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NOVINY

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Vážení občané,
přinášíme Vám další události z obce, které se uskutečnily v měsících září a říjen 2021. V září byla opravena
I. etapa místní komunikace v Rudolticích v délce
cca 1300 m včetně vybudování srážek. Na daném úseku dojde i k výměně světel veřejného osvětlení, jejichž
technický stav s ohledem na stáří je velmi špatný. Dojde i k doplnění nových světel. Stávající světla budou
nahrazena LEDkovými, které mají menší spotřebu
el. energie.
V říjnu došlo k vysprávce výtluků na komunikaci
v části od bytovky v Rudolticích po křižovatku u hospody „U Bejka“ a na dalších místech v Sobotíně. Místní
komunikace na Klepáčově od Ztracenky byla rovněž
opravena, a to nejen výtluky, ale dva úseky byly opraveny celoplošně.

V říjnu 2021 byl opraven most u „Skoumalů“ v Rudolticích, jehož klenba byla narušena stářím mostu
a častými přívalovými dešti v posledních letech. Opravena byla klenba mostu ze spodní strany, aby nedošlo
k porušení nové vozovky.
Ze stejných důvodů byl opraven most u „Soudků“. Pravá strana mostu ve směru toku Klepáčovského potoka
byla narušena tak, že byly uvolněny betonové kvádry
tvořící základy mostu. Na fotografii je vidět opravený
břeh pod mostem.

Oprava mostu u Soudků

Oprava MK v Rudolticích

Oprava výtluků na MK v obci

Další posun ve věci zlepšení stavu mostů v obci pokračuje zpracováním projektové dokumentace pro opravu
mostu u Lipoldů, který je rovněž ve špatném technickém stavu. Oprava znamená realizaci zcela nového
mostu. Z tohoto důvodu byla v loňském roce omezena
jeho tonáž. V poslední době jsou vypisovány dotační
výzvy právě na mosty, proto je důležité mít připraven
projekt a následně stavební povolení.
Byly také zahájeny práce na projektové dokumentaci
na 1. etapu bytové zástavby za prodejnou COOP, která
bude zahrnovat 12 stavebních parcel.
Řeší se podklady pro podání žádosti o dotaci na „Komunikaci pro pěší, Štětínov“ od křižovatky u školy po
most přes řeku Mertu, směr Vernířovice. Chodník je
vyprojektován po pravé straně komunikace směrem na
Vernířovice. Na webu obce se můžete podívat do záložky „chodníky“.
V měsíci září 2021 došlo k instalaci tubusů s reflexními prvky. Jeden byl instalován na označník u křižovatky u školy a druhý u fary. Jelikož se stalo, že reflexními
prvky byla polepena autobusová zastávka a označník
u křižovatky…., došlo k demontáži tubusu a umístění
u bytovky č.p. 133 v Rudolticích. Také u fary se stal
tento prvek místem pro polepování zábradlí, hřbitovní

zdi apod. Ti, kdo toto způsobili, si zřejmě neuvědomují,
kolik za tím, aby tyto prvky obec získala, bylo práce.
Další 3 tubusy ještě obec dostane. Doufáme, že budou
sloužit účelu, kterému mají sloužit, tedy pro bezpečnost Vás občanů. Měli bychom si uvědomit, že i taková maličkost nám může pomoci být viděn ve tmě
a zvýšit naši bezpečnost.
V září 2021 proběhl Den otevřených dveří Mauzolea
rodiny Kleinů. Tuto památku navštívily stovky zájemců a na dobrovolném vstupném se vybralo 11 225,Kč. Tyto finance byly uloženy na transparentní účet na
záchranu stavby, který obnáší v současné době částku
55 655,- Kč. Tento účet je k nahlédnutí na webu obce.
Začali jsme s přípravami na zajištění akce „Rozsvícení
vánočního stromu“ spojeného s mikulášskou nadílkou.
Podařilo se nám získat dotaci na tuto akci od Skupiny
ČEZ ve výši 20 000,- Kč. Samozřejmě, že bude vše
záviset na epidemiologické situaci.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát pevné zdraví
a klidně strávené týdny do Vánoc, před kterými Vám
opět přineseme zprávy o dění v obci.
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

TERMÍN
ZASTUPITELSTVA
22. Zastupitelstvo obce Sobotín je naplánováno
na 9. listopadu 2021.
Zasedání se bude konat od 17 hodin
ve velké zasedací místnosti
Obecního úřadu Sobotín.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

INFORMACE
OBECNÍHO ÚŘADU
Výtah z usnesení z 21. veřejného
zasedání zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 7. 9. 2021
Zastupitelstvo PŘIJALO:
• schválení rozpočtového opatření č. 11/2021 ve výši
614.000,-Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 614.000,- Kč.
• schválení záměru prodeje pozemku p.č. 127/7 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 m2
v k.ú. Rudoltice u Sobotína za cenu dle znaleckého posudku.
• nemá zájem o zakoupení pozemku p.č. 40/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2 v k.ú. Sobotín.

• schválení uzavření kupní smlouvy na prodej sněhové frézy mezi prodávajícím obcí Sobotín, zastoupené
starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 54,
788 16, IČ: 00303348 a kupujícím společností DOPRAVLEN s.r.o., zastoupené jednatelem Miroslavem
Dudychou, se sídlem Žerotínova 3331, 787 01 Šumperk, za celkovou cenu 22.000,- Kč.
• schválení uzavření kupní smlouvy na prodej sanitárního kontejneru mezi prodávajícím obcí Sobotín,
zastoupené starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem
Sobotín 54, 788 16, IČ: 00303348 a kupujícím paní
H. G., bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou, za
celkovou cenu 11.200,- Kč.
• schválení uzavření kupní smlouvy na prodej sněhové
čelní radlice mezi prodávajícím obcí Sobotín, zastoupené starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín
54, 788 16, IČ: 00303348 a kupujícím společností DOPRAVLEN s.r.o., zastoupené jednatelem Miroslavem
Dudychou, se sídlem Žerotínova 3331, 787 01 Šumperk, za celkovou cenu 11.000,- Kč.
• schválení podání žádosti o zařazení akce „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně III. etapa“
do Programu záchrany architektonického dědictví na
rok 2022 z Ministerstva kultury ČR.
• schválení podání žádosti o dotaci v rámci Zvyšování
bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278,
190 00 Praha 9, IČO: 70856508 na akci „Komunikace
pro pěší, Sobotín“.
• schválení uzavření a obsahu smlouvy na podání žádosti o dotaci na akci „Komunikace pro pěší, Sobotín“
v rámci Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy
chodníků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
mezi objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovu, se sídlem Sobotín 54, 788
16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem
společností Uno Society s.r.o., zastoupené Martinem
Dukayem, MBA, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 07857942.
• schválení uzavření a obsahu smlouvy o dílo mezi Obcí
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO:
00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou
a Ing. Petrem Dolečkem, Bezručova 12, 787 01 Šumperk, IČO: 71779647 na realizaci díla „Projektová dokumentace – 1. etapa zástavby v lokalitě „Pod Čapím
Vrchem“ za celkovou cenu 285.000,- Kč bez DPH,
344.850,- Kč vč. DPH.
• schválení uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu
u Lipoldů - při sjezdu z místní komunikace č. 3c na
pozemku p.č. 1535/1 na silnici I/11 mezi objednatelem Obcí Sobotín, zastoupené Ivetou Fojtíkovou,
starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem společností
Rušar mosty, s.r.o., zastoupené Ing. Květoslavem Ru-
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šarem, jednatelem, se sídlem Majdalenky 19, 638 00
Brno, IČ: 29362393. Cena díla je 348.000,- Kč
bez DPH, tj. 421.080,- Kč vč. DPH.
• schválení podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova 2022 Olomouckého kraje na realizaci opravy
chodníku u paneláků na pozemcích p.č. 526, 527, 534,
k.ú. Sobotín.
• schválení uzavření a obsah smlouvy o dílo na realizaci
akce „Oprava chodníku p.č. 526, 527, 534, k.ú. Sobotín“
mezi Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ: 00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou
obce, jako objednatelem a společností JUTHERM s.r.o.,
Zborov 53, 789 01 Zábřeh, IČO: 06915051, zastoupenou
Radkem Juráskem, jednatelem, jako zhotovitelem, ve
výši 250.885,10 Kč bez DPH, 303.570,97 Kč vč. DPH.
• schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na
akci „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice
Sobotín“ mezi objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou
Ivetou Fojtíkovu, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem, společností JUTHERM s.r.o., zastoupenou Radkem Juráskem, jednatelem, se sídlem Zborov 53, 789 01 Zborov,
IČ: 06915051. Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení ceny
projektu o více a méně práce ve výši 82.107,42 Kč bez
DPH, 99.349,98 Kč vč. DPH dle přiloženého položkového rozpočtu více a méně prací.
• schválení rozpočtového opatření č. 12/2021 ve výši
100.000,- Kč ve výdajové části Rozpočtu obce Sobotín
2021.
§ 3639 – kom. služby a úz. rozvoj – rezerva – 100.000,- Kč
§ 5512 – požární ochrana			
+100.000,- Kč
• schválení vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 5.250,- Kč.
Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatní platy.
• souhlas s realizací akce TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní Sobotín, z.s. s názvem „Sobotín – cvičné
plochy, sportoviště modernizace“ a schvaluje finanční
spoluúčast z rozpočtu Obce Sobotín na uvedenou akci
ve výši 10 % z celkových uznatelných výdajů akce,
což činí 12.500,- Kč.
• schválení rozpočtového opatření č. 13/2021 ve výši
12.500,- Kč ve výdajové části Rozpočtu 2021.
§ 3399 – ostatní záležitosti kultury
- 12.500,- Kč
§ 3429 – ostatní zájm. činnost a rekreace + 12.500,- Kč
• schválení rozpočtového opatření č. 14/2021.
§ 2143 (cestovní ruch)			
17.000,- Kč
§ 5512 (požární ochrana – dobrovolná část)+17.000,- Kč.
• stanovení odměny v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, panu Zdeňku Tesařovi za výkon funkce člena zastupitele ve výši 1.805,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 7. 9. 2021.

