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noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Přejeme všem občanům Sobotína příjemné prožití prázdninových měsíců
a dětem hezké prožití prázdnin.
Zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Kanalizace
Stavba kanalizace nyní
probíhá na několika místech současně. Minulý týden se začaly opravovat
povrchy komunikací, které byly dotčeny stavbou
kanalizace (cesta od bývalé traktorky po zbrojnici).
Dotace řeší pouze určitou
šíři cesty dle projektové
dokumentace. Silnice byly
ale poničeny v daleko větším rozsahu, než řešil projekt. Byla možnost opravit Budování kanalizace u čp. 95
cesty pouze v nezbytné šíři
a napojit na stávající část vozovky nebo opravit celoplošně. S ohledem na to, že ty stávající části vozovek
nejsou v dobrém stavu, bylo rozhodnuto, že opravy
komunikací budou provedeny celoplošně. Jedná se
o frekventované komunikace. Dojde k opravě povrchů
vozovek cca po kostel. Je
to úsek kanalizace, který
byl uveden do předčasného užívání, a došlo k napojení téměř všech objektů
uvedených ve stavebním
povolení.
Aby se nestalo, že po realizaci nových povrchů
budou výkopovými pracemi spojenými s vybudováním vodovodních přípojek
u těch domů, které nejsou
napojeny na vodovod, komunikace poničeny vydal
obecní úřad v minulém Budování kanalizace u čp. 93

čísle obecních novin upozornění. Spousta občanů využila hromadného stavebního povolení a vodovodní přípojku si již zrealizovala. Bohužel jsou i domy, na které
se hromadné stavební povolení nevztahuje. Tito vlastníci si vyřizují buď samostatné povolení, nebo hromadně za pomocí obecního úřadu.
Znovu se obracím na vlastníky nemovitostí v úseku
nad Pohostinstvím u Bejka, kde nyní probíhá stavba
kanalizace a kteří nejsou napojení na vodovod a chtěli
by se napojit, aby se přišli zeptat na obecní úřad.
Ty nemovitosti, které jsou již napojeny, mohou – mohli
požádat o vývoz septiku za akční cenu. Upozorňujeme,
že dešťové vody nemohou být svedeny do septiků, protože tím dochází neustále k odtoku znečištěné vody ze
stávajících septiků do vodoteče. To znamená, že potok
se stále znečišťuje a navíc dochází k zápachu.

Parkoviště u obecního úřadu
V měsíci červenci 2018 budou zahájeny práce na výstavbě parkoviště před obecním úřadem. Na stavbu
parkoviště proběhlo výběrové řízení. Cena stavby je
1.768.818,- Kč bez DPH, tj. 2.140.269,78 Kč vč. DPH.
Na parkoviště byla přiznána dotace z MAS Šumperský venkov z.s. Přesnou výši získaných dotačních
prostředků uvedeme v dalším čísle obecních novin,
po obdržení rozhodnutí. Celkem bude vybudováno
17 parkovacích míst, z toho dvě pro držitele karty ZTP.
Spolu s parkovacími místy bude vybudován i chodník
pro pěší v místě stávajícího přístupu k úřadu a chodník
z parkoviště směrem k cestě vedoucí od bývalé prodejny Domino směrem dětskému hřišti. Obecní úřad
sousedí se základní školou a zejména ráno, kdy chodí
děti do školy, přijíždí autobusy a auty s rodiči, je nutné zajisti bezpečnost. Stavba parkoviště bude probíhat
v průběhu prázdnin.
Plán parkoviště na str. 2
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Stav
Hranice parcel dle KN
Číslo parcely dle KN
Komunikace
Hrana komunikace nebo plochy

Návrh
Stromy určeny ke kácení

Hlavní projektant:

Komunikace
Silniční obrubník
Osa komunikace
Betonová palisáda
Svahovaní

První etapa opravy
Mausolea rodiny Kleinů

Technická infrastruktura
Plynovodní řad středotlaký
Vzdušné vedení NN
Kabelové vedení NN
Vodovod
Kanalizace jednotná
Zaměřený průběh metalického kabelu
Nezaměřený průběh metalického kabelu
Neprovozované sítě
Svítidlo a kabel VO
Telefonní ústředna
Kanalizační šachta (hranatá, kulatá)
Uliční vpust
Betonový sloup

Sobotínek

Vedoucí projektu:

Technická infrastruktura
Kabel VO, svítidlo na ocelový stožár 4 m, výška svítidel 4,3 m, zdroj svítidel 1x NAV-T 50 SUPER 4Y
Odvodňovací přípojka žlabu do kanalizace
Uliční vpust
Plochy
Chodník - betonová dlažba tl. 60 mm
Parkovací stání kolmé - betonová dlažba tl. 80 mm
Komunikace - asfaltový beton
Kontrastní dlažba s výstupky
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V minulých letech fungoval v Sobotíně kroužek Sobotínek, ve kterém se scházely maminky na mateřské dovolené se svými dětmi. Na svých setkáních se maminky
mezi sebou navzájem seznámily. To samé platilo i o dětech, které si mohly společně hrát, soutěžit… Tyto děti
jsou již dnes ve škole. Protože zůstalo spoustu her, pomůcek pro děti ze Sobotínku na obecním úřadě, obracím
se na maminky, které jsou nyní na mateřské dovolené,
které by se chtěly společně potkávat, aby přišly za mnou
na obecní úřad, kde bychom mohli probrat co a jak dále.
Současně je možné využívat i keramickou dílnu.
Činnost Sobotínku měla velké plus v tom, že se jednak
poznali rodiče dětí a děti mezi sebou navzájem. Tato
přátelství, kamarádství a vzpomínky ale zůstaly. To je
to největší plus tohoto spolku. Bylo by dobré se k tomu
vrátit. Maminky, tatínci….
Objednatel:

Akce:

V květnu 2018
začaly stavební
práce 1. etapy
opravy Mausolea
rodiny Kleinů.
Opravou projde
vstupní
schodiště a podesta,
která tvoří strop
krypty.
Jedná
se o havarijní Oprava schodiště Mauzolea Kleinů
stav. Tato byla rozestoupena a neustále jí zatékalo do
podzemí. Následkem i klimatických podmínek došlo
ke značnému rozestupu, v neposlední řadě ke spadnutí některých bočních pískovcových desek. Oprava
1. etapy je vyčíslena dle smlouvy o dílo s restaurátorem na 2.317.955,86 vč. DPH.
Obec podala tři žádosti o dotaci na opravu památky.
Všechny tři žádosti byly podpořeny. Z kraje obdržíme
400.000,- Kč, z ministerstva kultury 620.000,- Kč
a rezervy Havarijního fondu
140.000,Kč.
Celkem
tedy
1.160.000,-Kč
což je cca 50 %
nákladů. Práce
1. etapy by měly
být ukončeny do
konce září 2018.
Oprava Mauzolea Kleinů

Ing. arch. Martin Jirovský,PhD.,MBA
Převrátilská 330, 390 01, Tábor, ČKA 03 311

Zodpovědný projektant: Ing. Robert Juřina, Převrátilská 330, 390 01, Tábor
IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735
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Sáčky na psí exkrementy
V obci máme několik košů na psí exkrementy. Jsme
sice na vesnici, ale i takto se dá přispět k čistotě veřejných prostranství. Součástí vybavení těchto košů jsou
papírové sáčky, které se neustále doplňují.
Chtěla bych upozornit na to, že tyto papírové sáčky neslouží k jiným např. potravinářským účelů. Také jejich
částka není zanedbatelná. S ohledem na to, že v krátké
době po doplnění se během několika
dní, někdy i během dne všechny „někam ztratí“ a použijí zřejmě k jinému
účelu, než na jaký jsou určeny, se obec
rozhodla k zakoupení igelitových sáčků a zároveň k nastavení jiného sys-

Koše na psí exkrementy
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tému vydávání sáčků na psí exkrementy. Nově se od
1. 7. 2018 budou sáčky na psí exkrementy vydávat
zájemcům – vlastníkům pejsků, přímo na Obecním
úřadě Sobotín v kanceláři podatelny. Každý zájemce,
u kterého bude prověřena úhrada místního poplatku za
psy, obdrží sadu igelitových sáčků na psí exkrementy.
Předpokládáme, že se tímto novým systémem zamezí
zbytečnému plýtvání sáčky a že budou sloužit výhradně ke svému účelu.

Další možnost třídit odpady
V obci byly umístěny další kontejnery na třídění odpadů (na sklo, plasty). Stávající stanoviště byly doplněny o další kontejnery. Spoustu míst v části Sobotína
a Rudoltic byly zřízeny nově. Důvodem je, aby občané
z různých lokalit měli co nejmenší dostupnost k těmto
sběrným místům. Tato stávající místa mohou být doplněna, upravena s ohledem na jejich výtěžnost. (Rozmístění kontejnerů v obci naleznete v kategorii „Odpadové hospodářství“ na straně 7.
Tím, že se snažíme třídit odpad, bychom měli i dbát
na čistotu v obci, zejména kolem cest v okolí školy,
obchodů. Odhazování papírků od nanuků, lízátek a pet
lahví k čistotě veřejných prostranství nepřispívá.

