obecní Číslo 6 – prosinec – 2019
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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenost v roce 2020 přejí
zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
máme za sebou rok 2019. Pro každého z nás to byl rok
jiný. Pro někoho výjimečný, pro druhého náročný, pro
dalšího nezapomenutelný apod. Každý si jej zhodnotí
v souvislosti se zdravím, prací, osobními vztahy a dalšími a dalšími událostmi, které jej v něm potkaly.
Z pohledu obce to nebyl rok jednoduchý. Když bych
to shrnula do několika statistických údajů, tak by to
vypadalo asi následovně:
Konalo se 13 veřejných zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín, kde byly projednány v desítkách bodů záležitosti týkající se rozvoje obce. Mimo jiné na základě
přijatých usnesení bylo podáno 7 žádostí o dotace na:
• Pořízení techniky pro lesní hospodářství Sobotín –
štípačka a vyvážečka, získána dotace 750.000,- Kč
• Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů - 1. část II.
etapy, získána dotace 1.100.000,- Kč (dvě žádosti
400 tis. Kč + 700 tis. Kč)
• Nákup zásahových obleků pro JSDH, získána dotace: 70.000,-Kč
• Stavební úpravy ve 3. NP ZŠ Sobotín, Sobotín čp.55,
získána dotace 136 786,-Kč
• Podpora obnovy venkova - Obnova místní komunikace v Rudolticích, dotace neposkytnuta

• Sobotín - rozšíření splaškové gravitační kanalizace 2. etapa“, získána dotace 1.700.000,- Kč
• Celkem částka za přiznané dotace v roce 2019 do
rozpočtu obce Sobotín činí 3.756.760,- Kč.
• Na základě přijatých dotací byly zrealizovány opravy v budově školy, oprava hrobky a zahájeny práce
na kanalizaci. Pořízení lesní techniky bude realizováno v roce 2020.
• Obec má vypracovanou projektovou dokumentaci na
chodník u školy. V případě vyhlášení výzvy na dotaci na chodníky a pokud by obec splnila její podmínky, bude podána žádost (katastr Sobotín).
• V roce 2020 bude dál probíhat výstavba kanalizace,
v případě výzvy bude podána žádost o opravu cesty
1. etapa (katastr Rudoltice) a proběhne oprava cesty
na Klepáčově (katastr Klepáčov).
• K tomu se musí navíc dělat opravy a práce, které se
občanů přímo netýkají. Jedná se např. o opravu hrobky. Je potřeba si uvědomit, že se jde o kulturní památku a že obec byla zařazena do programu v rámci
záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury ČR.
• K tomu patří další údržba v letním a zimním období
a vše, co se právě vyskytne k řešení, včetně havárií
a neplánovaných akcí.

• V každém čísle obecních novin byly publikovány informace o konkrétních činnostech v obci a o tom, co
se připravuje. Tak tomu bude i v příštím roce.
• Jsem si vědoma toho, že v naší obci je ještě potřeba toho dost udělat, opravit a změnit. Zároveň jsem
ale přesvědčena, že to, co se podařilo zrealizovat do
současnosti, pomohlo a usnadnilo život řadě občanů.
• Realizace akcí trvá nějakou dobu, která se prodlužuje např. s ohledem na legislativu, majetkové věci
atd. Pokud však budeme navzájem tolerantní, budeme spolu komunikovat, půjde o bonus navíc, který
způsobí, že život v obci se bude rychleji a příznivěji
rozvíjet k lepšímu. Ráda obdržím kdykoli Vaše připomínky a podněty.
Závěrem Vám přeji krásné a klidné Vánoce, hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody v roce 2020.
Iveta Fojtíková,starostka

Poděkování
Děkuji zaměstnancům Obecního úřadu Sobotín, zastupitelům, předsedům a členům komisí a výborů, kronikáři, knihovnici, pečovatelce DPS, správkyni chatek
Rudoltice, odbornému lesnímu hospodáři, redakční
radě, kolektivu pedagogů a provozním zaměstnancům
Základní školy a mateřské školy Údolí Desné, občanům, kteří byli zaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací, za jejich práci v roce 2019.

Plán konání zastupitelstva
v 1. pololetí 2020
24. února 2020, 27. dubna 2020, 22. června 2020
Zasedací místnost OÚ Sobotín.
Zahájení v 17 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Termíny zastupitelstev se mohou v případě nutnosti upravit.

Rozsvícený vánoční strom

Ve středu 4. prosince 2019 proběhla již poněkolikáté
akce „Rozsvícení stromu a mikulášská nadílka“ v prostorách před obecním úřadem. Účastníci této akce měli
možnost si zakoupit občerstvení a zhlédnout kulturní
program. Mimo jiné akce slouží jako setkání v době
adventu.
Vše se uskutečnilo za pomoci členů kulturní komise,
dobrovolných hasičů, zaměstnanců obecního úřadu,
Mikuláše, čerta a anděla. Chci jim tímto poděkovat za
jejich pomoc.

Rozsvícení vánočního stromu
a mikulášská nadílka

informace
obecního úřadu
Tradiční výstup na „Čapák“ s předsilvestrovským ohňostrojem

Vystoupení žáků

Obec Sobotín ve spolupráci s SDH Sobotín pořádá
v sobotu 28. 12. 2019
na „Čapáku“ tradiční předsilvestrovský ohňostroj.
Sraz je v 19 hodin na kopci u táboráku a čaje, po 20.
hodině začne ohňostroj.
Věříme, že se sejdeme v co největším počtu a společně
se rozloučíme s rokem 2019.
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VÝTAH USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Sobotín,
konaného dne 21. 10. 2019 od 17:00 hodin

Přijato:
• stanovení odměny za výkon funkce zastupitele a člena výboru nebo komise ve výši 2.736,-- Kč měsíčně
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2019.
• zvolení předsedkyně finančního výboru - paní Věra
Kulichová.
• rozpočtové opatření č. 22/2019 ve výši 60.000,Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 60.000,- Kč.
• rozpočtové opatření č. 23/2019 v příjmové a výdajové části rozpočtu 2019 ve výši 126.000,- Kč.
• Příkaz starostky č. 1/2019 k provedení mimořádné
inventarizace majetku ke dni 30. 11. 2019 na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše
uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a Českými účetními standardy
pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou
účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a plán inventury, které jsou přílohou důvodové zprávy.
• záměr prodeje pozemků: st. p.č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 858 m2, jehož součástí je budova č.p. 11 Rudoltice, p.č. 78 – trvalý travní porost
o výměře 349 m2, p.č. 79/1 – trvalý travní porost o výměře 782 m2 a p.č. 79/2 – trvalý travní porost o výměře 557 m2 vše v k.ú. Rudoltice u Sobotína za cenu
min. 1.500.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.
• prodej pozemku p.č. 1558 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 v k.ú. Sobotína
z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO: 00303348 do vlastnictví paní
Z. K., bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou za
cenu dle znaleckého posudku ve výši 160 Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem. Kupní cena činí celkem 43.200,-Kč a bude rozložena do 12 měsíčních
splátek ve výši 3.600,- Kč/měsíc + náklady spojené
s prodejem. Návrh na vklad bude podán po úhradě
celé kupní ceny.
• prodej pozemků p.č. 1705 – trvalý travní porost
o výměře 2 528 m2, p.č. 1706 – trvalý travní porost
o výměře 9 261 m2 a p.č. 1711 – trvalý travní porost
o výměře 3 468 m2, vše v k.ú. Sobotín z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČO: 00303348 do vlastnictví pana M. H.,
bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou za cenu
71 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
• rozpočtové opatření č. 24/2019 ve výši 1.100.000,- Kč.
• § 3639 pol. 3111 příjmy z prodeje pozemků
+ 1.100.000,- Kč

