obecní Číslo 5 – říjen – 2013

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
INFORMACE STAROSTKY
PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce od dubna do října byli na obci zaměstnaní ve spolupráci s Úřadem práce v Šumperku občané
z obce. Tito se podíleli na údržbě zeleně, úklidu veřejných prostranství v obci a činnosti v lese. Děkuji všem za
jejich práci pro obec.

Dvě kulová zrcadla

Na základě upozornění občanů na nebezpečné úseky na komunikaci směr Vernířovice, byly na náklady obce nainstalovány 2 kusy kulových zrcadel. Jedno bylo nainstalováno na
křižovatce pod turbínou a druhé na křižovatce při výjezdu
z obce na Vernířovice. Komunikace je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Na základě několika jednání s vlastníkem
ohledně instalace kulových zrcadel nám bylo sděleno záporné stanovisko s tím, že obec může sama na své náklady
zrcadla nainstalovat. Obec tedy vyřídila potřebná povolení a zajistila nákup a montáž zrcadel. V prvé řadě se
jedná o naše občany a o jejich bezpečnost.

Služby obce Sobotín s.r.o.
„v likvidaci“

V současnosti probíhá závěrečná etapa likvidace společnosti,
kdy likvidátor ve spolupráci s daňovou firmou COMEC s.r.o.
připravuje závěrečnou účetní závěrku a návrh likvidačního
zůstatku. Dále pak likvidátor společnosti připravuje
žádosti o souhlas s výmazem společnosti na příslušný
Finanční úřad, oblastní státní archiv a Celní úřad. Všechny
kroky směřují k tomu, aby návrh na výmaz společnosti
z obchodního rejstříku byl Krajskému soudu v Ostravě,
pobočka v Olomouci byl podán nejpozději v první polovině prosince roku 2013 a společnost mohla být do konce
roku 2013 vymazána z obchodního rejstříku.

Kontejner na
šatstvo, obuv
a textil

Obec Sobotín má od září
2013 u prodejny COOP
(u zámku) ve spolupráci s firmou REVENGE,
a.s. umístěn kontejner
na šatstvo,textil a obuv.
Kontejner se vyváží každý týden a bude zde
nastálo. Za září bylo vyvezeno 251 kg a za říjen
247 kg.
Sběrný kontejner na textil

Dotace na zateplení staré budovy
školy čp. 54 v Sobotíně

Kulové zrcadlo pod turbínou

Obec Sobotín podala dne 29.8.2013 žádost o dotaci na
akci „Energetické úspory víceúčelového objektu čp. 54
Sobotín“. Dotace byla podána v rámci Operačního programu životního prostředí. Jedná se o zateplení budovy
a výměnu oken na staré budově školy v Sobotíně, kde je
plánováno zřízení mateřské školky, obecního úřadu,
knihovny, školní družiny a další využití. Na rekonstrukci
této budovy je zpracována projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení. Toto je prvním krokem k započetí
realizace přestavby.

Výsledky

informace
obecního úřadu

mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Sobotíně a Rudolticích, konaných dne 25. – 26. října 2013
Sobotín
Rudoltice
Počet voličů
897
92
Účast na volbách
463
57
Platné hlasy
461
52
% účasti
51,61%
61,95%
% účasti v celé obci	 52,58%

Změna úředních hodin –
Obecní úřad Sobotín

Od 1. září 2013 nastala změna úředních hodin
Nové úřední hodiny:
Pondělí
7 – 11 hodin
12 – 17 hodin
Úterý
7 – 11 hodin
12 – 15 hodin
Středa
7 – 11 hodin
12 – 17 hodin
Čtvrtek
7 – 11 hodin
12 – 15 hodin
Pátek
Zavřeno (pouze nutné záležitosti dle dohody
s příslušným referentem).
Děkujeme za pochopení

Název volebních stran:
Získané mandáty:
ČSSD	 109	 13
Strana svobodných občanů	 13	 0
Česká pirátská strana	 6	 3
TOP 09	 22	 0
Hlavu vzhůru	 3	 3
ODS	 20	 4
Politická hnutí Změna	 6	 0
Strana soukromníků České republiky	 0	 0
KDU – ČSL 	 26	 3
Suverenita – Strana zdravého rozumu	 3	 0
Strana Práv Občanů Zemanovci	 4	 3
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury	 72	 5
Dělnická strana sociální spravedlnosti	 1	 1
ANO 2011	 87	 9
Komunistická strana Čech a Moravy	 77	 9
LEV 21 – Národní socialisté	 1	 0
Strana zelených	 11	 2
Koruna Česká (monarchistická Čech
Moravy a Slezska	 0	 0

UPOZORNĚNÍ

V prosinci 2013 bude upravena pracovní doba z důvodu dovolených
•
PONDĚLÍ 23. 12. 2013 ZAVŘENO
•
ÚTERÝ 31. 12. 2013 ZAVŘENO

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin@.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K říjnu 2013 je zaregistrováno 269 občanů.