Senioři obce navštívili Olomouc

Pohlednice Klášterního Hradiska Olomouc

Již několik dní panovalo slunečné počasí. Tak tomu
bylo i 23. května 2018, kdy jsme se probudili do krásného slunečného rána a postupně přicházeli na autobusovou zastávku u školy. Autobus přijel včas a společně
jsme odjeli na trasu, na kterou jsme se všichni těšili.
Paní starostka Iveta Fojtíková nás všechny vítá a seznamuje s programem zájezdu. Přihlásilo se 32 účastníků.
Doprava byla hrazena z prostředků Obce Sobotín.
První zastávkou se stalo Klášterní Hradisko Olomouc. Tento areál jsme většinou znali pod názvem
„Hradisko“, kde se nalézá známá vojenská nemocnice a muzeum, které bylo vytvořeno lékaři. Po smrti
císaře Josefa II. byl Generální seminář roku 1790 zrušen. Uvolněné prostory převzala armáda a několik let je
využívala jako pomocné sklady velitelství olomoucké

pevnosti. V roce 1802 byla na Hradisku zřízena nemocnice, kde se stále léčí a je vyhledávána nejenom z České
republiky, ale i z dalších států. V tomto zařízení pracoval
i MUDr. Jan Musil, který působil v Sobotíně v letech
1947-1949. Byl pozván na dlouhodobé vojenské cvičené, které je ukončeno odchodem do starobního důchodu.
Druhou zastávkou v Olomouci se stal Arcibiskupský palác. Tento palác je sídlem úřadů olomouckého
arcibiskupství, ale arcibiskup zde
již nebydlí.
Palác je nejrozsáhlejším
renesančním
objektem a je
chráněn jako
kulturní pa- Arcibiskupský palác v Olomouci
mátka České
republiky.
Historické události, které se odehrály v paláci:
• 1777 biskupství bylo povýšeno na arcibiskupství
• 2. prosince 1848 v tomto paláci abdikoval Ferdinand V. Dobrotivý a na trůn nastoupil císař František Josef I.
• 1850 byla zde podepsána mírová dohoda mezi
Ruskem, Pruskem a Rakouským císařstvím zvaná
Olomoucká punktace
• 1947 – oslava obnovení Univerzity Palackého za
účasti prezidenta Eduarda Beneše, který přespával
v Zeleném salónku
• 90. léta 20.století – arcibiskupský palác navštívil
Jan Pavel II. (20.-22. května 1995 u příležitosti
svatořečení sv. Jana Sarkandra) a Václav Havel.
Do Sobotína přijížděl pozdější olomoucký arcibiskup
Antonín Cyril Stojan (arcibiskupem byl v letech 19211923), který zasedal v Moravském sněmu a přátelil se
s Kleiny a v kostele sv. Vavřince sloužil několik sv. mší.
Rovněž ThDr. Josef Karel Matocha začínal jako
kooperátor na Farnosti Sobotín (1915-1919) a předpokládáme, že aktivita byla velmi vysoká. Často zajížděl
do Vernířovic, na Klepáčov a Hraběšic.

Čechy pod Kosířem

–3–

Třetí zastávkou se stal Prostějov. Krátce jsme si prohlédli město Prostějov, kde jsme měli zajištěn oběd.
Čtvrtou a poslední zastávkou se staly Čechy pod
Kosířem. Obec leží na Střední Moravě. Jak jsme si
přečetli na zámku, že dříve se užíval název Čechy, Čechy u Prostějova, Čechy u Olomouce nebo Čechy na
Hané. Budova byla přestavěna v pozdně klasicistním
stylu podle plánu vídeňského architekta Julia Eduarda
Zerneckeho. Po dlouhé rekonstrukci byl zámek znovu
zpřístupněn roku 2016. V expozici zámku jsme mohli
vidět největší sbírku obrazů Josefa Mánesa a v prvním
patře expozici nábytku z přelomu 19. a 20. století.
V místní restauraci jsem si přečetl větu, která charakterizuje nejenom tento krásný kraj, ale i samotného Josefa Mánesa: „Je to pro mne opravdu svátek mohu-li
jet do Čech. Zeptá-li se mne někdo, kam že to jedu,
tak odpovím, do Čech! Ale kam do Čech! Odpovídám:
Přece pod Kosířem!!“
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 byla
bezproblémová a slunečné počasí jen udělalo tečku za
krásně prožitým dnem.
Foto Josef Panáček http://jopaso.rajce.idnes.cz/
Miroslav Mikuláštík

Odpočinek u rekreačních chatek v Rudolticích

podíleli (pan Kopečný, paní Fenclová, pan Hroch,
SDH Sobotín ve složení pan Fojtík, pan Soural, pan
Talpa, techničtí pracovníci obce – pan Vlha, pan Hofschneider) a především všem turistům, kteří se i přes
konkurenční Pivovarskou čtvrtku na Sobotínský okruh
vydali.
			
Komise cestovního ruchu

Den otevřených dveří na Martě

Procházka Sobotínským okruhem

Sobotínský okruh

V sobotu 19. května 2018 uspořádala komise cestovního
ruchu již tradiční akci – procházku Sobotínským okruhem. U prvního zastavení na Motorestu Permoník se sešlo zhruba 40 turistů, kteří se na výlet velice těšili. Trasa
vedla kolem zámeckého resortu a pokračovala u Částků
loukou směrem nahoru ke třetímu zastavení. Zde účastníci nabrali dech a směřovali přes chatu Sokolku k zastavení č. 5, které nabízelo krásné rozhledy do údolí.
Poté již účastníky čekal kýžený sestup kolem chaty
Ztracenky a po zelené turistické značce na Rekreační
zařízení chatek v Rudolticích. Zde bylo pro účastníky
připraveno drobné pohoštění.
Komise cestovního ruchu by tímto chtěla poděkovat
všem, kteří se na bezproblémovém chodu celého dne

V sobotu 23. 6. 2018 měli občané možnost si od
9–12 hodin prohlédnou nový objekt technického zázemí. Tuto možnost využilo 24 občanů. Byly zde vystaveny i fotografie z průběhu stavby a dále fotoalbum
kronikáře. Chtěla bych poděkovat pracovníkům obce
a těm co jsou nyní u nás v obci zaměstnáni v rámci veřejně prospěšných prací, že celý areál připravili k otevření.
Zajistili úklid a vše potřebné, jak uvnitř objektu, tak
v jeho okolí. Těm, kteří se přišli podívat, děkuji za jejich zájem.
Iveta Fojtíková, starostka obce
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informace obecního úřadu
VÝLET PRO DĚTI

Letošní zájezd pro děti se uskuteční v sobotu 8. září.
Uvažujeme nad dvěma možnostmi, kam se letos
s dětmi vydat. Prosíme tedy maminky, tatínky, babičky, dědečky, strýčky, tetičky a jiné příbuzné, aby nám
dali vědět, kam by se Vaše ratolesti letos chtěli podívat.
1) ZOO
2) Stezka v oblacích na Dolní Moravě
3) Jiné
Své rozhodnutí nám prosím sdělte na obecní úřad paní Zaoralové osobně nebo na číslo 583 237 151 do
konce července. Je možné také hlasovat v anketě na
stránkách www.sobotin.cz.

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského
průkazu s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit
i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního
kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,

Místní poplatek za komunální
odpad – rok 2018

 aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),

Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu je 30.06.2018.
Občané mají možnost vybrat si způsob úhrady:
• bankovním převodem – prosím o zadání variabilního symbolu, který byl uveden na poukázce rozeslané v lednu 2018, v opačném případě není možné
původce platby dohledat
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
• poštovní poukázkou, která byla rozeslána v průběhu měsíce ledna 2018
Žádáme občany, aby dodržovali termín splatnosti,
vyhnou se tak právním krokům, které jsou oboustranně nepříjemné.

 občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech
do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo
vnitra,
 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze
u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského
povstání“).