• § 3639 pol. 5901 nespecifikované rezervy
+ 1.100.000,- Kč
• bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1576/2 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 119 m2 v k.ú. Sobotín,
který vznikl rozdělením pozemku p.č. 1576 – ostatní plocha, silnice na základě GP č. 576-135/2018
ze dne 26.10.2018 z vlastnictví Olomouckého
kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO:
60609460, hospodaření Správy silnic Olomouckého
kraje, příspěvkové organizace do vlastnictví Obce
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČO: 00303348.
• bezúplatný převod pozemků p.č. 1598/2 – ostatní
plocha, silnice o výměře 35 m2 a p.č. 1805 – ostatní
plocha, silnice o výměře 348 m2, oba v k.ú. Sobotín,
oba z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČO: 00303348 do vlastnictví
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO: 60609460, hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace.
• uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi poskytovatelem Obcí Sobotín,
zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO:
00303348 a příjemcem Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 40b,
779 00, zastoupená Mgr. Jaroslavem Tomíkem, ředitelem, IČO: 72556064.
• přijetí dotace na úhradu výdajů na stavbu „Sobotín rozšíření gravitační splaškové kanalizace - 2. etapa“
od Olomouckého kraje, zastoupený Ing. Milanem
Klimešem, náměstkem hejtmana, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČO: 60609460,
DIČ: CZ60609460 ve výši 1.700.000,-- Kč.
• uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na stavbu
„Sobotín - rozšíření gravitační splaškové kanalizace
- 2. etapa“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, zastoupeným Ing. Milanem Klimešem, náměstkem hejtmana, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc, IČO: 60609460, DIČ: CZ60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČO: 00303348, DIČ: CZ00303348.
• pověření k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem Obcí Sobotín na stavbu „Sobotín - rozšíření
gravitační splaškové kanalizace - 2. etapa“ starostku
Ivetu Fojtíkovou.
• uzavření smlouvy o provozování kanalizace a úpravě vzájemných vztahů VHZ_2019/458 mezi vlastníkem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou,
starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČO: 00303348, provozovatelem Šumper-
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skou provozní vodohospodářskou společností, a.s.,
zastoupenou generálním ředitelem Ing. Radimem
Jiroutem, MBA, LL.M., se sídlem Jílová 2769/6,
787 01 Šumperk, IČO: 47674911 a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., zastoupenou
předsedou představenstva Martinem Hožďorou, se
sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954.
Jedná se o stavbu „Sobotín – rozšíření gravitační
splaškové kanalizace – 2. etapa“.
• podání žádosti o dotaci v rámci 8. kola Programu
rozvoje venkova 2014 – 2020, na operaci 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách. Žádost bude
podána u Státního zemědělského intervenčního fondu, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1.
• vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 8 400,- Kč. Částka
bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatní
platy.
VZATO NA VĚDOMÍ:
• Zápis z 10. zasedání ZO Sobotín;
• Rozpočtové opatření č. 20/2019;
• Rozpočtové opatření č. 21/2019;
• Informace starostky.

OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU
SOBOTÍN MEZI VÁNOČÍMI SVÁTKY
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA

23. 12. 2019
24.12.2019
25.12.2019

ČTVRTEK

26. 12. 2019

PÁTEK

27. 12. 2019

PONDĚLÍ

30. 12. 2019

ÚTERÝ
STŘEDA

31. 12. 2019
01. 01. 2020

ČTVRTEK

02. 01. 2020

PÁTEK

03. 01. 2020

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
OTEVŘENO
8.00 – 14.00
OTEVŘENO
8.00 – 15.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 – 11.00
12.00 – 15.00
DLE DOMLUVY

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY MEZI
VÁNOČNÍMI SVÁTKY
ČTVRTEK

19.12.2019

15.00 – 18.00

PONDĚLÍ

23.12.2019

ZAVŘENO

ČTVRTEK

26.12.2019

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

30.12.2019

ZAVŘENO

ČTVRTEK

02.01.2020

15.00 – 18.00

Informace o vývozu bioodpadu
v zimním období
V zájmu zachování svozu bioodpadu v průběhu celého
roku informujeme občany, že v termínech 14. 1. 2020,
18. 2. 2020 a 17. 3. 2020 proběhne mimořádný svoz
bioodpadu (hnědé popelnice 220 litrů) firmou SUEZ.
Tyto svozy však budou probíhat v závislosti na klimatických podmínkách. Z důvodu mrazivého počasí
může dojít k nevyvezení hmoty v průběhu celé zimy,
a proto žádáme občany o hospodárné využívání nádob.
Náhradní svozové místo bioodpadu je na technickém
zázemí obce Sobotín, Sobotín 182 „ubytovna Marta“.

Příloha svozů odpadů:
Pro lepší organizační přehled svozů všech odpadů
obec Sobotín vkládá do tisku tabulky s termíny svozů.
Vzhledem ke složitosti ročního rozvrhu v této oblasti
může dojít k částečným úpravám (např. počasí, organizační změny…), o těchto změnách budou občané vždy
informování formou SMS zpráv, webových stránek
obce Sobotín nebo rozhlasem.

Nová sběrná místa svozu skla a kovu
V rámci třídění odpadů si obec Sobotín počíná velmi
dobře, ale pořád je co zlepšovat. Na základě poznatků a zkušeností s tříděním komodit odpadu se v rámci
spolupráce s firmou EKO-KOM, a.s. nabídla možnost
získat (zdarma) další sběrné nádoby. Tím se nám podaří rozšířit síť nových sběrných míst nebo posílit sběrná
místa stávající.
Posílením počtu nádob na odpad se podařilo rozšíření
míst ke sběru kovu a skla. Třídění skla se jeví v rámci
separace odpadů jako zásadní komodita. Jeho hmotnost v komunálním odpadu je velmi zásadní v porovnání s výkupní cenou za tunu odpadu komunálního
a navíc jeho následné zpracování je poměrně snadné
pro další využití.
V rámci přehledu občanům Sobotína uvádíme nová separační místa:
Sklo: Sobotín 250 (paneláky) a Sobotín 225 (paneláky)
Kov: Sobotín 58 (u nemovitosti p. Jurčíka), Sobotín
277 (pod „Bílým domem“) a Sobotín 74 (DPS).
Prosíme občany Sobotína o využívání těchto možností třídění a o důsledné dodržování příslušných nádob.
Vložením jiné komodity, než pro kterou je nádoba
určena, je naprosto zničena snaha ostatních odpovědných (celý obsah je potom považován za odpad
komunální, včetně ceny).

Nabídka svozu bílé techniky,
televizorů a monitorů
I přesto, že obec Sobotín pořádá pravidelné svozy
všech druhů odpadů a v obci je určené sběrné místo,
kde mohou občané Sobotína nepoužitelnou techniku
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bezplatně odložit, setkáváme se s místními černými
skládkami.
Obec Sobotín tímto občanům Sobotína nabízí svozy
těchto odpadů (lednice, mikrovlnné trouby, televizory, pračky a monitory) i mimo stanovené termíny
formou individuálního svozu.
Pokud máte doma tento druh techniky a jejich likvidaci
je nutno řešit okamžitě bez možnosti dovozu na sběrné
místo obce Sobotín, Sobotín 182 (ubytovna „Marta“)
svépomocí nebo vyčkat na svozový den, kontaktujte
nás prosím na tel. č. 607 964 988 - Štefečka Jiří. Tento
odpad bezplatně po dohodě odvezeme a postoupíme
ho firmám zabývající se ekologickou likvidací.

Údržba komunikací v zimním
období
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

Novela zákona o místních
poplatcích
Dovolujeme si upozornit na novelu zákona o místních
poplatcích, zákon č. 565/1990 Sb., která bude účinná
od 1. 1. 2020. V souvislosti s touto novelou Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo na 12. veřejném zasedání, konaném dne 9. 12. 2019, nové obecně závazné
vyhlášky dle aktuální legislativy. Mění se tedy Obecně
závazné vyhlášky:
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze
psů
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku
z pobytu
• Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
• Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – změnová vyhláška
(mění se příloha č. 1 – stanoviště pro odkládání tříděného odpadu).

