Počasí přálo a tak bylo možné vyzkoušet ručně vyrobené
draky.
Jitka Ničová

Beseda s hasičem a zdravotnickým
záchranářem
V úterý 18. září 2018 zavítal do naší školy proškolený
pracovník, člen posádky zdravotnické záchranné služby. Názorně dětem předvedl, jak je třeba postupovat
při záchraně lidského života. Při praktických ukázkách
si děti mohly vše potřebné vyzkoušet na figuríně. Také

samy děti posloužily jako figuranti v různých situacích.
Zodpověděl i různé dotazy. Děti se tak dozvěděly, že
o životě a smrti často rozhoduje pouhých pět minut.
Správně provedené jednoduché výkony laické první
pomoci v mnoha případech mohou smrti zabránit.
V další hodině se děti seznámily s prací profesionálních
hasičů, protože si s nimi přišel o své práci popovídat člen
profesionálního hasičského sboru za Šumperka. Hovořil
s dětmi hlavně o prevenci vzniku požárů a také popisoval, jakým způsobem hasit
již vzniklý menší požár,
např. doma nebo při opékání na zahradě. Věnoval se
dodržování bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Děti měly možnost
si prohlédnout a dokonce
vyzkoušet ochranné oblečení pro hasiče a prohlédly
si speciální pomůcky.
Program to byl sice krátký,
ale velmi poučný. Názornými ukázkami resuscitace a radami nás ujistili, že i dítě může být tím, kdo
v kritické chvíli zachrání lidský život.
Mgr. Jana Mertová

Spolek rodičů Údolí Desné (SRÚD) informuje
Drakiáda
Dne 30. září 2018 se rekreační centrum Losinka stalo
dračím doupětem, pořádali jsme tam totiž Drakiádu.
Vyrobit a pustit létajícího draka si s námi přišlo téměř
70 dětí. Každý od nás dostal bílého draka, kterého bylo
nejprve potřeba rozveselit barvičkami, a potom poskládat. Děti se opravdu snažily, byly velmi kreativní
a šikovné. Počasí k nám bylo taktéž přívětivé, ohřívaly
nás sluneční paprsky a draci se zdatně vznášeli na křídlech vánku. Pro zúčastněné byl odměnou nejen samotný drak, kterého si mohli odnést domů, ale také sladká
odměna, nápoj a kuřecí řízeček. Pro nás pořadatele byl
odměnou dětský smích a radost.

Děkujeme, že jste s námi
strávili krásný den.
Za výpomoc a asistenci děkuji Lence Píchové, Klárce Matějčkové a Jaroslavě
Němcové.
Velký dík také patří pánům z Raposu za přivezení
a zprovoznění nafukovacího
skákacího hradu.
Veronika Sáblíková,
předsedkyně spolku
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Drakiáda na svazkové škole, více
fotografií na www.srud.cz

Turistický výlet na Rabštejn
V neděli 14. října 2018 byl ten správný den na další díl
ze série našich turistických výletů s dětmi. Tentokrát
jsme si vybrali pohodovou trasu. Ráno jsme vyjeli autobusem k motorestu Skřítek a odtud se naše 28hlavá
skupinka vydala po modré turistické značce, která nás
zavedla až na Rabštejn. Tam se zrovna konala horolezecká akce s názvem Ráblfest 2018 a bylo tam celkem rušno. Děti měly možnost si vyzkoušet Slack line
nebo-li chození po popruhu upevněném mezi stromy,
což jim zpestřilo odpočinek před další cestou. Po dostatečném nasycení čerstvým vzduchem jsme se vydali

