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NOVINY

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Ke Dni matek přejeme všem maminkám zdraví, štěstí, spokojenost
a radost ze svých dětí.
Všem dětem k jejich svátku přejeme dobrou náladu, zdraví, úspěchy
ve škole a dobré kamarády.
				

Zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
po dvou měsících Vám přinášíme informace týkající
se života v naší obci, jaké změny se udály a co se připravuje.
V únoru 2021 proběhla každoroční kontrola hospodaření obce. Kontrola je prováděna zástupci Olomouckého kraje bezplatně (v říjnu 2020 proběhla dílčí kontrola
a v únoru 2021 za celý rok kompletně). Ve Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sobotín za
rok 2020 se uvádí, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Je to vždy takové vysvědčení za práci celého
obecního úřadu. Přezkoumání hovoří tedy o dobře konané práci.
Obec reagovala na vypsané dotační tituly Olomouckého kraje vyhlášené koncem roku 2020. V únoru
2021 byly podány tři žádosti na dotace, všechny byly
podpořeny.
Z Programu obnovy venkova jsme požádali o podporu
zpracování územně plánovací dokumentace na „Změnu č. 2 Územního plánu obce Sobotín - I. etapa“.
Obdržíme 41.000,- Kč. Druhá žádost byla podána na
„Rekonstrukci Mauzolea rodiny Kleinů – 3. část II.
etapy“. V rámci obnovy kulturních památek obec obdrží 220.000,- Kč. Třetí žádost byla podána do programu Podpora budování a obnova infrastruktury obce na
„Opravu povrchu místní komunikace v obci Sobotín,
část Rudoltice – I. etapa“. Byla nám přiznána částka
500.000,- Kč. Na tutéž akci jsme žádali o dotaci v prosinci 2020 na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Výsledek zatím není znám.
V dubnu 2021 byla podána žádost o dotaci na „Opravu
střechy na panelovém domě čp. 220 Sobotín“. Střecha
je ve velmi špatném technickém stavu. Dotace byla podána na Ministerstvo financí ČR, kde je výše podpory
90 % uznatelných nákladů. Výsledek by měl být znám
v červnu 2021. V dalším čísle obecních novin zveřejníme k uvedenému další informace.

Rekonstrukce hřbitovních schodů

V březnu 2021 byla zahájena oprava hřbitovních schodů, které jsou součástí kulturní památky hřbitovní zdi
s márnicí. Schody jsou ze vzácného kamene krupníku.
Tento kámen se dříve těžil v povrchovém dole v Sobotíně v lokalitě Smrčina, která je přírodní
památkou. Jelikož nebyl
vhodný dotační titul na
opravu této části památky a s ohledem na stále se
zhoršující jejich stav, byla
zahájena oprava z prostředků obce. Krupníkové desky a podesta, které
tvoří schody, byly značně
popraskané a vyštípané. Lom na krupník u Sobotína

Hrozilo nebezpečí úrazu. Schody projdou finančně
nákladnou restaurátorskou opravou. Z obecního rozpočtu bude uhrazena částka dle smlouvy o dílo ve výši
264.500,- Kč vč. DPH.
Oprava na Mauzoleu byla zahájena v březnu 2021.
V rámci 3. části II. etapy rekonstrukce Mauzolea rodiny
Kleinů bude provedena obnova balustrády horní terasy
(ochozu kaple) s osazením restaurovaných původních
prvků a s jejich doplněním replikami kuželek a madel.
Dochované části balustrády jsou v havarijním stavu. Převážná část původních segmentů chybí. V depozitu obce
se nyní nachází 49 ks kamenných točených kuželek,
které jsou kopiemi původních kuželek z umělého kamene. Celkový počet kuželek horní balustrády je 168 ks.
Je tedy zapotřebí zhotovit ještě 119 ks kopií kuželek.
Počet dochovaných kamenných madel, která jsou vhodná k restaurování
a použití a nejsou
nikterak destruovaná, je 4 ks. Ostatní
madla jsou zlomená minimálně na
tři části a vzhledem k jejich stavu
jsou ke zpětnému
použití prakticky
nevhodná. Zapotřebí je tedy vyrobit
8 kusů nových kopií
madel v odpovídajícím pískovci, která budou také osaHistorická fotografie Mauzolea r. Kleinů
zena na balustrádu.
Po této opravě se tak památka přiblíží o další krok k původnímu vzhledu stavby. Cena díla je 1.006.550,60 Kč
vč. DPH (z toho dotace 720.000,- Kč).
Požární zbrojnice projde změnou spočívající v nové
fasádě, která se bude realizovat v souladu s dotačním
titulem na zateplení budovy. Akce byla vysoutěžena
a zhotovitelem stavby je společnost JUTHERM, s.r.o.
Cena dle smlouvy o dílo činí 1.256.837,- vč. DPH Kč.
Z toho je dotace ve výši 35 %, tj. 439 893,95 Kč. Zateplení zbrojnice by mělo být v průběhu prázdnin dokončeno.
Dále bylo vybudováno zázemí u „Marty“ pro štípačku,
uděláno oplocení, z důvodu bezpečnosti a navezeno
dřevo.
V části Sobotína – Rudoltic došlo k opravě několika
sloupů veřejného osvětlení, které byly značně nakloněny ze svahu nad silnici v úseku za p. Schwarzem. Hrozilo spadnutí na cestu. Došlo k odbagrování základu
sloupů, narovnání a novému zabetonování. V úseku od
odbočky k firmě Potes až k odbočce k „traktorce“ byly
doplněny 2 ks svítidel veřejného osvětlení.
Obec má projektovou dokumentaci na chodník v úseku
od mostu u Diakonie po odbočku k firmě Potes. Nyní se
připravují podklady k pokračování trasy až po „traktorku“. V současné době se vyřizují majetkové záležitosti,
následně bude požádáno o vydání stavebního povolení.
Dále máme podklady k projektové dokumentaci na chodník Štětínov – od křižovatky u školy po most přes Mertu,
výjezd ze Sobotína na Vernířovice. Nyní se vyřizují rovněž

