obecní Číslo 3 – červen – 2011

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Vážení spoluobčané,
přeji všem příjemně prožitou dovolenou, dětem pěkné prázdniny,
hřejivé sluníčko, odpočinek u vody, rodinnou pohodu a načerpání
nových sil do dalších měsíců roku 2011.
Iveta Fojtíková, starostka obce

informace obecního úřadu
Uzavření Obecního úřadu
v Sobotíně

V pondělí dne 4. července 2011
bude Obecní úřad v Sobotíně uzavřen.
Děkuji za pochopení.
starostka

Oprava hřbitovní zdi – východní
strana

Dne 13. června 2011 byly zahájeny kroky potřebné v souvislosti s opravou hřbitovní zdi. Došlo

k předání staveniště. Byly vykáceny 3 ks vzrostlých tují, jejichž kořeny prorůstaly do zdi. Oprava
zdi by měla být ukončena v měsíci září 2011. Zhotovitel stavby je společnost EKOZIS spol. s.r.o.,
Zábřeh. V souvislosti se stavebními pracemi dojde
částečně k omezení provozu na místní komunikaci, průjezd bude ale zachován. Žádám občany, aby
dbali dopravních omezení a označení. V souvislosti s opravou došlo i k přemístění kontejneru na
odpad, který byl od měsíce dubna 2011 umístěn
uvnitř areálu hřbitova. Nyní je umístěn u vstupního schodiště do areálu hřbitova ze směru od
obchodu. Obsah stávající skládky byl vyvezen,
zůstalo pouze „torzo ohradní zdi“, které bude rovněž uklizeno. Obracím se na občany, aby jakýkoliv odpad ze hřbitova dávali do kontejneru
a nepoužívali již staré prostory skládky.
starostka
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Opravy na panelovém domě čp. 220
v Sobotíně

Stavební práce na panelovém domě v Sobotíně
se blíží do finále. Dle harmonogramu prací a na
základě kontrolních dnů se předpokládá termín
ukončení prací ke konci měsíce června 2011.
starostka

Naučná stezka uškoly

Naučná stezka v Sobotíně

Oprava panelového domu

Maminky Sobotína, máte zájem
využívat volný čas trochu jinak
než doposud?
Pokud ano, nabízí se Vám možnost se přihlásit
do kroužků:
Hrátky pro děti od 0 – 1,5 roku
Hrátky pro děti od 1,5 - 4 let
Je to 1,5 hodinový program složený ze zpívání,
básniček, cvičení a tanečků, poté následuje svačinka a po ní tvoření – kreslení, modelování....,
končí se pohádkou.
KDE: prostory v areálu budovy Základní školy
Sobotín – II. stupeň
KDY: jednou týdně dopoledne (den v týdnu
bude upřesněn)
OD KDY: od poloviny září 2011 – termín bude
opět upřesněn
CENA: Maminka zaplatí za jedno dítě 25,-- Kč
za návštěvu
Maminky, pokud vás výše uvedené informace
zaujaly, přihlaste se nejpozději do 15. srpna
2011 na Obecním úřadě v Sobotíně u paní Lucie Jelínkové osobně, emailem – podatelna@
sobotin.cz, nebo na tel. č. 583 284 615.
starostka

V prostorách zahrady Základní školy v Sobotíně
bude v měsíci červenci a srpnu 2011 realizována
naučná stezka. Nově vybudované zařízení bude
sloužit jak pro potřeby žáků základní školy, tak
i pro veřejnost. Prostor bude otevřen pro širokou
veřejnost za účelem příjemného posezení a využití volného času jak pro místní občany, tak i pro
ty, kteří budou projíždět obcí (zejména cyklisté).
Bližší informace naleznete na webových stránkách obce Sobotín.
starostka

Dopravní a informační označení v obci

U Základní školy v Sobotíně přibyly dvě dopravní
značky – POZOR DĚTI.
V Rudolticích je umístěna u silnice pod „Rychtou“
Označení Rudoltic
informační modrá značka
s bílým orámováním a označením RUDOLTICE.
  starostka

Kontejner slouží pro potřebu hřbitova

Na hřbitově jsme zaznamenali kontejner, který
bude sloužit pro potřebu areálu celého hřbitova.
Stará skládka, která se nacházela za hřbitovní zídkou, je zrušena. Děkujeme Obci Sobotín za dodání
kontejneru.
Farnost Sobotín

Kontejner na hřbitově
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Termíny svozů komunálního
odpadu (každé liché úterý)
Červenec :
		
		

4. července 2011 (v pondělí) –
POZOR ZMĚNA
19. července 2011

Srpen:		
		
		

2. srpna 2011
16. srpna 2011
30. srpna 2011

Září: 		
		

13. září 2011
27. září 2011

Říjen:		
		

11. října 2011
25. října 2011

Listopad:
		

8. listopadu 2011
22. listopadu 2011

Prosinec :
		

6. prosince 2011
20. prosince 2011

Odvoz plastových obalů se uskuteční
každý lichý týden v úterý
Červenec :
		

7. července 2011
21. července 2011

Srpen		
		

4. srpna 2011
18. srpna 2011

Září: 		
		
		

1. září 2011
15. září 2011
29. září 2011

Říjen:		
		

13. října 2011
27. října 2011

Listopad:
		

10. listopad 2011
24. listopad 2011

Prosinec:
8. prosince 2011
		
22. prosince 2011
Do 31. července 2011 je poplatník povinen uhradit na OÚ Sobotín částku ve výši 250,- Kč na osobu trvale žijící v obci.
Lucie Jelínková

Upozornění
Do 31. března 2011 končí termín k uhrazení
poplatků za psy. Žádáme všechny, kdo tyto
poplatky ještě nezaplatili, učiňte tak v co nejkratším termínu v kanceláři Obecního úřadu
Sobotín, dveře číslo 208.