Zastupitelstvo BERE NA VĚDOMÍ:
• Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín, konaného dne 15. 6. 2021.
• rezignaci předsedy kontrolního výboru pana
Bc. Kamila Talpy.
• vyřazovací protokol č. 1/2021 včetně přílohy.
• zhodnocení plnění Aktualizace č. 3 Plánu rozvoje
obce Sobotín v roce 2019 - 2022 ke dni 7. 9. 2021.
• informace o zprávě lesa k 31. 8. 2021.
• rozpočtové opatření č. 10/2021.
• projednání celoročního hospodaření Svazku obcí
údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí
Desné za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření SOÚD za rok 2020.
• Informace starostky.

Zastupitelstvo NEPŘIJALO:
• zařazení bodu 18 g) kauza – kácení líp do programu
jednání.
• zařazení bodu Obecně závazná vyhláška – místní poplatek z pobytu do programu jednání.
• uložení paní starostce, Ivetě Fojtíkové, ověřit patovou
situaci funkčnosti kontrolního výboru u odboru Dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Termín do dalšího
ZO.
• zpracování znaleckého posudku na cenu obvyklou
pozemku p.č. 1458/9 a 1458/7, oba v k.ú. Sobotín. Návrh směny bude znovu projednán po předložení znaleckého posudku.

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v obci
Sobotín
Sobotín okrsek č. 1 - volební účast: 60,36%
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název
strany

platné %
hlasy

1. Strana zelených

4

0,79

2. Švýcarská demokracie

1

0,19

3. VOLNÝ blok

9

1,79

4. Svoboda a přímá demokracie (SPD)

55

10,97

5. Česká strana sociálně demokratická

21

4,19

7. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

1

0,19

8. Trikolora Svobodní Soukromníci

15

2,99

9. Aliance pro budoucnost

1

0,19

10. Hnutí Prameny

3

0,59

12. PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty

38

7,58

13. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

93

18,56

17. PIRÁTI a STAROSTOVÉ

62

12,37

18. Komunistická strana Čech a Moravy

15

2,99

20. ANO 2011

173

34,53

21. Otevřeme Česko normálnímu životu

1

0,19

22. Moravané

9

1,79

Sobotín okrsek č. 2 - volební účast: 68,97%
název
strany

platné
hlasy

Občané mají možnost vybrat si způsob úhrady:
• bankovním převodem – prosím o zadání variabilního
symbolu, který byl uveden na poukázce rozeslané v červnu 2021, v opačném případě není možné původce platby
dohledat
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• platební kartou na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• poštovní poukázkou, která byla rozeslána v průběhu měsíce června 2021
Žádáme občany, aby dodržovali termín splatnosti, vyhnou se tak právním krokům, které jsou oboustranně
nepříjemné.

%

3. VOLNÝ blok

2

3,33

4. Svoboda a přímá demokracie (SPD)

14

23,33

5. Česká strana sociálně demokratická

3

5,00

8. Trikolora Svobodní Soukromníci

2

3,33

12. PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta
Šlachty

2

3,33

13. SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

16

26,66

17. PIRÁTI a STAROSTOVÉ

4

6,66

18. Komunistická strana Čech a Moravy

1

1,66

20. ANO 2011

16

26,66

Hotovostní platby na OÚ Sobotín

8.00 – 11.00

Poslední hotovostní platby v roce 2021 se budou
přijímat na pokladně Obecního úřadu Sobotín dne
28. 12. 2021 do 15 hodin. Další dny v tomto roce bude
možné platby přijímat pouze bezhotovostně. V roce
2022 bude pokladna opět otevřena v běžných úředních
hodinách.

12.00 – 17.00
ZAVŘENO

Hrobová místa – ohlašovací
povinnost

8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

Chtěli bychom nájemcům hrobových a urnových míst
připomenout, aby dodržovali OHLAŠOVACÍ POVINNOST, kdy je nutné ohlásit předem každé otevření urnového nebo hrobového místa na Obecním
úřadě v Sobotíně a vždy předložit příslušné dokumenty (viz Řád veřejného pohřebiště). Otevřít hrob
na pohřebišti nebo ukládat do nich lidské pozůstatky
je oprávněn provádět pouze provozovatel pohřebiště
(obec Sobotín) nebo pohřební služba, a to na základě
smlouvy s vypravitelem pohřbu. Stejně tak zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti pouze
se souhlasem provozovatele pohřebiště, je tedy nutné
předem tento záměr ohlásit na Obecním úřadě v Sobotíně – kancelář podatelny.

Otevírací doba Obecního úřadu
Sobotín mezi vánočními svátky
PONDĚLÍ

20. 12. 2021

ÚTERÝ

21. 12. 2021

STŘEDA

22. 12. 2021

ČTVRTEK
PÁTEK

23. 12. 2021
24. 12. 2021

PONDĚLÍ

27. 12. 2021

ÚTERÝ

28. 12. 2021

STŘEDA

29. 12. 2021

ČTVRTEK
PÁTEK

30. 12. 2021
31. 12. 2021

PONDĚLÍ

03. 01. 2022

ZAVŘENO
ZAVŘENO
8.00 – 11.00
12.00 – 15.00
8.00 – 11.00
12.00 – 15.00
8.00 – 11.00
12.00 – 15.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8.00 – 11.00
12.00 – 17.00

Den otevřených dveří Mauzolea
rodiny Kleinů v Sobotíně navštívily
stovky lidí

Otevírací doba místní knihovny
Sobotín mezi vánočními svátky
PONDĚLÍ

20. 12. 2021

15.00 – 18.00

ČTVRTEK

23. 12. 2021

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

27. 12. 2021

ZAVŘENO

ČTVRTEK

30. 12. 2021

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

03. 01. 2022

15.00 – 18.00

ČTVRTEK

06. 01. 2021

15.00 – 18.00

Dne 11. září 2021 proběhl Den otevřených dveří kulturní památky Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně.
Na památku se přišly podívat stovky lidí. Na dobro-

Místní poplatek za komunální
odpad a za psy - rok 2021
Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku
za svoz komunálního odpadu a za psy je 31. 12. 2021.