Záměr prodeje bytu č. 2 v č.p. 21
s nájemníkem
Vydávání cestovních pasů ve
zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují
urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
 v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
 do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
 u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
 v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
 u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku
při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.
Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin v pracovních
dnech

Občané starší 15 let

MV = 6.000 Kč

MV

MV = 3.000 Kč

ORP

MV = 4.000 + 2.000 Kč

ORP

MV = 2.000 + 1.000 Kč

ORP

ORP = 3.000 Kč

MV

MV = 2.000 Kč

MV

MV = 1.000 Kč

ORP

MV = 1.500 + 500 Kč

ORP

MV = 500 + 500 Kč

ORP

ORP = 1.000 Kč

4.000

Občané mladší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů

MV

1.500

2.000 = 6.000 Kč

500

= 2.000 Kč

2.000

500

1.000 = 3.000 Kč

500

= 1.000 Kč

PODMÍNKY PODÁNÍ NABÍDKY:
Cena stanovená znaleckým posudkem je stanovena
jako minimální. Prodej nemovitosti bude uskutečněn
obálkovou metodou. Rozhodujícím kritériem je výše
ceny, kterou zájemce ve stanovené lhůtě nabídne. Nejnižší podání je stanoveno ve výši:
• bytová jednotka č. 21/2 v domě č.p. 21 v Sobotíně včetně spoluvlastnickéhopodílu ve výši
1617/10000 z budovy č.p. 21 a pozemku p.č. 531
v k.ú. Sobotín ve výši 100.000,- Kč + náklady
spojené s prodejem.
• - spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 z pozemku
p.č. 533/2 v k.ú. Sobotín, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e ve výši 19.036,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Zájemce musí podat písemnou nabídkou v uzavřené obálce na Obecní úřad Sobotín do 30. 7.
2018 do 16:00 hodin s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - PRODEJ BYTOVÉ JEDNOTKY
Č. 21/2 V Č.P. 21 SOBOTÍN – NEOTVÍRAT.

OSČ MV 30. 4. 2018
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Nabídka musí obsahovat tyto údaje:
• Přesnou identifikaci účastníka výběrového řízení,
tzn. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, tel. spojení (pokud záměrem zájemce je koupě nemovitosti do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést
generálie obou manželů) a podpis.
• Identifikační údaje prodávaných nemovitostí
• Nabízenou výši kupní ceny (minimálně ve výši požadované)
Bude stanovena komise, která provede výběr kupujícího. Výběrovým kritériem bude nevyšší nabídnutá
cena.
Pokud dva nebo více zájemců učiní nabídku ve stejné
výši, bude pouze mezi nimi proveden obálkový výběr.
Zájemci učiní opakovanou nabídku, její výše musí být
minimálně ve stejné výši jako nabídka původní. Tento
postup se opakuje až do doby výběru jedné nejvyšší
nabídky.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Svoz bioodpadu (velké modré kontejnery)
Červenec

Srpen

cesta u Vlhů

9. a 23.

6. a 20.

před hotelem Dolte

10. a 24.

7. a 21.

11. a 25.

8. a 22.

u hřiště TJ Sokol

12. a 26.

9. a 23.

u okálu - tel. budka
+ u p. Karoly

13. a 27.

10. a 24.

u hasičské zbrojnice
+ u p. Šmotka

2. a 16. a 30.

13. a 27.

u Bejka

3. a 17. a 31.

14. a 28.

pod Bílým domem

4. a 18.

1. a 15.
a 29.

Rudoltice č. p. 133

4. a 19.

2. a 16.
a 30.

u Hlošků

4. a 20.

3. a 17.
a 31.

u panelového domu

Záměr prodeje traktoru
Dne 13. 6. byl vyhlášen záměr prodat nepotřebný
majetek - traktor Zetor.
Zámci mohou své nabídky předložit v zapečetěné
obálce v českém jazyce označené jménem a adresou/sídlem zájemce. Na obálce bude zřetelně
uvedeno „NEOTVÍRAT – PRODEJ TRAKTORU ZETOR 7245, reg. zn. M001499“.
Součástí nabídky budou údaje o kupujícím (v případě fyzické osoby jméno, v případě právnické osoby název, adresa/sídlo, IČ, tel. číslo).
Minimální nabídková cena je 145.000,- Kč vč.
DPH dle znaleckého posudku.
Obálka s nabídkou musí být doručena nejpozději
do 13. 7. 2018 do 10:00 hodin na adresu: Obec Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou.
Prohlídku vozidla před podáním nabídky lze uskutečnit v dohodnutém termínu nejpozději však do
11. 7. 2018 po předchozí telefonické domluvě
u kontaktní osoby: Jiří Štefečka, referent technicko-hospodářský, tel. 607 964 988.

Kontejnery na tříděný odpad u prodejny COOP Sobotín

!!! Zrušeno místo u domu č.p. 209 (pod bílým domem u p. Panáčka) - dvě malé nádoby 120 litrů
(sklo a papír).!!! Zrušeno místo Sobotín 89 (bývalý
Obecní úřad) – komunální odpad, kov
Všechna nová místa a posílení míst je doplněno nádobami o objemu 1100 litrů.

Ceník pronájmu obecní techniky
Doprava Avia

Občané nyní mohou vozit nepotřebné, rozbité,

18,- Kč/1 km bez DPH

pokažené elektrospotřebiče na technické záze-

nakládka a vykládka Avie 200,- Kč/1 hod bez DPH
Práce traktoru

mí – bývalá ubytovna Marta č.p. 182. To na-

580,- Kč/1 hod bez DPH

Ohrnování – zimní údržba 580,- Kč/1 hod bez DPH

hradilo sběrné místo na bývalém obecním úřa-

Mulčování

dě č.p. 89.

580,- Kč/1 hod bez DPH
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Doplnění míst pro odkládání tříděného odpadu
PAPÍR

SKLO

KOV

PLAST

KOMUNÁL

-

1x

-

-

-

1x nově

1x nově

-

-

-

1x

1x

1x

2x nově

-

Sobotín č.p. 58 Jurčíkovi – nové místo

1x nově

1x nově

-

Sobotín č.p. 277 Smolkovi – nové místo

1x nově

1x nově

-

Sobotín č.p. 285 Bublíkovi – nové místo

1x nově

1x nově

-

-

Sobotín č.p. 100 potraviny

1x + 1x nově

1x

1x

-

Sobotín č.p. 200 hasičská zbrojnice

1x + 1x nově

1x + 1x
nově

1x

1x nově

1x nově

1x

1x nově

1x

1x nově

-

Sobotín č.p. 248 Jednota

1x + 1x nově

1x + 1x
nově

1x

2x nově

-

Sobotín č.p. 220 paneláky

1x

1x

1x

2x nově

-

1x + 1x nově

1x + 1x
nově

-

-

-

1x nově

1x nově

1x nově

1x nově

1x nově

Klepáčov – pod sjezdovkou
Rudoltice č.p. 35 Trojákovi – nové místo
Rudoltice č.p. 107 rychta

Sobotín č.p. 100 u Karolů – nové místo
Sobotín – křižovatka u okálů

Sobotín č.p. 74 DPS
Sobotín č.p. 182 tech. zázemí Marta – nové
místo

Výtah z usnesení z 33. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 23. dubna 2018
Přijato:
• Souhlas s celoročním hospodařením obce Sobotín
za rok 2017 a to s výhradou a přijímá nápravná
opatření. (viz. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Sobotín 2017.
• Převod výsledku hospodaření za rok 2017 ve

•

•
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1x nově

2x nově

-

-

výši 3.344.372,95 Kč do výsledku hospodaření
minulých let v účetní uzávěrce k 30. 6. 2018.
Účetní závěrka Obce Sobotín IČ 00303348 sestavenou k 31. 12. 2017. Účetní závěrka poskytla věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky v rozsahu předložených
podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
Rozpočtové opatření č. 6/2018 ve výši 1.397.890,-Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 1.397.890,- Kč.

•

Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu obce
Sobotín na podporu a rozvoj činností v obci zejména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu,
sport, kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu životního prostředí a další odborné činnosti na rok 2018.

Charita Šumperk

1.000,-

TJ Sdružení chovatelů a přátel koní

15.000,-

TJ Omega Sobotín

20.000,-

Myslivecký spolek Petrov-Vikýřovice

2.000,-

Diakonie ČCE

1.000,-

RC Vikýrek

1.000,-

Základní organizace
svazu Sobotín

zahrádkářského

10.000,-

Myslivecké sdružení Sobotín

8.000,-

TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou

5.000,-

SK Petrov-Sobotín

53.000,-

Centrum sociálních služeb Pomněnka

1.000,-

Ženy Sobotína

4.000,-

SDH Sobotín

40.000,-

Obnova kulturního dědictví údolí Desné

2.000,-

Římskokatolická farnost Sobotín

4.000,-

Spolek pro děti a mládež-SOL

8.000,-

Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

7.000,-

•

•
•
•
•

Rozpočtové opatření č. 7/2018 týkající se rozepsání neinvestičních finančních příspěvků pro organizace a spolky.
§ 3399 (ostatní záležitosti kultury)
- 182.000,- Kč
§ 3429 (ostatní zájmová činnost a rekreace)
+ 73.000,- Kč
§ 4351 (osobní asistenční služba a podpora)
+ 4.000,- Kč
§ 3419 (ostatní tělovýchovná jednota)
+ 58.000,- Kč
§ 2143 (cestovní ruch)
+ 7.000,- Kč
§ 5512 (požární ochrana-dobrovolná část)
+ 40.000,- Kč
Uzavření smluv o poskytnutí dotace na rok 2018
dle přílohy č. 2.
Rozpočtové opatření č. 8/2018 a to:
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek + 1.400.000,- Kč
§ 3631 Výstavba veřejného osvětlení
- 1.400.000,- Kč
Rozpočtové opatření č. 9/2018 a to:
§ 2143 cestovní ruch
- 150.000,- Kč
§ 2142 ubytování a stravování
+150.000,- Kč
Prodej pozemků p. č. 786/1 – orná půda o výměře
67 m2 a prodej pozemku p.č. 785 – zahrada o výměře 144 m2 v k. ú. Sobotín z vlastnictví Obce
Sobotín, IČO: 00303348, se sídlem Sobotín 54,
788 16 Petrov nad Desnou do vlastnictví pana
L. P., bytem Sobotín za cenu dle znaleckého po-