Služba SMS InfoKanál

V minulém čísle Obecních novin jsme byli informováni o možnosti se zaregistrovat do systému
SMS InfoKanál aneb „obecní rozhlas do kapsy“.
Jak se zaregistrovat?
Využít můžete registraci pomoci webového
formuláře na stránkách obce www.sobotin.cz
Jak se zaregistrovat?
Registrace zasláním SMS:
tvar registrační zprávy je:
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENI
mezeraSOBOTINmezeraCISLOPOPISNE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENI
mezeraRUDOLTICEmezeraCISLOPOPISNE
REGmezeraJMENOmezeraPRIJMENI
mezeraKLEPACOVmezeraCISLOPOPISNE
Pro zaregistrování chaty připojte za cislo
popisne mezeraEVID
Registrační SMS odešlete na číslo služby SMS
InfoKanálu obce Sobotín: 583 237 151
Pozor! Nejde o chybu! Toto číslo je záměrně shodné s číslem Úřadu obce Sobotín.
Do registrace je možné se přihlašovat stále. Není
omezeno časově. Záleží pouze na Vás, kdo této
služby budete chtít využít. Ti z Vás, kteří nemají možnost přístupu k internetu, nevlastní počítač
apod., se mohou dostavit na obecní úřad, kde budou zaregistrováni. Služba je pro občany zcela
zdarma. K dnešnímu dni je zaregistrováno 78 občanů.

DPC neboli Dům na půl cesty

V Domě na půl cesty Diakonie ČCE - středisko
v Sobotíně pracujeme s mladými lidmi od 18 do
26 let, kteří procházejí nelehkou životní situací,
kterou nezvládají vyřešit sami, případně ani za
pomoci svých blízkých. Pracovníci se snaží s klienty najít takovou cestu spolupráce, která povede
k osamostatnění klientů a k získání takových dovedností, které jim umožní žít život bez závislosti
na sociálních službách a sociálních dávkách. Naše
práce spočívá ve snaze posílit u klientů pocit jejich vlastní hodnoty, ve vedení ke schopnosti se
samostatně a zodpovědně rozhodovat v situacích,
které jsou důležité pro to, jak bude vypadat jejich
život i po ukončení poskytování služby. Ke splnění těchto společných nelehkých úkolů je potřeba
mít zkušený a odpovědný personál, dostatek času
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a motivující a bezpečné zázemí. Pak je šance na
to, že se podaří změnit cestu těchto mladých lidí
směrem k samostatnému a zodpovědnému životu
ve společnosti. Podmínkou spolupráce musí být
klientova motivace a vlastní aktivita. V případě,
kdy klient naši službu využívá pouze jako ubytovnu nebo zásadním způsobem nerespektuje stanovená pravidla DPC, je s ním spolupráce ukončena.
Vážení občané obce Sobotína, víme, že tento krátký článek Vám nemůže odpovědět na všechny
Vaše otázky, proto bychom Vás rádi pozvali na
den otevřených dveří, který se v DPC uskuteční
v průběhu měsíce října 2011 a o kterém Vás budeme s předstihem informovat.
Bc. Tomáš Rab,
vedoucí Domu na půl cesty Diakonie ČCE středisko v Sobotíně

Hasičská soutěž opět v Sobotíně
Sbor dobrovolných hasičů pořádá dne 9. července 2011 od 13 hodin soutěž v požárním
sportu „O pohár starostky obce“ v kategorii mužů a žen. V kategorii veteránů soutěž
„O putovní pohár Hasičské vzájemné pojišťovny“
Pořadatelé zvou všechny příznivce hasičského
sportu ke zhlédnutí sportovních výkonů hasičských družstev nejen z okresu Šumperk, ale
i z celého regionu.
Občerstvení a zábava zajištěna.
Martin Vlček, starosta SDH Sobotín

Vítání občánků
V sobotu 4. června 2011 se v zasedací místnosti obecního úřadu konalo letošní první vítání občánků.
Rodiče se dostavili se svými ratolestmi, vyslechli si projev starostky obce paní Ivety Fojtíkové. Byly
přítomny členky sociální a bytové komise paní Marie Popelková, paní Renata Nosálová, paní Světlana
Šmotková. O fotodokumentaci se postaral pan Miroslav Mikuláštík.
Přivítání byli: Vendula Lišková, Lucie Jílková, Daniela Pechová, Tomáš Potěšil, Jan Pospíchal
a Kristián Rohel.
O příjemné vystoupení se postaraly děti ze sobotínské školy pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Cekrové. Po podpisu do Pamětní knihy, předání dárku, kytičky a peněžního daru, následovalo společné
fotografování.
Rodičům gratulujeme a přejeme hodně trpělivosti a lásky při výchově dětí.
Lucie Jelínková
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Účastníci zájezdu v Kopřivnici