Den otevřených dveří Mauzolea, 11. 9. 2021
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volném vstupném bylo vybráno 11 225,- Kč. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich zájem a za finanční
částku, která se díky nim vybrala. Tato částka byla
vložena na transparentní účet, který je zřízen za účelem záchrany této památky. Pro ty, kteří by chtěli ještě
přispět jakoukoliv částkou, je možné poslat peníze na
číslo transparentního účtu: 4200173211/6800.
Děkujeme všem za jejich přízeň směřující k opravě
této překrásné stavby. Příští rok se na Vás opět budeme těšit.

Zájezd seniorů 2021

Společná fotografie ze zájezdu seniorů

Dne 16. 9. 2021 se uskutečnil zájezd seniorů. Plánovaná trasa zájezdu byla: Náchod – zámek, Kudowa
zdrój – lázně a tržnice. V náchodském zámku jsme
absolvovali základní okruh, který je turistům nabízen.
Tento zámek patřil od 17. století rodu Piccolominiů
a byl založen ve 13. století. Dále ještě byla možnost
prohlídky medvědária a zámeckého parku.
Odtud jsme se pro velký zájem účastníků zájezdu přesunuli na tržnici do polské Kudowé. Přesto, že některé stánky nefungovaly, vynahradil to snadný průchod
mezi jednotlivými prodejci. Při rozhovoru s prodejci
nám potvrdili, že návštěvnost tržnice je o více než 50%
nižší.
Po nákupech jsme odjeli na jídlo do restaurace u Barešů, kde jsme byli v domluvenou hodinu očekáváni
a rychle obslouženi. Mile nás překvapily velké talíře
s kvalitním domácím jídlem.
A pak už následovala cesta domů s malou přestávkou
na Kocandě.
Děkuji všem účastníkům zájezdu za vstřícné chování.
Za kulturní komisi Jaromíra Bartošová

Vítání občánků (zleva: Sebastián Suta, Maxmilián Tomala, Anna Káňová)

Vítání občánků (zleva: Barbora Laštuvičková, Bennet Miklas, Eliška Halenková, Vojtěch Zadina, Izabela Paterová)

Beruška s paní učitelkou Petrou Ondráčkovou a s paní
učitelkou Lenkou Šubrtovou, kterým patří naše velké
poděkování. Jak je již zvykem, zástupci obce věnovali
dětem finanční dar, polštářek s osuškou a bryndáčkem
s nápisem „Občánek Sobotína“, pamětní list a maminkám pěknou kytičku.
Do pamětní knihy byli zapsáni tito občánci: Eliška Halenková, Anna Káňová, Barbora Laštuvičková, Bennet
Miklas, Jasmína Minaroková, Izabela Paterová, Matyáš Strnad, Sebastián Suta, Maxmilián Tomala a Vojtěch Zadina.
Dětem i rodičům přejeme pevné zdraví, spokojenost,
lásku a samou radost.

Setkání seniorů při hudbě a víně

Vítání občánků
Dne 23. září 2021 se v zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín uskutečnilo slavnostní vítání našich
nejmenších občánků, narozených v uplynulém roce.
Pozváno bylo celkem 10 novorozených děťátek společně se svými rodiči. Slavnostnímu aktu byli přítomni
Iveta Fojtíková – starostka obce, dále Renata Nosálová
a Marie Popelková za sociální a bytovou komisi. Krásné vystoupení nám předvedly děti z mateřské školy

Posezení se seniory, 17. 10.2021

V neděli 17. října 2021 se sešli senioři v restauraci
Josef na každoročním posezení. Krátkým projevem
starostka přivítala na 50 seniorů z naší obce. Všechny
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přítomné seniory seznámila s odpoledním programem
a pozvala na akce, které se uskuteční do konce roku
2021. Všichni se dobře bavili nejenom při víně, ale
také při tanci a poslechu hudby RETRO pana Vladimíra Valihracha. Senioři si rovněž pochutnali na chutném řízku s bramborovým salátem. V závěru setkání
poděkovala paní starostka panu Stanislavu Moťkovi za
organizaci dopravy a pracovníkům restaurace Josef za
vstřícnost, chutné občerstvení a rychlou obsluhu.

Posypový materiál
Z důvodu zajištění větší bezpečnosti silničního provozu na místních komunikacích byla u křižovatky u „Bílého domu“ instalována nádoba s posypovým materiálem obohaceným solí.

SBĚR ŠATSTVA 2021
Pokud si chcete udělat pořádek před Vánocemi a zároveň pomoci druhým, můžete přispět do sbírky šatstva,
viz plakátek.

Obec Sobotín ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Sobotín pořádá

SBĚR STARÉHO ŠATSTVA
Sběr proběhne v sobotu 30. října 2021 od 9 hodin
Staré a nepotřebné šatstvo dejte do zavázaných igelitových pytlů a uložte u cesty.

Posypový materiál u „Bílého domu“

Údržba komunikací v zimním
období

Věnovat můžete veškeré ošacení, boty, pásky, povlečení, tašky, batohy, deky…
Celá sbírka bude předána Armádě spásy v Šumperku.
Děkujeme

Rozsvícení vánočního
stromu a mikulášská
nadílka 2021
Obec Sobotín bude pořádat tradiční Rozsvícení vánočního stromu v Sobotíně
spojené s mikulášskou nadílkou. Akce
se uskuteční v pátek 3. prosince 2021
od 16 hodin na prostranství před školou
a Obecním úřadem v Sobotíně (Sobotín 54). Občerstvení zajištěno. Hlavním
partnerem akce je Skupina ČEZ. Bližší
informace upřesníme na plakátu ve vývěskách, na webu a obecním Facebooku
v předstihu i s ohledem na vývoj epidemiologické situace Covid-19.
Těšíme se na vás.

Z důvodu údržby komunikací a odhrnování sněhu
žádáme občany, aby neparkovali vozidla na místních
komunikacích a nevyváželi od svých domů sníh na
obecní komunikace. Ztěžují tak práci zaměstnancům
obecního úřadu, kteří vykonávají zimní údržbu. Děkujeme

Vršky pro Natálku
Obec Sobotín obdržela informační leták (viz strana 19),
kde může každý pomoci sběrem vršků od PET lahví
malé Natálce, která trpí centrálním hypotonickým syndromem (ochabování svalstva). Ti, kteří by se chtěli
podílet na pomoci pro Natálku, mohou donést vršky
od PET lahví na Obecní úřad Sobotín, do kanceláře
podatelny. Děkujeme za snahu pomoci dobré věci.

SOBOTÍNSKÁ HISTORIE
Správní komise obce Sobotín
v letech 1945–1946
V letech 1945-1946 byli několikrát vyměněni komisaři, kteří pracovali v Sobotíně. Důvodem nebyla jen
politická příslušnost jednotlivých komisařů, ale především neschopnost při řízení obce.
Komisař Karel Drlík (KSČ) byl z funkce odvolán na
pokyn předsedy Okresní správní komise Šumperk Antonína Novotného (sociální demokrat). Rovněž další
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komisař, Dr. Jan Pehal (KSČ) ze Šumperka, byl odvolán a byl pověřen prací v nemocenské pojišťovně
v Šumperku. Dalším komisařem se stal Rudolf Hulík
(sociální demokrat) z Nového Malína, který měl velkou podporu od předsedy Okresní správní komise.
Stížnost občanů na práci komisaře vedly ke stížnostem
na OSK Šumperk k jeho odvolání. Novým komisařem
byl jmenován Bedřich Grézl (KSČ) ze Sobotína. Bylo
dohodnuto, že mandát mu vyprší do zahájení voleb
v květnu 1946, kdy bude zvolen nový předseda MNV
Sobotín.
Přehled jmen jednotlivých komisařů:
Jaroslav Šimek (neschválený předsedou OSK Šumperk)
Karel Drlík (úředník ČSD Sobotín) – 18. 5. 1945–
19.10.1945
Dr. Jan Pehal (lékař) – 19. 10. 1945 – 31. 12. 1945
Rudolf Hulík (úředník) – 1. 1. 1946 – 1. 3. 1946
Bedřich Grézl (obchodník) – 1. 3. 1946 – 24. 5. 1946
Předsedové MNV (po volbách):
Josef Lorenc (strojírenské družstvo) – 24. 5. 1946 –
18. 10. 1946
Vojtěch Jurčík (rolník) - 18. 10. 1946–27. 3. 1947
Jaroslav Vojtek (řídicí učitel) – 27. 3. 1947–1. 7. 1949)
Zaměstnanci správní komise Sobotín – Petrov:
Borovičková Marie, Tesárková Marie, Schinzel Jan,
Hanák Vladimír, Hanák Karel, Michálek Josef, Zelený
Josef, Duroňová Štěpánka, Keprt Jaroslav, Kostka Stanislav, Šmakalová Lotha a Potěšilová Marie jako stálí
zaměstnanci.