na druhou část naší výpravy, a to směrem domů po žluté turistické značce, která vedla až k rozcestí Hvězda.
Z Hvězdy jsme se vrátili na modrou značku a ta nás
dovedla až k Rybářské baště v Rudolticích, kde jsme
počkali na autobus. Děti toho ale měly zřejmě málo
a tak ještě hodinu testovaly nové workoutové hřiště,
které vyrostlo u fotbalového hřiště v Rapotíně.
Letošní podzim je krásný a slunečný a les je vymalovaný zářivými barvami. Tento výlet byl obzvláště vydařený.
Těšíme se na další, který plánujeme na 10. 11. 2018.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku
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farnost sobotín
Rozloučení s prázdninami
V sobotu 6. října 2018 se konalo na faře definitivní
loučení s prázdninami. Z technických důvodů až v říjnu, ale protože bylo pěkné počasí, myslím, že si to děti
užily. Sešli jsme se už ve 14 hodin, abychom nezatměli. Zúčastnilo se 18 dětí.
Nejprve se děti rozdělily do družstev a malovaly si
vlajky. Stožár, který zůstal po prázdninových táborech,
mě inspiroval k tomu, abychom si vyrobili vlastní
vlajku. Tohoto úkolu se ochotně ujaly maminky Eva

Soutěžní družstva

Děti se zájmem plnily uložené úkoly
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Kočandrlová a Hanka Pospíchalová. Soutěže začaly
slavnostním nástupem, kdy družstva s vlajkami napochodovala ke stožáru na hřišti. Byla vztyčena vlajka
a zahájeny soutěže, které letos byly oproti loňským
sportovním odlišné. Na osmi stanovištích soutěžily
o nejrovnější zatlučení hřebíků, po proběhnutí překážkové dráhy musely ještě roztřesené navléct nit do jehly,
chytaly „kovboje“ do lasa – rozuměj lahev plnou vody.
V nejhornějším patře fary na ně čekala hned tři stanoviště. Přebírání čočky a hrachu, nošení míčku na knize
do schodů a hod zatoulaných kačenek přes hlavu do
rybníka (umyvadla).
V jídelně fary byla házecí soutěž. Aby měly čím házet
do připravených otvorů, musely si starší děti ještě vyrobit vlaštovku. Malé házely míčky.
Pod střechou naproti ohništi na ně čekalo poslední stanoviště a to provést bramboru do cíle úzkou namalo-

vanou dráhou. K pohánění jim sloužila tužka, rukou se
nesměly dotknout.
Po ukončení soutěží ty rychlejší si mohly vyzkoušet,
jak udrží balanc na speciálním míči, zkoušely své provazolezecké schopnosti na napnutém laně, mohly se
poprat s rovnováhou na chůdách. Mezitím už hořel
oheň a vše se připravovalo k opékání. Jako svačinku
měly děti koláčky a buchtu od paní starostky, která nás
přišla povzbudit. Potom, co si děti nasytily bříška, bylo
slavnostní vyhodnocení soutěží. Děti dostaly medaile,
diplomy a dárkové balíčky, ve kterých objevily zvláštní hmotu – sliz. Okamžitě se na ni „vrhly“ a už ji tvarovaly ve svých rukou a dělaly z ní roztodivné tvary.
Místo večerníčku dostaly děti, co přespaly, luštěnku
v Morseově abecedě. Tradiční kakao a koblížky ke snídani ukončily tuto, myslím, že zdařilou akci pro děti.
Dana Ponížilová, Spolek pro děti a mládež - SOL

Sport
Hvězdná mládež z TJ Omega
Sobotín
TJ Omega Sobotín patří již více než dvacet let

mezi aktivní a úspěšné organizace na poli jezdeckého
sportu. Systematická příprava přináší své ovoce a přes
řadu překážek se hvězdám spolku daří získávat spoustu
umístění a dosahovat i na mety nejvyšší.
První sezonou, kdy mají licenci, si letos prošly začínající jezdkyně Karolínka Havlíčková (9let) a Kristýnka
Stančíková (14let). Během jednoho roku dokázaly dokončit několik závodů s pěknými výsledky. Nejmladší
a velmi talentované člence naší stáje Karolínce se nejlépe dařilo s pony valachem Tonym. Mezi benjamínky
na Oblastním mistrovství v Nových Zámkách ve velmi
početné konkurenci obsadili 5. příčku a v Litomyšli
dokonce s přehledem zvítězili. Kája také skvěle bodovala v drezuře. S pony klisničkou Simonou vyhrála.
v Sobotovicích a na Oblastním mistrovství v Nových
Zámkách vybojovala bronz.