majetkové záležitosti s vlastníky dotčených pozemků.
Trasy obou dokumentací chodníků naleznete na webu obce
v záložce (Sobotín > Plánované projekty > Chodníky).
Chtěli bychom se vrátit i k situaci v souvislosti s Covidem,
kdy byla zavedena povinnost používat respirátory… Respirátory byly obcí zajištěny a ve dvou fázích rozvezeny
sobotínskými hasiči do 427 domácností. Jedna domácnost
obdržela 8 ks respirátorů. Děkujeme hasičům za rozvoz.
Obec Sobotín se zapojila do akce „Ukliďme Česko“.
K této akci najdete samostatný článek v informacích obecního úřadu.
Závěrem Vám přejeme hodně zdraví a sil ke zvládnutí situace, která trvá, a o které nevíme, kdy se vrátí do normálu. Za dva měsíce Vám přineseme další informace z dění
v obci a věříme, že to budou zprávy pozitivní. I malé
věci, které nejsou tak vidět, a které se v obci změní, jsou
přínosem.
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

INFORMACE
OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny na Obecním úřadě
Sobotín

S ohledem na aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 zůstává Obecní úřad Sobotín i nadále
v provozu s úředními hodinami pro občany takto:
Pondělí:
08.00 – 11.00 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Úterý:
ZAVŘENO – pouze po telefonické domluvě
Středa:
08.00 – 11.00 hod. 12.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek, Pátek:
ZAVŘENO – pouze po telefonické domluvě
Chtěli bychom poprosit občany, aby i nadále své záležitosti řešili především formou mailů a telefonů, aby
k osobním návštěvám docházelo, co možná nejméně.
Pavlína Zaoralová: pavlina.zaoralova@sobotin.cz
tel: 776 757 693 (podatelna, poplatky, evidence obyvatel, bytový úsek)
Andrea Mošelová: andrea.moselova@sobotin.cz
tel: 776 759 903 (ekonomický úsek)
Ing. Jindřiška Bittnerová:
jindriska.bittnerova@sobotin.cz
tel: 777 757 060 (stavební úsek)
Veronika Špačková: veronika.spackova@sobotin.cz
tel: 770 139 798 (administrativa)
Jiří Štefečka: jiri.stefecka@sobotin.cz
tel: 607 964 988 (technický úsek)
Denisa Kurečková: denisa.kureckova@sobotin.cz
tel: 771 121 339 (lesní)
Kdykoliv i po pracovní době 777 757 688 – Iveta Fojtíková, starostka nebo 770 192 767 – Josef Hroch,
místostarosta
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Změna svozového místa
nebezpečného odpadu

Veškeré platby řešte pokud možno bankovními
převody - bezhotovostně. (č. účtu: 5329841/0100)

PŘIPOMÍNKA – Složenky za odpady
a za psy v roce 2021

Jelikož se stále potýkáme s dotazy, proč nebyly letos
občanům rozeslány složenky na úhradu místního poplatku za komunální odpad a za psy, připomínáme, že
v prosincovém vydání obecních novin bylo otisknuto sdělení, které občany informovalo, že v roce 2021
budou občanům zaslány složenky na úhradu místního
poplatku za komunální odpad a za psy AŽ V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU.
Občané však mohou poplatek hradit tak, jak byli
zvyklí, tzn.
• bankovním převodem – musí být uveden variabilní
symbol (stejný jako předchozí roky)
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• platební kartou na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• poštovní poukázkou, která bude rozeslána v průběhu druhé poloviny roku 2021
SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ZA PSY JE DO
31. 12. 2021.