Parlamentní volby v květnu 1948
Československá republika se chystá na parlamentní
volby, které se uskuteční dne 30. května 1948. Rovněž občané Sobotína se připravují na komunální
volby, kde budou vybírat první poslance z Jednotné
kandidátky Národní fronty. Do Národního shromáždění bude zvoleno 300 poslanců z Jednotné kandidátky Národní fronty. Agitační dvojice obcházejí
jednotlivé voliče s pozvánkami a vysvětlují postup
při volbě. Volba se uskuteční v místní škole. O parlamentní volby byl mimořádný zájem. Místní truhlář
pan František Hanzlík zhotovil velkou volební urnu.
Pamětnici vyprávějí, že tato volební urna byla zcela
zaplněna. Při sčítání hlasů se objevují rovněž tzv.
„bílé“ volební lístky, Poslanci byli zvoleni z těchto
stran: KSČ, KSS, Československa strana demokratická, Československá strana socialistická, Československá strana lidová, Strana Slovenskej obrody
a Strana slobody.
Komunální volby se uskutečnily rovněž dne 30. 5. 1948
a bylo zvoleno 25 poslanců + 5 náhradníků. Na prvním zasedání byl zvolen předsedou MNV Sobotín
Vojtek Jaroslav.
Předsedou zemědělské komise byl zvolen pan Vincenec Dorňák.
Předsedou rolnické komise je zvolen Jan Martinec.

Kulturní komise: Bedřich Grézl
Knihovní rada: Jan Piterák
Bezpečnostní komise: František Mráček
Bytová komise: Hynek Fojtík
Hospodářská komise: Vojtěch Jurčík
Živnostenská a zásobovací komise: Bedřich Grézl
Sociální komise: Bohumila Vincourková
Finanční komise: Alois Procházka
Stavební a plánovací komise: Alois Sinčák
Chovatelská komise: Josef Křivák
V každé komisi byli ještě zvoleni náhradníci, vždy
po jednom z jednotlivých zvolených stran.
Po nastoupení Jaroslava Vojtka do funkce předsedy
MNV Sobotín dochází ke změnám u zaměstnanců.
Z funkce tajemníka odchází Rudolf Pezl a je propuštěn také Hynek Fojtík, jako placený funkcionář,
bytový referent a skladník FNO. Byl zvýšen plat Miladě Konečné částečně zaměstnané jako administrativní pracovnice.

Národní správa závodu Velamos
Sobotín
Národním správcem závodu Velamos se stal v květnu 1945 Rudolf Bezděk, který pracoval od roku
1931 v Sobotíně a v Rejhoticích jako brusič. V roce
1938 přechází do závodu v Rejhoticích, kde pracoval jako elektrikář na údržbě dílny pro výrobu volnoběžek. V květnu 1945 se vrací do Sobotína a přebírá na přání českých zaměstnanců Národní správu
nad závodem Velamos. Největším problémem byl
nedostatek kvalifikovaných dělníků. Němečtí odborníci byli postupně odsunuti. Bylo štěstím, že během
války zde zůstali čeští dělníci, kteří se po válce stali základem nového závodu Velamos. Během roku
1946 se situace zlepšuje. Velkým přínosem byl příchod nových rodin z Valašska (Bylnice a Brumova)
a z blízkého okolí (Petrov, Rapotína, Vikýřovic, ale
i z Šumperka), takže se závod Velamos dostává na
předválečnou výrobu.
Později se Velamos stává závodem podniku Zbrojovky Brno.

Pila Sobotín
Pila byla převzata do Národní správy Františkem
Kuželem, který se svým synovcem Janem Romancem připravoval pilu k provozu a současně rozprodával skladované řezivo, kde se zpracovávalo většinou dřevo z lesů bývalého majitele barona Kleina.
Ministerstvo zemědělství začátkem roku 1946 pilu
přidělilo Ředitelství státních lesů ve Vízmberku
(Loučná nad Desnou). Správcem pily Sobotín byl
jmenován zkušený odborník V. Rezek, který dříve
pracoval na Zakarpatské Ukrajině a ten ji uvedl do
stálého provozu a postaral se o zajištění stálých pracovníků, kde pracovalo celkem 12 dělníků a 3 úředníci v kanceláři.
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Lesy Sobotín
Sobotínské lesy (67,03 ha) se po konfiskaci byly většinou převzaty správou Státních lesů, kterou potvrdil
ředitelem Ing. Josefa Tábor. Pouze jejich část převzal
MNV v Sobotíně, který v obci založil „Lesní společnost“. Založením JZD byla tato společnost zrušena
a lesy byly převzaty Státní lesní správou. Při zemědělských usedlostech zůstaly jen nepatrné plochy lesů.
Zpracoval Miroslav Mikuláštík

SDH SOBOTÍN

body. Bohužel ani letos se tým mužů nevyhnul neplatným pokusům. Svůj útok nedokončili celkem čtyřikrát,
a to na Velké ceně v Bohuslavicích, Olomoucké noční
lize v Bílovicích a Třeštině a pohárové soutěži v Nově
Dědině. Sezónu muži zakončili na Hoštickém poháru
ve Velkých Hoštických, kde si v konkurenci 89 mužských týmů doběhli pro 52. místo.
Družstvo veteránů se rovněž zúčastnilo všech soutěží, zařazených do Velké ceny Holba Cupu. Se ziskem
24 bodů se umístili na celkovém 8. místě. Nejlépe se
jim vedlo na pohárové soutěži v Brníčku, odkud si odvezli první místo s časem 22,48. Ani veteránům se nepodařilo všechny své útoky dokončit, neplatný pokus
si zapsali na Velké ceně v Dolních Studénkách a Třeštině.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí nám nejen
v naší sportovní činnosti, ale i na dalších akcích, které
náš sbor pořádá. Děkujeme!
Jiří Fojtík, velitel JSDH Sobotín

JSDH SOBOTÍN
Jednotka vyjela od poloviny srpna k 6 událostem:
1) 16. 8. 2021 17:48 – Technická pomoc – likvidace
bodavého hmyzu
2) 22. 8. 2021 18:19 – Technická pomoc - vosí hnízdo
na balkoně RD, 1,5 roční dítě, manžel alergik

2. 8. 2021 Likvidace vosího hnízda na balkoně RD

Sezóna 2021 SDH Sobotín
Sezóna požárního sportu je u konce a proto bych Vás
rád seznámil s působením družstva mužů i veteránů na
hasičských soutěžích.
V letošním roce se kluci zúčastnili 22 soutěží, kdy se
jim nejlépe dařilo na domácí dráze v Sobotíně – 2. místo s časem 15,83 (2B), v Kosově – 2. místo s časem
18,67 (3B) a v Měrotíně – 4. místo s časem 16,37 (2B).
I v letošním roce se zúčastnili všech soutěží zařazených
do Velké ceny Holba Cupu, kde s celkovým počtem
140 bodů obsadili krásné 5. místo a obhájili tak právo
pořádat Velkou cenu v Sobotíně i pro rok 2022. Celkové páté místo jim zajistilo i účast na Finále mistrů, které se uskutečnilo v Hrabišíně. I odtud si muži odvezli
5. místo. Také sbírali body do Olomoucké noční ligy,
ve které obsadili dělenou 15. příčku s 39 získanými

3) 5. 9. 2021 19:10 – Technická pomoc - likvidace
sršního hnízda na žádost starostky

5. 9. 2021 Likvidace sršního hnízda na žádost starostky

4) 7. 9. 2021 23:14 – Technická pomoc - aktivní alarm
na oxid uhelnatý v koupelně
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5) 8. 9. 2021 15:28 – Dopravní nehoda – dopravní nehoda motorkáře do svodidel na Skřítku

Adventní svařák
na zbrojnici
Dojděte se pobavit
a popít svařák
a něco dobrého k jídlu
každou sobotu
na zbrojnici v Sobotíně
od 16 hodin.
27. listopadu • 4. prosince
11. prosince • 18. prosince

8. 9. 2021 Dopravní nehoda motorkáře do svodidel na Skřítku

6) 15. 10. 2021 17:23 – Technická pomoc – oplach
komunikace

ZE ŽIVOTA SVAZKOVÉ ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Den pro prvňáčky

Den pro prvňáčky

Dne 3. 9. 2021 se děti z prvních tříd v Rapotíně a Sobotíně potkaly na seznamovacím dopoledni v tělocvičně ZŠ Rapotín. Díky společným hrám lépe poznaly své
kamarády i svou paní učitelku.