Radost z vítězné jízdy Elišky Juříkové s Likorou. Foto Zenon Kisza

Bronzová Karolína Havlíčková se Simonou. Foto Radka Havlíčková

Kristýnka se svojí klisnou Neapol zaznamenala raketový růst výkonnosti. Na jaře začínaly na
úrovni ZM (90 cm).V letních měsících zvítězily v několika soutěžích úrovně Z (100 cm) a ZL
(110 cm) a dokonce se jim první licencovanou sezonu podařilo splnit kvalifikaci v kategorii družstev na Mistrovství ČR dětí a juniorů do Martinic. Obě mistrovská kola absolvovaly bez chyb,
ale bohužel neposlušnost koně jiné členky družstva znamenala konec jejich nadějím umístit se na
Mistrovství ČR. Podzim této velmi šikovné dvojici přinesl nejen úspěšné překonání parkuru L*
(115 cm), ale také bronzovou medaili z oblastního
mistrovství v parkurovém skákání, které proběhlo
v Nových Zámkách u Litovle. Celkově se Kristýnce
Stančíkové s Neapol v roce 2018 velmi dařilo a věříme, že v tomto úspěšném duchu budou pokračovat
i v sezónách následujících.
Ani další mladí členové naší stáje nezaháleli. Bojovali
na parkurových kolbištích i v drezurních obdélnících.
Nadějná juniorka Lucie Komárková usilovně pra-
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covala na rozvíjení drezurních schopností své klisny
Quira H, se kterou dokázala zvítězit v drezurní úloze
stupně L v Háji u Třeštiny. Její další působení v sezoně
směřovalo na drezurní Oblastním mistrovství v Nových Zámkách, kde v kvalitní konkurenci dokázala získat třetí a čtvrté místo. Dvojice na svém výkonnostním
žebříčku nestoupala jenom v drezůře, ale povedlo se
jim dosáhnout výrazného zlepšeníi v parkurovém skákání. Lucie s Quirou H poprvé zdolala parkur o výšce
120 cm. Lucie má po této sezóně obrovskou motivaci
pro práci se svými koňmi, a tak se v budoucnu určitě
můžeme těšit na její další pokroky.
Nejvýrazněji dřinu v koňském sedle zúročila Eliška
Juříková, která věkem patří ještě mezi děti, ale svými jezdeckými výkony by se mohla rovnat i se starší
mládeží. Na počátku sezóny jezdila valacha Démanta, se kterým vzorně splnila kvalifikaci na Mistrovství
ČR v Martinicích. Démantovi se v Martinicích bohužel
nelíbilo, a i přes Eliščino obrovské úsilí se rozhodl, že
překážky místního závodiště jsou pro něj nepřekonatelné. Z toho důvodu nejen naše děvčata, ale i další členka družstva ze stáje Zwinger odjížděly z MČR velmi
zklamané. Zvířata však nejsou stroje a někdy musíme
počítat i s jejich svéhlavostí. Eliška začala v půlce sezony opět jezdit stálici TJ Omega klisnu Likoru, která
se vrátila po uhynutí svého potomka do sportu. Eliška
s Likorou si vlastně navzájem pomohly zapomenout
na nepříjemné události, které se jim staly.Vyjely spolu