Pořadí volebních stran v obci Sobotín:
1. Česká strana sociálně demokratická
122 hlasů
2. ANO 2011	 96 hlasů
3. Komunistická strana Čech a Moravy	 86 hlasů
4. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury	 77 hlasů
5. KDU – ČSL	 29 hlasů
6. ODS	 24 hlasů
7. TOP 09	 22 hlasů
8. Strana svobodných občanů	 13 hlasů
9. Strana zelených 	 13 hlasů
10. Česká pirátská strana 	 9 hlasů
11. Strana Práv Občanů Zemanovci 	
7 hlasů
12. Politické hnutí Změna 	 6 hlasů
13. Hlavu vzhůru – volební blok 	
6 hlasů
14. Suverenita – Strana zdravého rozumu 	
3 hlasy
15. Dělnická strana sociální spravedlnosti 	
2 hlasy
16. LEV 21 – Národní socialisté 	 1 hlas

Sezónní rozpis svozu bioodpadu
v obci Sobotín
od 4.11.2013 do 29.11.2013
Místo přistavení kontejneru
Cesta u Vlhů
Před hotelem DOLTE
U panelového domu Sobotín 220
U hřiště TJ Sokol
U okálu – tel. budka
U hasičské zbrojnice
U Bejka
Pod Bílým domem
Rudoltice 133
U Hlošků

Volební komise v Sobotíně. Zleva: Klára Ponížilová, Helena Pavelková,
Klára Horská, Zdeněk Měrka a Pavlína Chromíková

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
čtvrtek
Pátek

Listopad
2013
4. a 18.
5. a 19.
6. a 20.
7. a 21.
8.a 22.
11. a 25.
12. a 26.
13. a 27.
14. a 28.
15. a 29.

Kontejner bude na příslušné místo přistaven vždy v uvedený den okolo 15 hodiny a odvezen následující den ráno
v 7 hodin.
Co je bioodpad?
Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních
vod, sekáním trávy, sběrem listí, větví a spadaného ovoce,
a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).
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Od 1. ledna 2014 již nebudou
známky na popelnice.

Mikulášská besídka
Obecní úřad Sobotín – kulturní komise
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné pořádá

Svoz komunálního odpadu (dále jen KO) bude nadále probíhat v pravidelných 14-ti denních svozech, kdy svoz je každé
liché úterý.

MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

KDY: ve čtvrtek 5.prosince 2013
KDE: tělocvična základní školy Sobotín
V KOLIK: od 16 hodin
Program: kulturní vystoupení dětí ze školy v Sobotíně
soutěže
mikulášská nadílka
Srdečně zveme děti, včetně doprovodu.

Prodej zastaralé silniční
a stavební techniky.
Zrušené známky skončí k 1.1.2014

Způsob platby za svoz komunálního odpadu od 1.1.2014:
Občané si mohou vybrat, jakým způsobem budou za svoz
komunálního odpadu platit. První týden v roce 2014 budou
rozeslány složenky, kde bude uvedená částka, číslo bankovního účtu a variabilní symbol.
Občané nemusí osobně vyzvedávat známky na popelnice, je
zde možnost i platby bankovním převodem.
Poplatek je možno uhradit:
• složenkou od obecního úřadu, kterou obdržíte
• bankovním převodem – nutné zadat variabilní symbol
uvedený na složence, v opačném případě není možné
původce platby dohledat
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
Žádáme občany, aby dodržovali termíny splatnosti, vyhnou
se tak urgencím a právním krokům, které jsou oboustranně
nepříjemné.
- Poplatek za svoz komunálního odpadu za 1. pololetí je
splatný nejpozději do 31.1. daného kalendářního roku.
- Poplatek za svoz komunálního odpadu za 2. pololetí je
splatný nejpozději do 31.7. daného kalendářního roku.

Důvodem prodeje zastaralé silniční a stavební techniky je
amortizace techniky a její následné velmi drahé nutnosti
oprav pro možnost provozu na pozemních komunikacích
v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a stavební techniky včetně závěsného zařízení traktoru.
Došlo k posouzení jednotlivých předmětů soudním znalcem.
Technika k prodeji včetně cen stanovených soudním
znalcem:
• pásový dopravník sypkých hmot 10.000 Kč
• Lada NIVA SPZ-4M69358 9.000 Kč
Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo na 32. veřejném zasedání dne 18.6.2013 prodej navrhované techniky za minimální ceny dle znaleckého posudku.
Prodej proběhne obálkovou metodou. Nabídky budou přijímány písemně do 28. listopadu 2013 do 15 hodin na
podatelně OÚ Sobotín. Vybrány budou nabídky s nejvyšší
cenou.
Žádost včetně nabídky ceny na konkrétní movitou věc bude
podána písemně na podatelnu OÚ Sobotín v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – PRODEJ ZASTARALÉ SILNIČNÍ A STAVEBNÍ TECHNIKY“.

Poplatky ze psů
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
– o místním poplatku ze psů, je daná
splatnost:
nejpozději do 31.3. daného kalendářního roku.
Ti, kteří nezaplatili poplatek za letošní rok, je nutné uhradit nejpozději do
15. 11. 2013.

Údržba břehů Klepáčovského
potoka

Nedávno proběhla pochůzka podél břehů Klepáčovského
potoka pracovníky Lesů České republiky za účelem vymezení úseků, kde by mělo dojít k čištění, kácení a údržbě
břehového porostu. Při místním šetření – pochůzce zjistili pracovníci Lesů ČR, že v řadě míst jsou břehy potoka nepřístupné (uskladněné dřevo, navážky kompostu
apod.) Obec byla upozorněna, že v těchto místech nebude
provedena údržba z jejich strany z důvodu nemožnosti přístupu. Současně byla obec požádána o oznámení tohoto stavu občanům. Lesy ČR upozornili na to, že není dodrženo
ochranné pásmo podél potoka. V případě zvednutí hladiny
toku pak dochází ke splavení nánosů a materiálu uloženého
na březích a „ucpání“ koryta v nižších místech.
Žádáme občany, kterých se to týká, aby učinili nápravu
a mohla být provedena údržba břehů Klepáčovského potoka.