Oslavuje jazykovou a kulturní rozmanitost Evropy.
V Evropě žije asi 800 milionů lidí, kteří bydlí v jejích
47 členských státech. Cílem je, aby se cizí jazyky učily
v jakémkoli věku, a to jak ve škole, tak i mimo ni.
Zúčastnily se ho všechny děti, hravou formou nasbíraly spoust nových informací - rády si vyřešily různé
kvízy, poslechly si pozdravy v různých jazycích, naučily se poznávat některé vlajky členských států a dokonce se seznámily i s typickými jídly různých národů.
Dopoledne jsme si všichni užili a doufáme, že cizí jazyky si děti oblíbí. Ne nadarmo se říká: „Kolik jazyků
umíš, tolikrát jsi člověkem“. Teprve život ukáže, jaká
je to pravda, protože v dnešní době se v mnoha zaměstnáních znalosti cizích jazyků přímo vyžadují.
Autor: Mgr. Jana Mertová

Dopravní hřiště v Mohelnici

Den evropských jazyků proběhl v naší škole tradičně
jako celoškolní projekt, letos v pondělí 27. 9. 2021.

Ve středu 29. září 2021 navštívili žáci 4. ročníku ZŠ
Sobotín spolu se svými vrstevníky ze ZŠ Rapotín dopravní hřiště v Mohelnici. Celé dopoledne se zde věnovali jak teoretické přípravě, tak i praktickému procvičo-

Den evropských jazyků

Dopravní hřiště Mohelnice

Den evropských jazyků
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vání bezpečného pohybu po dopravních komunikacích.
V rámci teoretické části si děti zopakovaly dopravní
značky a pravidla silničního provozu zaměřená především na bezpečný pohyb cyklistů a chodců. Pod vedením instruktorů pak nově nabyté informace s využitím
jízdních kol poctivě procvičily přímo na dopravním
hřišti. Přestože už počasí promlouvalo pomalu přicházejícím podzimem, děti si pobyt venku užily a do školy
se vrátily plné dojmů z proběhlého dopoledne.

univerzity Ostrava. Exkurzi jsme také využili k návštěvě venkovních prostor Památníku 2. světové války
v Hrabyni. Děti obě místa velmi zaujala.

Třídní projekt Jablíčkové vyučování

Jablíčkové vyučování

Dopravní hřiště Mohelnice

Exkurze do Planetária
Dne 16. 9. 2021 žáci 5. tříd ZŠ a MŠ Údolí Desné absolvovali exkurzi do Planetária v Ostravě. Planetári-

V posledních zářijových dnech proběhlo ve 3. ročníku
Jablíčkové vyučování. Děti přišly do školy v červeném
oblečení, z přinesených jablíček si vytvořily výstavku
a poznávaly odrůdy. Během tří dnů děti četly básničky,
příběhy a pohádky o jablíčkách, tvořily věty, hádanky, přirovnání a řešily slovní úlohy. Zpívaly písničky,
namalovaly jablíčka a nakrájely křížaly, na kterých si
v zimě pochutnají.

Preventivní programy pro děti ze
svazkové školy
Dne 4. 10. 2021 byly besedou o kouření zahájeny preventivní programy pro tento školní rok na 1. stupni svazkové
školy v Rapotíně a v Sobotíně. Besedu o kouření pro nás
připravila Poradna zdraví a dětem přinesla spoustu podnětných informací a varování, proč s kouřením nezačínat.
Další programy se budou týkat bezpečí na internetu, práv
a povinností nezletilých, zdravého stravování, významu
pohybu pro zdraví, setkání s neznámým psem, dospívání.
Protože se online výuka v minulých dvou školních letech podepsala i na vztazích mezi dětmi, zaměřili jsme se
v tomto školním roce velmi intenzivně na programy posilující komunikaci, klima ve třídách a přátelské vztahy,

Exkurze do Planetária

um Ostrava (dříve Hvězdárna a planetárium Johanna
Palisy) je třetím největším planetáriem v Česku. Bylo
založeno v roce 1980 a je součástí VŠB – Technické

Památník 2. světové války v Hrabyni

Besídka
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neboť si uvědomujeme, že pohoda ve třídě a ve škole se
odráží na kvalitě vzdělávání. Kromě Poradny zdraví pro
nás aktivity zrealizuje Křesťanská akademie mladých, se
kterou spolupracujeme dlouhodobě, a nově i psycholog
Petr Halama.
Díky významné pomoci Spolku rodičů Údolí Desné, který pro nás zajistil velkou finanční podporu od Olomouckého kraje, obce Rapotín, Petrov nad Desnou, Sobotín,

Rejchartice a Vikýřovice, SUEZ a.s. a PLATIT a.s., můžeme letos zorganizovat téměř trojnásobek preventivních
aktivit oproti předchozím letům, věříme, že pro děti budou přínosem a pomohou jim vyrovnávat se s nástrahami
a riziky dnešní doby.
Mgr. Iva Kvapilíková
školní metodik prevence pro 1. stupeň
ZŠ a MŠ Údolí Desné

SDRUŽENÍ RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ INFORMUJE
Turistický kroužek SRÚD

V tom předešlém nám nebylo moc přáno. Epidemiologická situace byla všelijaká a tak jsme toulali v blízkém okolí, abychom nemuseli využívat prostředky
hromadné dopravy. Děti to ale myslím nijak neřešily.
Vynesli jsme Moranu a navštívili krásný sobotínský
park, obešli jsme trasu Petrovských studánek a na závěr školního roku jsme vyrazili na Rabštejn.
I v letošním školním roce se náš turistický kroužek
bude vydávat na výpravy a výlety po blízkém okolí
a možná i dál.
V nejbližším termínu plánujeme navštívit vodní nádrž
Pod Zvoničkou, snad nám bude přát počasí.
Věřím, že v současném složení vydržíme a rádi přivítáme i další nové děti. Mohou s námi jít i děti školkové, pokud si rodiče myslíte, že jsou fyzicky zdatnější,
klidně je přihlaste.
Těšíme se na všechny!
Za SRÚD Jana Krobotová

FARNOST SOBOTÍN
Generální oprava varhan –
benefiční koncert

Turistický kroužek

Zdravím vás všechny za náš turistický kroužek. Stejně
jako v předešlém, i v tomto školním roce se našlo pár
rodičů a dětí, kteří nechtějí sedět doma a chtějí se vydat
na cestu do lesa, do přírody, na čerstvý vzduch.

Turistický kroužek

Generální oprava varhan, kterou jsme v našem kostele
sv. Vavřince spustili na konci srpna, si vyžádá nemalé
finanční prostředky, konkrétně téměř jeden milion korun. Jednou z možností, jak na tuto opravu přispět, je
zúčastnit se série benefičních koncertů, které za tímto
účelem plánujeme uspořádat. První z nich se uskutečnil v neděli 26. září a vystoupili na něm Elena Prášilová-Gazdíková, sólistka opery Moravského divadla
v Olomouci a Jan Gottwald, organolog Arcidiecéze
olomoucké. V průběhu koncertu měli posluchači možnost zaposlouchat se do děl W. A. Mozarta, A. Dvořáka,
C. Francka a G. Verdiho, a nadto na začátku koncertu
zazněly ještě i samotné varhany, které již během následujícího měsíce čeká rozebrání a stěhování do varhanářské firmy. Dle ovací ve stoje měl program koncertu
úspěch, a potvrdila to i vybraná částka – téměř 9 tisíc
Kč. Nezbývá tedy, než pozvat na další akci, kterou
bude vánoční zpívání pro všechny věkové kategorie. Ať už se předtím sejdeme na půlnoční mši či ni-
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koli, zpěv koled, nadto v nádherném prostředí našeho
kostela, může být tou pověstnou třešinkou na pěkném
prožití vánočních svátků. O detailech akce vás budeme
ještě v předstihu informovat. Jakož i o finálním spuštění nových kostelních stránek – zatím je již možné si
na nich, konkrétně na http://kostel-sobotin.cz/adopce
adoptovat varhanní píšťalu a přispět tak k tomu, aby
nám všem tento nádherný nástroj mohl po opravě opět
brzy zaznít.
Děkujeme všem, kdo na varhany přispěli a ještě přispějí.