sudku ve výši 80 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem. Celková cena pozemků činí 16.880,- Kč +
náklady spojené s prodejem.
• Prodej pozemku p. č. 1551/8 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 293 m2 v k. ú. Sobotín, který vznikl oddělením od pozemku p.
č. 1551/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Sobotín o celkové výměře 4570 m2,z vlastnictví Obce Sobotín, IČO: 00303348, se sídlem
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou do vlastnictví pana L. S., bytem Sobotín za cenu dle znaleckého posudku ve výši 80 Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem. Celková cena tedy činí 23.440,- Kč +
náklady spojené s prodejem.
• Uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem
Obcí Sobotín, IČO: 00303348, se sídlem Sobotín
54, 788 16 Petrov nad Desnou a nájemcem Mysliveckým sdružení Sobotín, z. s., IČO: 48428353,
zast. Ing. Jiřím Gondou, předsedou spolku. Předmětem nájemní smlouvy je objekt č.p. 11 na pozemku st. p. č. 11 - zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc. č. 78 – trvalý travní porost
o výměře 349 m2, p. č. 79/1 – trvalý travní porost
a p. č. 79/2 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Rudoltice u Sobotína. Doba nájmu: neurčitá. Cena nájmu
1Kč/rok.
• Uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky
p. č. 574/5 – lesní pozemek o výměře 166 m2, část
pozemku p. č. 574/14 - lesní pozemek o výměře
cca 5 100 m2 a část pozemku p. č. 574/16 - lesní pozemek o výměře cca 28 300 m2 vše v k. ú.
Rudoltice u Sobotína o celkové výměře 33 566 m2
za cenu 2.000 Kč/ha na dobu určitou od 1. 5. 2018
do 31. 10. 2018 s panem R. Z., Sobotín.
• Uzavření Dohody o narovnání mezi dlužníkem
Obcí Sobotín, IČO: 00303348, Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou a věřitelem, panem J. Š., bytem
Rudoltice za užívání části pozemku p. č. 682/2 –
trvalý travní porost v k. ú. Rudoltice u Sobotína
o výměře 45 m2 ve výši běžného nájemného za
poslední 3 roky před uzavřením nájemní smlouvy
v celkové výši 2.700,- Kč.
• Seznam navržených pozemků k ocenění:
					
na str. 9
Na všechny tyto pozemky budou vypracovány
znalecké posudky. Na nejbližším zastupitelstvu
bude předložena důvodová zpráva a usnesení ve
věci zveřejnění záměru výše uvedených pozemků
určených ke směně mezi LČR, s.p. a obcí Sobotín.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace - stezka pro chodce a cyklisty podél
I/11 Sobotín“ mezi Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788
16, IČO: 00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíko-
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z vlastnictví obce Sobotín:
Směňovaná
výměra, m²
680

Katastrální území

p.p.č.

Druh pozemku – způsob využití

Sobotín

1722

Lesní pozemek

Sobotín

1724

Ostatní plocha – ostatní komunikace

1768

Sobotín

1773

Lesní pozemek

3215

Sobotín

2250

Lesní pozemek

1076

Sobotín

2276

Lesní pozemek

2588

Sobotín

2350

Lesní pozemek

1438

Sobotín

2381

Lesní pozemek

1381

Sobotín

2321

Ostatní plocha – ostatní komunikace

3999

Sobotín

2121

Lesní pozemek

Sobotín

2217

Ostatní plocha – ostatní komunikace

821
2214

Rudoltice u Sobotína Část p.č. 1057 dle GP p.č. 1057/2 Lesní pozemek

1070

Rudoltice u Sobotína Část p.č. 1096 dle GP p.č. 1096/1 Lesní pozemek

3468

Klepáčov

560/2

Lesní pozemek

2958

Klepáčov

560/3

Trvalý travní porost

1014

Klepáčov

583

Lesní pozemek

2014

Klepáčov

585

Lesní pozemek

697

•

•

vou, starostkou a Ing. Zdeňkem Vitáskem, IČ:
0393870, se sídlem Balbínova 1516/22, 787 01
Šumperk na vypracování projektové dokumentace
pro územní řízení, stavební povolení a provádění
stavby na vybudování stezky pro chodce a cyklisty
podél silnice I/11 v k.ú. Sobotín od hranice s k.ú.
Petrov nad Desnou po č.p. 213 Sobotín v rozsahu a dle platné legislativy o dokumentaci staveb
a výkon inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení v hodnotě
237.000,- Kč bez DPH, tj. 286.770,- Kč vč. DPH,
který předložil ve výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu a splnil všechny požadavky zadavatele.
Vyplacení odměn za 1. čtvrtletí 2018 členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli v celkové
výši 7.200,- Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní
správy § 6171 – ostatní platy.
Nákup nového příkopového ramene od firmy
EVERUN CZECH REPUBLIC s.r.o., Sladkovského 659/40, Holice, 779 00 Olomouc, IČ 02505061,
s cenovou nabídkou za model Bruni DE 580 v částce 276.000,- Kč bez DPH (333.960,- Kč včetně
DPH) z položky 6171 (vnitřní správa).

Nepřijato:
• Doplnění Jednacího řádu zastupitelstva obce.
Změna jednacího řádu v § 9, čl. 6 doplnit při veřejném hlasování – uvádět jak v zápise, tak v usnesení jmenovitě výsledky hlasování.

Vzato na vědomí:
• Zápis z 32. zasedání ZO Sobotín.
• Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Sobotín za rok 2017, IČO:00303348.
• Nápravné opatření: dodržování ustanovení § 26
odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě. Kontrola rozpočtovaných splátek úvěrů se bude provádět měsíčně a dále se bude
provádět při uzavření nové úvěrové smlouvy.
• Souhrnná zpráva z provedené rekapitulace všech
výsledků inventarizačních prací k 31. 12. 2017.
• Informace starostky podané na Zastupitelstvu obce
Sobotín konaném dne 23. 04. 2018.

Výtah z usnesení z 34. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín konaného
dne 11. června 2018
Přijato:
• Zrušení usnesení č. 32/2 přijaté na 32. zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín dne 26. února 2018.
• Stanovení v souladu s ustanovením zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, hlava IV, Díl 1, § 67 a 68, počet členů
Zastupitelstva obce Sobotín pro volební období
2018 – 2022 v celkovém počtu 11 členů.
• Rozpočtové opatření č. 10/2018 ve výši 1.736.620,- Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 1.736.620,- Kč.
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•

Rozpočtové opatření č. 11/2018 a to:
§ 2143 cestovní ruch - 30.000,- Kč
§ 2142 ubytování a stravování			
				
+30.000,- Kč
• Rozpočtové opatření č. 12/2018 a to:
§ 3639 pol. 6121 stavby			
				
+ 2.000.000,- Kč
§ 5512 pol. 6123 dopravní prostředek		
				
- 1.000.000,- Kč
§ 3639 pol. 5169 projekty atd.			
				
- 800.000,- Kč
§ 6171 pol. 5901 rezerva			
			
- 200.000,- Kč
• Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi Obcí
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou a zhotovitelem díla Radkem Jurásek, se sídlem Zborov 53, 787 01 Zábřeh, IČO: 65126718 na
akci: „Stavební úpravy budovy a nástavba objektů
na parcelách 626 a 563/2 v k.ú. Sobotín spojené se
změnou užívání – vznik hospodářské budovy se zázemím“. Předmětem Dodatku č. 2 je navýšení ceny
o 471.941,19 Kč bez DPH, tj. 571.048,84 Kč vč.
DPH na celkovou částku ve výši 4.662.719,14 Kč
bez DPH, tj. 5.641.890,16 Kč vč. DPH. Hrazeno
bude z rozpočtu § 3639, pol. 6121.
• Záměr prodeje části pozemku p. č. 260/1 – ostatní
plocha, neplodná půda v k. ú.Klepáčov dle varianty č. 3 o výměře 900 m2 za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 103 Kč/m2 + cena za porosty na
pozemku na základě geometrického plánu + náklady spojené s prodejem.