Třídění odpadu
V obci Sobotín se čím dál více rozmáhá třídění odpadů. Děkujeme proto všem našim občanům, kteří s námi ve třídění
odpadu spolupracují a podílí se tak na zlepšení životního
prostředí. Zároveň tímto vyzýváme ty z vás, kteří v třídění
odpadu ještě nezačali, aby se zapojili a maximálně tak využívaly všechny sběrné nádoby, které jsou po obci umístěny.
Také je možno využít sběrného dvora, který je umístěn za
Obecním úřadem Sobotín.
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Kontejnery u Jednoty Sobotín

Rozpis umístění sběrných nádob v obci Sobotín:
• sběrné nádoby na drobné elektrospotřebiče – u Jednoty,
u Rychty
• sběrný box na zářivky (lineární – trubicové, úsporné, výbojky, svítidla pro použití v komerční sféře) – na Obecním úřadě Sobotín
• sběrný box na použité baterie – na Obecním úřadě Sobotín, na místním hřbitově
• sběrný box na textil – u Jednoty
• sběrné nádoby na sklo – u Jednoty (COOP) u zámku,
u obchodu Na Stovce (u kostela), Rudoltice u Rychty,
u Ztracenky
• sběrné nádoby na papír – Jednoty (COOP) u zámku, u obchodu Na Stovce (u kostela), Rudoltice u Rychty
• kontejner na bioodpad – umísťován na různých místech
v obci dle rozpisu
• koše na psí exkrementy – u paneláku čp. 220, u Jednoty,
u okálů, u Has. zbrojnice, u kostela
Dvakrát ročně je organizován sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Termíny jsou vypsány firmou SITA
a občané jsou následně informování v obecních novinách
a prostřednictvím SMS infokanál.

Občané mohou donést vyřazené spotřebiče do sběrného
dvora, který se nachází za obecním úřadem.
Seznam EEZ, které zpětně odebírá společnost Elektrowin a.s.:
Velké domácí spotřebiče
chladničky a mrazničky, ostatní velká zařízení používaná
pro chlazení a skladování potravin
pračky, sušičky
myčky nádobí
elektrické sporáky a plotny
mikrovlnné trouby
elektrická topidla a radiátory
elektrické ventilátory
klimatizační zařízení
Malé domácí spotřebiče
vysavače
žehličky
topinkovače, fritovací hrnce
mlýnky, kávovary
elektrické nože
spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže
hodiny a budíky
Elektrické a elektronické nástroje
vrtačky, pily
zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání,
sekání, vrtání, ohýbání
nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování nebo sváření
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti

Sběrný dvůr

Velkoobjemový kontejner u školy

Dále pak mohou občané využívat žluté pytle na plasty
(PET láhve od nápojů – sešláplé, kelímky, sáčky, fólie, obaly
z plastů – např. od saponátů, polystyrén) a červené pytle na
tetrapaky, které se vyvážejí každý lichý čtvrtek.

Přehled výborů a komisí
obce Sobotín

Sběrný kontejner na Elektrowin

Finanční výbor
Předsedkyně: 	 Jarmila Palová
Členové: 	
Vladislava Koukalová
Ludmila Dočkalová
Jiří Štefečka
 	
Jaroslav Skoumal
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Kontrolní výbor
Předseda: 	
Zdeněk Měrka
Členové: 	
Božena Pavelková
Josef Procházka
Výbor pro výstavbu
Předseda: 	
Miroslav Krč
Členové: 	
Martin Vlček
Bc. Kamil Talpa
Harald Bublik
Martin Minarik
Redakční rada pro Obecní noviny
Předsedkyně: 	 Iveta Fojtíková
Členové: 	
Bohunka Sinčáková
Miroslav Mikuláštík
Přestupková komise
Předsedkyně: JUDr. Eva Šubrtová
Členové: Bc. Kamil Talpa
Ludmila Kozáková
Komise životního prostředí
Předseda: 	
Ing. Lubomír Krobot
Členové: 	
Richard Měrka
Martin Karola
 	
Stanislav Pavelka
 	
Ing. Jan Doubrava
Sociální a bytová komise
Předsedkyně: 	 Marie Popelková
Členové: 	
Ludmila Kozáková
Renata Nosálová
Světlana Šmotková
Bc. Marta Kantorková
Kulturní komise
Předsedkyně: 	 Jaromíra Bartošová
Členové: 	
Helena Marková
Lenka Vlčková

Setkání seniorů na Dolte dne 13. října 2013

navodil příjemnou atmosféru. Všichni se dobře bavili. Na
stolech bylo dostatek občerstvení a k poslechu a k tanci hrála
hudba V + H RETRO Vladimíra Valihracha se zpěvačkou Hankou Matulovou. Během odpoledne byla možnost
si prohlédnout alba fotografií ze seniorských akcí z let 2011
– 2013. Poděkování patří Obci Sobotín za finanční zabezpečení a podporu této akce a vedení hotelu Dolte za vstřícnost
při přípravě setkání a vzornou obsluhu. Je jen škoda, že si na
tuto akcií nenašlo cestu více občanů.
V závěru svého vystoupení bylo poděkováno panu Stanislavu Moťkovi za organizaci dopravy a odvozu přítomných
účastníků a hudbě. Všichni určitě budou vzpomínat na pěkné strávené odpoledne.