na závody a podařilo se jim zazářit a hvězdně zvítězit mezi dospělými ve společném prvním L*parkuru
(115 cm).
V závěru sezóny Elis opět osedlala Démanta. Na Oblastních mistrovstvích v Nových Zámkách se již ukázal
v lepším světle a Elišku poslouchal, jak hodinky. Po
dvou bezchybných kolech v parkuru jednotlivců přesvědčivě zvítězili a o dva týdny později na Oblastním
mistrovství v drezuře vybojovali stříbrnou medaili.
Za zmínku stojí naše rodící se hvězdy Hanička Popelková, Anička Stančíková, Simonka Vaňatková, Aneta
Zálešáková, Miriam Zálešáková a Karolína Tilcerová,
které soutěží zatím na poli hobby jezdců a pomalými kroky míří ke složení jezdecké licence. Nejmladší
hvězdičky se připravují v naší jezdecké školce. Všichni malí členové postupným zlepšováním kondice a získáváním jezdeckých dovedností jednou možná také zazáří v jezdeckém sportu a získají nějaké ty cenné kovy.
Žádný z úspěchů TJ Omegy Sobotín by se neuskutečnil
bez našich příznivců a sponzorů. Nikdy bychom
nedosáhli současné kvality a úrovně. Nemalými
prostředky nás podporuje obec Sobotín, Olomoucký
kraj, Interagencie a.s., Rybářská bašta Rudoltice, Kamir, Spillers, rodiče a prarodiče našich nejmladších
členů a další spřízněné duše. Velmi děkujeme za tuto
podporu a těšíme se na spolupráci i v budoucnu.
Za TJ Omega Sobotín z. s.
Mgr. Martina Chlandová

Zlatá Eliška a stříbrná Kristýnka. Foto Horák
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Svatováclavská cena 2018
V pátek 28. září 2018 proběhla již tradiční Svatováclavská cena, kterou v hojném počtu navštívilo
mnoho diváků a příslušníků zvířecí říše. Ti, kteří nevydrží hodiny koukat na koňské mazlíčky, jak běhají dokola přes překážky, v žádném případě nebyli ochuzeni
o zábavu.V dopoledních hodinách organizátoři připravili bohatý doprovodný program parkurového skákání.
Jako první přišli na řadu ti nejmenší a závodili v disciplíně zvané HOBBYHORSING. V této soutěži zazářila Klaudie Zálešáková. Klaudinka měla z výhry neskutečnost radost a všem divákům ji předvedla v čestném
kole, kde za bouřlivého potlesku oběhla úplně celou
jízdárnu. Po závodění dětí následoval parkur s hafany,
na který se každoročně všichni těšíme. Výhru si odvezla do Šumperka Pavlína Zahradníková, která se se svými mazlíčky věnuje agility. Na druhém místě, skončila
pravidelná účastnice Betty, která po ukončení závodu

Nejkrásnější maska Večernice (Ester Zálešáková s maminkou). Foto Martin
Maryška

Vítání hřebečka Limonita. Foto Gabriela Škardová

předvedla skok mohutnosti a přeskočila nejvyšší překážku celého dne o výšce 130 cm. Ke Svatováclavské
ceně neodmyslitelně patří masky. V defilé masek se
objevily masky jako čarodějnice, víla, pirát, princezna,
a dokonce nás navštívil i jednorožec.
Všechny masky se zúčastnily maškarní jízdy, kterou
bezkonkurenčně vyhrála Kristýna Stančíková, asi ta
zázračná síla víly a jednorožce. Po celou dobu maškarní jízdy probíhalo hlasování diváků o nejlepší masku
dne. Nejvíce bodů získala Esterka Zálešákové, která se
na koni proháněla jako Večernice. Dříve, než se začalo
závodit v tradičním parkuru, MVDr. Kateřina Stančíková a členové TJ Omega Sobotín přivítali hřebečka
Limonita v doprovodu jeho opatrovnice Delly, do naší
koňské rodiny.
Následující čtyři skokové soutěže umožnily vyniknout
nejlepším jezdcům i koním. Parkur do 45 cm ovládla
Natálie Žižková – Rapa, Stáj Hraběšice. V parkuru do
75 cm zvítězila Lucie Komárková – Sešlost, TJ Omega Sobotín. V parkuru
do 95 cm prvenství
získala Kristýna Stančíková – Neapol, TJ
Omega Sobotín a ze závěrečného parkuru do
110 cm si první místo
odnesla Markéta Chlandová – Démant 1,
TJ Omega Sobotín.
Děkujeme všem, kteří
se zúčastnili a užili si
s námi tento krásný
slunný den plný radosti, adrenalinu a nervozity, která neodmyslitelně patří do života
každého malého závodníka.
Bc. Markéta
Chlandová