ADOPCE PÍŠŤAL VARHANY
SOBOTÍN
Číslo transparentního účtu 299236041/0300
Informaci o platbě se jménem zasílejte na e-mailovou
adresu varhany.sobotin@seznam.cz
Kontakt: Dana Ponížilová – 731 626 557

Hravé odpoledne na faře aneb víš,
jak se cítí nevidomí?
V posledních dnech prázdnin si děti mohly vyzkoušet,
jaké je to být v kůži nevidomých. Paní Šabršulová ze
šumperského Tyflocentra si pro nás připravila krátkou
prezentaci a sedm soutěžních úkolů, které navozovaly
situace ze života slabozrakých či nevidomých. Děti si
mohly poslepu vyzkoušet chůzi s bílou holí i nalít vodu

do hrnku bez pomoci. K orientaci podle sluchu sloužilo tzv. sluchové pexeso, kdy soutěžící podle sluchu
hledali dvě kostky, ve kterých byla stejná substance,
např. písek nebo kamínky. Podle čichu určovaly vůně
– ananas, pomeranč, koření… Nejvíc se zapotily při
hmatovém pexesu, které muselo mít lehčí alternaci.
Školkáčči přiřazovali k sobě kolečka z lepenky, ze
smirkového papíru, tvrdého papíru a podobně, starší
dostali stavebnici, složenou z písmen Brailovy abecedy a na jednotlivá písmena museli nasunout kostku
stejného tvaru. Na dalším stanovišti třídily jako Popelka půlený hrách a čočku. Snažení všech korunovalo
stanoviště s Brailovým písmem, kde děti dohledávaly
písmena a dle návodu tvořily slova. Nejmenší poslepu
oblékali panenku.
Doplňkový program tvořilo malování na obličej,
hmatová hra a skákací hrad. Po táboráku s opékáním
špekáčků večer gradoval noční hrou a třešničkou na
dortu byly pizzy pro všechny účastníky noční hry, které sponzorsky pro děti upekla firma Malda gril. Pak
se všechny děti i dospělí odkulili do postelí. Ráno se
nikomu nechtělo vstávat, ještě že byl poslední prázdninový den. Děkuji našim pomocníkům druhostupňovým dětem, které velmi pomohly na stanovištích i jinak a maminkám, které se na programu podílely.
Dana Ponížilová

Mše svatá
za zesnulé
sobotínské rodáky
a žehnání hrobů

ÚTERÝ 2.11.2021
v 18.30 hod.
Římskokatolická farnost Sobotín zve na
mši za zesnulé sobotínské rodáky v úterý
2. 11. 2021 v 18.30. Po mši sv. budou
požehnány hroby. Všichni, kdo chtějí
společně vzpomenout na svoje drahé
zemřelé jsou srdečně zváni.

Hravé odpoledne na faře

Adventní dílna na faře

Hravé odpoledne na faře

V sobotu 20. 11. 2021 ve 14 hod. zveme všechny děti
na faru na tradiční adventní dílnu. Budeme vyrábět
adventní věnce a vánoční přáníčka pro seniory v Diakonii.
Vezměte si s sebou korpusy a svíčky.
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Římskokatolická
farnost Sobotín

vás zve na setkání

se svatým
Mikulášem

v neděli 5.12.2021
v 15 hodin
do kostela
sv. Vavřince
ČZS SOBOTÍN

Zájezd zahrádkářů do Brna
Foto 29 – Zahrádkáři v Brně
Je sobota 25. září 2021 a my jedeme dobýt moravskou
metropol Brno. Zastavili jsme u Janáčkova divadla,
kde na nás čekala naše průvodkyně. U divadla nám
průvodkyně představila program prohlídky a historii
města. Pak už jsme se vydali společně městem.
Začali jsme na Moravském náměstí, kde se nachází
maketa města Brna. Pokračovali jsme kolem kostela
sv. Jakuba na náměstí Svobody, které je centrálním náměstím a pomyslným středem města. Má trojúhelníkový tvar a je známé svým časostrojem. Mnohé z nás
však zaujal renesanční Dům pánů z Lipé, patřící mezi
nejkrásnější a nejstarší stavby ve městě. Protože jsme
občané Sobotína a okolí nemohli jsme opomenout novorenesanční Kleinův palác s výraznými litinovými
arkýři, obchodním artiklem rodiny Kleinů. Známý je
i Dům u Čtyř mamlasů a v dlažbě náměstí obrysy kostela sv. Mikuláše. Dále jsme pokračovali kolem Staré radnice na Zelný trh. Ten byl odpradávna místem
nákupu ovoce, zeleniny a květin. Tato tradice se dochovala až do dnešní doby. Odtud naše kroky vedly
k dominantě města na kopci Petrov.
Z vyhlídek pod Petrovem jsme mohli pozorovat celé
město. Vrátili jsme se k jedné z nejpozoruhodnějších
historických budov v centru - Staré radnici. Radnicí
jsme prošli k průchodu s připomínkami brněnských
legend – loukoťové kolo a krokodýl (brněnský drak).

Zahrádkáři v Brně

Vydali jsme se k Nové radnici na Dominikánském náměstí, dříve Rybí trh. Teď už jen zpátky k Janáčkovu
divadlu.
Prohlídka městem byla pro mnohé z nás zajímavá, jelikož se nám průvodkyně mohla individuálně věnovat
a odpovídat na dotazy a přizpůsobila také tempo prohlídky.
Po společném obědě nás čekala ještě návštěva Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity
v Brně. Celý areál má 11 ha a je rozdělen do 5 částí.
Naše návštěva byla v době konání výstavy Babí léto.
Navštívili jsme orchideové skleníky, výstavu sukulentů s možností nákupu rostlin. Procházkou nebo jen odpočinkem v areálu arboreta jsme čerpali inspirace pro
své zahrádky.
Pak už nás čekala cesta domů. Za bezpečnou jízdu děkujeme řidiči panu Moťkovi. A co na závěr? Doufáme,
že všichni, kterým se zájezd líbil, příště doporučí účast
dalším členům a zaplníme celý autobus.
Za výbor ČZS Sobotín Božena Pavelková
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SPORT
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní
Sobotín, z.s.
Sportovní a ukázkový den v Sobotíně

V úterý, dne 28. 9. 2021, proběhl v areálu TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s. a spolupořadatele TJ Omega Sobotín, z.s., již 5. ročník
„Sportovního a ukázkového dne“. Protože počasí
akci nakonec přálo, sešlo se v areálu obou spolků mnoho dětí, rodičů a milovníků koní a pejsků.
Sportovní odpoledne bylo zahájeno ve 12,00 hod.
slavnostním otevřením nově zbudované zastřešené
cvičné plochy a jak již je tradicí slavnostním nástupem všech koníků, kteří slouží ke sportování členům
spolku. Slavnostního přestřižení pásky se ujali zástupci obce, paní starostka Iveta Fojtíková a pan místostarosta Josef Hroch. Tato nová zastřešená cvičná
plocha, která byla vybudována za přispění dotace
z Olomouckého kraje a za pomoci Obce Sobotín,
Zámeckého resortu Sobotín a našeho generálního
partnera Pivovaru Holba, a.s., Hanušovice, bude
sloužit ke sportování a k dalšímu rozvoji jezdeckého
sportu nejenom v našem kraji, ale i v jeho širokém
okolí, jelikož umožňuje provozovat jezdecký sport
celoročně, bez ohledu na počasí, a vzhledem k tomu,
že se jedná o sportovní zařízení, které je v našem
kraji ojedinělé (nejbližší v Nových Zámcích), zcela jistě bude využito i ostatními sportovními kluby
a tělovýchovnými jednotami.