Informace pro neziskové organizace

Finanční výbor Sobotín žádá zástupce neziskových organizací, aby si do 15. listopadu 2013 podali na podatelnu
Obecního úřadu Sobotín žádosti ohledně finančních příspěvků, které budou zahrnuty do obecního rozpočtu roku
2014. Originál žádosti je třeba vyzvednou na podatelně
obecního úřadu. Také je možno si ji stáhnou na webových
stránkách obce www.sobotin.cz

Změna ordinačních hodin
u MUDr. Alana Všetečky
Pondělí
06,00 - 12,00 hod. 14,00 – 17,00 hodin
Úterý
odběry krve 06,00 – 07,30 hod.
07,30 – 12,00 hod.
Středa
12,00 - 18,00 hod.
Čtvrtek
07,30 - 12,00 hod.
Pátek
06,00 - 12,00 hod.

Poděkování

Dne 17. října 2013 proběhlo setkání žen na „Jablečném
dni“. Při příjemném povídání a pohoštění čas rychle utíkal a tak v závěru, po vzájemné výměně receptů, bylo
toto pěkné setkání ukončeno. Děkujeme všem, kteří se
tohoto setkání zúčastnili.
Kulturní komise

Děti od 14 let se mohou zaregistrovat u MUDr. Alana
Všetečky v souvislosti s ukončením ordinace dětské
lékařky.
MUDr. Alan Všetečka

Setkání seniorů při hudbě a víně
V neděli 13. října 2013 se setkalo skoro 50 seniorů
v jídelně Hotelu Dolte Sobotín. Krátkým projevem je přivítala starostka obce paní Iveta Fojtíková. Seznámila přítomné
s programem a pozvala na seniorské akce, které se uskuteční
v roce 2014. Zaplněná jídelna účastníky byla doslova nadšena programem, který pod vedením paní učitelky Mgr. Jany
Cekrové předvedly děti ze sobotínské školy. Jejich program

Výměna řidičských průkazů
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30.
4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu,
řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou
zákona č. 119/2012 Sb.).
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Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle
místa trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
• „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• ŘP, který podléhá povinné výměně

Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5
pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku,
vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Senior Sobotín, o.s.
připravuje domácí zabijačku

Termín: 16. listopadu 2013
Kde: Sportovní areál U Pařeza
Program:
13.00 - domácí zabijačka a ukázka přípravy jitrnic, jelítek,
tlačenky, ovarů atd., (zabijačka bude v provedení řezníka Josefa Procházky),
- prodej zabijačkových výrobků jak ke konzumaci,
tak domů,
- soutěž a nabídka 5ti kotlíkových gulášů připravených na místě,
- nabídka farmářských výrobků (zejména domácí
sýry z Čabové, atd.),
- nabídka sudových vín (pozdní sběry a výběry z hroznů) a burčáku,
- pro děti bude nabídka z produktů cukrárny «Babiččina trubička“
17.30 - pro rodiny s dětmi lampionový průvod (každé dítě
s vlastním lampionem dostane velký zákusek a dospělý 0,2 l kvalitního vína
Srdečně zve SENIOR o.s. Sobotín

hrádkáře netypický. Po pozdním příchodu jara následovaly deště, poté velká vedra. Začátkem října mrazíky zničily
všechny kvetoucí květiny a připravované exponáty. Obavy
zahrádkářů se brzy rozplynuly, když zahrádkáři a sobotínští občané přinášeli své výpěstky, a to krásná jablka, kvalitní kořenovou zeleninu, různé druhy dýní, okurek, rajčat,
kozích rohů, brambor, vína a spoustu dalších zajímavých
produktů. Raritou byly obří brambory, které vystavoval pan
Jan Klenotič. Jedna brambora vážila neuvěřitelný jeden kilogram. Také obří dýně Goliáš, kterou vypěstoval pan František Schwartzer, vážila téměř 60 kilogramů. Naše členky
dokázaly vytvořit krásná aranžmá z květin. Celkem bylo vystaveno 82 exponátů jablek, hrušní a švestek. Velmi hezká
byla expozice vytvořená z pěkných bonsaí, kterou vystavoval pan Jan Marek.