•

•

•

•

•
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Záměr prodeje pozemku p.č. 667/3 – zahrada v k.ú. Sobotín o výměře 443 m2 za cenu
88 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a pozemku p.č. 1536/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Sobotín o výměře 175 m2 za cenu 161 Kč/m2 +
náklady spojené s prodejem. Prodej obou pozemků
je podmíněn uzavřením budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti přístupu pro veřejnost a vlastníky nemovitosti č.p. 126 Sobotín.
Záměr prodeje pozemku p.č. 866/2 – trvalý travní porost v k.ú. Rudoltice u Sobotína o výměře
339 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši
160 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
Záměr prodeje pozemku p. č. 960 – trvalý travní porost v k. ú. Rudoltice u Sobotína o výměře
1660 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši
123 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1574/2 – ostatní
plocha o celkové výměře 134 m2 v k.ú. Sobotín.
Pozemek p.č. 1574/2 bude rozdělen GP na dvě
části. Část označená a) o výměře cca 184 m2 a část
označená b) o výměře cca 50 m2. Přílohou záměru
prodeje bude snímek se zákresem dělení pozemku.
Výměra bude upřesněna dle GP. K oběma pozemku bude zřízen o věcné břemeno pro vybudování
splaškové kanalizace. Cena je 7,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem.
Záměr prodeje bytové jednotky č. 21/2 v domě
č.p. 21 v Sobotín s nájemníkem, spoluvlastnického podílu ve výši 1617/10000 z budovy č.p.
21 a z pozemku p.č. 531 v k.ú. Sobotín za cenu
100.000,- Kč + náklady spojené s prodejem a dále

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

spoluvlastnického podílu ve výši 1/10 z pozemku
p.č. 533/2 v k.ú. Sobotín, jehož součástí je stavba
bez č.p./č.e. za cenu 19.036,-Kč + náklady spojené
s prodejem. Prodej bude proveden obálkovou metodou. Součástí záměru prodeje budou podmínky
podání nabídky uvedené v DZ č. 34/12.
Nevyužití předkupního práva na id. ½ staveb (kolna, sklad, přístřešek, kopaná studna, venkovní
úpravy – domovní přípojky IS, jímka, domácí vodárna zpevněná plocha a oplocení) jiného vlastníka, nacházejících se na pozemku p.č. 960 – trvalý
travní porost v k.ú. Rudoltice u Sobotína formou
přímého prodeje za cenu 8.000,- Kč.
Uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí
dotace v Programu na podporu JSDH 2018 uzavřenou mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460, zastoupený
Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem kraje a Obcí
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ: 00303348, zastoupená Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na pořízení zásahových přileb s příslušenstvím. Finanční prostředky z vlastních zdrojů budou hrazeny
z § 5512.
Uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu památkové péče v Olomouckém
kraji 2018 uzavřenou mezi Olomouckým krajem,
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460,
zastoupený Mgr. Františkem Jurou, náměstkem
hejtmana a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348, zastoupená Ivetou
Fojtíkovou, starostkou obce.
Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na částečnou úhradu výdajů na 1. etapu obnovy mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně. Finanční prostředky
z vlastních zdrojů budou hrazeny z § 3322.
Úhrada nákladů za opravu komunikací ve výši
857.429,80 Kč vč. DPH. Jedná se o částku převyšující rozpočet stavby. Čerpáno bude z rozpočtu
§2321, pol. 6121.
Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci akce „Parkoviště u obecního úřadu Sobotín“ mezi Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16, IČO: 00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou a Radkem
Juráskem, se sídlem Zborov 53, 789 01 Zábřeh,
IČO: 65126718, který předložil ve výběrovém
řízení nejnižší nabídkovou cenu a splnil všechny
požadavky zadavatele Cena díla činí dle nabídky
ze dne 22. 5. 2018 1.768.818,- Kč bez DPH, tj.
2.140.269 Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu
§ 2219 – ost. záležitosti pozemních komunikací,
pol. 6121 stavby.
Prodej traktoru ZETOR 7245 reg. zn. M001499.
Podmínky prodeje:
Prodej bude zveřejněn na úřední desce od 13. 6.
2018 do 13. 7. 2018

•

Minimální prodejní cena je 145.000,- Kč vč. DPH
dle znaleckého posudku
Nabídka ceny bude podána písemně v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – PRODEJ
TRAKTORU ZETOR 7245, reg. zn. M001499“
Součástí nabídky budou údaje o kupujícím (jméno
– fyz. osoba, název – právnická osoba, adresa, IČ,
tel. číslo…)
Kritérium prodeje bude nejvyšší nabídnutá celková
cena
Po uzavření termínu pro podání nabídek proběhne
otevírání obálek za přítomnosti.
Název stavby vodního díla na pozemku p.č. 2020/3
v k.ú. Sobotín „Poldr nad kostelem, Sobotín“.
Uzavření dohody o ukončení Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy č. 3/2017.
Revokace usnesení č. 32/9 ze dne 26. 02. 2018.

•
•
•
•
•
•
•

Nepřijato:
• Stanovení v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, hlava IV, Díl 1, §67 a 68, počet členů Zastupitelstva obce Sobotín pro volební období 2018 –
2022 v celkovém počtu 9 členů.
Vzato na vědomí
• Zápis z 33. zasedání ZO Sobotín.
• Informace starostky podané na Zastupitelstvu obce
Sobotín konaném dne 11. 06. 2018

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

Plán kulturních akcí na rok 2018
DATUM
srpen
8. září
září

NÁZEV UDÁLOSTI
Cyklovýlet ve spolupráci
s magazínem Electric bike
Výlet pro děti
Přednáška Kleinové

Plán kulturních akcí bude otištěn i v příštím čísle Obecních novin. V případě, že víte o kulturně – společensko
- sportovní akci, která se v obci v příštích měsících
uskuteční, zašlete prosím informace na e-mail podatelna@sobotin.cz, či ji nahlaste přímo na Obecním úřadě
Sobotín, aby mohl být plán neustále aktuální.
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Poděkování
Dne 28. 4. 2018 proběhl na chatkách v Rudolticích
úklid klestí a jiného nepořádku. Bylo odvezeno několik
kontejnerů a vyhrabání znečištěného pozemku.
Za účast a velkou pomoc při této akci patří velký dík
paní Janě Krobotové, Evě Karwatské, Daně Hegrové,
Miloši Hofschneiderovi a Markétě Csölleové.
Brigáda na chatkách

SDH Sobotín
Požární sport
Letošní sezóna se pomalu ale jistě rozbíhá. Muži mají
za sebou okrskové a okresní kolo a první tři Velké
ceny, kde nasbírali 48 bodů a současně jsou na průKategorie MUŽI

běžném desátém místě v pořadí Holba Cupu. Veteráni
odběhli první dvě Velké ceny a s devíti body zaujímají
průběžné sedmé místo.

Umístění

Počet
týmů

1.

27

Petrov n/D. 100m překážek - Fojtík

2.

27

Petrov n/D. 100m překážek - Krč

4.

27

Petrov n/D. 100m překážek - Dubový

1.

8

Okrskové kolo Petrov n/D.

24.

58

Bludov 100m překážek - Fojtík

40.

58

Bludov 100m překážek - Dubový

51.

58

Bludov 100m překážek - Šenekl

8.

16

Bludov - štafeta 4x100m

13.-16.

16

Okresní kolo Bludov

16.

23

VC Hrabová

12.

18

VC Štíty

14.

28

VC Dolní Studénky

Soutěž

Datum
12. 5.
2018
12. 5.
2018
12. 5.
2018
12. 5.
2018
26. 5.
2018
26. 5.
2018
26. 5.
2018
26. 5.
2018
26. 5.
2018
27. 5.
2018
9. 6.
2018
10. 6.
2018

Levý
terč

Pravý
terč

Výsledný
čas

19,00

19,00

19,00

20,51

20,51

20,51

23,50

23,50

23,50

17,12

-

17,12

21,21

21,21

21,21

22,89

22,89

22,89

26,46

26,46

26,46

71,33

71,33

71,33

NP
NP
NP (27,07)
(20,81) (27,07)

Body

18

18,83

18,86

18,86

9

16,70

16,96

16,96

9

15,01

15,91

15,91

12

Levý
terč

Pravý Výsledný
terč
čas

20,48

20,29

20,48

5

18,06

21,45

21,45

4

Kategorie VETERÁNI
Umístění

Počet
týmů

7.

16

VC Hrabová

9.

