obecní Číslo 2 – duben – 2018

noviny

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

Zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
přináším Vám několik informací o dění v obci. Stavbu, která se nejvíce dotkla Vás všech, je kanalizace, která v obci po zimních měsících probíhá i nadále. V současné době je vybudováno více jak 2000 m hlavního
řadu a více jak 1000 m přípojek. Nyní probíhají práce
na dvou místech.

ní povolení na vodovodní přípojky. Ti, kteří mají zájem
se nyní napojit na vodovod, se mohou dostavit nebo zavolat na obecní úřad ohledně informace, zda konkrétní
budova je či není uvedena ve stavebním povolení. Případně se zajímat o další postupy a informace v této věci.

Budova technického zařízení
Budování kanalizace v horní části Sobotína

První je za pohostinstvím U Bejka a druhá pod bílým domem. V části, která byla uvedena do předčasného užívání, je napojeno více jak 80 % domů. U komunikací, které byly poničeny při výkopových pracích, by
se mělo začít s konečnými opravami povrchů v měsíci
květnu 2018. Vše bude také závislé od klimatických
podmínek. Opravovat by se měly komunikace zhruba
po kostel, a to po jednotlivých úsecích.
V souvislosti s výstavbou kanalizace je potřeba řešit
možnost vybudování nových vodovodních přípojek. Přibývají dotazy ohledně možnosti napojení na vodovod.
Obracím se na vlastníky domů, kteří mají zájem o vybudování vodovodní přípojky, že by bylo vhodné si vodovodní přípojky zrealizovat pokud možno s výstavbou
kanalizace, než se začnou upravovat konečné povrchy
komunikací, aby se nové povrchy neponičily hned poté,
co se opraví. V minulosti bylo vydáno hromadné staveb-

Dokončovacími pracemi prochází budova technické
zázemí (dříve ubytovna Marta). Technické zázemí vybudované z bývalé ubytovny „Marta“ bylo zkolaudováno.
Před kolaudací nebylo možné udělat venkovní omítky
s ohledem na klimatické podmínky. V současné době
probíhají stavební práce právě na venkovních omítkách.
Po ukončení bude uspořádána prohlídka pro veřejnost.
O termínu bude veřejnost informována prostřednictvím
rozhlasu a SMS zpráv.
Mimo výstavby nového je zapotřebí se také starat
i o kulturní dědictví obce a tím je mimo jiné Mauzoleum Kleinů. Obec Sobotín požádala v letošním roce
o tři dotace na opravu Mauzolea Kleinů – 1. etapa.
Oprava bude spočívat v opravě schodiště a podesty,
která je v havarijním stavu. S ohledem na neustále se
rozestupující podestu dochází k zatékání do podzemní
části. Opravou podesty by se zabránilo ničení jak spodní - podzemní části tak nadzemní části hrobky - stavby

těny v prostorách před obchodem Na Stovce a rychtou
v Rudolticích byly odstraněny. Obec oslovila Českou
poštu ve věci umístění poštovních schránek na jiných
vhodných místech. Bylo nám sděleno, že v Rudolticích
byla během roku schránka nevytížena, bez jediné písemnosti. Zde ji Česká pošta neobnovila. Schránka od
obchodu byla umístěna na základě souhlasu vlastníka,
Římskokatolické farnosti, v prostoru před farou. Děkujeme za vstřícnost.

Mauzoleum rodiny Kleinů

kaple. Rozestup podesty je již více jak 30 cm. Částka na
opravu 1. etapy činí 2.314.000,-- Kč.
Obci byla prozatím přiznána dotace ve výši 440.000,Kč z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR.
Výše dotace z Olomouckého kraje bude známá až po
zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje, které je
naplánované na 23. dubna 2018. Z rezervy Havarijního
programu MKČR prozatím nemáme vyjádření.
V rámci bezpečnosti se bude zpracovávat projektová dokumentace na chodník při komunikaci I/11. Obec
na základě výběrového řízení uzavřela smlouvu o dílo
s Ing. Vitáskem na vypracování projektové dokumentace na výstavbu chodníku při komunikaci I/11 (od mostu
u Diakonie po čp. 213 – firma Potes). Částka za projekt činí 286.770,- Kč vč. DPH. Jedná se o projektovou
dokumentaci pro vydání stavebního povolení, aby měla
obec připraven projekt tzv. „v šuplíku“ pro případ vypsání dotačního titulu.
Další stavbou podporující bezpečnost bude vybudování parkoviště u obecního úřadu. Obec požádala o dotaci v rámci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Podle prvotních informací obec splnila předepsané
podmínky a byla zařazena do poskytnutých dotací.
Rozhodnutí obdržíme nejdříve v průběhu prázdnin.
Na výstavbu parkoviště bude vypsáno výběrové řízení,
poté proběhne vlastní výstavba. Předpokládaný termín
realizace je červen – červenec 2018. S ohledem na blízkost základní školy, provoz, návštěvnost obecního úřadu a autobusovou zastávku je nutné s výstavbou začít
co nejdříve.