Shrnutí nejpodstatnějších změn:

– sazby poplatku za psy a za svoz komunálního odpadu zůstávají beze změny;
– nově splatnost poplatku do 31. 12. daného kalendářního roku;
– mění se terminologie „správce poplatku“ místo
„obecní úřad“, změna pojmu definuje odpovědnost
úřední osoby za vedení správy poplatků;

– mění se terminologie „přihlášení“ místo „trvalý pobyt“, přihlášení zahrnuje širší okruh povinných osob
než jen trvale přihlášené osoby či osoby hlášené
k pobytu;
– snížení sazby poplatku za psy se nově týká osob
starších 65 let, z definice tak vypadává poživatel
vdovského nebo invalidního důchodu;
– novela nepoužívá pojem zdravotně postižení, ale
odkazuje na držitele průkazu TZP nebo ZTP/P;
– zrušení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity a jejich nahrazením
místním poplatkem z pobytu – předmětem tohoto
poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po
sobě jdoucích kalendářních dnů, povinnost vedení
evidenční knihy zůstává, sazba poplatku je 21,- Kč
za osobu a den.
Všechny obecně závazné vyhlášky jsou vyvěšeny na
úřední desce po dobu 15 dní od schválení zastupitelstvem, poté budou uloženy na webu obce Sobotín
v sekci: „úřad“ ® „dokumenty obce“ ®„OZV“.

Výzva pro občany na doplnění
odpadových nádob na tříděný odpad
Obec Sobotín vyhlašuje výzvu na doplnění odpadových nádob na tříděný odpad v celé obci. Žádáme
občany, kteří mají návrh na doplnění svozových míst
o další nádoby na tříděný odpad (sklo, plasty, papír,
kov, potravinářský olej a tuky), aby kontaktovali Obecní úřad Sobotín, kancelář podatelny osobně, telefonicky (583 237 151, 776 757 693) nebo e-mailem:podatelna@sobotin.cz.

Nová služba pro občany - platba
platební kartou
Oznamujeme Vám, že jsme pro větší komfort všech
našich občanů nechali na Obecním úřadě Sobotín, kancelář podatelny, zřídit platební terminál. Od 1. 1. 2019
je tedy na Obecním úřadě Sobotín možné hradit veškeré úhrady platební kartou (místní poplatky, správní
poplatky, nájmy za byty i pozemky,…).

Místní poplatek za komunální
odpad a za psy - rok 2020
Žádáme občany, aby s úhradou místních poplatků posečkali až na příchozí poštovní poukázku, která bude
rozeslána v první polovině měsíce ledna 2020. Zabrání
se tak možným nesrovnalostem.
Sazba za místní poplatek za psy i za svoz komunálního
odpadu se pro rok 2020 nemění.
Splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu je nově do 31. 12. 2020.
Splatnost místního poplatku za psy je nově do 31. 12.
2020.
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Občané mají možnost zvolit si způsob úhrady:
- bankovním převodem – je nutné zadat variabilní
symbol, uvedený na poštovní poukázce;
- v hotovosti na Obecním úřadě Sobotín – kancelář
podatelny;
- platební kartou na Obecním úřadě Sobotín – kancelář podatelny;
- poštovní poukázkou na kterékoliv pobočce České
pošty s.p.

Práce s papírem

Odečty vodoměrů k 31. 12. 2019
Vážení zákazníci,
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jakožto
vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
oznamuje, že od 1. 1. 2020 budou v platnosti následující ceny vodného a stočného:
vodné (úplata za dodávku pitné vody)
42,84 Kč + 15 % DPH, tj. 49,27 Kč/m3
stávající vodné (do 31. 12. 2019)
39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,98 Kč/m3

Účastníci při tvorbě postav andělů

Obec Sobotín ve spolupráci s kulturní komisí připravila na 13. listopad 2019 tvořivé odpoledne, kde
si účastníci mohli vyzkoušet své schopnosti při práci
s papírem. Vše bylo připraveno, na stole bylo dostatek
materiálu. Velmi nás potěšila účast zájemců. Zaznamenali jsme nejenom starší generaci, ale i jejich vnoučata.
Překvapením byla i účast mužů.

stočné (úplata za odvádění odpadních vod)
42,37 Kč + 15 % DPH, tj. 48,73 Kč/m3
stávající stočné (do 31. 12. 2019)
39,73 Kč + 15 % DPH, tj. 45,69 Kč/m3
Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu,
připomínáme možnost si stav vodoměru k datu 31.
12. 2019 nahlásit nejpozději do 10. 1. 2020, a to následujícími způsoby:
Telefonem na tel. číslo 583 317 317. Po vytočení čísla
budete spojeni s operátorem, který vás požádá o sdělení následujících informací: číslo odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru k 31. 12. 2019. Hovory budou
přijímány v pracovní dny do 30. 12. 2019 a od 2.1.
- 10. 1. 2020 vždy od 7 - 15 hod. E-mailem na adresu zakaznicke.centrum@spvs.cz. Do předmětu zprávy
uveďte tyto informace: číslo odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru k 31. 12. 2019. Webové stránky
na formuláři v sekci „Hlášení stavu vodoměru“ nebo
v naší virtuální kanceláři od 15. 12. 2019 http://zakaznici.spvs.cz/ - pouze odběratelé s vygenerovaným přístupem.
V případě nenahlášení stavu vodoměru k 31. 12. 2019
nejpozději do 10. 1. 2019 bude proveden technický
propočet tak, jak je obvyklé.V odběrných místech s čidlem pro dálkový odečet bude vždy upřednostněn dálkový odečet před nahlášeným.
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail: zakaznicke.centrum@spvs.cz.
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
generální ředitel společnosti

Postavičky andělů

Akce se uskutečnila pod vedením lektorky paní Krausové. Všechny zaujalo stříhání, lepení i výměna zkušeností s postupem jednotlivých dílčích úkolů. Začaly se
objevovat první postavičky jednotlivých andělů. Práce
se dařila i dětem, které se netajily radostí ze svých výtvorů.
Potvrdilo se, že ženy ze Sobotína, ale i muži, mají dostatek trpělivosti. Výsledky jejich práce jsme mohli vidět i na vánoční výstavě ČZS Sobotín.

Adventní koncert v kostele se vydařil
Nádherný adventní koncert uskutečnila obec Sobotín ve spolupráci s farností Sobotín 7. prosince 2019
v kostele sv. Vavřince Sobotín. V úvodu koncertu
přivítala přítomné paní starostka Iveta Fojtíková. Se
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válka. Pamětním Dnem padlých byl ve Francii připomínán jedenáctý listopad až o rok později a tato tradice
se rozšířila po celé Evropě, včetně meziválečného Československa. V těchto letech jsou v jednotlivých městech a vesnicích zhotovovány nejen pamětní desky, ale
i pomníky, které připomínají hrdinství vojáků, bojujících za Rakousko – Uhersko a ve východních legiích.
V Rudolticích byl takový pomník – zvonice – odhalen 2. září 1923 (rekonstrukce byla provedena v srpnu
2012). V Sobotíně byl pomník vysvěcen 20. května
1934 a na Klepáčově byl odhalen a vysvěcen 29. června 1938. Znovu obnoven byl 11.listopadu 2016.
Haleluja Band

svým hodinovým programem vystoupil vokální soubor „Haleluja Band“. Vyslechli jsme si různé české
a zahraniční koledy. Ty zaplnily prostor celého kostela,
který má výbornou akustiku.
Závěrečným potleskem vyjádřili posluchači spokojenost s předvedenou interpretací jednotlivých skladeb.