14

VC Dolní Studénky

Soutěž

Datum
27. 5.
2018
10. 6.
2018
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Body

Výjezdy JSDH Sobotín:
1. 14. 2. 2018, 10:43 - Technická pomoc –Sobotín čerpání vody z Diakonie
2. 19. 3. 2018, 02:03 - Technická pomoc - Sobotín,
popadané stromy směr Skřítek (kalamita, uzavřená
cesta na Ostravu)
3. 10. 4. 2018, 15:32 - Technická pomoc – Sobotín čerpání vody ze studny
4. 15. 4. 2018, 12:14 – Dopravní silniční nehoda Sobotín, Klepáčov
5. 12. 5. 2018, 18:32 - Technická pomoc - strom přes
celou cestu, neprůjezdné u odbočky ke kostelu
6. 8. 6. 2018, 03:54 - Technická pomoc –Sobotín –
osobní pomoc členů SDH
7. 13. 6. 2018, 14:10 - Technická pomoc –Sobotín –
vytažení osoby ze studně
8. 16. 6. 2018, 14:36 - POŽÁR - POLNÍ POROST,
TRÁVA – Sobotín - hoří tráva od spadlých drátů
elektrického vedení u Permoníku

Informace ČZS Sobotín

Květná zahrada dne 9.června 2018

letní rezidenci k prezentaci svého šlechtického
postavení. Květná zahrada se začala budovat kolem roku 1664 a stala se doslova první zahradou
na celé Moravě. Poznat celý areál Květné zahrady, to nelze zvládnout během jednoho dne. Přestavba Květné zahrady byla dokončena v roce
2017. Ten, kdo očekával rozkvetlé záhony plné
různých květin, byl zklamán. Na jednom poutači
jsem si přečetla, že jednotlivé záhony jsou tvarem
přizpůsobeny tvaru výšivky (Broderie), což bylo
vidět z terasy.
• Na červenec 2018 připravujeme tradiční posezení
na Rybářské baště v Rudolticích. O termínu Vás
budeme včas informovat.
Jménem výboru přeji všem zahrádkářům, kteří nepodlehli lákavým nabídkám supermarketů a věnují se
svým zahrádkám, hodně radosti, koše překrásných výpěstků a spokojenosti z vykonané práce. Přeji příjemnou dovolenou, mnoho sluníčka a ničím nerušené léto.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Návštěva Zámeckého resortu dne 3. května 2018

Naše činnost se nezastaví ani v letních měsících. Práce
na zahrádkách je sice hodně, ale na své členy nezapomínáme.
• Dne 3. května 2018 jsme navštívili Zámecký resort Sobotín. Na šedesát členů ČZS Sobotín si
mohlo prohlédnout jednotlivé části zámeckého resortu – Hotelu Klein, Wellness Sidonie a hotelu Josef. Doslova jsme byli překvapeni způsobem, jak
jsou provedeny interiéry jednotlivých pokojů, chodeb a vybaveností, které doplňují jednotlivé místnosti. Vstupem do bazénu a wellness se stal pro
naše členy doslova zážitkem, na které budou stále
vzpomínat. Děkujeme panu Hrochovi za možnost
uskutečnění prohlídky jejich resortu a průvodkyním, které nás provázely po celou doby naší návštěvy.
• Dne 9. června 2018 jsme uskutečnili zájezd do
zámku v Kroměříži. Toto město vlastnili olomoučtí biskupové (později arcibiskupové) od první
čtvrtiny 12. století. Ti jej využívali především pro

ZŠ A MŠ
ÚDOLÍ DESNÉ
Vítejte noví prvňáčci
V úterý 17. dubna 2018 proběhl na sobotínské škole
zápis nových prvňáčků.
Letos se konal ve znamení pohádek, vybrali jsme klasiku
O ČERVENÉ
KARKULCE.
Ve škole na děti
čekala Karkulka i s vlkem.
Ale oproti pohádce byl vlk
hodný, pomáhal
Karkulce a vodil děti do
třídy, kde zápis
probíhal.
Zápis dětí do 1. třídy
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Děti plnily různé úkoly a prezentovaly své znalosti ze
školky. Celkem přišlo letos k zápisu 9 dětí a všechny
uspěly, byli moc šikovné. Je vidět, že v Mateřské
školce Beruška se jim paní učitelky věnovaly, za což
jim patří velký dík.
Nakonec děti odcházely s košíčkem, který dostaly od
Karkulky a vlka. Našly v něm bábovku, ovocné dětské
víno, drobné dobroty, pastelky a dárečky, které pro ně
vyrobily děti v družině.
Jak už to v pohádkách bývá, všechno dobře dopadlo
a my noví prvňáčci se těšíme, že se v září setkáme
v 1. třídě.
Vítejte noví prvňáčci!
Mgr. Jana Mertová

Náš výlet
Ráno jsme odjeli od školy a vyrazili na hrad Bouzov. Vystoupili jsme a viděli velký hrad. Bouzov. Jak
jsme dorazili na místo, tak jsme šli na Trojského koně
a střílnu. Bylo pro nás přichystáno představení a to se
mi moc líbilo. Potom jsme si dali oběd. Po obědě navštívili podhradí hradu Bouzov. Potom jsme jeli domů.
Výlet se mi moc líbil.
Martina Pospíchalová

Vitamínový den

Dne 17. 4. 2018
děti ze školní
družiny dostaly
ochranné rukavice a igelitové
pytle a vydaly
se uklidit okolí naší školy od
odpadků.
Přes
Ekostezku
na
školní zahradu
a nezapomněly
ani na dětské hřiště. Akce úspěšně Děti ze školní družiny
proběhla a my máme dobrý pocit, že i my jsme přispěli
k čistotě v našem okolí.
Jitka Ničová

Sběr papíru,
Daniel Pavelka

2.

hmotnost/
kg
485

Lucie Vaňatková

1.

471

2.

Tereza Jankowska

3.

363

3.

Barbora Gubániová

4.

352

4.

Lucie Šofrová

4.

300

5.

Lucie Jílková

1.

247

6.

Veronika Turková

5.

203

7.

Matyáš Demčák

3.

166

8.

Karolína Vlčková

4.

161

9.

Simona Vaňatková

5.

158

10.

Jméno

ročník

pořadí
1.

Absolutní vítězem se stal Daniel Pavelka, který přispěl za celý školní rok celkem 723 kilogramy.
Děkujeme všem sběračům - žákům a rodinným příslušníkům, pomocníkům a všem, kteří se do naší soutěže
zapojili a tak významně podpořili činnost naší školy.
Mgr. Martina Chlandová

Vitaminový den

V rámci projektu ovoce do škol navštívili naši školu
pracovníci z MK Fruit ze Šumperka. Pro každou třídu
si připravili krátký program plný vitamínů. Žáci ochutnali velké množství odšťavněného ovoce a smoothie.
Nakonec si „upekli“ raw cukroví, které bylo složené
jen ze slunečnicových semínek a rozinek. Děti program bavil a vše jim velice chutnalo.
		
Mgr. Veronika Benešovská

Ukliďme Česko
I letos se děti naší školy opět zapojily do celostátní
akce Ukliďme Česko.

Historie Mateřských školek
Sobotína
Česká menšinová Mateřská škola Sobotín
(1928 –1938)
Škola byla zřízena 26. března 1928 a stala se součástí České státní školy v Sobotíně. Ředitelem byl jmenován Rudolf Dvíže. Dne 15. května 1928 je zapsáno
19 dětí a bylo zahájeno vyučování. Třída se nacházela
v prostorách dnešní školní stravovny, kde byla provedena přístavba skleněné verandy, která pak sloužila
pro odpočinek a pro zájmovou činnost dětí. Vlastní
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Žáci České menšinové a mateřské školy

výuka byla prováděna v zadní části spolkové místnosti, která byla později přebudována stavitelem Karlem
Čundrlem na tzv. malou tělocvičnu. Výuka probíhala
i omezeně v době hlavních prázdnin. V záznamech
jsme našli jména učitelek Ludmily Pluskalové, Marie
Horákové, Marie Petříkové a Marie Limberkové
Školka byla uzavřena dne 31. srpnu 1938. Většina
vybavení mateřské školy, samozřejmě i české školy,
bylo vystěhováno na půdu české menšinové školy. Obrazů a pomůcek byla během války poničena a převážně
spálena. V budově české menšinové školy byla zřízena
nemocnice, kde se léčili zranění němečtí vojáci a v budově působily německé řádové sestry.

cháčková a Jarmila Palová. Stylová budova budila stálou pozornost, především pro její „bavorský“
charakter. V roce 1979 nastupuje do funkce ředitelky Jarmila Palová která postupně a systematicky
zajišťovala celkovou rekonstrukci budovy a školní
zahrady. V letech 1980 – 1981 byla provedena základní úpravy školní zahrady. Od roku 1982 bylo
přistoupeno k opravám budovy, odvodnění zahrady,
opravě WC a vybudování sprchového koutu. Byly
položeny dlažby. V roce 1988 je opravena střecha,
komín a je zprovozněna zvonice. Poslední akcí je
obnovení živého plotu. Dne 11. března 1992 rozhodla rada OÚ Sobotín o uzavření školky k 31. srpnu
1992. Budova školky byla následně prodána pro
soukromé účely.
Mateřská škola Sobotín – u hasičské zbrojnice
(1957–2003)

Mateřská škola Sobotín (1945 – 1992)
Mateřská škola se nacházela na čp. 206

Děti z Mateřské školy v červnu 1949. Poznáte se?