Na základě nových informací s ohledem na danou „covidovou“ situaci se mění přistavovací místo svozu
nebezpečného odpadu. Svoz nebude dle rozpisové
tabulky (modrý řádek – svoz nebezpečných odpadů a tím
daná místa v obci), ale bude místo jedno – centrální,
u kontejnerů u prodejny COOP dne 22. 5. 2021 od 7.00
do 9.00 hod.
Pro informaci přikládáme korespondenci svozové firmy
SUEZ Rapotín.
Nařízení o COVID-19 – viz text :
• Přistavení kontejneru v určitý čas na určené místo (pouze jedno sběrné místo pro celou obec !!!! tj. u prodejny
COOP) kontejner dáme na zem pro snadnější naložení
– není možné přejíždět mezi několika lokalitami, odpad
by se sesypal.
• Nakládku si zajistí občané sami, nebo s asistencí zaměstnance OÚ, náš zaměstnanec bude dohlížet a bude
mít dvoumetrový odstup.
• Občané musí samozřejmě mít roušky, přicházet jednotlivě, atd… dle nařízení vlády a dodržování podmínek
nouzového stavu.

AKCE „UKLIĎME OBEC SOBOTÍN“

Variabilní symbol nebo ověření úhrady poplatků vám
na vyžádání sdělí pracovnice OÚ Sobotín, paní Zaoralová.
Kontakt: pavlina.zaoralova@seznam.cz,
tel: 776 757 693, 583 237 151
Číslo bankovního účtu: 5329841/0100

PRODEJ ŠTÍPANÉHO
PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Od 1. května zahajujeme prodej štípaného palivového dřeva do krbu, kotle i kamen. Palivové
dřevo dodáváme v kontejneru o objemu 6 sprm
(sypaný prostorový metr) v různých délkách. Dopravu zajišťuje obec Sobotín za cenu 18,- Kč/1km
bez DPH, vykládka a nakládka je 200,- Kč/h bez
DPH. Na výběr je měkké (smrk) a smíšené. Ceník
k dispozici na webu obce Sobotín. (záložka ÚŘAD
> Dokumenty obce > Obecní les - dokumenty).
Formulář k objednání štípaného palivového dřeva
je možný ke stažení na webových stránkách nebo
k vyzvednutí na podatelně vytištěný. Formuláře
můžete zasílat na e-mail podatelny nebo doručit osobně na OÚ Sobotín. V případě veškerých
dotazů se obraťte na paní Kurečkovou (lesní) –
771 121 339 nebo denisa.kureckova@sobotin.cz.

Obec Sobotín se zapojila do akce „Ukliďme Česko“.
V úterý 20. dubna 2021 se sešlo na dvou stanovištích
19 dobrovolníků, aby se podíleli na úklidu obce. Při
úklidu odpadu pomáhali:
Pan Kopečný, manželé Škaroupkovi, pan Volf, paní
Helena Marková, paní Konečná, paní Ivana Bittnerová, paní Krobotová, paní Ivana Marková a děti: Nela
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Konečná, Natálie a Anežka Kočandrlovi, Anička Krobotová, Martina a Jan Pospíchalovi, Antonín Frank,
Lukáš Havlíček a za obec Sobotín pan Josef Hroch
a paní Fojtíková.

Vyrazili jsme ze dvou stanovišť, a to od prodejny COOP
a od fary. Počasí nám přálo. S dobrou náladou jsme šli
podél místních komunikací v části Sobotín a Rudoltice. Nasbírali jsme spoustu velkých plastových pytlů.
Víme, že se udělala bezvadná věc pro čistotu v naší
obci. Přáli bychom si, aby to tak dlouho vydrželo a aby
si každý z nás uvědomil, že odpad patří na své místo,
tedy do odpadkových košů, kontejnerů… To bude záležet na každém z nás. Po obci máme rozmístěné od-

padkové koše, ale i odpadkové koše na psí exkrementy.
I když jsme na vesnici, měli bychom s ohledem na počet domácích mazlíčků, uklízet i po nich.
Abychom umožnili občanům i návštěvníkům obce
odkládat odpad tam, kde se má, tedy do odpadkových
košů, dojde v měsíci květnu 2021 k instalaci dalších
5 odpadkových košů různě rozmístěných po obci.
Věříme, že opakováním této akce bude účast ještě větší, a že tímto ukážeme těm, kteří využívají příkopy
a různá veřejná prostranství k odhazování odpadků, že
odpad patří na své určené místo!
Děkujeme všem zúčastněným za jejich ochotu a pomoc uklidit si naši obec.

Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

Obec Sobotín vyhlašuje

SOUTĚŽ O
TITULNÍ FOTOGRAFII NA WEBOVÉ STRÁNKY
Vámi pořízené fotografie obce a jejího okolí zasílejte na e-mail podatelna@sobotin.cz
(do e-mailu prosím uveďte své celé jméno a kontakt)

do 31. 5. 2021.
PARAMETRY FOTOGRAFIE nejlépe 1920x640 px (formát panoráma)

Milí občané Sobotína,
jelikož v loňském roce nabyl účinnost nový zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a
mobilních aplikací, který reguluje mnohé aspekty webu (velikosti písma, barevné kombinace, rozložení
grafiky na stránce apod.), tak Obec Sobotín čeká modernizace webových stránek, aby vše bylo v souladu s
legislativou. S tvůrci webu se bude řešit grafická podoba webu, s čímž souvisí i změna aktuální úvodní
fotografie.
Byli bychom rádi, kdybyste se na tom podíleli i Vy!
Pro umístění fotografie na titulní stránku webu je třeba, aby fotka měla kvalitní rozlišení,
nejlépe 1920 x 640 px (formát panoráma)
Autor vítězné fotografie získá věcnou odměnu.

Máte pěknou fotografii naší obce? Zapojte se do soutěže o titulní fotku webových
stránek!
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Sáčky na psí exkrementy

Sníh nám z většiny části obce konečně ustoupil a jaro
nabírá čím dál větší síly, na což jsme se jistě všichni po
dlouhé zimě těšili. Bohužel se ale podél obecních cest
začaly vyskytovat v hojné míře psí exkrementy, které
působí opravdu nehezky. To nejmenší, co můžeme pro
naši obec udělat, je přece to, že se všichni společnými
silami pokusíme udržovat čistotu a pořádek, a to i po
našich psích mazlíčcích. V obci Sobotín bude rozmístěno dalších 5 košů, sloužících mimo jiné i k těmto účelům – využívejte je prosím!
Dále bychom chtěli připomenout majitelům pejsků, že
plastové sáčky na psí exkrementy jsou k vyzvednutí
na Obecním úřadě Sobotín, v kanceláři podatelny.

Sčítání lidu 2021

Sčítání lidu je zcela jedinečným zdrojem dat o obyvatelstvu, jeho struktuře, podmínkách bydlení či ekonomické
aktivity. Je proto v našem společném zájmu, aby všechny domácnosti vyplnily a odevzdaly sčítací formulář.
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá
taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba
k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných
v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Online sčítání 27. 3. – 11. 5. 2021
Elektronický sčítací formulář naleznete na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která
je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář
můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova
i za ostatní členy domácnosti.
Listinné sčítání 17. 4. – 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České
pošty nebo Českého statistického úřadu. Z důvodu epidemiologické situace však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit
na infolinku 253 253 683. Vyplněný formulář bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím
České pošty nebo odevzdat na kontaktním místě.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých
lez získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na
ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Obec Sobotín může v roce
2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke

zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 4,98 t. Na
každého obyvatele tak připadá 4,35 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro
sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020
k úspoře produkce CO2 o 59,43 tun. Víte, kolik smrků
pohltí stejné množství CO2? 23 ks.
Nebylo nutné vytěžit 2.919,60 litrů ropy. Představte si,
že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných
hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1
a to 110 krát.
Došlo také k úspoře 30.054,98 kWh energie. Asi stejné
množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 30.055 krát.
Podařilo se recyklovat 2.864,56 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné použít pro
výrobu 118 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat
101,11 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 17.975 1€
mincí, nebo 124,90 kg hliníku, který by stačil na výrobu 8327 plechovek o objemu 0,33 l.