Jak nám chutnaly štramberské uši?
Dle pověsti ve 13. století vtrhli na Moravu Tataři. Lid z celého okolí hledal záchranu na kopci
Kotouč u Štramberka, kam také Tataři několikráte
zaútočili. Při třetím útoku se strhla bouře, naplnila rybník nad tatarským ležením. Toho obhájci
Kotouče využili, prokopali hráze a Tatary zatopili.
Po odpadnutí vod našli Štramberáci několik kožených pytlů s nasolenýma ušima, které Tataři lidem uřezávali. Na památku těchto událostí se ve
Štramberku pečou tzv. “Štramberské uši“.
Zájezd se uskutečnil dne 17. května 2011 a připravila jej pracovní skupina pod vedením paní starostky obce Ivety Fojtíkové, paní Milady Chlandové a Miroslava Mikuláštíka. Počasí nám přálo
a všichni se těšili na místa, která navštívíme.
Po krátké zastávce nás přivítal Nový Jičín. Zámek,
který patřil Žerotínům, nás všechny přivítal zajímavým muzeem. Obdivovali jsme expozici klobouků (dnešní TONAK), kdy zdejší kloboučnický
cech existuje od roku 1630. Zajímavá výstava nás
zaujala také košíkářskými výrobky. Zaujalo nás
čtvercové náměstí, které je ze všech stran obklopené měšťanskými domy bohatých patriciů s pohádkovým podloubím.
V Kopřivnici nás čekal chutný oběd, který nám
paní starostka zajistila. Mohli jsme si tak vybrat
z pestré nabídky jídel. Všem nám chutnalo. A již

nás čekalo Technické muzeum Tatra. Obdivovali
jsme prvotřídní kočáry a bryčky, později i železniční vagony a od roku 1897 automobily. Věhlas
zdejších automobilů se rychle šířil po celém světě.
V roce 1919 se jízdní zkoušky tohoto vozu konaly
ve Vysokých Tatrách a místní horalé prý jej přirovnávali auto Tatrám.
Poslední zastávkou byl Štramberk. Očekávaly
nás nejen farmářské trhy, ale i lidová architektura, která jako svými korálky domů obklopovaly
dominantu města – slavnou Trúbu. Bylo se na co
dívat. Ochutnali jsme tradiční „Štramberské uši“
a „Štramberské ruce.“ Připomenuli si pověst, kterou jsme si se zájmem poslechli a obdivovali mnohé zajímavosti, které Štramberk nabízí.
Všechno skončilo a náš pohodový zájezd byl
u konce. Oceňujeme, že nás „netlačil čas“ a kázeň
účastníků patřila ke kladům celého zájezdu.
Poděkování patří paní starostce, která vše organizačně zajistila. Zájezd se všem líbil a již se těšíme
na další akce. Doprava pana Moťky byla bezproblémová a slunečné počasí jen udělalo estetickou
tečku nad krásně prožitým dnem.
Závěrečné poděkování patří Obci Sobotín, kdy
bez její finanční podpory by se náš zájezd nemohl
uskutečnit.
Miroslav Mikuláštík
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Nejmenší se vydali na výlet do ZOO
na Kopečku u Olomouce.
Dne 25. května 2011 připravila Obec Sobotín výlet do ZOO na Kopečku u Olomouce. Jsme přesvědčeni, že v této tradici se bude pokračovat.
Naši nejmenší si takové výlety zaslouží. Jejich
rozzářené oči byly toho důkazem. Mnozí rodiče se
do areálu ZOO dostali po mnoha letech. A vzpomínky se rychle vrátily.
Rodičovské postřehy:
Děkuji paní starostce Ivetě Fojtíkové a Andrei
Františákové za zorganizování výletu do ZOO na
Kopečku u Olomouce. Počasí nám přálo a všichni
jsme přijeli spokojeni. Dětem se líbila nejen zvířátka, ale i dáreček. Věříme, že se příští rok sejdeme ve větším počtu.
Za všechny účastníky výletu
Tereza a Verunka Machusovi Sobotín.

ZOO na Kopečku u Olomouce

Jménem babiček a rodičů dětí, kteří se společně
zúčastnili pohodového zájezdu do ZOO na
Kopečku u Olomouce děkujeme vedení obce a paní
starostce za její osobní účast a jsme přesvědčeni, že
podobných akcí se bude i v příštích létech nadále
organizovat. Je škoda, že ne všechny maminky
využily této možnosti. V pěkném prostředí jsme
tak mohli prožít krásný a slunečný den. Jaromíra
Bartošová Sobotín

Zrezivělá krása

Sobotín. Slévárna (dnešní Turbina), vpravo kanceláře železáren v čp. 128.
Rok 1916

1. Ostravské Hradčany – vysíláno 2. května 2011
na ČT 2
2. Železo bratři Kleinů - vysíláno 9. května 2011
na ČT 2
3. Hyperbolit nad městem – vysíláno 16. května
2011 na ČT 2
4. Tasice, huť Jakuba skláře – vysíláno 23. května 2011 na ČT 2
5. Most dvou řek - vysíláno 30. května 2011 na
ČT 2
6. Mladějovský expres – vysíláno 6. června 2011
na ČT 2
Zrezivěla krása – železo bratři Kleinů. Ne
všechno, co je rezavé, patří do šrotu. Dozvuky
zašlé slávy podnikavých jesenických sourozenců nám pojednává dokument režiséra J. Bařinky.
Jejich vzestup mezi tehdejší honoraci je podoben
americkému snu. V éře průmyslové revoluce patřili Kleinové k podnikatelské špičce habsburské
monarchie. Slavná firma pozbyla lesku na konci
19. století a na počátku 20. století postupně zanikla.V pořadu je řada dokumentů o sobotínských
železárnách a mostárně. Doporučuji všem, aby si
našli čas a zašli do nového muzea silnic v Šumperku. Nebudete zklamáni.
-mk-

Velikonoční výstava všechny potěšila

Na četné dotazy čtenářů Obecních novin ohledně
dokumentu, který byl vysílán na ČT 2 ve dnech
2. května, 9. května, 16. května, 23. května, 30.
května a 6. června 2011 lze vyhledat na internetu pod názvem Zrezivělá krása – ve videoarchívu. Jednotlivé dokumenty, které se dotýkají nejen
Sobotína, ale i celého regionu a České republiky,
mnohé zaujmou.