Provoz mateřské školy byl zahájen 1. prosince 1945
a stala se součástí obecné školy. Pedagogickou práci
vykonávala paní učitelka Jiřina Vaculíková. Vedením
správy byl pověřen řídící učitel Jaroslav Vojtek.
Škola byla umístěna v přízemí budovy školy
a 1. září 1946 získala samostatnost. V roce 1949 se
přestěhovala do budovy č. p. 69, kde působila až do
zániku v srpnu 1992. Touto školou prošly nejméně
„tři generace“ sobotínských dětí. Mezi nejznámější
ředitelky a učitelky patří např. J. Vráželová, Zdena
Malá, Marie Fojtíková, Anna Teturová-Houžvová,
Helena Horová, Jana Straková, Alena Janáčová-Veselková, Hana Kvapilová, Jelena Líznová, Milada
Chlandová, Iveta Fojtíková-Poličová, Petra Bra-

K otevření mateřské školy došlo dne 4. září 1957
v budově rodinného domu č. p. 206, který byl postaven v roce 1910. Vždy šlo o školu jednotřídní. Od
samotného počátku musel přistupovat MNV Sobotín k opravám, které vyžadovaly náročné stavitelské
úpravy. Z největších akcí, které lze vzpomenout je
vybudování ústředního topení a kotelny, vybudování
hygienického zařízení, oprava omítek, stropů a obkladů, oprava střechy a okapů a napojení na nový
zdroj pitné vody. Mezi nejznámější učitelky a ředitelky patří např. Julie Rozmánková, Helena Podhorná, Ivana Šanová – Věrnochová, Jana Málková, Helena Horová, Alena Janáčová, Jaromíra Bartošová,
Jelena Líznová, Jarmila Palová, Helena Koukalová,
Jana Göbelová, Jaromíra Bartošová, Helena Pavlíčková.
Vzhledem k úbytku žáků byla školka zrušena
k 31. srpnu 2003.
Žňový útulek v Sobotíně (1950–1957)
Již podle názvu lze usuzovat, kdy býval v provozu.
Garantem činnosti bylo JZD Sobotín. Otevřen byl od
roku 1950 na č. p. 100 v době žňových prací. Vedením byla pověřena paní Božena Lysáková. Ta se starala
o 22 dětí. Svačinky a obědy zajišťovala paní Františka
Vlčková, Terezie Mikušková a účetní JZD paní Eva
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Žňový útulek JZD na čp. 100

Jílková. Matky, které pracovaly v JZD, byly s činností útulku spokojeny. Útulek byl předchůdcem školky,
která vznikla u hasičské zbrojnice v roce 1957

Rok 1994 byl pro MŠ velkou zkouškou, protože se
stala soukromou školou pod závodem a.s. Velamos.
V této době dostala název – MŠ Beruška. V roce 1997
byla opět převedena pod ŠÚ Šumperk. O veškerý provoz se staral OÚ Sobotín. Závod zajišťoval jen vytápění a vodu. V roce 1999 byla celá budova od závodu
koupena a převedena na OÚ Sobotín. V témže roce
byla dokončena plynofikace budovy a od 22. 12. 1999
bylo zahájeno topení. V roce 2007 se stává MŠ Beruška součástí ZŠ a MŠ Údolí Desné a paní ředitelka
Helena Beňová se stává zástupkyní ředitele pro mateřské školy.
K dalším pedagogickým pracovnicím patřily Helena
Horová, Jaromíra Bartošová, Helena Marková, Petra
Bracháčková, Alena Sitová, Kamila Macháčková, Yvona Šimková, Jindřiška Dolinová a řada dalších jmen,
které zde pracovaly. Obě paní ředitelky Jana Straková (1971-1992) a Helena Beňová (od roku 1993) se
trvale zapsaly do historie závodní MŠ –MŠ Berušky a do dnešních dnů zajišťují výuku předškoláků
nejenom ze Sobotína, ale i ze širokého okolí.
(Miroslav Mikuláštík: Sobotín 650 let.
Vydala Obec Sobotín v roce 2000)

farnost sobotín
Vyhánění Moreny
V sobotu 28. dubna 2018 se na sobotínské faře sešly děti se svými
maminkami, aby
se definitivně rozloučily se zimou.
Zatím co maminky
ozdobovaly Morenu, kluci si dali
zápas ve fotbale
a děvčata oblíbenou soutěž v chůzi
na lyžích, tento-

Zemědělský útulek v Rudolticích na čp. 59

Zemědělský útulek v Rudolticích (1961–1981)
Útulek sloužil dětem zaměstnanců ČSSS nejenom
z Rudoltic, ale i ze Sobotína, které zde pracovaly. Nalézal se v blízkosti školy v budově č. p. 59 „Mysliveckého sdružení“. Činnost je zahájena v roce 1961.
Počet dětí kolísal mezi 10-15. První vedoucí útulku se
stala paní Marie Fojtíková. Útulek byl uzavřen v roce
1981.
Mateřská škola „Beruška“ Sobotín – Petrov nad
Desnou (1971- trvale)
Součástí naší obce byla do 31.12.2009 Mateřská škola
„Beruška“, která se stala k 1. lednu 2010 součástí obce
Petrov nad Desnou.
Závodní MŠ v Petrově nad Desnou vznikla adaptací rodinné vilky. K zahájení provozu přispěli velkou
měrou rodiče dětí s učitelkami. Do provozu byla dána
1. listopadu 1971. Ředitelkou se stala Jana Straková.
V roce 1975 – 1976 začalo uvažovat o přístavbě nové
školky a výstavba je zahájena v roce 1977. Po dokončení výstavby začala výuka 2. listopadu 1981. Ředitelkou se stává Jana Straková a učitelkami Helena
Horová, Helena Beňová a Jaromíra Bartošová.V roce
1992 stávající ředitelka ukončila činnost ve funkci ředitelky a do funkce ředitelky byla jmenována Helena
Beňová.

Morena na ohni

krát už spojených pro
tři děti, takže si cvičily koordinaci chůze. Poté společným
skandováním poslaly
Morenu pryč a slavnostně ji podpálily.
Zábavné odpoledne
bylo zakončeno opékáním špekáčků.
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Chůze na lyžích

Dětský den se
Sedmikráskem

Sport
Volejbalový turnaj

Dětský den proběhl ve znamení soutěží. První byla soutěž o nejhezčí loutku, kterou
děti namalovaly a ozdobily
kytičkami z plsti. Dále cvičily
obratnost v chůzi na chůdách
a soutěžily v házení míčků na
cíl. Když se dostatečně vydováděly, posilnily se chlebíčky a džusem. Závěrečnou
tečkou bylo pozvání dětí na
Chůze na chůdách
kofolu od pana Mikušky.
Sedmikrásek mu děkuje za podporu.

Poutě v podesní
HORNÍ BOHDÍKOV
Pouť k sv. Anně
Sobota 28. 7. 2018
mše sv. v 9:30 hod.
SOBOTÍN
Pouť k sv. Vavřinci
Neděle 5. 8. 2018
mše sv. v 11:15 hod.

Vzpomínka na turnaj v červenci 2017

TJ SOKOL Sobotín-Petrov nad Desnou pořádá v sobotu dne 14. 7. 2018 na hřišti TJ Sobotín tradiční
červencový volejbalový turnaj. Srdečně zveme příznivce volejbalového sportu, aby nás přišli podpořit
a podívat se na obětavé výkony jednotlivých týmů na
antuce. Hraje se od 9 hodin ráno po celý den. Občerstvení zajištěno.
VV TJ Sokol Sobotín- Petrov nad Desnou

Den sportovních a jezdeckých her
PEKAŘOV
Pouť k Panně Marii Nanebevzaté
Sobota 18. 8. 2018
7:30 mše svatá a požehnání
poutníkům v kostele sv. Jana
Křtitele ve Velkých Losinách
a pěší pouť do Pekařova
Pekařov- v15:00 hod. mše svatá

VŘESOVÁ STUDÁNKA
Sobota 1.9. 2018 mše sv.
ve 14:30 hod.
Sobota 15. 9. 2018 mše sv.
ve 14:30 hod.
pouť k Panně Marii Bolestné
VERNÍŘOVICE 				
Pouť k sv. Matouši
Sobota 22. 9. 2018,
mše sv. v 16 hod.

Sportovní a jezdecké hry zahájila starostka obce Sobotín paní Iveta Fojtíková

Den plný sportovních a jezdeckých her pod názvem
„Jezdecký sport přístupný všem – pojďte poznat radost
z ježdění“ proběhl v sobotu 2. června 2018 v areálu
TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s.
Počasí akci příliš přálo, takže se v areálu „sdružení“
sešlo mnoho dětí, rodičů a milovníků koní a psů.
Jezdecký areál byl zpřístupněn pro všechny zájemce
s možností prohlídky stájí a všech prostor, které jsou
určeny k výcviku a chovu koní. Sportovní odpoled-
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Dětští diváci

Zadržení pachatele

ne zahájila paní starostka Iveta Fojtíková. Poté se na
tréninkové ploše předvedli všichni odchovanci místní stáje včetně zakladatelky chovu plnokrevné klisny
Vichi, která se letos dožila úctyhodného věku 26 let.
Po slavnostním zahájení následovaly sportovní hry určené pro malé i větší děti – vožení na koních, slaňování na laně mezi stromy a také pony – games, což je
soutěže s poníkem na ruce či úplně bez něj (hra Slalom
mezi kužely, manipulace s předměty na koni - míčkem
a kyblíčkem s vodou). Cílem byl umožnit všem dětem
„zapojení do hry“, což se také podařilo za pomoci poníčka Nikolky. Všechny děti si také mohly vyzkoušet
ježdění na konících plemene Irský cob neboli Irský tinker, což je plemeno koní, známé díky své husté hřívě,
rousům, ocasu, rozmanitému zbarvení a klidné povaze.