SOBOTÍNSKÁ HISTORIE
O osvobození Rudou armádou mnoho moc nevíme.
Kroniku jsme nenašli a nikdo ji neviděl. Zachovala
se pouze Farní kronika, která je uložena v arcibiskupském archivu v Olomouci. Zde lze přečíst, co se dne
8. května 1945 stalo. Zápisy zachycují život nejenom
v kostele, ale i v celé obci. Sobotínský farář Bruno
Esch uměl částečně česky, takže komunikace s důstojníky a vojáky byla celkem dobrá.
Zajímavější jsou vzpomínky pana Hynka Pavelky
z Rudoltic a Miroslava Laštuvičky ze Sobotína, kteří
zde během války pracovali. Vzpomínky jsem získal
při přípravě knihy „Sobotín 650 let“. Jejich svědectví
nám pomohla objasnit „bílá místa“ Sobotína. Jednalo
se o vzpomínky paní Marie Potěšilové, Květoslava Potěšila, Jindřicha Staříka, Lotty Šmakalové, pana Josefa
Grunda a řady dalších českých občanů.
• Začal poslední válečný rok 1945. Zima byla dlouhá.
Lidem chyběly peníze na nákupy v obchodech a na
zakoupení zemědělských produktů od sedláků. Vše
je předražené.
• Začátkem ledna byly mladým lidem zaslány „povolávací rozkazy“
• V únoru se uskutečnila v místním kostele mše za padlé
Sobotínské občany.
• V březnu byly uzavřeny obě školy (Sobotínská – 100
a Štětínovská – 54). Česká menšinová škola sloužila
jako nemocnice. Rovněž byly uzavřeny budovy, které
sloužily pro rekreaci dětí a mládeže.
• Smutnou zprávu jsme zaznamenali dne 12. března 1945,
kdy Sobotínský farář Theofil Goldmann v Olomouci
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zemřel. (Poznámka - nejednalo se o pozdějšího kněze,
který několik let po roce 1950 sloužil v Sobotíně).
V obci prožívají události, kde panuje velké vzrušení. Fronta se stále blíží. Život v obci odpovídá
válečnému stavu. Ještě nikdy jsme takovou situaci
neprožívali. Počet obyvatel se mnohonásobně zvýšil. Do obce se přistěhovalo mnoho obyvatel z obce
Fulštejna (oblast Osoblažska) a z Krnova. Rovněž
zde byly přestěhovány 2 domovy se starými lidmi
z Dlouhého Mostu okr. Liberec, kteří potřebovali
nutnou pečovatelskou službu.
Dne 7. května se ubytoval v obou školách polní lazaret. U rychty v Sobotíně odpočívalo mnoho ruských zajatců. Byli to doslova „odepsaní“ lidé. Večer
prosili o jídlo a brambory. V noci se opět lazaret přestěhoval do Šumperka.
8. května dostal farář Bruno Esch informaci o postupu ruských vojsk, které bojovaly na Skřítku, kde vyhořel hostinec, a jsou zlikvidovány tankové zátarasy.
Kolem 12. hodiny dne 8. května se objevili ruští
vojáci v Rudolticích a v Sobotíně. Na kostele a faře
byla knězem vyvěšena bílá vlajka.
Přichází první ruští vojáci. U fary zastavil jeden vůz
a vystoupil důstojník. Pozdravil jsem jej a domlouváme se, jak se dá. Požadují vejce a vodku. Nato
byla otevřena láhev mešního vína. Ostatní taky „vycestovali “ ze sklepa do auta.
Všechno, co má nějakou cenu, je odebíráno. Těžká
byla první noc. Velká ohnivá záře prozrazuje mnoho
požárů a stále rachotily kulomety. Druhý den přišlo
vysvětlení. Jeden ruský kapitán byl zastřelen. Do
dnešní doby nebyla tato tragédie objasněna. Následky jsou hrozné. 13 domů bylo zapáleno fosforovými
střelami, 12 lidí bylo zastřeleno, někteří byli zcela
spáleni.
Odpoledne 10. května jsme byli informování o obtěžování a znásilnění jedné z Šedých sester.
Další zpráva je otřesná. Ruský voják chtěl znásilnit
sestru Paschelis, ta se bránila a v ruce držela kříž
a řekla „Já patřím Kristu a ne Vám!“ Na to ji on
zastřelil a utekl. Protokol byl předán faráři Eschovi a uložen ve farním archivu. Protokol jsme nikdy
nenašli.
O den později dne 11. května jsou na místním hřbitově pohřbeni mrtví z předešlého dne. Bylo to smutné
rozloučení. Bez rakví, bez kněžské asistence, vše do
hromadného hrobu. Pohřbení provedl místní hrobník
(Poznámka – prý se jednalo o místo u márnice). Takový byl tehdejší předpis.
O mrtvých lidech ze Sobotína toho víme dost. Vše
bylo zapsáno do Farní matriky. Jména ostatních zemřelých lidí nevíme. Jednalo se o přistěhovalce, kteří procházeli Sobotínem. Mezi mrtvými byla i rodina
z Jindřichova u Krnova. Tragédie, která se uskutečnila toho dne, měla za následek úmrtí celé rodiny.
Otec podřezal hrdla čtyřem dětem a manželce. Sám
pak spáchal sebevraždu. Na evangelickém hřbitově
v Petrovicích byli pohřbeni lidé, kteří se sami otrávili. Jména nejsou známa.
Do Sobotína dojíždí tzv. Rudé Gardy (RG), kterou
tvořily členové Sokola ze Šumperka. Jejím úkolem
bylo provádět kontrolu opuštěných objektů.