Výstava ovoce, zeleniny a zeleniny
se vydařila

ČZS Sobotín uspořádal ve dnech 5. – 6. října 2013 „Výstavu ovoce, zeleniny a květin,“ která se konala v jídelně hotelu Dolte. Navázali jsme na tradiční výstavy, které
se v minulosti konaly v naší obci. Letošní rok byl pro za-

Expozice ovoce

Expozice zeleniny

Výstavu navštívil předseda zahrádkářů pro okres Šumperk
– Jeseník pan Antonín Marek a členové Územního sdružení. Byli překvapeni s obsahem této výstavy. Do pamětní
knihy výstavy předseda pan Antonín Marek napsal: „Výstava zahrádkářů v Sobotíně je vždy perfektní. Zúčastnil
jsem se několik jejich akcí a musím ocenit obětavost, práci
a jejich nadšení. Aranžérie a technické provedení je vždy
na vysoké úrovni. Zahrádkáři pro obec Sobotín dokazují,
že zahrádkářské hnutí stále má své opodstatnění“.
Výstavu si prohlédla také starostka obce paní Iveta Fojtíková, která do Pamětní knihy napsala: „Výstava, kterou
jsem měla možnost vidět, nelze vyjádřit jedním slovem.
Byla krásná, úžasná, překrásná, voňavá, nápaditá, pestrobarevná, fantastická. Všem zahrádkářům děkuji za prezentaci obce Sobotín, za jejich obětavost a pracovitost. Přeji
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Zahrádkáři navštívili jižní Moravu

Sobotínští zahrádkáři byli dne 21. září 2013 na zájezdu na
jižní Moravě. Cílem zájezdu byla návštěva skleníku tropických rostlin a přilehlého parku v Lednici. I když nám počasí
příliš nepřálo, park nás v podzimním čase všechny okouzlil.
Po prohlídce okolí zámku jsme si prohlédli i město Lednici. Další zastávkou byl Mikulov. V dálce jsme viděli Svatý kopeček, kde se rýsovala silueta kaple sv. Šebestiána se
zvonicí. Mikulovský krásný zámek má bohatou historii. Po
vyhoření v roce 1945 byl opraven. Návštěva vinného sklepa
„U Konšelů“ nás zklamala a proto jsme navštívili další vinný sklípek. Zde jsme byli spokojeni, výborná harmonika
pana Svobody a dobrý burčák se stal radostným ukončením
našeho zájezdu.
Zdeňka Tejkalová
Zámek Mikulov
Expozice bonsaí

jim, aby měli spoustu nápadů a těším se na další zážitky,
které nám připraví“.
Osobně bych chtěla poděkovat všem, kteří na výstavu přispěli svými výpěstky a pomohli při organizaci výstavy.
Poděkování patří Ing. Josefu Pokornému a panu Františku
Schwartzerovi za určení odrůd vystavovaných odrůd. Poděkování patří rovněž vedoucímu hotelu Dolte panu Jiřímu
Mikuláštíkovi a personálu za jejich vstřícnost.
Výstava se povedla. Našim zahrádkářům patří velký dík.
Zdeňka Tejkalová

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Vážení rodiče,
se zahájením nového školního roku nastaly v naší
svazkové škole velké změny. Je to způsobeno tím, že
škola musí rychle reagovat na vývoj ve společnosti. Poslední změna reagovala na demografický vývoj,
kdy ve školách ubývají žáci. Proto došlo k přesunutí prvního stupně ZŠ Petrov nad Desnou do Rapotína. K přesunu žáků škola využívá školního autobusu,
který se díky jednání zřizovatele s firmou Horníčkova
autoškola podařilo zajistit a zkvalitnit tak služby svazkové školy pro naše žáky. Od října je provoz školního autobusu rozšířen o přepravu žáků jak prvního, tak
druhého stupně na konkrétní pracoviště – školu v Sobotíně, Rapotíně i v Petrově. Této dopravy využíváme
i pro přesun žáků druhého stupně na tělocviky do rapotínské tělocvičny. Jeho služeb mohou využívat i děti
z mateřských škol – jízdní řád je uveřejněn na stránkách školy (www.skolydesna.cz). Autobus má statut
školního autobusu, což má oproti běžnému linkovému autobusu několik výhod. Především podle zákona
nesmí řidiči takto označený autobus objíždět, pokud
stojí na zastávce. Školní autobus je označen žlutou
značkou dle vyhlášky a také je zde umístěno logo naší
školy. K zajištění ještě větší bezpečnosti žáků, hlavně
v oblastech, kde u silnic nejsou chodníky a žáci chodí
po okraji vozovky, chceme během měsíce listopadu ve

spolupráci s Horníčkovou autoškolou pořídit dětem
reflexní vesty s logem firmy a školy. Proto Vás, jako
rodiče našich žáků, žádáme, abyste dohlédli na své
děti, aby tyto vesty nosily. Žáci tak budou v zimních
měsících na silnici lépe vidět a zvýší se tak jejich bezpečnost.
Díky aktivitě petrovského zastupitelstva se během
školních prázdnin mohla zahájit další významná změna v modernizaci svazkové školy - rekonstrukce budovy druhého stupně, která je v současné době v závěrečné etapě.
Protože svazková škola je organický celek, vyžádala
si z důvodu efektivity i změny ve školním stravování.
Kvalifikovaná valná hromada svazkové školy jednohlasně rozhodla o přesunu školní jídelny z Rapotína
do Sobotína a zároveň odsouhlasila využití rezervního fondu na modernizaci školní jídelny v Sobotíně.
Stravování všech našich žáků, učitelů a cizích strávníků tedy zajišťuje školní vývařovna v Sobotíně, kam
přešly pracovnice z rapotínské kuchyně. Na jednotlivá
zařízení se strava rozváží.
Jsme přesvědčeni, že uskutečněné změny v ZŠ a MŠ
Údolí Desné jsou dalšími pozitivními kroky v rozvoji
svazkového školství v našem regionu.
Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy
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Putování za zvířátky