Část brigádníků při úklidu parku a prostranství mauzolea

Na závěr bych chtěla poděkovat členům Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Sobotín za
úklid parku a prostranství Mauzolea rodiny Kleinů.

Budoucí parkoviště u Obecního úřadu

Občas se ruší zařízení, která odedávna dělala službu
občanům. K takovým zařízením patřily a měly by patřit
poštovní schránky. Poštovní schránky, které byly umís-
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Zájezd pro seniory
Obec Sobotín pořádá zájezd pro seniory.
Kdy: čtvrtek 24. května 2018
Kam:
• Čechy pod Kosířem (muzeum historických
kočárů, zámek, park)
• Arcibiskupský palác Olomouc
• Hradisko Olomouc
Přihlášky: Paní Pavlína Zaoralová od 2. 5. 2018
do 10. 5. 2018 (popřípadě do naplnění kapacity autobusu)
Jízdné: Je hrazeno z prostředků obce Sobotín
Při přihlášení uhradí účastník 150,-- Kč (vstupy na
výše uvedené)
Odjezdy:
7,30 Rudoltice - rychta
7,30 Sobotín - bílý dům
7,35 Sobotín kostel
7,35 Sobotín - zbrojnice
7,40 Sobotín u okálů
7,40 Sobotín škola + podle přihlášek
Zastávky budou dle potřeby a časových možností.
U řidiče bude tradiční možnost zakoupení kávy a jiných nápojů. Zájezdu se mohou účastnit i partnerky
- partneři sobotínských seniorů, kteří nejsou ze Sobotína a také invalidní důchodci. Bližší informace Vám
poskytneme v autobuse.

informace obecního úřadu
Sadovanka
V neděli 11. března 2018 se uskutečnilo hudební
odpoledne s dechovou kapelou a lidovým vypravěčem
Sadovanka. Posezení se konalo v tělocvičně a sešlo se
zde kolem padesáti návštěvníků.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli
na letošním otevření této památky a hlavně návštěvníkům, kterých letos přišlo rekordně. O tom vypovídá i
částka, která byla vybrána na dobrovolném vstupném
- 8.858,- Kč. Sobota 21. dubna 2018 se stala posledním
dnem, kdy návštěvníci mohli památku vidět ve stavu před plánovanou rekonstrukcí. Více v příštím čísle
Obecních novin.

Místní poplatek za psy

Sadovanka

Informační školení – Dopravní
předpisy a zdravověda

Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku za psy byla do 31. března 2018. Žádáme majitele
psů, kteří poplatek ještě neuhradili, aby tak neprodleně
učinili, a to
• na pokladně OÚ Sobotín - kancelář podatelny,
• převodem z bank. účtu na účet obce č.
5329841/0100 – nutné uvést variabilní symbol
• poštovní poukázkou, která byla rozeslána v průběhu měsíce ledna.

I v letošním roce obec pro své občany zajistila možnost dozvědět se, co je nového v oblasti aktuálních dopravních předpisů. Zajímavá přednáška byla zakončena
ukázkami zdravotní první pomoci.

V pondělí 30. dubna 2018 bude
Obecní úřad Sobotín a knihovna
UZAVŘEN.
Výluka na železniční trati Vikýřovice
– Petrov nad Desnou
Ve dnech 21. května od 7:30 hodin – 23. května 14:00
hodin proběhne z důvodu opravy přejezdu na části úseku železniční trati Vikýřovice - Petrov nad Desnou výluka. Úsek bude nahrazen autobusovou dopravou.

Odpadové hospodářství

V dubnu byl zahájen svoz bioodpadu z hnědých
popelnic. Vývoz bude probíhat každých 14 dní vždy
v lichý týden.

Dopravní předpisy a zdravověda

Den otevřených dveří mauzolea
rodiny Kleinů
V sobotu 21. dubna 2018 proběhl již po několikáté
Den otevřených dveří Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně. Tuto kulturní památku přišly navštívit stovky zájemců o historii. Je vidět, že o památku je stále velký
zájem. Návštěvníci obdivovali prostory kaple, podzemí,
ale i okolní park.