• V květnu 1945 došlo k výměně peněz. Zrušeny byly
říšské marky za tzv. Protektorátní peníze, které byly
v dalších měsících zrušeny.
• Zatím nefungovala pošta a vlakové spojení bylo přerušeno.
• Ruští vojáci i s generálem opouští dne 11. června 1945
Sobotín.
• Staří obyvatelé se mohli vrátit přes Červený kříž
zpět do Osoblahy dne 22. června 1945.
• Řádové evangelické sestry se stěhují, i s přestárlými
lidmi dne 25. června 1945.
• Příchodem české policie a jmenování komisaře Karla Drlíka, došlo k vytvoření Místní správní komise.
Zpracoval Miroslav Mikuláštík

Na obnově lávky v areálu Diakonie
Sobotín se podílela obec Sobotín

Lávka přes říčku Mertu v areálu Diakonie, jednoduchá dřevěná stavba, více než 20 let sloužila zaměstnancům, klientům i návštěvníkům. Z důvodu narušení
konstrukce nosníků hnilobou a trouchnivěním jsme ji
museli na konci srpna 2020 uzavřít. Snadno se řekne
a ještě snadněji udělá. Lávka přestala být ze dne na
den k dispozici. Přirozená a příjemná spojnice mezi
„jedničkou“ a “dvojkou“, dvěma budovami střediska,
po které denně putovaly tam i zpět vozíky s prádlem,
čistícími a ochrannými prostředky, kudy zaměstnanci
doprovázeli klienty na procházky, kudy si zkracovali
cestu pracovníci i místní obyvatelé, aby se vyhnuli cestě po silnici, najednou začala citelně chybět.
Bylo jisté, že lávku chceme obnovit, nejlépe v původní dřevěné podobě, a že to chceme udělat co nejdříve.
Měli jsme v Diakonii štěstí, hned dvakrát. Poprvé tehdy, když se nám podařilo navázat spolupráci s firmou
INGENIA Dřevostavby, která byla schopna nabídnout
komplexní dodávku nové lávky, včetně dokumentace,
montáže, transportu, usazení a také včetně demontáže a likvidace staré lávky. Naše druhé štěstí spočívalo
ve významném partnerství. Okolní obce Petrov nad
Desnou, Rapotín, Velké Losiny a Vikýřovice společně
přispěly středisku částkou 150 tisíc korun na obnovu
lávky. Bez této významné finanční pomoci bychom
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si nemohli dovolit projekt zrealizovat ještě do konce
roku 2020.
Snažíme se v Diakonii dělat svou práci dobře. S tím
souvisí naše úsilí o pohodlné a bezpečné prostředí pro
klienty i zaměstnance. Můžete se sami přesvědčit. Přijměte naše pozvání do parku Diakonie, který je veřejnosti přístupný. Projděte se, přejděte po krásné nové
lávce, která je tak trochu i vaše, posaďte se na lavičku
a klidně si zazpívejte se seniory o tom, jak teče voda
proti vodě… Vezměte s sebou děti nebo vnoučata, přečtěte jim o o netopýrech, kteří osidlují půdu prádelny
a II. budovy, nechte je proběhnout mezi stromy a pátrat po fialkách anebo po lesních jahůdkách v trávě. Už
brzy můžeme slíbit ohradu s ovečkami a další plány,
jak zatraktivnit diakonický park veřejnosti, máme přichystány. 
Děkujeme obci Sobotín za mimořádnou finanční podporu a partnerství při obnově dřevěné lávky v Diakonii. Areál je nyní již díky lávce opět průchozí a přístupný také veřejnosti.
www.diakoniecce-sobotin.cz
V Petrově nad Desnou, Jana Dvořáčková
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně

Tisková zpráva: Virtuální exkurze
v elektrárnách – Díky obřímu zájmu
připravil ČEZ nové studio i program

V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy
do nejstřeženějších prostor
Česka doslova hitem, energetici je proto ještě vylepšili
a nabízejí show, jaká tu ještě
nebyla! Elektrárny Skupiny
ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního
interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu
do jaderných elektráren Dukovany a Temelín nebo
k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže
o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků
i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček
má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné elektrárny?
To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení
elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu
nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na školách
a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci
zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz.
On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do
konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno
až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes
platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Za Skupinu ČEZ,
Vladislav Sobol

SDH SOBOTÍN

JSDH Sobotín

Jednotka vyjela od začátku roku celkem k 5 událostem a dvakrát rozvážela respirátory občanům:

1)	7. 1. 2021 06:49 – Technická pomoc – strom na silnici u sjezdovky
2)	18. 1. 2021 18:46 – Technická pomoc – uvízlý osobni automobil, v OA čtyřměsíční dítě – Skřítek
3)	2. 2. 2021 09:39 – Dopravní nehoda silniční – mezi
Sobotínem a Rudolticemi, DN 1 OA a dodávka, která dostala smyk a sjela ze srázu na pole cca 3 m
4)	4. 2. 2021 09:29 – Technická pomoc – čištění propustku u č.p.: 270 na žádost místostarosty obce
5) 27. 2. 2021 – Rozvoz respirátorů občanům po obci
6) 3. 4. 2021 – Rozvoz respirátorů občanům po obci
7)	6. 4. 2021 12:11 – Požár – za hotelovým areálem
Ztracenka po pravé straně cesty kovový kontejner,
poblíž parkují auta

2.2.2021 09:39 - Dopravní nehoda silniční - mezi Sobotínem a Rudolticemi

–7–

4. 2. 2021 09:29 – Technická pomoc – čištění propustku u č.p. 270 na žádost místostarosty

6. 4. 2021 12:11 – Požár – za hotelovým areálem Ztracenka po pravé straně cesty kovový kontejner

FARNOST SOBOTÍN
Chystá se oprava varhan

15 – 27. 2. 2021 – Rozvoz respirátorů občanům po obci (na fotce zleva: Talpa
Jakub, Dubový Radek, Fojtík Martin)

Varhany v našem kostele sv. Vavřince, které kromě
bohoslužeb slouží například i při svatebních obřadech
a pohřbech, se v posledních letech dostaly do stavu,
který vyžaduje jejich generální opravu (nástroj je významně napadený červotočem, mnoho tónů nehraje).
Proto by se do ní sobotínská farnost ráda pustila, aby
tak bylo ještě možné tyto umělecky hodnotné varhany
z roku 1895 zachránit. Protože finanční zdroje farnosti a věřících na takovou akci zdaleka nebudou stačit,
plánuje farnost po zjištění konkrétní částky, která na
opravu bude zapotřebí, obrátit se i na veřejnost s prosbou o příspěvek formou adopce píšťal. Plánují se i další akce včetně benefičních koncertů, které, jak věříme,
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Naše škola má k dispozici testy od výrobce Singclean. Testování na přítomnost viru COVID – 19 probíhá
v rámci dubnového návratu k prezenční výuce, a to na
základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.
Testování probíhá 2x týdně – vždy pondělí a čtvrtek.
Při příchodu do školy provedeme dezinfekci rukou
a vstupujeme do tříd, kde si žáci sednou do lavic po
jednom a začínají se testovat dle předem daných instrukcí. Děti vše zvládají bez problémů. Po skončení testování paní učitelky dětem vydezinfikují lavice
a začínají s výukou.

Varhany v kostele sv. Vavřince v Sobotíně

přispějí vedle bohulibého účelu k hudebnímu oživení
naší obce v postcovidové době.
V tuto chvíli to každopádně vypadá, že na pouti ke svatému Vavřinci, která se tradičně koná na začátku srpna,
by původní varhany měly zaznít naposledy a poté začne jejich oprava. Bližší informace přineseme v dalším
čísle Obecních novin.

ZE ŽIVOTA SVAZKOVÉ
ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Návrat do škol

V pondělí 12. 4. 2021 jsme se opět po dlouhé době
všichni sešli ve škole. Na našem pracovišti ZŠ Sobotín
je realizována prezenční výuka pravidelně bez rotací
dle platného rozvrhu pro školní rok 2020/2021.

testování ve škole
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky
Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Vás
zůstává v nás.

Dne 16. května
2021 by se dožila
naše maminka a babička paní Milada Juříková
ze Sobotína 75 let.
Zároveň si připomeneme dne 23. května 2021
již 10 let od úmrtí našeho tatínka, dědečka pana
Františka Juříka ze Sobotína.

Dne 13. června 2021 to bude
15 let, co nás opustil pan Josef
Juřík ze Sobotína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Emílie,
syn Dušan, dcery Lenka a Světlana, vnoučata
Lenka, Veronika, Petr, Světlana, Eliška, Josef,
pravnoučata Arnoštek a Anička.

Stále z celého srdce vzpomíná dcera Radmila
s rodinou, syn a celá rodina.
„Kdo v srdcích žije –
neumírá.“

Odešel dobrý člověk,
každý ho měl rád.
Odešel v nenávratno,
teď musíme jen vzpomínat.