Dne 27. září 2013 se děti z MŠ Beruška vydaly za námi do
základní školy. Pozvali jsme je totiž, aby se spolu s námi
podíleli na projektu Putování za zvířátky. Na školní zahradě
na ně čekaly nejen děti, ale i zvířecí kamarádi všeho druhu.
Každému ze zvířátek jsme nejprve zazpívali.
Posléze si děti vyzkoušely, co všechno se od nich mohou
naučit. Loupaly zrníčka z klásků, „zobaly“ kukuřici brčkem, skákaly přes překážky jako koníčci, hledaly stejnou
vůni jako pejsek nebo shrabaly seno na hromádku a hledaly
v něm ukryté myšky. Úkolů bylo spousta a za každý splněný
také odměna-dukát ze zvířecí říše. Ten bylo možno proměnit
za lákavé zboží ve stánku a procvičovat počítání jinak než
v lavici. Díky pilným sběračům papíru tak bylo možno nakoupit pohledy zvířátek, samolepky, lízátka, figurky zvířátek, žvýkačky, skládanky. Protože dopoledne bylo chladné,
uvařily nám naše paní kuchařky teplý čaj. Děkujeme! Největším překvapením byli naši páťáci, kteří měli na starosti
skupinu mladších dětí včetně těch nejmenších z MŠ. Obětavě je vodili „na šňůrce“ po celé zahradě a stále sháněli své
ovečky. Žádná se neztratila. A kdo měl v celém programu
hlavní roli?

Školní drakiáda

Nejobratněji se vlnil drak Zdence Didiové a Jakubovi Vaňatkovi.
Nejhezčího draka vlastní Kamila Töröková, Kamila Krywdová a Eliška Chytilová.
Za nejzajímavějšího draka si odnesli cenu Milan Vlček
a Petra Bendová.
Jediného draka doma vyrobeného přinesla, a cenu za něj
dostala, Michaela Prečová.
Nejvýše vyletěl drak Jirkovi Segečovi, proháněl se až mezi
zářivkami našeho improvizovaného nebe.
Zvítězili všichni zúčastnění a sladká odměna neminula nikoho.
Mgr. Jana Mertová

Lesní ekostezka Švagrov

Putování za zvířátky

Poníček Dáša, kterého vodila paní Hofschneiderová se svou
dcerou Janou a putovali spolu pěšky až z Petrova. Dále pak
ochočená slepička Fifinka se svou majitelkou Nikolkou
Matějíčkovou, pes Ňuf, dvě koťata, králíčci, pískomilové
a morčátka ze školního zvěřince.
Bylo to opravdu moc pěkné setkání.
Mgr. Marcela Navrátilová

Ve středu 2. října 2013 jsme navštívili Lesní ekostezku
Švagrov. Děti byly rozděleny do družstev podle ročníku.
Každá skupina měla svého velitele, který je po ekostezce
doprovázel a dohlížel na to, jak děti plní zadané úkoly.
Lesní ekostezka Švagrov má celkem 12 tematických zastavení. Délka celé okružní trasy je 4,5 km a vede údolím proti
proudu Studeného potoka po vrstevnicové zpevněné lesní
cestě a poté lesem zpět na výchozí místo.
Mapa:

Školní drakiáda

I letos se ve středu 16. října 2013 uskutečnila školní Drakiáda. Počasí nám vůbec nepřálo. Po nočním dešti bylo mokro
a v určeném čase se dokonce hustě rozpršelo. Zklamat natěšené děti bylo kruté a proto jsme Drakiádu nevzdali!
Netradičně se tak draci proháněli v tělocvičně. Každý svého
draka předvedl spolužákům. Všem dětem se podařilo dostat
draka nad hlavu a někteří draci se dokonce vznášeli až pod
sedm metrů vysokým stropem.
Ceny udělené v kategoriích 1. až 3. třída a 4.a 5. třída
našly své majitele.
Nejveselejšího draka měla Simona Vaňatková a Jirka
Uhrin.

Před samotným vstupem na ekostezku děti poznávaly
zvířátka podle obrázku a zvuku. Na vlastní kůži mohly
poznat, jaké je to krmit ovečku, kozičku či malé prasátko.
Následovala zastávka u jezírka, kde si žáčci vyzkoušeli
výlov pomocí síťky. U stanoviště s krmelcem žáci se snažili
rozlišit a určit názvy 5 druhů paroží. V neposlední řadě si
vyzkoušely, jak rozumí mysliveckému názvosloví.
Mgr. Romana Kukulová
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SDRUŽENÍ RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ A MŠ SLUNÍČKO
VÁS ZVOU NA