Všichni přítomní pak minutou ticha zavzpomínali
a uctili památku paní Mgr. Martiny Chlandové, která
byla zakladatelkou TJ Omega Sobotín, z.s., skvělou
učitelkou a především pak velkou milovnicí a chovatelkou koní a která byla spoluzakladatelkou myšlenky
vybudování zastřešené cvičné plochy.
Slavnostní nástup byl zakončen pokřtěním v letošním
roce narozeného hříbátka, klisničky, která dostala jméno CORNETA VICHI. Slavnostního křtu šampaňským
se ujal pan místostarosta Josef Hroch.
Na závěr slavnostního aktu promluvila paní starostka
Iveta Fojtíková, která všem přítomným poděkovala za
dlouholetou činnost a popřála krásné sportovní zážitky.
Celé odpoledne pak probíhaly na kolbišti ukázky par-

Slavnostní přetržení pásky

kurového ježdění, drezury na hudbu (kur) a ponygames. Po jezdeckých soutěžích byl připraven parkur
pro pejsky a jejich páníčky na čas. V tomto parkuru si
mohli zasoutěžit i ti, kteří si do areálu s sebou vzali své
pejsky. Parkur dokonale prověřil především vedení psa
za překážkou a dále pak zvládnutí poměrně obtížného

Křtění hříbátka
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Ukázka parkuru na koních

Parkur se psy

náběhu na kladinu. Parkur zaběhnutý rychle a bez chybičky byl rozhodně důvodem ke spokojenosti.
Pro všechny zúčastněné sportovce byly připraveny
kokardy a odměny, které dodali naši partneři Chuchle
Arena – Praha, Dostihové závodiště Pardubice, Fitmin.cz, SART – stavby a rekonstrukce, a.s. a Animal
Cake.

Sportovní klání byla prokládána ukázkami hasičského záchranného systému, kterou předvedli členové
SDH Petrov nad Desnou a SDH Sobotín. Správný
postup při poskytování první pomoci zraněným si
mohli všichni zájemci vyzkoušet na figuríně za asistence profesionálního hasiče, pana Michala Patery.
V odpolední programu se všem přítomným předvedli
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dokonale prověřil především vedení psa za překážkou a dále pak zvládnutí poměrně obtížného
náběhu na kladinu. Parkur zaběhnutý rychle a bez chybičky byl rozhodně důvodem ke
spokojenosti.
psovodi
pod vedením
Evy Barvové
s tím, že
ka- a odměny, které
TJ dodali
Omega
Pro všechny
zúčastněnépaní
sportovce
byly připraveny
kokardy
naši Sobotín, z.s.
ždý
zájemce
si
mohl
sám
vyzkoušet
poslušnost
pejska
partneři Chuchle Arena – Praha, Dostihové závodiště Pardubice, Fitmin.cz,
SART
–
stavby
a
Omega cup 2021 – Nejen
závody na koních
zarekonstrukce,
jejich asistence.
a.s. a Animal Cake.
Pro někoho byla sobota 4. 9. 2021 obyčejným sobotBěhem
celého
bylaukázkami
zajištěna
pro všechny
Sportovní
klání odpoledne
byla prokládána
hasičského
záchrannéhoním
systému,
kterou
předvedli
dnem,
ale pro
realizační tým a pořadatele Omega
přítomné
zájemce
(děti
svezení
na postup při poskytování první
členové SDH
Petrov
nadi dospělé)
Desnou a možnost
SDH Sobotín.
Správný
cupu byla tato sobota dnem velmi významným.
konících.
O občerstvení
pro všechny
účastnípomoci zraněným
si mohli zdarma
všichni zájemci
vyzkoušet
na figuríně za asistence profesionálního
Sportovní den započal v 9:00 opracováním koní na
pana Michala
Patery. V odpolední
všem přítomným předvedli psovodi
kyhasiče,
sportovního
a ukázkového
klání se programu
postaralysePekolbišti. Vždy před startem soutěží jde cítit jistá nerpod vedením
paní Evy
Barvové
s tím,spol.
že každý
zájemce
si mohl sám vyzkoušet poslušnost
kárny
Falta, s.r.o.
Králíky,
Emco
s r.o.,
Praha,
vozita a napětí u pořadatelů i u jezdců. Z pořadatelů
pejska zaa jejich
asistence.
Chodov
Pivovar
Holba, a.s., Hanušovice.
po odstartování prvního koně v závodě nervozita lehce
Během celého
byla dalším
zajištěnapartnerům
pro všechny
přítomné zájemce (děti i dospělé)
Pořadatelé
tímtoodpoledne
děkují všem
akce,
opadá, ale ze závodníků můžete cítit takové to správné
možnost byli
svezení
na konících.
O občerstvení
zdarma kraj,
pro všechny účastníky sportovního a
kterými
Česká
unie sportu,
Olomoucký
vzrušení, průbojnost a touhu po vítězství po celou dobu
ukázkového
kláníMěsto
se postaraly
Pekárny
Falta, s.r.o. Králíky,
Obec
Sobotín,
Šumperk,
RELAQUA,
FortexEmco spol. s r.o., Praha, Chodov
závodů. Jezdeckou část programu prováděly úsměvy,
a Pivovar
Holba,
a.s., Hanušovice.
- AGS,
a.s.,
Dormer
Pramet s.r.o., Astra Office a papády, pocity vítězství i neúspěchu. V rámci dopoledPořadatelé
tímto
děkují Poděkování
všem dalším samozřejmě
partnerům akce,
pírnictví
paní
Sohrové.
takékterými byli Česká unie sportu,
ní části
programu
proběhl i tradiční parkur s hafany
Olomoucký kraj, Obec Sobotín, Město Šumperk, RELAQUA, Fortex
- AGS,
a.s., Dormer
patří
všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali
a maškarní
jízda
s jízdou
Pramet s.r.o., Astra Office a papírnictví paní Sohrové. Poděkování
samozřejmě
také
patří zručnosti, které se zúčastnili
s přípravami i s průběhem celé akce a všem členům
začínající
jezdci.
všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhali s přípravami i s průběhem
celé
akce a všem
obou spolků.
členům obou spolků.

SPORTOVNÍCH UKÁZEK
SPORTOVNÍCH
UKÁZEK SE ZÚČASTNILI:
SE
ZÚČASTNILI:
1. Křížkový parkur
Vlčková Karolínka
Zelenková Natalie
Popelková Hana

NIKOLA
VITA QUIN
LIKORA

2. Parkur handicap 60/70/80 cm
Vaňatková Simona
DÉMANT
Šofrová Lucie
NIKOLA
Popelková Hana
LIKORA
Berková Alžběta
PEDRO
Měrková Simona
VICOMT DE MAZIERE
3. Ponygames
Mielcová Laura
Prchalová Julie
Zimmermannová Natalie
Zimmermann Jan
Karvatská Tereza
Vaňatková Lucie
Hodková Anna
Kryvdová Vendula

pony ZULA

pony NIKOLA

4. Parkur se psy – CENA Fitmin.cz – pořadí na čas
1. Stančíková Kristýna
MOLY
2. Strupková Petra
ALPI
3. Berková Alžběta
ROXY
4. Šofrová Lucie
RITA
5. Hodková Anna
TONY
6. Měrková Simona
ORI
7. Vlčková Karolína
ARGO
8. Hrochová Simona
AKIM
9. Žváčková Kristýna
EBI

Vítězka soutěže při dekorování

Pro oslavu nebo zlepšení nálady bylo pro jezdce
a všechny zúčastněné od ranních hodin připraveno
bohaté občerstvení, které fungovalo po celý den. Prodával se guláš, hamburgery, fazolová polévka, kuřecí
a vepřové steaky, párky v rohlíku, pivo, točené limo
a mnoho dalšího.
Po parkurové části programu jsme naše pískové kolbiště začali připravovat na hlavní část programu a tím
byl charitativní běh Mgr. Martiny Chlandové. Po dobu
příprav, registrace osob do běhu a občerstvování se

5. Drezura na hudbu
Měrková Simona
VICOMTE DE MAZIERE
Šofrová Lucie
PEDRO
Chlandová
Markéta, DÉMANT
Mgr.

6. Vožení na
na koních
koních
VŠICHNI
VŠICHNI☺

TJ Omega Sobotín, z.s.