Kompost pro občany
Obec Sobotín ve spolupráci s firmou SUEZ Rapotín
zajistila občanům Sobotína návoz kompostu z recyklační
bioodpadové linky Rapotín. Občané si mohou kompost
zdarma odebrat z návozových míst dle přiloženého rozpisu. Návoz bude proveden v daném termínu v rámci pracovní doby dle logistického vytížení.
Návoz kompostu - návozová místa
Návoz bude proveden od 2. 5. 2018 do 9. 5. 2018.
STŘEDA 2. 5. 2018 - Vlhovi (u bioodpadu), panelák
(vedle kontejneru) a okály (křižovatka).
ČTVRTEK 3. 5. 2018 - U p. Karoly (parkoviště).
PÁTEK
4. 5. 2018 - Hasičárna.
STŘEDA 9. 5. 2018 - Bílý dům (na kruháku), U Bejka,
Hloškovi a bytovka 133 (Rudoltice).
ČTVRTEK 10. 5. 2018 - Návoz míst, které nemohly
být zajištěny v rámci stanovených termínů
z objektivních důvodů: nakládací kapacity,
objemy materiálu…
Informace na tel.č. 607 964 988 Štefečka Jiří.
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Svoz nebezpečného odpadu
proběhne dne 26. května 2018

Ve státní svátek 8. května 2018
proběhne běžný svoz bioodpadu
i komunálního odpadu.
Nabídka bionádob – 3. kolo
V loňském roce jsme občany informovali
o možnosti zažádat si o nádobu na bioodpad. Sešla se nám spousta žádostí, proto jsme se rozhodli vyhlásit 3. kolo. Tímto dáváme možnost i dalším občanům, kteří se stále ještě nepřihlásili.
Proto žádáme proto občany, kteří:
1. si bionádobu stále nevyzvedli a mají o ni zájem
2. již jednu bionádobu vlastní, měli by zájem o vydání druhé a zároveň splňují tyto podmínky:
• trvalý pobyt v obci Sobotín
• objekt není určen pro rekreační účely
• v domácnosti musí být trvale přihlášeny alespoň
3 osoby
• nádoby nejsou určeny pro osoby s trvalým pobytem Sobotín č. p. 220
Aby se do 18. května 2018 dostavili osobně na
OÚ u Ing. Markéty Csölleové nebo nahlásili telefonicky na čísle 583 284 616, případně 770 139 798.
Zde budou zařazeni do pořadníku. Samotný výdej bionádob proběhne v průběhu měsíce června 2018.

Rudoltice
8:00 – 8:15
8:20 – 8:35
Sobotín
8:40 – 8:55
9:00 – 9:15 		
9:20 – 9:35 		
9:40 – 9:55 		
10:00 – 10:15

na křižovatce pod „Bílým domem“
parkoviště u kostela
u požární zbrojnice
křižovatka u okálů
u základní školy

Výtah z usnesení z 32. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 26. února 2018

Svoz bioodpadu
(velké modré kontejnery)
Květen
Červen
cesta u Vlhů
14. a 28.
11. a 25.
před hotelem Dolte
15. a 29.
12. a 26.
u panelového domu č.p. 220 2. a 16. a 30.
13. a 27.
u hřiště TJ Sokol
3. a 17. a 31.
14. a 28.
u okálu - tel. budka
4. a 18.
1. a 15. a 29.
+ u p. Karoly
u hasičské zbrojnice
4. a 21.
4. a 18.
+ u p. Šmotka
u Bejka
4. a 22.
5. a 19.
pod Bílým domem
9. a 23.
6. a 20.
Rudoltice č. p. 133
10. a 24.
7. a 21.
u Hlošků
11. a 25.
8. a 22.

Svoz velkoobjemového odpadu
ve I. pololetí 2018
11.5. – 14.5. pod lyžařským vlekem Klepáčov
15.5. – 17.5. u nemovitosti paní Vaňatkové, Rudoltice č.p.102
18.5. – 20.5. u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
21.5. – 23.5. na křižovatce pod ,,Bílým domem“
25.5. – 27.5. u požární zbrojnice
28.5. – 30.5. parkoviště u kostela
31.5. – 3.6. u základní školy Sobotín
4.6. – 6.6.

u nemovitosti č. p. 102 (paní Vaňatkové)
u nemovitosti č.p. 133 (u bytovky)