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
V PÁTEK 8. 11. 2013
SRAZ V 17:20 HODIN PŘED VLAKOVÝM NÁDRAŽÍM V RAPOTÍNĚ
Průvod světýlek se bude klimbat od rapotínských skláren přes řeku a dolů do Petrova, možná potkáme i nějakou tu kouzelnou bytost. Ohřejeme se u ohně a cíl s pokladem budeme hledat u rozzářené petrovské školky Sluníčko.
Těšíme se na Vás - barevná cupitající světýlka! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPOJE TAM I ZPĚT:
AUTOBUS TAM: RAPOTÍN U HŘIŠTĚ 17:15 hod. – RAPOTÍN REST. U SKLÁREN 17:19 hod.
VLAK TAM: PETROV NAD DESNOU 17:04 – RAPOTÍN – 17:08 hod.
VLAK ZPĚT: PETROV NAD DESNOU 19:07 hod. – RAPOTÍN

diakonie SOBOTÍN
Týden sociálních služeb 2013
v Diakonii Sobotín

Sobotínské středisko Diakonie ČCE se i letos zapojilo do již
5. ročníku TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a při této příležitosti otevřelo dveře široké veřejnosti. Návštěvníci si mohli
prohlédnout nejen prostory zařízení, ale měli také možnost
vidět každodenní život seniorů, kterým jsou sociální služby
prostřednictví naší organizace poskytovány.
Klient je pro nás partnerem, se kterým společně hledáme
cestu, jak mu v jeho situaci pomoci. Naší snahou je nabídnout seniorům možnost prožít tuto etapu života v co nejvíce
respektujícím a přátelském prostředí. A právě tuto myšlenku
jsme se ve spolupráci s klienty a pracovníky snažili návštěvníkům přiblížit.
Ti měli možnost vidět, jak zde klienti prožívají všední dny,
s jakými situacemi se každodenně potýkají, jaké jsou mož-

nosti ke zlepšení nebo udržení jejich stávajících schopností,
ale také jak mají zajištěnu pomoc a péči.
Doprovodným programem byla např. Canisterapie, kterou
využíváme jako jednu z metod sociální práce, jejímž smyslem je cílevědomý a pravidelný kontakt s živými pejsky.
O průvodní program se postaraly i aktivizační pracovnice, které se ve spolupráci s klienty snažily návštěvníkům
usnadnit představu o životě seniorů v našem zařízení s respektem k jejich osobní historii. Např. v Domově se zvláštním
režimem se společně těšili podzimnímu období a v rámci ergoterapie tvořili dekorační předměty z přírodních produktů.
Potěšilo nás, že do otevřených dveří zavítalo překvapující
množství hostů jak z řad klientů i kolegů z partnerských organizací, tak studentů, či zástupců obcí ze Svazku obcí údolí
Desné.
Bc. Hana Obrová,
sociální pracovnice Domova se zvláštním režimem.

FARNOST SOBOTÍN
Obnovení Olomoucké arcidiecéze

Canisterapie s psí slečnou ANDY

V letošním roce oslavíme 950 let od obnovení Olomoucké
diecéze.
Počátky dějin církve na Moravě spadají do doby Svatého
Metoděje, který byl roku 869 vysvěcen na arcibiskupa Moravsko- panonského. Po jeho smrti roku 885 byl moravským
biskupem Wiching, který 890 z Moravy utekl. Asi v roce
900 přichází z Říma na Velkou Moravu poselstvo, jehož členy jsou tři biskupové, kteří tak obnovují moravskou církevní
provincii. Jeden z těchto biskupů sídlí pravděpodobně v Nitře, druhý snad v Olomouci a třetí patrně v Krakově. V roce
976 je zmíněn moravský biskup, jako člen doprovodu prvního pražského biskupa Dětmara, při návštěvě arcibiskupa-metropolity v Mohuči, pod jehož pravomoc české země
v té době spadaly. V roce 1063 je bezpečně doloženo, že
prvním moravským biskupem se stal původně břevnovský
benediktin Jan I., který z Prahy přesídlil do Olomouce.
Povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství a vznik
moravské církevní provincie dochází za vlády Marie Terezie. Na její žádost papež Pius VI. dne 5. prosince roku
1777 založil brněnské biskupství a zároveň povýšil olomouckou diecézi na arcidiecézi.
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Dne 23. listopadu 2013 si tuto událost připomeneme poutí
do Olomouce. V 07.15 hodin odjíždí autobus od fary v Sobotíně a pokračuje zadní cestou okolo hasičské zbrojnice
na Štětínov a dále přes Maršíkov a Velké Losiny do Olomouce. Mše svatá bude sloužena v 10 hod. v katedrále. Od
13 hodin je možnost prohlídek katedrály, Arcibiskupského
paláce, Arcidiecézního muzea, kaple sv. Jana Sarkandera,
Arcibiskupské kurie a teologické fakulty. V 16 hodin bude
v katedrále svátostné požehnání a v 16.30 odjezd. Zájemci
se mohou přihlásit do 10. 11. 2013 u D. Ponížilové, tel. č.
731 626 557. Cena je 150 Kč.

které se děti už těší. Naše setkání se blíží ke konci, uklízíme pastelky a Sedmikrásek se s námi loučí podáním ručky.
Rádi bychom pozvali všechny děti, nejen ze Sobotína a jejich rodiče, prarodiče nebo starší sourozence, aby se připojili
k našemu povídání a tvoření.
Těší se kolektiv dětí a maminek ze Sobotína
Prosíme naše spoluobčany, aby nevodili pejsky na
hřbitov. Je to pietní místo, kde odpočívají naši blízcí,
kam chodíme s úctou, abychom nerušili jejich klid.
Farnost Sobotín

Vzpomínka
na všechny věrné zesnulé

sport

Mše svatá za naše zemřelé bude sloužena
v sobotu 2. listopadu v 16.00 hodin, poté bude
požehnání hrobů

Svatováclavská cena v Sobotíně

V sobotu 28. září 2013 proběhly na kolbišti TJ Omega Sobotín tradiční parkurové závody. Podzimní sluníčko přivítalo několik desítek startujících. Diváky zaujaly nejen skvělé
jezdecké výkony, ale také zajímavá přehlídka maskovaných
jezdců a koní. Nejvíce se odborné porotě líbila maska
MY LITTLE PONY v podání Adrianky Hofschneiderové na kobylce Dáša. V anketě diváků o nejstylovější dvojici nejvíce bodovala Pavla Saňáková s Žilietou. Poháry
pro vítěze si v jednotlivých soutěžích odvezli Štěpán Filip
s Carmen, Veronika Liďáková s Kiarou, Markéta Chlandová
s Démantem a Renata Czyžová s Quatrnei.