pana Vladimíra Skaláka ukázkou hasičské cisterny
včetně vybavení. Děti si mohly prozkoumat kabinu
hasičského vozu a také si vyzkoušet hašení na cíl. Hasiči tak opět dokázali, že významnou činností sboru je
i práce s dětmi.
Během sportovního odpoledne děti získávaly drobné
ceny věnované sponzory akce. Hlavní cenou byl houpací kruh věnovaný panem Jiřím Konáškem a pořádajícím sdružením. O občerstvení zdarma pro všechny
děti se postaraly Pekárny Falta s.r.o. (Králíky) a Pivovar HOLBA, a.s. Hanušovice.
Závěrem chceme poděkovat všem dalším sponzorům
akce - Řeznictví a uzenářství Karel Unzeitig Olšany,KOMPLETNÍ NÁPOJOVÝ SERVIS, s.r.o., VÁPENKA VITOŠOV, s.r.o., GRM Systems, s.r.o., Papírnictví
Ivana Sohrová, David a Stanislav Hamplovi, Obec Sobotín a také všem dobrovolníkům a členům sdružení,
kteří nezištně pomáhali s přípravami a zasloužili se
o zdárný průběh celé akce.
Foto a text: Natalie Marečková

Májová cena

Zleva Jiří a Tomáš Matějkovi, Alžběta Müllerová, Eliška Krobotová, Simona Měrková a Jitka Štěpánková

Bohatý program doplnily děti, které vystoupily pod
vedením Šárky Elsnerové s ukázkou Zumby– taneční
party, plné latinskoamerických rytmů, kde hlavní roli
hraje latinskoamerická hudba.
Výcvik a poslušnost včetně zadržení pachatele, zase
předvedli 2 bratři - pejsci málopočetného plemene holandského ovčáka krátkosrstého Aladin manželů Oriničových z Brna a Argoni ze Sobotína pod vedením
zkušeného cvičitele pana Štěpánka z výcvikového střediska Spojil K9 Pardubice.
O opravdový zážitek se postarala jednotka sboru dobrovolných hasičů z Petrova nad Desnou pod vedením

Vítězové Májové ceny

V neděli 20. května 2018 se na kolbišti TJ Omega
Sobotín konaly tradiční jarní parkurové závody. Pro
početné pole startujících bylo připraveno šest různých
soutěží. Diváci mohli obdivovat nejen skvělé výkony
koní a jezdců.
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Parkur do 60 cm
Karolína Havlíčková – Tony
TJ Omega Sobotín
2
Lucie Maturová – Daniel
2.
JO Šumperk
Zorro
1.

3. Miriam Zálešáková – Wabi

TJ Omega Sobotín

Parkur do 75 cm
Lucie Komárková – Sešlost
TJ Omega Sobotín
1
Radka Havlíčková – Lady
2.
TJ Omega Sobotín
Polanka
Kristýna Stančíková –
TJ Omega Sobotín
3.
Vichi´sColt
1.
Simona Vaňatková

Přítomné děti si zasoutěžily v nové atraktivní disciplíně Hobby Horsing, kdy v ukázce běhu přes překážky
napodobovaly jezdce na dřevěném koníkovi. Celé závody proběhly za pěkného počasí, které umocnilo hezky strávený den u koní.

Parkur do 85/95 cm
1. Kristýna Stančíková – Neapol TJ Omega Sobotín
2. Lucie Komárková – Sešlost 1 TJ Omega Sobotín
3. Eliška Juříková – Démant

TJ Omega Sobotín

Parkur do 110 cm
1. Eliška Juříková – Démant

TJ Omega Sobotín

Kristýna Stančíková –
Neapol

TJ Omega Sobotín

2.

3. Lucie Komárková – Quira H TJ Omega Sobotín
Hana Popelková

Foto: Jitka Maixnerová, Text: Mgr. Martina Chlandová

1. Tomáš Matějka

Křížkový parkur
1. Viktorie Vokounová – Karis

Hobby Horsing
2. Kamil Stančík

JO Šumperk

3. Jiří Matějka

2. Karolína Havlíčková – Tony TJ Omega Sobotín

4. Karolína Havlíčková

3. Josefa Gieslová – Lady 49

5. Pavlína Paterová

JO Šumperk

Společenská kronika
Vzpomínka
Odešel, jak osud si přál,
ale v našich srdcích žije dál.
Dne 23. července 2018 uplyne
15 let, co nás navždy opustil pan
Josef Pala ze Sobotína.
S láskou v srdcích stále vzpomíná
manželka se synem.

Vážení spoluobčané, pokud budete mít zájem
využít Obecních novin pro blahopřání k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic tomu nebrání.
Zveřejníme jej bez poplatku.
Věříme, že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín
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Státní okresní archiv Šumperk srdečně zve na výstavu

VELAMOS
Výstava bude otevřena
od 7. 6. do 30. 11. 2018
v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin,
po domluvě též v úterý
a v pátek.

Návštěvy mimo pondělí a středu
je možné domluvit na našem e-mailu
e
podatelna@su.archives.cz
nebo telefonicky na čísle 583 212 248.

MÁTE CHUŤ POMÁHAT DRUHÝM?
Hledáme týmové kolegyně a kolegy ...
 pečovatelky / pečovatele
 kuchařku / kuchaře
Pokud vy hledáte povolání ...





s přátelskými týmovými vztahy
kde je váš názor vítaný
s vysokou mírou samostatnosti
kde můžete dělat něco pro druhé ...
... neváhejte nás kontaktovat

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně
kontakt: Jana Dvořáčková, dvorackova@diakoniecce-sobotin.cz, telefon: 583 237 176 - linka 146
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Koutek pro děti
Hurá děti,
máme tu zase naše oblíbené prázdniny. Všichni už se určitě těšíme na odpočinek od školy a na nové
zážitky z dovolené nebo prázdnin u babičky nebo tetičky. Snad nám bude přát i počasí a ty prázdniny
budou stát opravdu za to.
Vyhlášení výsledků z minulého čísla obecních novin. Správná odpověď: Pometlo
Výherci z minulého čísla obecních novin: Lucinka Vaňatková, Amálka Sokolová, Anička Krobotová
Žádáme výherkyně, aby si svou výhru přišli vyzvednout 18. 7. 2018 v 16 hodin na obecní úřad.
Tentokrát bude tajenka trošku složitější. Vše, co s létem souvisí, najdete v této doplňovačce. Doplňte
do křížovky slova, která tam patří. Čísla před slovy znamenají počet písmen. tam kde se políčka
potkávají musí slova navazovat. Tajenka zjistíš z písmen v pořadí zapsaném uvnitř políček (1-10).
Co školákům zahajuje prázdniny?

Najdi 5 rozdílů

.
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Z historie Sobotínských obchodů
Dne 18. června 1947 sděluje předseda MNV Sobotín Jaroslav Vojtek, že v obci bylo likvidováno celkem 16 živnostenských podniků. Jednalo se o dvě pekařství, 4 hostince, 1 stolaře, 3 obuvníky, jedno holičství, jedno řeznictví,
jedno klempířství, jeden mlýn a jedno kolářství. V obci poskytuje služby obchod Bedřicha Grézla, Gustava Hýbla,
Jaroslava Šimka a dále pohostinství Františka Hradila, Hynka Krobota, hostinec v Rudolticích a restauraci „Pod
Skřítkem“. Řeznictví má v pronájmu pan Alois Soural z Petrovic a František Rozkol ze Sobotína.

Pekařství Viléma Matějky čp. 64 (64) na Štětínově.
Archiv obce – 1936.

Pekařství pana Aloise Sedláře čp. 27 (136) u kostela Sobotín.
Archiv obce – 1936.

Dělnický spolkový obchod čp. 1 (11) ve vlastnictví Resortu
zámku Sobotín. Naproti Starého hotelu Sobotín.
Archiv obce - 1936.

Obchod pana Bedřicha Grézla čp.13 (13). Pivovar Albert
u Hotelu Klein v Sobotíně, dříve Štětínov.
Archiv obce - 1936.

Obchod byl zrušen v roce 1947 čp. 30 (30) - majitel František
Procházka (Mošel) a byl součástí Štětínova. Archiv obce – 1936.

Obchod pana Jaroslava Šimka čp. 29 (29) U kostela Sobotín.
Archiv obce –1936.

Obchod byl zrušen v roce 1947 čp. 85 (85). Majitelem byl pan
Antonín Šimara. Archiv obce – 1936.

Sobotínské řeznictví u kostela Sobotín. Majitelem byl František Rozkol. Archiv obce –1936.

U z á v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 15. s r pna 2018.
Obecní noviny vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 600 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail: podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo dne 29. června 2018. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Ing. Markéta Csölleová a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil a vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk. Příští číslo vyjde v srpnu 2018.
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