Dne 20. dubna
2021 uběhly 3 roky
od úmrtí pana Pavla
Štricze. Zároveň dne 23. srpna 2021 uplynou
3 roky od úmrtí paní Hany Štriczové.

Dne 27. dubna 2021 uplyne
10 let od úmrtí pana
Miroslava Veselého
z Havířova.

Vzpomínají synové Pavel a Jan.

S láskou vzpomíná
manželka Naďa, dcera a syn s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen vzpomínku zanechal.

Je těžké najít slova
a nemožné zapomenout.

Dne 4. března 2021 by se dožil
73 let pan Zdeněk Měrka ze
Sobotína.
Vzpomíná zarmoucená rodina.

Loučíme se se skvělou
kolegyní, paní učitelkou
Helou Beňovou.
Děkujeme za vše, co jsi pro
děti a naši školku udělala.
Nikdy nezapomeneme.
Kolektiv a děti ZŠ a MŠ Údolí Desné

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.

„Je země mrtvých a je
země těch, kdo žijí a mezi
nimi láska, to je most který
všechno přetrvá a všemu
dává smysl.“

Dne 4. května 2021
by se dožil 100 let pan
Květoslav Potěšil.
Dne 28. prosince
2021 by se dožila 100 let paní Marie Potěšilová.

Zastupitelstvo obce Sobotín

S láskou vzpomíná zeť Peter Schnarr.
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INZERCE

Zápis

ZUŠ PAMFILIA

a talentové zkoušky
pro děti od 5 let
na školní rok 2021/2022
Sólový
zpěv
Hra na
housle

HRA NA

HRA NA
KLAVÍR

DECHOVÉ
NÁSTROJE

Trubka
Lesní
roh
Zobcová
étna

Hra na
bicí
nástroje

Proběhne ve dnech
2.–4.6.2021 (st–pá)
14:30–18:00 hod.

Váš termín
a e-přihlášky
v budově ZUŠ ve Velkých Losinách (Lázeňská 238).
vyplňte na
Výuka probíhá nově i na faře v Rapotíně.
www.zuspamfilia.cz
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„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:
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www.aplikacevobraze.cz

Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
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Z historie Sobotína

Mnohé vyhořelé domy již neexistují, byly zbourány a použity pro další výstavbu. V jarních měsících se často objeví
základy dřívější sklepů. Stačí si zajít do horní části Sobotína, Rudoltic, Klepáčova a neexistující osady Svobodín,

kde v lese objevíte základy a hromady kamení, které dokazují, že v minulosti zde bydleli a pracovali lidé. V galerii
domů, které byly zničeny v noci z 8.–9. května 1945 se tyto
objekty nacházely u silnice vedoucí do Rýmařova.

Budova číslo 10 (nyní 210) patřila rodině Aloisie Müllerové. Poslední oprava
byla uskutečněna v roce 1912. Na základech domu a sklepu byl vybudován
manželi Měrkovými dům, kam se v roce 1968 přistěhovali.
Archiv obce Sobotín 1936

Budova číslo 11 (nyní 221) rovněž vyhořela do základů. Budovu vlastnil pan
Engelbert Prosic. Rodina jej vlastnila od roku 1872 a v roce 1905 byla provedena renovace celého objektu. Na základech byl vystavěn nový dům, tzv. okál,
kde se přestěhovala rodina Měrkova v roce 1974.
Archiv obce Sobotín 1936

Dům číslo 25 (nové číslo jsme nezjistili) a patřil rovněž Engelbertu Prosicu.
Dům vyhořel 8. 5. 1945.
Dům byl postaven v roce 1872 a rovněž je přestavěn v roce 1905. Na pozemku
tohoto domu si postavil nový dům pan Dlabaja.
Archiv obce Sobotín 1936

Dům číslo 148 byl postaven v roce 1932 stavitelem Boxanem z Rapotína pro
Wilhelma Höniga. Dům vyhořel a podle plánů si ho nechal po válce znovu
postavit redaktor pan Robert Jarůšek. V současné době je vlastníkem Martin
Turek. Škoda, že se nezachovaly fotografie domu. V archivu ji nemáme.
Soukromý archiv rok 1984

Dům číslo 12 (nyní číslo 213) je znám pod názvem POTES (hasicí přístroje
– pan Zdeněk Tesař). Posledními majiteli byli Harbichová Marie a Frida Friedrich. Poslední přestavba byla provedena v roce 1931.
Nový sklad byl vybudován v letech 1967-1972.
Archiv obce Sobotín 1936

Dům číslo 191 již neexistuje.
Dům vyhořel a byl zbourán, majiteli byli Emma a Marie Veith. Poslední opravy
byly provedeny v roce 1895.
Archiv obce Sobotín 1936
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