u nemovitosti č.p. 279 cesta u Vlhů

8.6. – 10.6. křižovatka u okálů
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Přijato:
• zajištění kvalitního zvukového zařízení.
• rozpočtové opatření č. 4/2018. Příjmová a výdajová část rozpočtu 2018 se ponižuje o 1 425 926,- Kč
Položka 8115 – změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ		
- 1 425 926,- Kč
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj (ostatní služby v obci )
- 1 000 000,- Kč
§ 6171 vnitřní správa – rezerva - 425 926,- Kč
• rozpočtové opatření č. 5/2018 ve výši 251.521,- Kč
• pověření starostky Ivety Fojtíkové, jako delegovaného zástupce obce Sobotín, hlasovat na valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 6, 7878 01
Šumperk, IČ 47674954 (dále jen „Společnost“),
pro další postup při správě a provozování vodohospodářské infrastruktury po roce 2020:
dle varianty „B1: Koncese“ vyvíjet veškeré nezbytné činnosti směřující k tomu, aby Společnost zvyšovala svůj podíl na činnostech v oblasti
správy a provozování vlastní infrastruktury, a to
takovým způsobem, aby byla Společnost připravena vlastními silami zajišťovat správu a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti způsobem popsaným ve studii jako varianta B1: Koncesetak, jak doporučuje akcionářům
představenstvo společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s.
• záměr prodeje pozemku p.č. 786/1 – orná půda
o výměře 67 m2, pozemku p.č. 785 – zahrada
o výměře 144 m2 v k.ú. Sobotín za cenu dle znaleckého posudku ve výši 80 Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem.
• záměr prodeje části pozemku p.č. 1551/2 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 300 m2 (výměra bude upřesněna dle GP)
v k.ú. Sobotín za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 80 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem.
• adresný záměr pronájmu pozemku st. p.č. 11
– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 858 m²
jehož součástí je stavba čp. 11, p.p.č. 78 – trvalý travní porost o výměře 349 m², p.p.č. 79/1
– trvalý travní porost o výměře 782 m2 a p.č.
79/2 – trvalý travní porost o výměře 557 m2 vše
v k. ú. Rudoltice u Sobotína. Doba pronájmu:
neurčitá

• záměr prodeje bytové jednotky č. 21/2 v domě
č.p. 21 v Sobotín, spoluvlastnického podílu ve
výši 1617/10000 z budovy č.p. 21 a z pozemku
p.č. 531 v k.ú. Sobotín 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..
Celková cena činní 119.036,- Kč + náklady spojené s prodejem.
• uzavření úvěrové smlouvy o úvěru sepsanou
mezi SG Equipment Finance Czech Republic
s.r.o., náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha
5 – Stodůlky, IČO: 61061344 a Obcí Sobotín,
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
00303348 na nákup nového traktoru tovární
zn. DEUTZ-FAHR 5100 (specifikace stroje 718720) od společnosti WASTEOL s.r.o., Na zákopě 452/1a, 779 00 Olomouc – Chválkovice, IČ
025 05061 v částce 1.365.000,-- Kč bez DPH
(1.651.650,-- Kč včetně DPH).
• uzavření kupní smlouvy na nákup nového traktoru tovární zn. DEUTZ-FAHR 5100 (specifikace
stroje 718-720) od společnosti WASTEOL s.r.o.,
Na zákopě 452/1a, 779 00 Olomouc – Chválkovice, IČ 025 05061 v částce 1.365.000,-- Kč bez
DPH (1.651.650,-- Kč včetně DPH) z položky
8124 (uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků).
• „Systém náležité péče obce Sobotín uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty
ze dřeva (palivo, klest, štěpka, větve) dle Nařízení
EU č.995/2010, vytěžené na svých pozemcích“.
• uzavření výpůjční smlouvy mezi půjčitelem
Obcí Sobotín, zastoupené starostkou Ivetou
Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČ 00303348 a Správou silnic Olomouckého p.o., zastoupenou Ing. Drahomírem
Babničem, ředitelem organizace, osoba pověřena ve věcech smluvních Mgr. Alena Turková,
vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka, se sídlem Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
IČ 70960399. Předmětem Výpůjční smlouvy
je socha puttiho se štítem s kleinovským erbem (z Mauzolea Kleinů v Sobotíně). Výpůjční
smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15. 3.
2018 - 15. 3.2019, a to bezúplatně.
Vzato na vědomí:
• Zápis z 31. zasedání ZO Sobotín.
• informace dle DZ 32/15a včetně příloh (směna
pozemků s Lesy ČR)
• Informace starostky podané na Zastupitelstvu
obce Sobotín konaném dne 26. 2. 2018.

Srdečně zveme všechny občany
na 34. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Sobotín, které se uskuteční
dne 25. 6. 2018 od 17 hodin.
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 Obec-

ním úřaděv Sobotíně osobně, telefonicky nebo mailem
uvedením jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla.
Ke konci dubna je zaregistrováno 429 občanů.

Zájezd pro děti
Jak je již zvykem, obec pořádá každý rok jeden zájezd pro seniory a jeden zájezd pro děti. Senioři na svůj
zájezd pojedou ve čtvrtek 24. května. Dětský zájezd
obec s ohledem na to, že měsíci červnu bude spoustu výletů se školkou a školou, plánuje udělat v polovině září.
O termínu a místu zájezdu pro děti budete informováni v srpnových Obecních novinách.

Plán kulturních akcí na rok 2018
DATUM
30. 4.
5. 5.
19. 5.
19. 5.
24. 5.
31.5 – 3.6.
červen
16. 6.
23. 6.
září
září

NÁZEV UDÁLOSTI
Pálení čarodějnic
Sběr železného šrotu SDH Sobotín
Vycházka Sobotínským okruhem
TJ Omega – jezdecké hobby závody
Zájezd pro seniory
Závod míru 2018
Výlet pro starší děti
Pohádkový les - dětský den
Cyklovýlet
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.