Nejlepší děvčata v soutěži hobbyhorsingu. Foto Martin Maryška
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HOBBYHORSING

PARKUR do 75 cm
1. Lucie Komárková – Sešlost 1, TJ Omega Sobotín
2. Kristýna Stančíková – Vichi´sColt, TJ Omega
Sobotín
3. Hana Popelková – Likora, TJ Omega Sobotín

HAFANI
1. Pavlína Zahradníková – Ela
2. Martin Maryška – Betty
3. Aneta Zálešáková – Lucky

PARKUR do 95 cm
1. Kristýna Stančíková – Neapol, TJ Omega Sobotín
2. Markéta Chlandová – Démant 1, TJ Omega Sobotín
3. Lucie Komárková – Sešlost 1, TJ Omega Sobotín

Výsledky Svatováclavské ceny
1. Klaudie Zálešáková – TJ Omega Sobotín
2. Anna Stančíková – TJ Omega Sobotín
3. Lucie Vaňatková – TJ Omega Sobotín

MAŠKARNÍ JÍZDA
1. Kristýna Stančíková – TJ Omega Sobotín
2. Natálie Zimmermanová – TJ Omega Sobotín
3. Veronika Machusová – TJ Omega Sobotín
PARKUR do 45 cm
1. Natálie Žižková – Rapa, Stáj Hraběšice
2. Anna Stančíková–Vichi´sColt, TJ Omega Sobotín
3. Miriam Zálešáková –Osi, TJ Omega Sobotín

PARKUR do 110 cm
1. Markéta Chlandová – Démant 1, TJ Omega Sobotín
2. Eliška Juříková – Likora, TJ Omega Sobotín
3. Antonín Vrtek – Napoleon, Jezdecký spolek při SS

Poděkování
Děkuji touto cestou paní Miroslavě Vlčkové při zřízení nájezdové rampy, kterou jsem nutně potřeboval.
Za celou rodinu děkuje Luboš Polanský, Sobotín

Společenská kronika
Blahopřání

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2018 se dožívá
95 let maminka, babička, prababička paní Lubomíra Štipčáková.
Hodně zdraví jí do dalších let tímto přejí syn Petr a dcera Zdena se
svými rodinami.

Stále vzpomínáme na rodiče Marii a Josefa Polanských z Rudoltic.
Vzpomíná syn Luboš s rodinou a sestra Marie
s přítelem.

Vzpomínka
Pryč jsou chvíle nádherné,
ztichlo srdce Tvé věrné,
všechno bylo jako krásný sen
a na Tebe zbyla vzpomínka jen.
Dne 14. 9. 2018 by se dožil
pan Alois Kolínek 100 let.
Vzpomínají synové Zdeněk
a Jaroslav s rodinami.

Vzpomínka
Letos jsme si připomenuli 11 let, kdy nás
navždy opustil pan Antonín Bartošík
a 5 let, kdy nás opustila
paní Božena Bartošíková.
Stále vzpomíná rodina
a rodina Hrubých.

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

Bartošíků
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Koutek pro děti – předposlední strana

Koutek pro děti

Milé děti,
léto už nám zamávalo a máme tu krásný barevný podzim.
Od léta už sklízíme zralé ovoce a zeleninu, jestlipak je všechny znáte?

Abychom si to vyzkoušeli, máme tu pro tebe pěknou osmisměrku. Když v řádcích, sloupcích a
úhlopříčkách vyškrtáš názvy všech druhů zeleniny z obrázku vedle, zůstane Ti ještě hodně
písmenek. A z nich se dá poskládat další název zeleniny. Další druh zeleniny objevíš tak, že
zleva doprava odshora dolů spočítáš nevyškrtaná písmena a zapíšeš si 2., 5., 8., 14., 17., 22. a
26. písmeno.
Pokud osmisměrku vyluštíš, přines nám řešení na podatelnuObecního úřadu Sobotín a možná
budeš mezi třemi vylosovanými výherci.