Uctění památky válečných veteránů

Celostátní změna jízdních řádů
IDSOK k 15. 12. 2019
S účinností od neděle 15. 12. 2019 vstupují v platnost změny jízdních řádů veřejné dopravy Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje.
Žádáme touto cestou cestující, aby si ověřili, zda se
změny nedotknou také jejich dopravního spojení. Více
na: www.kidsok.cz

Stěhování autobusového nádraží
v Šumperku od 13. ledna 2020

Položení kytice k památníku u kostela sv. Vavřince

Dne11. listopadu 2019 byla položena starostkou obce
kytice k památníku obětem světové války 1914 – 1918
u kostela sv. Vavřince v Sobotíně. V České republice se
Den veteránů slaví od roku 1999. Datum 11. listopadu
připomíná podpis příměří mezi Německem a Francií
v roce 1918, kterým fakticky skončila první světová

Bude to velká změna, která si vyžádá hodně trpělivosti,
jak ze strany cestujících, tak místních obyvatel. Kvůli
výstavbě dopravního terminálu bude šumperské autobusové nádraží přemístěno na náhradní plochu do
ulic Jeremenkova, Fialova a E. Beneše. Den D nastane 13. ledna 2020, autobusy by se měly vrátit zpět do
konce listopadu 2020.
Poté, co začne náhradní stání pro autobusy fungovat,
bude provoz ve Fialově ulici jednosměrný, vjezd bude
povolen pouze autobusům dopravní obsluhy, umožněno bude i zásobování. Celkem zde bude sedm stání pro
autobusy, cestující budou mít k dispozici přístřešky.
Výstupní zastávky budou v Jeremenkově ulici, nástupní ve Fialově a ulici E. Beneše. Ulice na sebe navazují,
přestupy jsou odhadovány do 5 minut. Stejnou maximální dobu bude trvat přestup z vlakového nádraží.
I z důvodu této časové prodlevy budou pozměněné
jízdní řády, autobusy pojedou o několik minut dříve,
aby lidé měli čas na přestup.
Pro provizorní autobusové nádraží město Šumperk
zvolilo nejbližší možnou lokalitu, která je vzdálená
zhruba čtyři sta metrů od vlakového nádraží. Cestující
budou na místě informovat pracovníci ČSAD, dopravu
budou korigovat městští strážníci v součinností s Policií ČR.
Provoz informační kanceláře, WC pro veřejnost a zázemí pro řidiče bude po celou dobu zachováno v původní výpravní budově autobusového nádraží.
Rekonstrukcí se celá lokalita autobusového nádraží
společně s prostorem přednádraží promění v moder-
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Studie budoucího přestupního terminálu v Šumperku

ní dopravní terminál. Součástí areálu bude rozsáhlé
parkoviště, odstavné plochy pro autobusy. Chybět zde
nebudou moderní informační tabule, chytré lavičky,
cyklověž pro více než stovku kol, a další mobiliář. Na
autobusovém nádraží, jehož rekonstrukce odstartuje
v roce 2020, vzniknou nové zastřešené nástupní ostrůvky, prostor bude bezbariérový a zabezpečený kamerovým systémem. Celé autobusové nádraží bude pokryto bezplatnou wi-fi sítí. Poslední novinkou, kterou
odhlasovali šumperští zastupitelé, budou zelené střechy jak na zastávkách, tak na výpravní budově. Součástí projektu je i záchytná jímka na dešťovou vodu.

Střední zdravotnická škola v Šumperku
zve k sobě nejen Šumperáky
Malý úvod k velkému tématu. Přednášky, ukázky, nácviky.
LIDÉ POSKYTUJÍ ZDRAVOTNICKOU POMOC.
13. února, 20. února, 27. února, 16:00 – 18:00, vstup
zdarma.
Proč doporučují lidem alespoň jednou účast členové
Československé obce legionářské ze Šumperka a okolí?
1. Pro někoho objevení, pro jiného připomenutí, informací k incidentům v prostředí – kuchyň, garáž,
zahrada, chata, dílna, silnice.
2. Podle návodů k incidentům v míru, je možné si zkusit doma stejné, ale v podmínkách – světlo jen od
svíčky, studená voda z kbelíku, studené radiátory,
www nefunguje, … – situace civilní ochrany.
3. Podobnost s předchozím bodem. Okolnosti zdravotnické pomoci jsou dramatičtější – odborný zdravotnický personál je výrazně angažován pro obranu
státu, na tísňové telefonní lince 155 je ticho, zdravotnická záchranná služba je nedostupná, rozhoduje
svépomoc.

sdh sobotín

Taktické cvičení ZŠ Sobotín - 25. října 2019

Dne 25. 10. 2019 v 9:48 byl jednotce operačním a informačním střediskem Olomouckého kraje vyhlášen
poplach k nahlášené události požáru ZŠ Sobotín. Jednotka vyjela s CAS 24 Dennis Rapier v počtu 1+6, a na
místo přijela jako první. Průzkumem na místě události bylo zjištěno, že učitelé evakuovali děti před naším
příjezdem. Avšak bylo nám oznámeno, že se dvě děti
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V pátek 6. prosince 2019 od 17 hodin se uskutečnila
Mikulášská nadílka na hasičské zbrojnici pro děti nejen z naší vesnice. Pro děti byla připravena v prostorách zbrojnice domácí dílna, kde si například mohly
vyrobit vánoční přáníčko a mnoho dalšího. Po splnění
všech úkolů jim poté Mikuláš s andělem a čertem donesl nadílku. Během akce také v prostorách zbrojnice
jsme společně s dětmi odpočítali a slavnostně rozsvítili
náš vánoční stromeček. Pro dospělé bylo také připraveno kolo štěstí a svařák. Za uspořádání akce děkujeme všem naším členů a sponzorům, bez kterých by se
akce nemohla uskutečnit.

ČZS Sobotín

Taktické cvičení na ZŠ

a jedna učitelka stále pohřešují. VJ zajistil vypnutí
elektrické energie a přívodu plynu. Průzkumná skupina v dýchací technice, složená ze čtyř členů JSDH
Sobotín, zahájila průzkum budovy, během kterého
bylo ve sklepních prostorách nalezeno ohnisko požáru.
To bylo za pomocí jednoho proudu „C“ zlikvidováno.
Poté, co byly pohřešované osoby nalezeny v 2. NP, za
pomocí vyváděcích masek děti vyvedla ven. Následně
jsme byli nápomocni při záchraně učitelky přes okno
učebny, za pomocí výškové techniky. Poté bylo provedeno odvětrání objektu za pomocí přetlakové ventilace
a jednotky se odebraly zpět na základnu. Jednalo se
o taktické cvičení.

Mikulášská nadílka na hasičské
zbrojnici v Sobotíně

Mikulášská nadílka

Zahrádkáři hodnotí rok 2019

Vánoční posezení při svíčkách v restauraci Josef

Čas se zastavit nedá. A tak se nedá ani oddálit konec
roku 2019 a my si klademe otázku: Jaký byl rok 2019?
Co jsme dokázali? Dařilo se nám? Na VČS ZO ČZS
v březnu došlo k výměně 5-ti členů výboru, což znamená, že rok 2019 byl ve znamení velkých změn. Protože
organizace byla po celé roky vnímána pozitivně a hodnocena velmi kladně, bylo důležité, aby i nově složený
výbor pokračoval v aktivní práci a udržel tak nastavenou
úroveň. Uplynulo 10 měsíců, což ještě není příliš dlouhá doba pro závěrečná hodnocení, ale přesto alespoň ve
stručnosti uplynulé období zrekapitulujeme.

Vystoupení dětí z MŠ Beruška
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Jménem výboru ČZS můžu konstatovat, že čas věnovaný přípravám a realizaci různých aktivit, a to nejen
pro zahrádkáře, nebyl zbytečný a mnohým z nás přinesl radost a potěšení. Sice není všechno vždy sluncem
zalité a někdy se vyskytnou i malé problémy a chybičky. Ale ty jsou od toho, aby se řešily, napravovaly
a odstraňovaly.

posezení při svíčkách, ale i všech ostatních aktivit je
výsledkem celého výboru, za což také jim všem děkuji.
Je nutné zdůraznit, že některé aktivity by se nemohly
uskutečnit bez spolupráce obcí Sobotín a Petrov n. D.,
a to nejen díky dotacím, které jsme obdrželi, ale také
vstřícnosti zaměstnanců při jejich organizaci.
V nastávajícím období bychom chtěli více zkvalitnit
spolupráci s obcemi Sobotín a Petrov n. D. a současně
navázat spolupráci s organizacemi obce, na kterou se
těšíme a věříme, že bude pro všechny přínosná. Vždyť
nejen zahradničení, ale i ostatní aktivity v obci nejsou
činnosti individuální, ale společné.