Závod míru

Olomoucký a Moravskoslezký kraj uvítají v letošním
roce startovní pole jaké Česká republika nepamatuje.
„Můžeme říci, že je kvalitnější jak při mistrovství světa,
kde dostávají možnost účasti i takoví řekněme cyklističtí trpaslíci, to u nás není možné.“ řekl na adresu závodu, který se uskuteční od 31. května do 3. června jako
Grand Prix Priessnitz spa Jaroslav Vašíček z pořadatelské společnosti TTV Sport Group CZ s.r.o.
„A v letošním roce se bude opravdu na co těšit. Skvělá konkurence v čele s mistrem světa z norského Bergenu Cosnefroyem Benoitem z Francie, národní šampioni
zúčastněných zemí a v neposlední řadě česká reprezentace,“ pokračuj Vašíček.
Vše začne 31. května v 17:00 v Krnově na Hlavním
náměstí časovkou na dva kilometry. Závod pokračuje v pátek prvního června náročnou klasikářskou etapou s třemi rychlostními a třemi horskými prémiemi
s nejvyšším vrcholem etapy - horskou prémii Skřítek
(874 m.n.m.) a třemi náročnými okruhy okolo Rýmařova a cílem na náměstí Míru.
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Sbor dobrovolných hasičů Sobotín

Třetí královská etapa z Krnova a cílem na nejtěžším
stoupání v České republice na přečerpávací přehradě
Dlouhé stráně 1353 m.n.m., které opravdu prověří celé
startovní pole, navíc tenhle opravdový kopec absolvují
závodníci dvakrát. Místy stoupání dosahuje 18 % a závodníci křižují v horní části sjezdovku.
Nedělní finále startuje v jedenáct hodin v Jeseníku
na Masarykově náměstí s cílem po 160 km na Priessnitzově ulici s posledním dvoukilometrovým 12 % stoupáním. Ale rozhodně to nebude jednoduchá vyjížďka. Už
jenom horské prémie Rejvíz, Příčný vrch, Hvězda, Lyra
a Vidle vzbuzují respekt.
Startovní listina Závod míru N Cup - Grand Prix
Priessnitz spa 2018:
Rakousko, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie,
Německo, Británie, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Lucembursko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, JAR, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Rusko, Slovinsko.

Přístroj na likvidaci obtížného hmyzu

Od letošního roku naše jednotka disponuje vybavením k likvidaci obtížného hmyzu, jehož součástí je
i vysavač, pomocí kterého se obtížný hmyz odstraní.
Členové jednotky tedy byli k těmto úkonům proškolení.
V případě potřeby volejte veliteli výjezdové jednotky
Jiřímu Fojtíkovi (tel. č. 775852485), tísňovou linku 150,
nebo problém hlaste na obecním úřadě. Zásah hasičů
při likvidaci nebezpečného hmyzu je pro občany Sobotína bezplatný.

Kalendář Holba cup 2018
Kat.
VC
VC
VC
VC
VC
VCŽ

Pořádající SDH:
OSH Šumperk
SDH Hrabová
SDH Štíty
SDH Dolní Studénky
SDH Postřelmůvek
SDH Dolní Libina

VC SDH Nový Malín
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC
VC

SDH Mostkov
SDH Pavlov
SDH Nemrlov
SDH Bludov
SDH Sobotín
SDH Hrabišín
SDH Třeština
SDH Nemile
SDH Bohuslavice
SDH Ráječek

Datum konání: Zahájení:
26. května SO
8:00
27. května NE
10:00
9. června SO
10:00
10. června NE
10:00
23. června SO
13:00
24. června NE
10:00

Místo konání:
VÚ areál Bludov
Hřiště TJ
Hřiště TJ
Dráha SDH
Hasičská dráha
Koupaliště

30. června SO

10:00

Areál u Cihelny

1. července NE
14. července SO
15. července NE
4. srpna SO
5. srpna NE
11. srpna SO
12. srpna NE
25. srpna SO
26. srpna NE
2. září NE

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Hřiště - areál SDH
Hřiště TJ
Areál SDH
VÚ areál u HZ Bludov
Areál SDH u HZ
Areál SDH za KD
Hřiště TJ
Hřiště u KD
Hřiště
Autocvičiště
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Druh soutěže
Okresní kolo PS
PS M + Ž + V
PS M + Ž
PS M + Ž + V
PS M + Ž
PS M + Ž Mem. J.Jančíka
PS M + Ž + Vet
Mem. G. Krobota
PS M + Ž
PS M + Ž
PS M + Ž
PS M + Ž + V
PS M + Ž + V
PS M + Ž + V
PS M + Ž + V
PS M + Ž
PS M + Ž + V
PS M + Ž