ČZS Sobotín uspořádal ve dnech 16. - 18. dubna 2011 již druhou velikonoční výstavu, kterou
jsme připravovali několik týdnů. Po dvě nedělní
odpoledne jsme se scházeli a tvořili exponáty, nařezali a nechali narašit větvičky z vrbového proutí a kdoulovce. Rychlý nástup jara nám tentokrát
přál. Vykvetly narcisy, tulipány, rozkvetl zlatý
déšť. Vyráběly se kraslice, pekly a zdobily se perníčky. Rovněž žáci sobotínské školy a petrovské
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MŠ Beruška se pochlubili pěknými výrobky z papíru a keramiky. Rychle se zaplnily prostory jídelny Hotelu Dolte. Poté již začala skutečná příprava
výstavy. Potěšilo nás, že se našlo tolik ochotných
rukou, které nám pomohly v krátkém čase dokončit celou tuto nádheru a krásu během pátečního
dne. Vše podtrhla i květinová aranžmá vytvořená
paní Petrášovou a Učňovou, ale i jejich nápady.
A bylo se na co dívat a slyšet slova chvály i obdivu. Překrásné kraslice, bohatě zdobené perníčky,
pomlázky, drátkovaná a obháčkovaná vajíčka, která dokazují nejen netradiční nápady, ale i šikovné
ruce našich žen. Výstavu jsme chtěli zpestřit prodejem velikonočních výrobků a drobností z papíru
(vázy a zajíci), zhotovenými věnečky, kraslicemi,
perníčky, které však rychle zmizely ze stolů.
Zájem o výstavu byl značný, což dokazuje kniha
návštěv, kde si můžeme přečíst pochvaly a obdiv
nad sobotínskými výtvory. Návštěvníci přicházeli
nejen z blízkého okolí, ale i ze Šumperka, Uničova, Olomouce. Ale i ti, kteří získali informaci
z Českého rozhlasu, kde o výstavě informovala

předsedkyně ČZS Sobotín. Návštěvníci tuto výstavu ocenili jako zdařilou a rádi se přijdou i příští rok podívat. Přítomna byla i návštěva ČZS –
Územního sdružení Šumperk – Jeseník. Váží si
práce MO ČZS Sobotín. Z výstavy byla pořízena
fotografická dokumentace a DVD.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se
na výstavě podíleli a věnovali jí hodně osobního
času. Naše poděkování patří za projevenou ochotu
a vstřícnost při přípravě a průběhu výstavy vedení
Hotelu Dolte a vedoucímu Jiřímu Mikuláštíkovi.
Zd. Tejkalová, předsedkyně

ze života svazkové zš a Mš údolí desné
Sběr papíru v roce 2010/2011
V letošním školním roce jsme shromažďovali papír celkem třikrát. Nasbírali jsme 8 380 kg papíru.
Z peněz utržených za starý papír byla financována
doprava na divadelní a kulturní představení, sladké odměny ke Dni dětí, knižní odměny, několik
projektů, pomůcky do výuky, odměny v soutěžích,
kostýmy k výuce a různé další aktivity. Naše škola
pravidelně podporuje ze sběru adoptovanou dívku
na Haiti. Nejlepší sběračkou byla žákyně 2.B – Veronika Pavelková, která nasbírala 680 kg papíru.
Veliký dík patří žákům naší školy - nejvíce letošním druhákům a jejich rodičům, a především panu
Markovi, který vždy ochotně a s plným nasazením
pomáhal. Také děkujeme panu Stromšíkovi za věnování váhy pro tyto účely.
Mgr. Jana Cekrová

Morena

I letos se děti ze základní školy rozloučily se zimou
spálením Smrtky, Moreny. Tentokrát jsme vše propojili
s Velikonoční dílnou. V úterý 19. dubna 2011 v naší škole zavládlo tvořivé dění. Děti se seskupily podle barev
jarních květin a tak si např. ve skupině zelených „Kop-

řivek“ pomáhaly děti z první, druhé, třetí i čtvrté třídy.
Protože nám svou pomoc letos nabídly ochotné a zručné
maminky, proměnily se třídy na dílny, ve kterých měly
děti možnost zdobit kraslice tradiční voskovou technikou
nebo si uplést vlastní pomlázku. Na ozdobená vajíčka si
vyrobily košíček z papíru. Také bylo třeba „obléknout“
Morenu a proměnit březové větvičky na symbol jara –
létečko. Na závěr jsme doprovodili Morenu k říčce Mertě a za zpěvu písní spálili a vhodili do řeky. „Smrt jsme
vám odnesli, nové léto přinesli, buďte hodně veselí, že
vám něco nesem my…“ i nám donesla jaro do vsi královnička (nejmladší holčička) Miriamka Zálešáková. Rádi
bychom poděkovali paní Lence Doležalové a paní Elišce
Seidlerové za trpělivost. 	
Mgr. Marcela Navrátilová
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Čarodky v Petrově