Farnost Sobotín zve všechny děti

na předvánoční tvořivou dílnu pro děti malé
i větší (ty malé s doprovodem)

v sobotu 30. listopadu v 15.30 hod. na faře v Sobotíně.
Vezměte si s sebou 30 Kč na materiál

Setkání s Mikulášem
v kostele sv. Vavřince v Sobotíně

V neděli 8. prosince 2013 v 15 hodin v kostele sv. Vavřince v Sobotíně.
Vezměte s sebou rodiče nebo babičky a dědečky

Setkávání se Sedmikráskem

Kdopak je to Sedmikrásek? Milá loutka s vlnitými vlásky
a velkými kukadly, která provází sobotínské děti a jejich doprovod povídáním o přírodě, o lidech, ale i o vlastnostech
zvířátek. Učí nás, jak se máme k sobě chovat a jak vzájemně
spolupracovat. Také si společně zpíváme nebo říkáme říkanky. Potom usedáme ke stolkům a kreslíme, co jsme si
z povídání zapamatovali nebo tvoříme z papíru anebo lepíme barevné obrázky zvířátek zrovna jako Sedmikrásek.
A to už přichází naše průvodkyně s malým občerstvením, na

Setkání se Sedmikráskem

Adrianka Hofschneiderová
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Výsledky:
KŘÍŽKOVÝ PARKUR
Štěpán Filip – Carmen, JO Horymas Horní Město
Veronika Pavelková – Madeta, TJ Omega Sobotín
Štěpán Filip – Merci, JO Horymas Horní Město
Parkur do 70 cm
Veronika Liďáková – Kiara, Stáj Šťastný Žárová
Nikola Smolková – Felix, TJ Omega Sobotín

Veronika Liďáková – Dantána, Stáj Šťastný Žárová
PARKUR DO 90 CM
Markéta Chlandová – Démant, TJ Omega Sobotín
Sabina Slámová – Landy, JK Červená Voda
Veronika Liďáková – Kiara, Stáj Šťastný Žárová
PARKUR DO 110 CM
Renata Czyžová – Quatrnei, TJ Omega Sobotín
Miloš Chlanda – Démant, TJ Omega Sobotín
Miroslava Skácelová – Tornádo, TJ Omega Sobotín.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání

Poděkování
Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje,
jak k ránu květiny (Jiří Wolker)

Náš milý Petříčku. Všichni,
kdo Tě rádi máme,
s přáním k Tobě pospícháme.
Lásku, štěstí a zdraví, to vše ve
velkém balení.
Dej si jednu slivovičku, pro
zdraví i pro kondičku.
Oslav vše, jak se patří, protože
jsi stále mladý.

Dne 19. srpna 2013 nás po krátké
nemoci navždy opustil pan
Jiří Linhart ze Sobotína.
Zarmoucená rodina děkuje Obci Sobotín a všem
spoluobčanům za projevenou soustrast.
Jménem příbuzných: manželka, syn a dcera s rodinami
a ostatní příbuzní.

Náš kamarád a rybář
Petr Dražný – kapr o váze 8,5 kg
Petr Dražný
již svou šedesátku již taky má.
Hodně krásných úlovků na svůj prut
jsi za ta léta nachytal.
Naše rada Tě potěší - šetři nervy, šetři záda,
abys jako rybka čilý byl a další narozeniny s námi oslavil.
Přejí kamarádi z Vranova.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi s námi žil.
Tvůj odchod stále bolí,
na Tebe zapomenout nedovolí.

Dne 26. listopadu 2013 by se
dožil 70 let náš manžel,tatínek, švagr
a dědeček pan
Josef Juřík ze Sobotína.

Přijmi naše blahopřání,
do let příštích ať máš plno
štěstí, zdraví, mnoho sil,
abys tady dlouho byla
a stovku s námi oslavila.
Dne 11. listopadu 2013 se dožívá 90 let
paní Lubomíra Štipčáková
ze Sobotína.
Hodně zdraví ji do dalších let přeje syn Petr, dcera Zdena
se svými rodinami, vnoučata a pravnoučata.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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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18. – 20. listopadu

Nabízíme Vám...
Vysoce kvalitní ofsetový a digitální tisk:
• vizitek
• letáků
• stravenek
• katalogů
• kalendářů
• knih

• vstupenek
• brožur

Včetně:
• výseku
• číslování
• laminace
• lakování
• ochranných prvků

Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
tel: +420 302 182 321
e-mail: info@reprotisk.cz
www.reprotisk.cz
Najdete nás i na Facebooku!
U z á v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 11. pros inc e 2013.
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