Kompletní kalendář pohárových soutěží naleznete na
www.sdhsobotin.cz
Domácí soutěž
Velká cena Holba cup 2018 Sobotín – 5. srpna 2018
od 10 hodin u hasičské zbrojnice
Výjezdy JSDH Sobotín:
14. 2. 2018 10:43 - Technická pomoc - Sobotín, 147,
čerpání vody z domova důchodců
19. 3. 2018 02:03 - Technická pomoc - Sobotín, popadané stromy směr Skřítek (kalamita, uzavřená cesta
na Ostravu)
10. 4. 2018 15:32 - Technická pomoc - Sobotín, 67,
čerpání vody ze studny
15. 4. 2018 12:14 – Dopravní nehoda silniční - Sobotín, Klepáčov, ze Skřítku 4 km na Sobotín, pád motokáře

Informace ČZS Sobotín
Výroční schůze ČZS Sobotín
Dne 17. března 2018 se sešli sobotínští zahrádkáři
v Hotelu Dolte na výroční členské schůzi. Schůzi zahájila předsedkyně Zdeňka Tejkalová, která přivítala
všechny přítomné a hosty. Starostku obce paní Ivetu
Fojtíkovou a starostu obce Petrova nad Desnou pana
Ing. Jana Vaníčka a za Územní sdružení Šumperk paní
Bohumilu Žváčkovou a starostu SDH Sobotín pana
Martina Vlčka.

Bohatá tombola

Ve své zprávě o činnosti organizace připomněla
předsedkyně akce, které se uskutečnily v průběhu roku.
Tradičně se členové ČZS Sobotín podíleli na úpravě
areálu hrobky, kdy se v průměru pohybovala účast kolem 28 brigádníků. Při posledním úklidu dne 9. 4. 2018
nás přišlo 28. Uspořádali jsme 2 zájezdy. První se konal
na jarní Floru Olomouc a druhý na vánoční trhy v Olomouci. Oba tyto zájezdy byly hodnoceny kladně.
V březnu jsme navštívili Moravské divadlo v Olomouci. Na programu byla opereta Rudolfa Piskáčka
„Perly panny Serafínky“ a druhou návštěvou se stal muzikál „Jeptišky“. V měsíci září navštívili operetu „Podskalák“ v provedení Šumperského divadla.
Největší akcí se stala velikonoční výstava, která byla
hojně navštívena a měla velký úspěch. Závěr roku patřil již tradičnímu „Posezení při svíčkách“, kde se svým
vánočním programem vystoupil Mgr. Petr Lukáš z Loučné nad Desnou.
Ve zprávě nechyběla pokladní zpráva a plán na rok
2018.
Závěrem ve své zprávě předsedkyně poděkovala členům za celoroční práci a popřála všem hodně úspěchů
při jejich náročné práci.
V závěru bylo podáno občerstvení, vylosována tombola. K poslechu a tanci nám zahrál Vojta Slavíček.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Zájezd na velikonoční výstavu
v Častolovicích

Výroční schůze ČZS Sobotín na Hotelu Dolte Sobotín

V úvodu schůze popřála našim členům, kteří v letošním roce oslaví životní jubilea.ČZS Sobotín má
k 31. 12. 2017 118 členů. Výbor pracuje ve stejném složení, jak byl zvolen na volební schůzi.

Dne 24. března 2018 se sobotínští zahrádkáři vydali
na tradiční velikonoční výstavu do Častolovic, která se
konala ve výstavním areálu místní Sokolovny. Výstava
má dlouholetou tradici a je zaměřena na velikonoční

Úklid areálu mauzolea dne 9. dubna 2018

Vodní fontána
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svátky a blížící se jaro. Obdivovali jsme malování vajíček, drátkování, paličkování krajek, různé ruční práce,
velikonoční vazby, které jsou typické pro tuto oblast. Na
prostranství kolem areálu byla spousta stánků nejenom
s občerstvením, ale i pestrá nabídka zahrádkářských
výpěstků a výrobků, včetně nabídky zahrádkářské techniky.
Po občerstvení jsme se rozjeli do svých domovů.
Výstava byla pro účastníky zájezdu inspirací pro naše
výstavy- velikonoční a vánoční-které pořádáme. Jednoznačně jsme se shodli, že za výstavy, které pořádá ČZS
Sobotín, se nemusíme stydět.
Poděkování patří panu Stanislavu Moťkovi za bezpečnou jízdu a výboru za organizaci tohoto zájezdu.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně

Velikonoční aranžmá

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Vynášení Moreny
Jako již tradičně i letos jsme se rozhodli rozloučit se
zimou vynášením Moreny, symbolem zimy. Smrtku vyrobily děti z družiny s paní vychovatelkou Šárkou Bendovou. Dne 27. března 2018 jsme ji za zpěvu písní odnesli k říčce Mertě. Morena byla spálena a vhozena do
řeky. Aby jaro mohlo přijít, zpět do školy jsme přinesli
létečko. Nazdobené větvičky, symbol jara, nesla Anička
Krobotová, nejmladší holčička z celé školy.
Mgr. Marcela Navrátilová