Na konci dubna se rojily čarodějnice i v naší škole. Slétly se na zahradě ZŠ Petrov a tam řádily,
soutěžily a dováděly, co jim síly stačily.
Mgr. Martina Chlandová

Nejprve jsme se všichni pořádně posilnili opečeným špekáčkem a potom se vydali na cestu
k lesu. Vybaveni rukavicemi jsme statečně pracovali. Uklízeli odpadky a snažili se, aby naše okolní příroda zářila čistotou. Úspěšně jsme vyčistili
okolí studánky, aby se zvířátka i pocestní mohli
bez obav napít. Paní učitelky potom odměnily
všechny výborným nanukem.
	 Mgr. Martina Chlandová

Výlet malých spisovatelů na hrad Sovinec,
do Pradědovy galerie v Jiříkově
a na Křížovou horu v Rudě

Titul Miss Čarodka 2011 získala Anička Hamříková. Dalšími oceněnými
čaroději se stali Petr Hujber a Kateřina Aiglová.

Žáci ZŠ a MŠ údolí Desné se z jara pravidelně
zúčastňují soutěže Moje kniha, kterou vyhlašuje
naše škola ve spolupráci s Městskou knihovnou
v Šumperku. Rovněž tradičně se naše děti umísťují na předních místech. Bylo tomu tak i letos, kdy
sobotínští žáci získali hned pět ocenění.

Na zpáteční cestě se ujala řízení autobusu naše čarčitelka Marcelka.
A to byla jízda!
Na hradě Sovinci

Čištění studánek

Poslední den v měsíci květnu je Dnem otvírání studánek. Sobotínské děti věnovaly tento den nejen
čištění studánek, ale i úklidu okolí školy a obce.

Za kolektivně vytvořené knihy „Pověsti staré školy“ a „Hory, hory, horizonty“ získali žáci 3. B a 4.
B hned dvě první místa. No a za odměnu pak oslavili Den dětí zdařilým výletem. Během výletu museli mladí spisovatelé složit báseň a tuto napsali
třeťáci:
Zlatý poklad plný mincí,
nechali jsme na Sovinci.
Sovineckou hradní věží
prolezli jsme se zátěží.
Třesky, plesky, hromy blesky,
ale je tu vážně hezky!
Pradědova galerie,
křikem dětí dneska žije.
Jsme tu, i když venku lije,
funguje nám fantazie.

Čištění studánky
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Pan Halouzka sochy dělá,
Verča taky jednu chtěla.
A že velké štěstí měla,
v loterii vyhrála,
radostí jen skákala.
Pro zájemce ještě zpráva: Většinu vítězných knih
ze soutěže „Moje kniha „ je možno shlédnout na
výstavě na hradě Sovinci. 	
Mgr. Livia.Uhmannová

května 2011 projekt Květinový týden. Každá třída
dostala v pondělí několik otázek na téma květiny
kolem nás a vylosovala si svoji barvičku. Žáci se
také snažili o milé a laskavé chování k ostatním.
Za každý dobrý skutek získali pro svoji třídu květinku. V pátek potom za správné odpovědi obdržela každá třída tři puzzle, ze kterých potom všichni
společně složili krásný citát:
VŠUDE KVETOU KVĚTINY PRO TOHO,
KDO JE CHCE VIDĚT.
Mgr. Martina Chlandová

Zdolání vrcholu Pradědu

Dne 3. června 2011 podnikli žáci druhé třídy výlet
na Praděd. Tato třída již druhým rokem nasbírala nejvíc kilogramů papíru a výlet dostala za odměnu. Děd Praděd prověřil jejich síly a odvahu.
Připravil jim mlhu, velký vítr, prudké stoupání
a ačkoliv rozhlednu vůbec neviděli, velké dobrodružství zvládli.
Mgr. Marcela Navrátilová

Umíme tančit, zpívat i hrát divadlo
Tradiční vystoupení pro maminky, tatínky, babičky, dědečky a všechny, kteří se zajímají o dění
v naší škole proběhlo v odpoledních hodinách
13. června 2011. Děti se celoročně připravovaly
v dramatickém i hudebním kroužku a nelenily ani
v aerobiku. Paní učitelky s nimi nacvičovaly také
v hodinách hudební výchovy a čtení.

Na Pradědu

Květinový týden

Ve znamení motta: „ Ženu ani květinou neuhodíš „
probíhal na našem pracovišti v týdnu od 23. do 27.

Vystoupení aerobiku se líbilo.

Krátce po zahájení zazněly indiánské bubny, rozezněly se flétničky, před diváky defilovaly pohádkové postavičky z Večerníčků. Nečekaně nás
přišla pozdravit strašidla, která už léta „bydlí“ ve
staré budově sobotínské školy.
Nápaditě inscenované pohádky zaujaly zvlášť
malé diváky. Perfektní sestavu připravily děti
z MŠ Beruška se svojí cvičitelkou aerobiku paní
Hanou Plachou. Pozadu nezůstaly ani její starší
svěřenkyně.
Společnou písní na závěr poděkovaly všechny děti
svým rodičům a vesele vykročily domů.
Mgr. Livia Uhmannová

Patrik John, Kamila Kriwdová
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ce – Hraběšice – Sobotín s odborným výkladem
u významných kulturních církevních památek.