Najdi 10 rozdílů
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Z historie Rudoltic u Sobotína
Pohlednice, které otiskujeme, patří do Rudoltic. Zachycují různá místa a v různém časovém odstupu. Vesnice na
počátku 20. století zde žila plnohodnotným životem. Ve 108 domech zde žilo 831 obyvatel. Lidé našli práci nejenom v lese a na polích, ale práci nalezli na zemědělském velkostatku. Rovněž Müllerova tkalcovna zde od roku
1851 poskytovala tolik žádanou práci a dvě pily (1935). V obci bychom nalezli poštu (1851), hasiče (1899), školu
a moderně vybavený hostinec, který se stal chloubou širokého okolí. Dva obchody poskytovaly dostatečný sortiment potravinářského zboží, včetně drogistických a železářských produktů. Současní obyvatelé bydlí v 57 domech
a k 1. 1. 2018 zde bydlelo 94 občanů. Po roce 1945 byla zrušena pošta a později i obchod. O zábavu a odpočinek se
stará Rybářská bašta pana Dušana Juříka, která poskytuje občanům a turistům vybudovaný chovný rybník (1999),
kde se mohou občerstvit na rybích specialitách. Manželé Juříkovi se zasloužili o renovaci zvonice, která byla vysvěcena dne 14. 8. 2012 P. Milanem Palkovičem a jáhnem Antonínem Ponížilem.
Pozdrav z Rudoltic u Sobotína. Vpravo vidíme školu a hostinec pana
Schuberta.V dálce je vidět horní část Sobotína. Pohled byl vytištěn
v roce 1920. Byl to první pohled, který byl vydán po roce 1919.
Osobní archiv autora

Okénkový pozdrav z Rudoltic, který vydal majitel hostince pan Schubert. Zleva – taneční sál – pohled na Rudoltice – salon – pokoj – budova pohostinství (hotel). Pozdrav byl poslán kamarádovi, který sloužil
na vojně v Bihači v říjnu 1910. Osobní archiv autora

Pozdrav z Rudoltic. Rybník, který patřil k pohostinství pana Schuberta, vlevo je vidět rychta, velkostatek a pohostinství. Součástí byla
kuželna, která již neexistuje. V letech 1997 – 1999 byl rybník zprovozněn panem Dušanem Juříkem. Pohled byl zaslán z pošty
v Rudolticích v roce 1914. Osobní archiv autora

Okénkový pohled z Rudoltic. Zleva – školní budova – obchod
+ pohostinství –pohled na velkostatek + rybník a okolí Pohostinství
(tzv. rychta, obchod + pošta). Pohled vydal obchodník pan Spiller
v roce 1925. Osobní archiv autora

– 19 –

sobotín a okolí

Rudoltice v roce 1940. Hotel v Rudolticích byl střediskem řadu kulturních akcí.
V přízemí bylo pohostinství a pošta a v první, patro sloužilo pro hotelové hosty. Ve
velkém sále se konala řada kulturních akcí. Ještě kolem roku 1970 se zde konaly plesy
Osobní archiv autor

Rudoltická zvonička v roce 1936. Byla vybudován na památku občanů, kteří padli ve světové
válce v letech 1914 – 1918. Slavnostní vysvěcení
bylo provedeno 2.září 1923 Osobní archiv autora

Svobodín v roce 1935 . Chalupy, které patřily
ke Klepáčovu patřily k Sobotínu a za horizontem k Vernířovicím. Obyvatelé patřili k Farnosti Sobotín a Vernířovicím. Četnická stanice
Sobotín sloužila pro celý region, včetně Vernířovic. Osada po roce 1945 postupně zanikla, včetně typických podhorských chaloupek.
Osobní archiv autora

Skřítek (Berggeist) v roce 1905. Hostinec Na
Skřítku se stal místem, odkud turisté vycházeli
na hřebeny Jesenických hor. Kočáry ještě nenahrazovaly automobilovou dopravu. Na nádraží
Sobotín je stanoviště kočárů. Osobní archiv
autora
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