Naši prvňáčci se umístili na krásném 2. místě. Na závěr programu byly všechny družstva odměněny bohatými cenami, za které děkujeme Sdružení rodičů Údolí
Desné. Bylo to velice hezky strávené sportovní dopoledne, které děti velice bavilo a naplno si ho užily.
Mgr. Veronika Benešovská

Hudba hradů v sobotínské škole
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 přijeli za žáky sobotínské ZŠ manželé Kocůrkovi z Rapotína, aby je seznámili
s hudebními nástroji z dávného středověku. Koncert
se konal v dobově vyzdobené jídelně a hudebníkům se
podařilo nadchnout bez rozdílu všechny posluchače.
Mladší děti tleskaly, starší soustředěně poslouchaly. Já
jsem se nadchla pro výrobu jednoduché flétničky z bam-

Vynášení Moreny

Turnaj ředitelky školy ve fotbale
Dne 6. dubna 2018 se žáci mateřských škol a prvních tříd ZŠ a MŠ Údolí Desné zúčastnili Turnaje ředitelky školy ve fotbale, který se konal v rapotínské školní
tělocvičně. Na 1. místě se umístili žáci 1.A z Rapotína.

Úspěšní fotbalisté ze sobotínské školy

Hudební nástroje z dávného středověku.
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busového stébla, kterou jsem chtěla s „páťáky „ vlastnoručně vyrobit. Ale bohužel, nebylo to tak snadné, snad
příště, až nás manželé Kocúrkovi zase navštíví…
Mgr. Livie Uhmannová

Lyžařský výcvikový kurz 2018
V letošním školním roce se zúčastnilo LVK 12 žáků
3.-5. ročníku. Výuka lyžování byla zabezpečena pod vedením instruktorů lyžařské školy SKI-RAAN. Žáci byli
rozděleni dle schopností do 3 družstev, z toho 1 družstvo bylo zaměřeno na výuku snowboardingu. Již první
den byli i začátečníci schopni vyjet na vleku a také sjet
samostatně sjezdovku dolů.
V závěru celého kurzu proběhl již tradičně závod ve
slalomu, který byl rozdělen na kategorie sjezdové lyže
a snowboard. Naším vítězem se stala Simča Vaňatková.
Nejlepší závodníci získali diplom lyžařské
Po celý týden nám počasí moc nepřálo- foukal silný
vítr a byl mráz. Sněhu bylo dostatek, svah upravený, vlekaři i instruktoři byli vstřícní.
			
Mgr. Romana Kukulová

Ne všichni se ale do kostýmů odvážili, nebo jednoduše se převléct nechtěli. Ve většině třídách bylo hodně
žáků převlečeno a tak soutěž měla úspěch. Dokonce
i někteří učitelé byli oblečeni do kostýmů, protože nakonec i oni jsou přece součástí tříd. Do kostýmů se většina
žáků oblékla až ve škole a po zhodnocení se zase převlékli zpět do každodenního oblečení.
Akce měla úspěch a objevily se postavy od zábavných až po hororové.
Mgr. Markéta Mátychová
zástupkyně ředitelky školy pro 2. stupeň

Fantasy den
V pátek 11. 2. 2018 se v Petrově ve škole odehrála
další školní soutěž. Tentokrát bylo téma fantasy. Čím
více žáků přišlo do třídy ve fantasy kostýmech, tím více
bodů třída obdržela.

Soutěžící v kostýmech „fantasy“

Historie sobotína
Obrázky z historie sobotínské rychty
Poté co byl založen Sobotín ve 13. stoletím se jeho
představitelem stal rychtář, jehož jméno ale neznáme.
Ovšem není vyloučeno, že se jmenoval Sobota.
Jedním z prvních známých rychtářů v Sobotíně byl
v roce 1516 jistý Paul Czindrhezl (fojt), který spolu
s konšelem Wenzelem Frymlem odevzdali žerotínské
vrchnosti od 28 usedlíků (tj. rodin) berni (daň) vy výši
3 zlatých. Tehdy vrchnost odpustila rychtáři poplatek
z rychty ve výši 4 grošů, takže zaplatil jen 26 grošů. Rapotínský rychtář platil z rychty 1 a půl zlatého. 1
V urbáři (činžovní rejstřík) z roku 1591 žilo v Sobotíně 40 sedláků a 9 drobných rolníků (tzv. zahradníků).2