Farnost Sobotín

Dne 14. května 2011 uskutečnila Obnova kulturního dědictví údolí Desná o.s. a Římskokatolická
farnost Velké Losiny Jarní setkání v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Pekařově.
Arcibiskupský palác v Olomouc zve k návštěvě.
Od května 2011 můžete navštívit arcibiskupský
palác v Olomouci. Otevřeno je od úterý – neděle.
Vstupné je 60,- Kč, pro důchodce nad 65 let, děti,
studenty a držitele průkazky ZTP a ZTP-P činí 30
Kč. Informace získáte na tel. 587 405 421 a www.
arcibiskupskypalac.ado.cz

Pouť na Klepáčově
Dne 15. 5.2011 se sešli v kostelíku na Klepáčově
farníci ze Sobotína i z okolí. Mše svatá k sv. Janu
Nepomuckému v útulném kostelíku byla slavena
téměř v rodinné atmosféře. Celebroval šumperský
kaplan Pawel Zaczyk. Po mši svaté jsme se přesunuli do bývalé školky v Rudolticích a společně
oslavili významná životní výročí paní Boženy Vaňatkové a její maminky Boženy Gallové.
Dne 1. května 2011 se uskutečnila Velikonoční
projížďku na kolech po trase Rapotín – Vikýřovi-

Noc kostelů 2011 v Rapotíně. Dveře kostela Nanebevzetí Panny Marie byly otevřeny návštěvníkům již od 16:00 hodin. Návštěvníci nahlédli do
zákoutí – na kůr, na věž, do sakristie. Úkolem historika Stanislava Hoška bylo, aby návštěvníci odcházeli s vědomím, že už znají vše o historii kaple
i kostela. Zajímavá byla přednáška Karla Kocůrka, která nás zavedla do Indie. Následovala mše
svatá s doprovodem Chrámového sboru Rapotín.
Slavnostním zvoněním se kostel přidal k dalším
minimálně 150 kostelů v České republice.
Konečný počet se vyšplhal na 124 osob. Velký dík
patří všem, kteří se zapojili do organizování této
noci (Autor Petra Damborská – zkráceno).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání

Rozloučili jsme se

Kněžské výročí
Uplynulo 10 roků, co
přijal P. Milan Palkovič
v katedrále
sv. Václava v Olomouci
kněžské svěcení.
Otče Milane upřímně Vám
gratulujeme k Vašemu
10tiletému výročí
kněžské služby, z něhož
9 roků působíte v naší farnosti. Děkujeme
za obětavost k nám farníkům a maximální
nasazení při opravách vám svěřených kostelů
a kaplí. Do dalších let Vám přejeme hojnost
Božího požehnání.
Farníci Sobotína

Děkujeme všem příbuzným,
přátelům a známým za projevy
soustrasti při posledním
rozloučení s naším drahým
tatínkem, dědečkem, bratrem,
švagrem a strýcem panem
Františkem Juříkem
ze Sobotína,
kteří dne 28. května 2011 jej doprovodili na
poslední cestě.
Děkujeme za květinové dary a slova
povzbuzení.
Děkujeme SDH Sobotín, kteří se rozloučili se
svým dlouholetým členem.
Zarmoucená rodina
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Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

S hlubokým zármutkem
oznamujeme všem přátelům
a známým,
že nás dne 11. května 2011
navždy opustil pan
Jaroslav Marek
z Rapotína,
se kterým jsme se rozloučili
dne 16. května 2011
v obřadní síni
šumperského krematoria.
Děkujeme za účast při posledním rozloučení,
za květinové dary a slova útěchy.

Děkujeme všem přátelům,
známým,
Mysliveckému sdružení
a občanům Sobotína, kteří doprovodili
dne 14. května 2011 na poslední cestě v šumperském krematoriu pana
Rudolfa Měrku ze Sobotína.
Děkujeme za slova útěchy a povzbuzení, kterých se nám dostalo.
Děkujeme za množství květinových darů, které nám rovněž pomohly překonat tuto těžkou
chvíli. Děkujeme všem, kteří nám v této chvíli
nabídli přátelskou pomoc.
Manželka a dcery s rodinami.

Jménem příbuzných
manželka a dcery s rodinami.

Děkujeme spoluobčanům,
bývalým spolupracovníkům,
Obecnímu úřadu Sobotín
a Sboru dobrovolných hasičů
Sobotín za květinové dary
a slova útěchy při posledním
rozloučení dne 24. května 2011
s paní
Zdeňkou Dorňákovou
ze Sobotína.
Děkujeme všem, kteří se s ní přišli rozloučit
a nám v těchto dnech nabídli
přátelskou pomoc.
Zarmoucená rodina

Vzpomínka
Už deset let spíš věčný sen,
nám zůstaly na Tebe
vzpomínky jen.

Dne 4. července 2011 si
připomeneme
10. výročí úmrtí paní
Emilie Mikuláštíkové
ze Sobotína.
Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
manžel a dcery s rodinami.

Děkujeme touto cestou všem,
kteří dne 26. května 2011
vyprovodili
na poslední cestě v šumperském
krematoriu pana
Bohumila Zadinu
ze Sobotína.
Díky všem za slova podpory a pochopení
v této těžké době, za květinové dary a pomoc
při organizaci posledního rozloučení.
Zarmoucení rodina

Rok k roku přidává
a jen vzpomínky nechává.
Dne 23. července 2011
by se dožil 75 let pan
Stanislav Fojtík
ze Sobotína.
Vzpomínají manželka a dcera s rodinou.
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Poděkování

Život jde dál,
jak tichý proud,
jen bolest v srdci
se nedá zapomenout.