Bohatá tombola

Naší snahou bylo, aby naše práce měla smysl, aby připravované aktivity byly pestré a zajímavé, ale také pro
naši organizaci finančně únosné. Z plánovaných aktivit jsme uskutečnili: návštěvy divadelních představení (Šumperk, Olomouc), zájezd, tematické přednášky,
společnou vycházku na rybník, velikonoční a vánoční
výstavy a v neposlední řadě tradiční a velmi oblíbené posezení při svíčkách, které proběhlo v příjemném
prostředí zámeckého resortu Sobotín Josef. Tímto děkujeme p. Hrochovi za poskytnutí prostoru. Po celou
dobu na průběh a organizaci dohlížela vstřícná, ochotná a milá manažerka Zámeckého rezortu Sobotín paní
Vanda Vacínova. Promítnutím záznamu z velikonoční
výstavy bylo příjemným zpestřením večera, stejně jako
poslech příjemné hudby pana Tomáše Wursta. Velkou
pochvalu a obdiv si zaslouží t děti z MŠ Beruška a zejména p. učitelky, které s dětmi připravily nejen krásný
kulturní program, ale také drobné dárečky pro přítomné zahrádkáře.
Vyvrcholením večera byla bohatá tombola, jejíž hodnotu zvýšily dary věnované některými místními podnikateli a občany. Příprava a realizace předvánočního

Vánoční výstava konaná dne 4.12.2019 na OÚ Sobotín

Při této příležitosti vyzýváme i další zájemce z řad
občanů obou obcí, kteří mají zájem o členství v ZO
ČZS, aby se hlásili u předsedkyně p. Pavelkové na č.
t. 739 367 515. Upozorňujeme, že zahrádka není podmínkou členství.
Závěrem bychom chtěli všem poděkovat za přízeň.
Jsme přesvědčeni, že nejen našim, ale i Vašim přáním
je, aby se nám všem i v budoucnu dařilo, a to nejen na
zahrádkách, ale také v pracovním a osobním životě.
Přejeme všem, aby nastávající Vánoční svátky pro Vás
byly radostným prožitkem v kruhu nejbližších. Do
roku 2020 Vám přejeme především zdraví, protože jen
dobré zdraví je předpokladem úspěchů, spokojenosti
a radosti ze života.
Za výbor ČZS
Božena Pavelková, předsedkyně

historie železáren
Bratři Kleinové

Vánoční výstava konaná dne 4.12.2019 na OÚ Sobotín

O železárny se začíná zajímat firma bratří Kleinů, kteří již v této době byli známými podnikateli při úpravách vodních toků a císařských cest. Úspěchů dosáhli
při výstavbě železničních tratí. Původcem myšlenky,
aby Kleinové zakoupili železárny a celé panství, byl
František Xaver Riepel, který zde působil za hraběte
Mitrovského. Jako železářský odborník správně odhadl možnosti a schopnosti bratří Kleinů, kteří společně
viděli budoucí rozvoj železáren v rozvoji železnic,ve
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Zleva: Franz, Hubert, Libor a Albert. Litografie J. Kriehubera

výrobě kolejnic, šroubů, plátů, stojanů, mostů a dalších materiálů. Kupní smlouva byla uzavřena 21.března 1844.
Kdo byli Kleinové?
Rodina Kleinů pochází z Přemyslova (Primiswaldu)
u Koutů nad Desnou. Jejich otec, Johann Friedrich
Klein (8.1.1756), se oženil s Marií Elisabetou,dcerou
Heinricha Hampa z Vernířovic a bydleli v Kociánově
– Loučné. Zde se jim narodilo celkem pět synů – Josef
(1792 v Kociánově -1830 v Rajhardu),Engelbert (1797
v Kociánově – zemřel 1830 v Krnově),Franz (1800
v Kociánově –zemřel 1853 v Zebrzydovicích),Albert
(1807 v Kociánově –zemřel 1877 v Sobotíně) a Hubert
(1811 v Kociánově - zemřel 1856 v Rzesowě).Libor se
narodil v roce (1803 v Ondřejovicích – zemřel 1848
v Brně). Nezámožná rodina byla často ve finanční tísni, a proto prodávají rodný domek a stěhují se.Franz
odchází do Lednice,kde se vyučil zahradníkem a věnuje se zahradní architektuře a podílí se na přestavbě zámeckého parku.Brzy však začíná podnikat ve
stavitelské a vodohospodářské činnosti.Do této práce
zapojuje i své bratry a centrem jejich činnosti se stává
Brno,později Vídeň.Po roce 1844 převážně přebývají
ve Vízmberku,Brně,Vídni a v Sobotíně.
Stručný přehled jejich význačných zakázek:
1815 – 1817 Provedeny různé vodní stavby v Lednici,Bzenci,ve Veselí nad Moravou,
v Uherském Hradišti a Starém Městě.
1817
Provedena regulace říčky Hané od Vyškova do Kroměříže (zakázka c.k. stavebního ředitelství).
1818
Hrabě Mitrovský zadal Kleinům úpravu kanálů a odvodnění sklepů v Brně.
Tato úprava v mnoha případech slouží
do dnešních dnů.V Brně upravili Františkov.Rovněž provedli úpravu všech
„císařských“ cest mezi Olomoucí a Mikulovem a stavbu části státní silnice
z Olomouce do Svitav.
1818 – 1820 V Brně provedli výsadbu zeleně (tzv.
okrašlovací práce).

1822 – 1824 Dokončili výstavbu silnice mezi Místkem a Frýdkem.
1824 – 1830 Stavěli státní (erární) silnici z Opavy do
Bratultovic, pak okresní silnici u Janovic u Bruntálu,u Opavy a v okolí Brna.
1832 – 1836 Provedena výstavba silnice z Holíče
(Slovensko) do Slavkova na Moravě.
Poté se Kleinové pustili do železničních staveb.I zde
dosáhli úspěchů.Na této výstavbě se podíleli František,
Libor,Albert a Huberta Josef
1836 – 1837 Výstavba železniční dráhy z Vídně do
Gänserdorfu a z Břeclavi do Olomouce
(část tzv.Severní dráhy Ferdinandovy).
1838
Železniční dráha z Vranovic do Brna.
1839 – 1840 Výstavba železniční dráhy z Hodonína
do Olomouce.
1839
Moravští stavové zadali Kleinům stavbu
úseku silnice z Jablonného přes Šumperk
na Ostravu v délce 17,5 míle.Stavba byla
provedena za 21 měsíců.
1842
Započata výstavba železniční trati Olomouc – Česká Třebová.
1844
Zakoupeno panství ve Vízmberku,včetně železáren v Sobotíně.
Zahájena výstavba železáren ve Štěpánově (v roce
1849 první odpich).
1845
Výstavba první železniční vlečky v Praze.
Výstavba železniční vlečky ve Vídni.
Dne 20.srpna se zúčastnili slavnostního
zahájení provozu na železniční trati Olomouc – Praha.
1846 – 1847 Výstavba železnice z Prahy na hranice se
Saskem.
1847
Zahájena výstavba nádraží v Brně.
1848
Ve Vídni provedeno vybudování vlečné
dráhy.
1849
Budování horské dráhy a tunelů přes Semmering v Alpách. Budování opevnění
v Olomouci.
1851
Otevřena mechanická přádelna lnu ve
Vízmberku.
1854
Budování dráhy Opava – Halič a Ostrava – Frýdlant.
Začalo budování dráhy v Haliči (Polsko) a Sedmihradsku (Rumunsko) a vybudovali železniční dráhu Pardubice – Liberec – na saskéhranice, dále na Vídeň – Linec – Salzburg a Plzeň – Domažlice – Brod nad. Lesy
1855
Postavena dráha z Prahy do Liberce
a dokončen řetězový most v Děčíně.
1871
Postavena železniční dráha ze Zábřehu
do Sobotína.
1873
Dokončena Moravská pohraniční dráha
ze Šternberka do Králík a Lichkova.
Dne 21. března 1844 byla uzavřena kupní smlouva
o koupi celého panství bratry Kleinovými. Ani císařská
kancelář ve Vídni si nebyla vědoma toho,jaký význam
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tyto železárny v budoucnu pro
celé Rakousko – Uhersko sehrají. Již 19. května 1845 bylo
oznámeno Moravskoslezským
soudem,že bratři František,Liborius, Albert a Hubert Kleinové jsou držiteli panství ve
Vízmberku. O rok později,
29.května 1846, se podle dekretu císařské kanceláře, stávají bratři Kleinové doživotními majiteli panství o celkové
Šlechtický erb Alberta Kleina
výměře 6 780,75 ha. S elánem
se pouští do podnikání.Ve velmi krátké době se železárny stávají důležitým hutním závodem a Sobotín duchovním centrem železářských podnikatelů. Zvyšuje
se počet zaměstnanců.Tak z necelého 100 zaměstnanců
v roce 1844, stoupl tento počet v roce 1885 (v době
největší slávy) na 1553 zaměstnanců.
Miroslav Mikuláštík

farnost sobotín
Jménem sobotínské farnosti vyprošuji všem čtenářům
a obyvatelům Sobotína požehnané a pokojné prožití
Narozenin Božího syna Ježíše Krista a zvu všechny
k účasti na slavnostní mši svaté Narození Páně 24.
12. ve 21:30 hodin. Zároveň všem přeji požehnaný
rok 2020. P. Milan Palkovič
Požehnané vánoce, hodně krásných chvilek plných pohody v kruhu svých blízkých přeje za Spolek pro děti
Dana Ponížilová