Předaní daru Nadaci pro výzkum rakoviny ČR
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Natálie Sudíková – vítězka charitativního běhu

uskutečnil doprovodný program pro děti. V rámci doprovodného programu děti plnily úkoly. Zúčastnilo se
velké množství šikovných dětí. V místě registrace na
závod na každé dítě čekala odměna. Do běhu o putovní
pohár se mohl přihlásit kdokoliv. Vybíralo se startovné
300 Kč a celý výtěžek z běhu putoval do rukou nadace,
která se zabývá výzkumem rakoviny. V běhu startovalo 25 jednotlivců. Návštěvníci měli možnost přispět
i bez účasti v běhu a díky tomu se celkově vybralo neuvěřitelných 16 300 Kč. Nadaci pro výzkum rakoviny
ČR byl dar předán Milošem Chlandou 13. 9. 2021.
Během sportovního dne bylo možné si zakoupit lístky do tomboly, ve které bylo 100 okamžitých výher
a 10 slosovatelných hlavních cen. Naši návštěvníci si
například odnesli poukaz na focení od naší úžasné fotografky (Fotografie s příběhem – Adéla Holubová),
robotický vysavač, nepromokavá bunda, zimní vesty
a mnoho dalších cen. Jednou z hlavních slosovatelných
cen byl pronájem obytného vozidla, které bylo možné
si prohlédnout v rámci naší akce. Společnost Subydlík
nám darovala několikadenní poukaz pro krásné trávení
chvil na jakémkoli místě. Během akce měli návštěvníci
možnost si prohlédnout i vrtulník a zásahové vozidlo
dobrovolných hasičů Sobotín.
Po odpolední části programu akce se nám v podvečerních hodinách se nám rozblikala světla pod taktovkou
DJ MC. A nakonec jsme si zazpívali a zatančili v rytmu živé kapely ENDORFINY.
Na našich FB stránkách TJ Omega Sobotín naleznete
AFTERMOVIE.
Chtěla bych moc poděkovat všem zúčastněným, pořadatelům, sponzorům a celému realizačnímu týmu, že
se s námi pustili do tohoto projektu.
Těšíme se na další ročníky!
Mgr. Markéta Chlandová

TJ Sokol Sobotín – Petrov nad
Desnou
Sokolíci opět v akci
V neděli 3. října jsme se společně sešli na akci „ukončení venkovní sezóny“. Sešla se nás velká parta, takže

Sokolíci opět v akci

Sokolíci opět v akci
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práce kolem domečku a antukového hřiště byla rychle
hotová. Počasí nám přálo a my jsme se pustili do opékání špekáčků a jiných dobrot. Děti využili prostoru
na sokoláku a nemohli se nabažit všech možných her.
Super nálada = vydařená akce☺

děti měli chuť a náladu. Případné dotazy zasílejte
na mail: pavlina.zaoralova1508@seznam.cz nebo na
tel: 737 872 039.

Sportovní kroužek
Od 22. října 2021 pořádáme dětský sportovní kroužek pro všechny děti bez omezení věku. V kroužku
se budeme věnovat všeobecnému sportu, dle aktuálního ročního období nebo počasí. Chceme se zaměřit na míčové hry, různé zábavné hry, také bychom
dětem chtěli nabídnout občasné výlety do přírody,
plavání, radovánky na sněhu, prostě vše na co by

Poděkování
Touto cestou bych ráda poděkovala hasičům Sobotín za jejich nezištnou pomoc a skvěle odvedenou práci. Jsme rádi, že Vás tu máme. Také bych
ráda poděkovala panu místostarostovi, Josefu
Hrochovi, který kdykoliv na požádání pomůže.
Díky, že tu pro nás jste.
Marie Bednářová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
VZPOMÍNKA

Vážení spoluobčané,

Žádný čas není tak dlouhý, aby nám nedal zapomenout.
Vzpomínka

pokud budete mít zájem využít Obecních novin

FotoDne
39 –25.pan
Zdeněk
Měrka st.
října
uplynulo
pro blahopřání k životnímu výročí nebo vzpo5 letčas
od úmrtí
Žádný
nenípana
tak Zdeňka
dlouhý, aby nám nedal zapomenout.
mínce, nic tomu nebrání. Zveřejníme jej bez
ze Sobotína.
DneMěrky
25. října
uplynulo 5 let od úmrtí pana Zdeňka Měrky
ze Sobotína. S láskou vzpomíná
poplatku.
Věříme, že využijete naší nabídky.
syn Roman a Lidušky.
S láskou vzpomíná syn Roman a Lidušky.

Zastupitelstvo obce Sobotín

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.
INZERCE
Zastupitelstvo obce Sobotín

Nabízím palivové dříví samovýrobou v Sobotíně.
Inzerce
Cena za 1 m3 činí 300,- Kč.
Kontakt: 777 611 737

Pánské a dámské kadeřnictví v Sobotíně
od 1. 12. 2021
Objednávky předem dle telefonické domluvy.

773 611 738 Adéla Mošelová
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UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
porostů

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu
pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
PNE 33 0000 –6
porostů dot y

.

Více informací v četn ě videonávodu k bezpe čnému provedení o řezu stromoví najdete na našich internetových stránkách

 2m
 1,5 m
Doporučená minimální

www.cezdistribuce.cz/orezy

.

do 1 kV (400/230 V):
1,5 m
1 m.
nad 1 kV do 35 kV


 vedení bez izolace 7 m
 izolované vedení 2 m
Doporučená minimální

2 m.
nad 35 kV do 110 kV


 vedení bez izolace 12 m
Doporučená minimální

3 m.
poro sty nad výšku 3 m.

UPOZORNĚNÍ:

Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým

Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV -Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 |

| IČO 24729035 | DIČ CZ24729035 |
| info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | linka 800 850 860

SKUPINA ČEZ

|

w w w. c e z d i s t r i b u c e . c z
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO
Projekt: “Dostupné sociální poradenství“
Pokračujeme na téma: Jaké služby mohou pečující osoby využít, aby na péči
nebyly úplně samy?
V minulém článku jsme popisovali službu denního stacionáře, která může být pro pečující
osoby velice užitečná. Dnes bychom Vám rádi přiblížili další velice významnou službu, a to
pečovatelskou službu.
Pečovatelská služba má v naší zemi již velice dlouhou historii. Dříve bývala především
spojena s dovozem obědů seniorům a úklidem jejich domácnosti. Dnes je role pečovatelské
služby především v pomoci klientovi s udržováním hygieny, používáním inkontinenčních
pomůcek, s přípravou, naservírováním a podáním stravy, s nákupy, s praním a žehlením
prádla, s doprovázením k lékaři, na úřady, nebo jen na běžné procházky v okolí svého domu
či bytu.
Pečovatelská služba sehrává velice důležitou úlohu ve chvíli, kdy se klient sám rozhodne, že
by chtěl dožít ve své domácnosti nebo se pečující osoby rozhodnou, že ho chtějí doopatrovat
v jeho přirozeném prostředí. Často pak pečovatelská služba, zvládá ve spolupráci s pečujícími
osobami péči i o klienty zcela upoutané na lůžku, pohybující se na vozíčku nebo pomocí
chodítka. Není výjimkou, že pečuje i o klienty, kde je stanovena některá z forem demence.
V našem regionu je několik poskytovatelů pečovatelské služby. Každá z nich nabízí péči
v jiném časovém rozsahu, s jinou četností a také dojezdovou vzdáleností.
Pokud jste se rozhodli dozvědět se o této službě více, rádi Vám zprostředkujeme další
informace.
Nemusíte za námi nikam cestovat, navštívíme Vás ve Vaší domácnosti. Naše služby nabízíme
zdarma.

Kontaktujte nás na tel. čísle: 722 970 171 nebo na emailu:
poradenstvi@pontis.cz

U zá v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 8. pr os inc e 2021
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