Děkuji

Obecnímu

úřadu

Sobotín

a Českému zahrádkářskému svazu

Dne 13. června 2011 uplynuly
2 roky,
co nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček pan
František Doležal ze Sobotína.

Sobotín za milou pozornost u příležitosti mých narozenin.
Wiche Helmut, Sobotín 251

Za vzpomínku děkuje manželka Vlasta,
synové Vlastimil a Petr s rodinami.
Dal jsi se na cestu,
který jde každý sám,
jen dveře vzpomínek
jsi nechal dokořán,
měl jsi rád život,
lidi kolem sebe
a my zase milovali Tebe.

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.

Dne 13. června 2011 jsme
vzpomenuli 5. výročí, kdy od nás
odešel náš milující manžel, tatínek a dědeček
pan Josef Juřík ze Sobotína.
Nikdy nezapomene
manželka, dcery a syn s rodinami.

Zastupitelstvo obce

Sportovní akce
Sportovní akce SENIOR Sobotín o.s.
Co se připravuje na prázdniny ve sportovním
areálu SENIOR o.s.:
• Dne 25. června 2011 se uskuteční od 20:00
hod. noční turnaj v nohejbale.
• Koncert Moravských muzikantů se uskuteční
2. července 2011 od 15:00 hodin Navštivte
tento koncert, kde uslyšíte řadu lidových písní
a taky si můžete zatančit.
• Dne 2. července 2011 nás od 21:00 hodin čeká
strašidelná stezka v okolí hrobky.
• Družstvo veteránů odjede dne 5. července
2011 na Slovensko a sehraje přátelské utkání
v Bánovcích nad Bebravou.
• V termínech 16.7., 23.7., 6.8., 28.8. 2011
proběhnou již tradiční turnaje v malé kopané

(SENIOR Cup, Bendži, Turnaj hospod, Turnaj
U Pařeza).
• Sobotínský festival piva a jídla se uskuteční
dne 13. srpna 2011.
• Pohádkové Vánoce na sněhu se uskuteční
17. září 2011.
• Futsalový A tým SENIORU Sobotín se v letošním roce umístnil na skvělém druhém
místě v okresním přeboru.
• Fotbalový tým SENIORU Sobotín odehrál
přátelské mezinárodní fotbalové utkání v Turecku proti kvalitnímu soupeři s výsledkem
6 : 6. Jedná se v historii Senioru již o šesté
mezinárodní utkání Sobotína proti atraktivním
zahraničním soupeřům.
Přejeme všem občanům krásnou dovolenou a těšíme se na akce, které jsme připravili.
SENIOR Sobotín o.s.
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Májová cena

Jarní nepřízeň počasí poznamenala jezdecké závody v Sobotíně. TJ Omega Sobotín pořádala
29. května Májovou cenu. Početné startovní pole
však neodradily ani obrovské kaluže ani celodenní proudy vody. Mladí adepti jezdeckého sportu
se utkali ve skokových soutěžích a vydrželi až do
pozdního odpoledne, kdy se utkali v Trial parkuru,
který prověřil jejich schopnosti ovládat koně. Pořadatelé děkují všem sponzorům za podporu.

Velikonoční volejbalový turnaj
Dne 16. dubna 2011 uspořádala TJ Sokol Sobotín
již 6. ročník Velikonočního turnaje ve volejbale.
Šest zúčastněných družstev s nasazením bojovalo
do pozdního odpoledne. Sportovní výkony byly
velmi vyrovnané. Tentokrát překvapilo především
nejmladší družstvo (kapitánka Simona Vernerová), které nakonec získalo stříbro. Mezi 4. a 5.
místem byl rozdíl pouze dvou míčů (na sety byl
bodový počet stejný).
Výsledky turnaje:
1. SART, 2. Sokolíci, 3. Velké Losiny, 4. Železnice Desná, 5. Sokol Sobotín, 6. Loučná nad Desnou

Miloš Chlanda s Likorou (Foto Josef Panáček)

Výsledky:
Parkur do 60cm:
1. Kateřina Kmoníčková - Evita - JO Pegas
Loučany
2. Tomáš Konečný –Oř- JO Pegas Loučany
3. Lucie Maturová – Ogar - Hrabenov

Družstvo Sobotína

Parkur do 80cm
1. Blanka Spáčilová - Morava Amálka- Hřebčín
Morava Komňátka
2. Eliška Konieczna –Lotar - Ranch Kulich
3. Renata Czyžová - Quatrnei - JO Dubicko
Parkur do 100cm
1. Renata Czyžová - Quatrnei - JO Dubicko
2. Miloš Chlanda - Démant 1 - TJ Omega Sobotín
3. Tereza Zapletálková - Nicolas - SK PENTAL
Břidličná
Parkur do 110cm
1. Miloš Chlanda - Likora - TJ Omega Sobotín
2. Tereza Zapletálková- Nicolas- SK PENTAL
Břidličná
3. Miloš Chlanda - Démant 1 - TJ Omega Sobotín
Trial parkur
1. Jana Kratochvílová - Blesk- Ranch Kulich
2. Eva Svozilová – Julietta - TJ Omega Sobotín
3. Dominika Sedláczková – Likora- TJ Omega
Sobotín
Mgr. Martina Chlandová