Dne 4. ledna 2020 bude zahájena Tříkrálová
sbírka v Sobotíně.
V lednu 2020 Vás opět navštíví
tříkráloví koledníci
Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2020. V lednu se vydají desítky koledníků
do ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu
Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi 1. a 12.
lednem 2020.
Posláním Tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška, především v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty,
co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, lidem v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijících na Šumpersku. Část výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí.

Vzpomínka na koledování v roce 2019. Kája – Lucka - Naty

V roce 2019 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno
871402 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv
darem. V roce 2020 bychom rádi podpořili Centrum
pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství
pro ženy a dívky, z.s. Část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech
najdete na www.trikralovasbirka.cz
Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, kteří si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk
Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová
koordinátorky Tříkrálové sbírky

Vánoční bohoslužby
Štědrý den – úterý 24. 12.
14 – 15 hod otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma, bude možnost odnést si domů betlémské světlo
21.30 – mše svatá
Slavnost Narození Páně – středa 25. 12.
zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá
14.00 – 16.00 otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka - čtvrtek 26. 12.
11.15 – mše svatá (v kostele)
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – neděle
29.12.
11.15 - mše svatá, obnova manželských slibů, žehnání
manželům
Sv. Silvestra úterý 31.12.
Děkovná bohoslužba na závěr roku (v kostele)
16.30 adorace
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok) –středa 1. 1. 2020
zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá, udělování svátosti nemocných
Sobota 4.1.
Pouť na Vřesové studánce MS 10.00 hod., Tříkrálová
sbírka
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Zjevení Páně (Tří králů) přenesená slavnost - neděle 5. 1.
11.15 – mše svatá, žehnání vody, křídy a kadidla
Svátek Křtu Páně – neděle 12. 1.
11.15 – mše svatá
konec vánoční doby

Večery na cestách

rundi (3x) a Rwandu. Nyní spolupracuje s Olomouckou charitou v projektech pomoci lidem na Haiti. Poslední misi absolvoval v roce 2018.
O návštěvě klášterů, do kterých se někdy dá dostat jen
díky horolezeckým lanům (či lanu z oslí kůže) nebo
možnosti prohlížet si ručně opisované, více jak tisíc let
staré části bible psané na kůži i o světově unikátních
chrámech vytesaných do skal v Lalibele. Nejen o těchto místech v Etiopii, ale i o tom, co ho nejvíce na této
cestě vnitřně obohatilo, bude vyprávět Vítězslav Vurst
v neděli 23. února 2020.
Velká část péče o ty nejubožejší lidi v indické Kalkatě,
o které se ve svých domech starají Misionářky lásky –
setry Matky Terezy, je svěřována dobrovolníkům z celého světa. Nemocniční kaplanka ve Fakultní nemocnici Olomouc Jana Březinová bude o své cestě a práci
dobrovolnice v Indii povídat 8. března 2020.
Začátek vždy v 17:00 hodin na faře ve Velkých Losinách.Vstupné dobrovolné.

Adventní dílna

Farnost ve Velkých Losinách zve na cyklus VEČERY
NA CESTÁCH– setkání s inspirativními lidmi a jejich
cestách po světě.
Zábřežský lékař Josef Marada opakovaně pomáhal na
Haiti. O své cenné zkušenosti nejen s péčí o nemocné
v jedné z nejchudších zemí světa se podělí v neděli 19.
ledna 2020.
Haiti – země protikladů
MUDr. Josef Marada se narodil v Kyjově na Slovácku, základní školu absolvoval v rodných Svatobořicích, poté pokračoval ve studiu na gymnáziu v Kyjově
a následně na lékařské fakultě univerzity Masarykovy
v Brně. Po promoci a absolvování základní vojenské
služby nastoupil na chirurgické oddělení v nemocnici
v Šumperku. Později se specializoval na obor urologie.
V šumperské nemocnici pracuje až do současnosti. Je
ženatý, má osm dětí. Žije v Jestřebí u Zábřeha. Od roku
2008 se účastnil několika misijních pobytů v zemích
třetího světa. Působil zde jako lékař téměř dva roky
svého života. Ve svých misích navštívil Haiti (5x), Bu-

Spolku pro děti a mládež
Adventní dílna se konala v sobotu 23.11.2019. Z krásného jedlového chvojí vznikaly pod rukama šikovných
maminek i jejich dětí adventní věnce i dekorace na vánoce. Na ozdoby přispěla obec dotací Spolku pro děti
a mládež – SOL, který tímto děkuje.
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V sobotínském kostele se v neděli 8.12.2019 sešly
děti se svými rodiči a prarodiči, aby přivítaly Mikuláše. Odpoledne bylo uvedeno pohádkou o dědečkovi,
který všude s sebou nosil olejničku. Zvonil u domů,
zdravil obyvatele, a pokud jim vrzaly dveře, namazal
jim je. Byla to jen malá laskavost, která však potěšila.
Tak je to i v našich životech. Můžeme být nelaskaví,
nevšímaví k druhým lidem a jejich potřebám anebo
laskaví a prozařovat životy druhých. Ve scénce, kterou
předvedly děti z náboženství, jsme se setkali s postavou mladého Mikuláše, který jako syn bohatých rodičů mohl své peníze utratit nebo je věnovat chudému
otci, který měl tři dcery a malého syna a hrozilo mu, že
bude muset dcery prodat do otroctví, poněvadž neměl
peníze na splacení dluhu boháčovi. Mladý Mikuláš se
rozhodl své peníze tajně v noci hodit oknem do domu
chudého otce dcer a tím udělal radost celé jejich rodině
a na srdci ho hřál dobrý skutek.
Na závěr přišel Mikuláš už jako biskup a přinesl dětem dárečky. Ovšem nedal jim nic zadarmo. Každé dítě
muselo říci básničku nebo něco zazpívat. Došlo i na
dřepy a kliky. Mikuláš byl spokojen a každé dítě dostalo balíček, který farnost pořídila za finančního příspěvku obce. Děkujeme tímto za dotaci a přejeme hodně
vydařeného díla v příštím roce.
Za farnost Dana Ponížilová

Mikuláš

Mikuláš v kostele sv. Vavřince

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Taktické cvičení v ZŠ Sobotín
Páteční předprázdninová dopoledne 25. října 2019
proběhlo ve škole velmi napínavě. V prostorech schodiště se na začátku přestávky po druhé vyučovací hodině objevilo velké množství kouře. Pan školník Ivan
Marek vyhlásil požární poplach a ihned telefonoval na
linku 150. Zajistil také vypnutí hlavních uzávěrů plynu a elektrické energie. Pedagogičtí pracovníci odvedli
děti na vymezené místo před školní budovou. Po chvíli

Velitel zásahu ing. Jaroslav Měrka

se ozvala obecní siréna. Při hlášení počtu evakuovaných bylo zjištěno, že chybí tři osoby. Dva žáci a paní
učitelka Veronika Šťastná. Školní budova již byla velmi zadýmena, takže tam nikdo z personálu školy již
nesměl vstoupit. Všichni netrpělivě čekali, kdy se konečně objeví záchranáři. Houkání požárního vozidla
prozradilo, že pomoc je na cestě. Jako první k nám
dorazila jednotka Sboru dobrovolných hasičů ze Sobotína. Jejich Denniska rychle zaparkovala a hasiči začali neprodleně realizovat záchranné práce. V dýchací
technice zahájili průzkum a likvidaci požáru budovy.
Zanedlouho všichni sledovali příjezd dvou vozidel
profesionálních hasičů ze Šumperka. Jejich členové
hledané osoby nalezli. Za pomocí vyváděcích masek
byly pohřešované děti vyvedeny ven. Paní učitelka
byla evakuována přes okno druhé třídy pomocí výškové techniky. Všichni přihlížející nadšeně tleskali
hasičům za jejich rychlou a profesionální záchranářskou práci. Děti se radovaly, že se jim kamarádi a paní
učitelka ve zdraví vrátili. Členové jednotek postupně
odvětrali celou budovu a připravili ji tak k návratu školáků do výuky. Velitel zásahu Ing. Jaroslav Měrka na
závěr vysvětlil dětem a všem přítomným, že se jednalo
o taktické cvičení.
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pení, kterým mohli ukázat, co se za první měsíce školy
naučili. Po vystoupení následovalo samotné pasování,
kde starostové příslušných obcí děti mečem pasovali
na řádné školáky. Dále prvňáčci obdrželi památeční šerpu, drobné dárečky a jejich první školní knihu
- Slabikář. Slavnostní okamžik byl završen přípitkem
a sladkým občerstvením.
Mgr. Veronika Šťastná

Na zahradě ježek dřímá

Vyhodnocení cvičení

Dospělým i dětem spadl obrovský kámen ze srdce.
Děti se mohly dotazovat na vše, co je zajímalo, a také
si vyzkoušely vyváděcí masky. Hasiči ochotně odpovídali na jejich všetečné otázky, aby jim přiblížili toto
hrdinské povolání.
Velmi děkujeme hasičským záchranářům. Jste všichni
skvělí!!!
Za kolektiv zaměstnanců a žáků ZŠ Sobotín
Mgr. Martina Chlandová
Poznávání života ježků.

Pasování prvňáčků
Dne 14.11.2019 v 16:00 proběhlo v KKC Rapotín
pasování našich prvňáčků na velké školáky. Prvňáčci
si pro své rodiče a další hosty připravili krátké vystou-

Poslední listopadový týden žáci prvního stupně postupně navštívili ekoprogram s názvem Na zahradě
ježek dřímá, který pořádá Vila Doris.
V první části programu se děti seznámily s tím, co ježek potřebuje k přežití zimy. Postavily pro ježka zahradu s ptáčky, hmyzem i ovocem, aby měl ježek v zimě
dostatek potravy. V druhé části mu dokonce stloukly
boudu, ve které se mu bude dobře zimovat. Ježkovníky
jsme umístili na školní zahradu a některé věnovali Záchranné stanici v Rudě nad Moravou.
Mgr. Romana Kukulová

Angličtina na Oáze
Naše vystoupení

Ve dnech 28. - 29. listopadu 2019 se naši páťáci zúčastnili jazykového projektu v Loučné nad Desnou
v penzionu OAZA. Během dvou dnů nás zahraniční
lektoři naučili spoustu nové gramotnosti v oblasti anglického jazyka. Celý program jsme absolvovali ve

Naše pasování

Účastníci jazykového projektu na OAZE
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třech družstvech, velmi zábavné aktivity a hry byly
naplánovány jak uvnitř, tak venku. Děkujeme všem
lektorům a zaměstnancům penzionu OAZA, kteří nám
připravili dva skvělé dny plné zábavy a nových vědomostí na závěr listopadu.
Mgr. Kateřina Píšková

Den otevřených dveří organizace SONS

Natálie Kočandrlová

4.

123

84

207

6.

Tereza Jankowska

5.

111

56

167

7.

Jan Lubina

4.

151

0

151

8.

Matyáš Demčák

5.

136

0

136

9.

Matyáš Zaoral

3.

44

92

136

9.

Lucie Jílková

3.

70

45

115

11.

Matyáš Ondráček

3.

112

0

112

12.

Školní družina informuje

Hrajeme si na nevidomé

Dne 13. listopadu 2019 jsme se s žáky 2. a 3. ročníku zúčastnili Dne otevřených dveří organizace SONS
(Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky) v Šumperku. Posláním této organizace je jednak sdružovat nevidomé a jinak těžce zrakově
postižené občany a hájit jejich zájmy, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti.
Děti si v první části vyzkoušely různé hry pro nevidomé, založené na hmatových a sluchových smyslech.
Nejvíce děti bavil tzv. showdown, tedy aplikovaný
stolní tenis pro nevidomé a zrakově postižené, který se
hraje pomocí balonku naplněného olověnými kuličkami. Dále si děti vyzkoušely jinou formu pexesa, čtverce
pokryté různými typy materiálu ( koberec, vlna,…).
V druhé části programu jsme zhlédli ukázky kompenzačních pomůcek pro usnadnění běžného života. Žáci vyzkoušeli brýle, které simulovaly různé typy očních vad.
Mgr. Kukulová Romana

Podzimní sběr papíru

Pouštíme si vyrobené draky

Děti ze školní družiny přivítaly podzim pouštěním
vlastnoručně vyrobených a vyzdobených draků. Počasí nám přálo, a proto se akce moc povedla.Děti ze
ŠD se také zúčastnily výtvarné soutěže „Hudba kolem
nás“,kterou vyhlásila knihovna Šumperk.Na krásném
druhém místě se umístil Matouš Srdýnko se svým dílkem“Komáři se ženili“. Moc blahopřejeme.
J. Ničová

Výsledky:
ročník

1.
kolo

2.
kolo

celkem
kg

pořadí

Lucie Vaňatková

3.

502

298

800

1.

Tereza Karwacká

2.

282

304

586

2.

Daniel Pavelka

4.

105

283

388

3.

Anna Krobotová

3.

159

106

265

4.

Pavlína Paterová

4.

204

38

242

5.

Jméno

Práce Matouše Srdýnka.
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Sdružení rodičů údolí Desné informuje
SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ
V NAŠÍ OBCI
Spolek rodičů Údolí Desné dostal od společnosti
SUEZ využití zdrojů a.s. darem ovocné stromy. Rozhodli jsme se proto zasadit je v obcích, kam SRÚD
spadá. Jednou z nich je i Sobotín.
Akce proběhla 26. října 2019.
Spolu s obcí jsme se dohodli na pozemku, kam bude
nejvhodnější tyto stromy zasadit. Počasí bylo krásné, přesto účast dětí nebyla nijak hojná, ale i tak patří
chvála a díky těm, kteří spolu s rodiči, nebo sami přišli, aby se zapojili do rozkvětu a obohacení obce, ve
které žijí. Pozvání přijal také pan Michal Hošek, který
dětem i dospělým pověděl mnoho zajímavostí o lese,
o stromech jako takových, ukázal mnoho zajímavých
pomůcek a aby toho nebylo málo, pomáhal i se samotnou výsadbou.
Z rodičů byl jen jeden tatínek, a i když jsme měli ze
strany obce téměř vše připravené, dva páry silných rukou se hodily.
Po práci si děti opekly špekáčky, daly si něco na zub
a vzhledem k tomu, že počasí přálo, pustily se do pouštění draků.
Mnohokrát děkujeme všem, kdo se na této akci podíleli. Ať už ze strany obce Sobotín nebo ze strany dětí
a rodičů.
Děkujeme našim podporovatelům: Olomouckému
kraji, obcím Rapotín, Petrov nad Desnou, Rejchartice
a Sobotín, firmě SUEZ Využití zdrojů a.s. Velmi si této
pomoci vážíme.
Jana Krobotová