Děkujeme všem, kteří se přišli na volejbal podívat
a kteří nás povzbuzovali. Poděkování patří také
manželům Šrámkovým za zajištění občerstvení.
Za bezplatné poskytnutí prostor tělocvičny ZŠ
a MŠ Údolí Desné.
Všechny příznivce volejbalového sportu pak srdečně zveme, na tradiční červencový volejbalový
turnaj, jehož 37. ročník pořádá TJ Sokol Sobotín v sobotu 2. července 2011. Turnaj se koná
na hřišti TJ Sokol Sobotín. Občerstvení pro hráče
i diváky v průběhu dne bude zajištěno.
VV TJ Sokol Sobotín

Fotbalový oddíl SK Petrov – Sobotín
se stal mistry okresu

Dne 11. června 2011 se fotbalisté SK Petrov – Sobotín stali mistry okresního přeboru a postoupili
do krajské I.B.třídy. K vítězství jim poblahopřáli představitelé obce Sobotína (Iveta Fojtíková)
a Petrova (Ing. Jan Vaníček). Věříme, že i v nastávajícím ročníku budou patřit k předním mužstvům
a budou „štikou“, která bude kalit poklidné vody
budoucích soupeřů. Blahopřejeme!
-mk-
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inzerce
Vysloužilé elektrospotřebiče jen ke specialistům - radí kolektivní systém
ELEKTROWIN
Může se Vám zdát, že z nefunkčního spotřebiče se dá
ještě ledascos využít – šroubek, klička, motor, kompresor – víte ale, co tím můžete způsobit?
Ke zpracování elektrozařízení musejí firmy získávat
obtížně souhlas krajského úřadu – musí splnit spoustu podmínek – stavební úpravy v dílnách, technické
vybavení, odbornou způsobilost. Při demontáži musí
dodržet zákonem stanovený postup, odejmout všechny
části obsahující nebezpečné látky tak, aby neohrozily
ani zdraví ani životní prostředí.

Nebezpečné? Ano, ale jen při nesprávném zacházení!

Elektrospotřebiče obsahují takové látky, jako je kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom, polybromové
bifenyly, polybromové difenyletheny nebo azbest.
V chladničkách se nacházejí také freony – a to jak
v chladicím okruhu, tak ve většině případů také v izolační pěně v korpusu chladničky. Pokud dojde k poškození okruhu – např. odstřižením kompresoru nebo
chladící mřížky, uniká nejen olej, ale právě i freon do
ovzduší. Důsledky freonu v ovzduší jsou již asi obecně
známé – freon zamezuje vzniku ozonu, tím se ztenčuje
ozónová vrstva a na Zemi dopadají škodlivé UV paprsky, které způsobují různá onemocnění – zánětem
spojivek počínaje a rakovinou kůže konče.
Kadmium je toxická látka, která se dříve hojně využívala k ochraně kovů před korozí – především právě
v elektrotechnickém průmyslu. Do těla se kadmium
dostává potravou a dýcháním, tam se ukládá především v ledvinách ale také v játrech, která poškozuje.
Může také způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu.
Kadmium také patří mezi karcinogenní látky.
Rtuť je jediným kapalným kovem – je velmi toxická.
Usazuje se v ledvinách, játrech a slezině. Při jednorázové dávce vyvolává bolesti břicha, zvracení a průjmy, při dlouhodobém vystavení účinkům rtuti dochází k vypadávání vlasů, chudokrevnosti, revmatickým
onemocněním či onemocnění ledvin.
Šestimocný chrom poškozuje dýchací cesty a může
vést až k perforaci nosní přepážky nebo k bronchitidě. Při dlouhodobějšímu vystavení se účinkům šestimocného chrómu na kůži vznikají ekzémy nebo vředy.
Sloučeniny mohou vyvolat rakovinu plic.
Azbest je silně karcinogenní látka. Je totiž složena
z malých vláken, které se při vdechování zabodávají
do plic a postupně může vyvolat rakovinu plic nebo
fibrózu, expozicí jiných míst může vyvolat rakovinné
bujení nazývané mesotheliom. Na azbest můžete narazit např. ve starých sporácích nebo pračkách.

Stojí to za to?

Proto, aby nedocházelo k poškozování zdraví a životního prostředí, uložila Evropská unie výrobcům, aby
tyto látky již nadále pro výrobu nových spotřebičů
nepoužívali, případně pro jejich použití tam, kde jsou
nenahraditelné, omezili na nezbytné minimum.
Ve starších spotřebičích jsou ale stále! Pokud z takového spotřebiče někdo odmontuje to, co si myslí, že
jednou použije nebo o čem je přesvědčen, že se podaří
výhodně prodat, vystavuje sebe i své okolí zdravotnímu riziku.
Dalším nepříjemným důsledkem neprofesionálního
rozebírání vysloužilých spotřebičů je fakt, že ke zpětnému odběru, který je bezplatný, je možné odevzdávat
pouze kompletní spotřebiče, za ty nekompletní platí
obec jako za odpad – mnohdy jako za nebezpečný odpad – a tyto náklady poté promítá obec do poplatků za
odpady nejen dotyčnému, ale i sousedům.
Odevzdávejte na místa zpětného odběru kompletní
spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i svému okolí!
Seznam míst zpětného odběru naleznete na
www.elektrowin.cz
(placená inzerce)

(placená inzerce)
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