Sázení ovocných stromů

Vánoční tvoření

Vánoční tvoření
V sobotu jsem v KKC Rapotín uspořádali v pořadí druhé vánoční tvoření.
Děti si mohly projít 7 stanovišť, kde je čekala spousta
zábavy a tvorby. Od výroby vánočních svícínků, zdobení perníčků, stvoření kouzelných andílků až po krásný adventní věnec. Opravdu šikovné dětské ručičky
jsme mohli vidět.
Velkou radost mi dělá skutečnost, že nám s pořádáním
pomáhala mládež z Rapotína a Petrova nad Desnou.
Aktivně se chopili práce u toho daného stanoviště, trpělivě se věnovali mladším dětem, ukazovali jim co
a jak dělat. Velmi si jejich aktivity vážím.
S pokorou děkuji za všechny dary, které se mi dostaly
v roce 2019 a přeji všem klidný rok 2020 strávený zušlechťováním své vnitřní zahrady.
Děkujeme našim finančním podporovatelům v roce
2019: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad
Desnou, Sobotín a Rejchartice, firma SUEZ Využití
zdrojů a.s., Nemocnice Šumperk, a.s.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku
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SPORT
Zprávy z TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní Sobotín, z.s.

soutěži - miniparkuru (skok s koněm přes překážky). Dále byla k vidění ukázka hasičského záchranného systému, ukázka canisterapie (léčebný
kontakt se psem), ukázka výcviku služebních psů
a na závěr si všichni účastníci, bez rozdílu věku,
mohli vyzkoušet parkur se psya zdarma si zajezdit
na koních. Sportovní program byl doplněn připraveným bohatým občerstvením.
•

•

DEN PLNÝ SPORTOVNÍCH HER A KONÍ – již
4. ročník tzv. „Projektového dne“ - akce určená
pro děti, mládež a jejich rodiny, se uskutečnil dne
6. 7. 2019 za významné podpory České unie sportu, Obce Sobotín a místních sponzorů. Děti rodinám předvedly, co všechno se naučily v jezdecké

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – pokračujeme
v realizaci jezdecké školy a školky, která je navštěvována především v letních měsících dětmi od 8 do
14 let a mládeží od 15 do 23 let, a to nejen z okresu
Šumperk, ale i z blízkého okolí. Děti a mládež jsou
cíleně vedeny k tomu, aby uměly nejen na koni
jezdit, ale aby se o něj dokázaly postarat a věděly, jaké jsou jeho potřeby. Činnost jezdecké školy
a školky je významně podpořena Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního
programu „Můj klub“.

Návštěva Domova pro seniory

•

•

Poník Nikola a Lucie Šofrová
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ORGANIZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH TRÉNINKŮ
a JEZDECKÝCH SOUSTŘEDĚNÍ – pro děti
a mládež navštěvující naše sdružení, ale i pro ty
z ostatních spolků a klubů, nabízíme možnost trénování pod zkušenými trenéry. V letošním roce
proběhl veřejný trénink/skokové soustředění pod
vedením trenéra pana Jana Kubrického a Jarmily
Měrkové, za podpory České jezdecké federace.
SPORTOVNÍ AKTIVITY- členové našeho sdružení, především pak děti a mládež, reprezentovali
naše sdružení, resp. mateřskou obec, také na hobby závodech,a to v Třeštině – Háji, Opavě a také
v Sobotíně, kde získali spousty krásných umístění včetně několika vítězství. O vítězství v hobby
soutěžích se především zasloužil náš vlastní poník

•

Návštěva Domova pro senior

jménem Nikolka. Sportovní aktivity na poli soutěžním byly realizovány také za přispění Krajského úřadu pro Olomoucký kraj.

DOMOV PRO SENIORY - na základě dobrovolnické aktivity jsme také docházeli v rámci možností do Diakonie v Sobotíně – Domova pro seniory. Jednalo se nám především o zajištění kontaktu
klientů se zvířaty, konkrétně se psem a s poníkem.
Vzhledem k tomu, že tato aktivita se setkala se
širokým ohlasem ze strany klientů Domova pro
seniory, budeme v návštěvách Diakonie Sobotín
pokračovat i v příštím roce.
• VÁNOČNÍ SLAVNOSTI - Každoročně pořádáme
vánoční besídku pro naše děti a jejich rodiče. V letošním roce plánujeme vánoční besídku uspořádat
dne 13. 12. 2019.
Závěrem nezbývá, než doufat, že naše sdružení bude
moct nadále pokračovat ve své činnosti se stejnou
chutí a úsilím, a že se mu podaří získat do svých řad
nové členy (především mezi mládeží) a bude tak moci
přispět k udržování zdraví a smysluplného prožívání
volného času našich dětí a mládeže.
Autor textu a foto: Natalie Marečková

společenská kronika
Poděkování

Jak smutno je bez Tebe,
jak dlouhý je nám čas,
jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit ses nestihl,
tolik jsi chtěl žít,
nás milovat a mnoho toho ještě říct.
Pro Tebe přestaly hvězdy svítit,
slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíce miloval,
nepřestane na Tebe vzpomínat.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří doprovodili na poslední cestě
mého manžela, tatínka a dědečka
pana Oldřicha Janků
ze Sobotína
Za celou rodinu děkuje manželka.

Vzpomínka

Dne 20. ledna 2020 vzpomeneme
8. výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka,švagra, dědečka pana
Petra Csölla ze Sobotína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
Vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Marie, děti Petr, Jirka, Iveta a vnoučata.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.

Dne 3. prosince 2019
uplynulo již 30 let,
kdy nás náhle opustil pan
MUDr. Vlastimil Procházka
ze Sobotína.
Kdo jste jej znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina Procházkova a Kotulanova

Vážení spoluobčané,

Není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obětavostí.

pokud budete mít zájem využít Obecních novin

Dne 6. ledna 2020 uplyne
10 let od úmrtí
paní Marie Františákové.
Dne 6. ledna 2020 uplyne
21 let od úmrtí
pana Aloise Františáka.
Vzpomínají dcery a synové s rodinami.

pro blahopřání k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic tomu nebrání. Zveřejníme jej bez poplatku. Věříme, že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín
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inzerce

Kolektiv pracovníků tiskárny přeje všem čtenářům pohodové Vánoce
a úspěšné vykročení do nového roku.
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Koutek pro děti

Koutek pro děti

Milé děti,
čas zimních radovánek se velmi rychle přiblížil. Co rádi děláte? Lyžujete? Bruslíte?
Koulujete se? Nebo raději stavíte sněhuláky?
Nejlepší sněhulák je ten opravdový, ze sněhu. Pokud ale zrovna nemůžete ven nebo
u vás sníh není, můžete si jednoho nakreslit. Stačí, když pospojujete všechny body.
Potom si obrázek můžete vybarvit.
Pokud se budete chtít svojí spojovačkou pochlubit, přineste ji podepsanou na
obecní úřad do 13. 2. 2020 a tři vylosovaní výherci mohou zase něco pěkného
vyhrát.
Výherce z minulého čísla: Anička Krobotová, Terezka Karwacká
Žádáme výherce, aby si přišli pro své odměny ve středu 15. 1. 2020 v 16 hodin.
Budeme se na Vás těšit.
Spojovačka – sněhulák

Vánoční hledání rozdílů
Najdete mezi oběma obrázky, na nichž si děti ozdobily vánoční stromeček, deset rozdílů?
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Vánoční pozdravy
Klasické obrázkové pohlednice se vyvinuly z korespondenčních lístků, které zavedla jako první na světě
k 1. říjnu 1869 rakousko-uherská pošta. Počátkem dvacátého století se vánoční a novoroční pohlednice staly
součástí vánočních přání a staly se velmi populárními.

Papírová přání však převálcovaly nové moderní technologie. V roce 1930 se objevují první vánoční pohlednice, kterou nakreslil malíř Josef Lada
(Soukromý archiv Miroslava Mikuláštíka).

Přání zaslané 27. prosince 1919
Přání zaslané 23. prosince 1930

Kolorovaná kresba Josefa Lady v roce 1935

Kolorovaná kreba Josefa Lady v roce 1955

Kolorovaná kresba Josefa Lady v roce 1931

Kolorovaná kresba Josefa Lady v roce 1955
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