Sobotínská rychta v roce 1970

V obci se nacházel kostel s farou, rychta, vrchnostenský dvůr a železný hamr. Sobotínští a Rudoltičtí podaní
se z povinné roboty vykoupili. Jedině když byla na horách či v době honu nalezena postřelená či zabitá zvěř
tak ji museli zdejší poddaní odnést na losinský zámek.
Rychtář také nerobotoval pouze platil daň ze svých polností, na kterých pěstoval pohanku pololetně (na sv. Jiří
a na sv. Michaela) po 11 groších, 1 denárů a 11/2 haléře,
navíc v roce 2 slepice a 8 vajec. Z mýtiny pak jednu fůru
dřeva. Od roku 1607 se této mýtiny ujal Michael Görg
Meiner.3
Dalšího dědičného rychtáře v Sobotíně známe z listin, které se zachovaly ze stavby nového kostela. V roku
1605 jim byl Paull Czschender (Gschender).4 V obci
bylo tehdy nejméně 35 sedláků a 20 zahradníků. Dá se
předpokládat, že k rychtě patřil mlýn, krčma a kovárna.
Obdobně na tom byli rychtáři z Losin, Petrovic či Rapotína.
Už v roce 1574 zakoupil s povolením vrchnosti staroveskou rychtu u Janovic Johann Til (Tiell) ze Sobotína za 485 zlatých od vdovy svého předchůdce Kaspara
Schustera. Spolu s objekty a důstojenstvím získal též
ozimní osev, oves, korec lnu, 3 stoly, měděný hrnec,
24 velkých a malých pivních korbelů (cínových), což
souviselo z právem šenku. Měl též koně, orební zařízení, hák se dvěma rádly, 2 brány a k tomu i 6 slepic
s kohoutem.5 Vybavení sobotínské rychty bylo nejméně
trojnásobné neboť v roce 1657 k ní patřilo 115 měřic
(23 ha) orné půdy. V roce 1649 byl sobotínským rych-
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tářem Paul Engelbrecht. V roce 1677 byl zdejším rychtářem Adam Zillich. V témže roce bylo v Sobotíně
72 usedlíků (tj. hlav rodin) z toho 37 sedláků. V obci
byla jedna poustka, neboť v roce 1663 strhla voda jeden domek. 6 Hon na čarodějnice ani sobotínské rychtě.
V roce 1682 byl upálen v Losinách zdejší rychtář Johann Axmann a o rok později (1863) i jeho žena Dorota.
Dalším známým rychtářem byl v roce 1730 Jakob
Fleischer. V losinském zámeckém archivu se nacházela
(1932) listina, kde byly zaznamenány výsady sobotínského rychtáře. Zde především patřila výsada šenku.
Rychtář musel na vlastní náklady vozit a šenkovat panské pivo, víno a kořalku. 7
Rychtář Jakob Fleischer prodal 4. června 1742 rychtu petrovickému šenkýři Johannu Heinrichu Thyllovi.
Ten ji nevlastnil dlouho neboť ji 25. září 1753 prodal
petrovickému sedláku Christianu Schartelovi. Po něm
rychtu převzal 20. prosince 1767 jeho syn Johann Gerorg Schartel.
Po jeho smrti přenechala jeho vdova Marie Schartelová 1. června 1793 rychtu nejstaršímu synu Theodoru
Schartelovi. (Jeho poručníky byl Johann Michael Gabriel, dědičný rychtář ve Vernířovicích a Karl Schartel
sedlák v Sobotíně). Od něj pak převzal rychtu 8. ledna
1882 jeho syn Theodor. Po něm rychtu zdědil 12. října
1833 jeho bratr Johann Schartel. 8 V polovině 19. století
byl rychtářem úřad zrušen a nahrazen starostou. Není
vyloučeno, že Johann Schartel se stal prvním starostou
Sobotína.
Dalším majitelem rychtářského hospodářství se
stal 2. prosince 1856 Karl Schartel. Dne 1. září 1870
byla rychta s pozemky ohodnocena na 42 953 zlatých
a 97 krejcarů. Rychta šla v roce 1894 do dražby. Jejím
novým majitelem se stal 30. března téhož roku Josef
Schubert. Ten ji v zápětí opět prodal a novým majitelem
se stal 25. června 1895 Josef Volkmann. Dalšími majiteli rychty se stali v roce 1917 manželé Eugen a Antonia
Jurnovi. 9 Za jejich éry 18. září 1923 vypukl ve tři hodiny ráno veliký požár na rychtě, kterému padly za oběť
budovy, ve kterých byla uložena sklizeň a zemědělské
stroje. Zcela zničen byl přilehlý dům, ve kterém bydleli
zemědělští dělníci, kteří přišli o veškerý majetek. Dne
3. února 1927 ve 4 hodiny vyhořel mlýn č. p. 171, který
patřil k rychtě (stál nad rychtou). 10
Poznámky:
1
RADIMSKÝ, J.: Berňová registra moravská z poloviny
16. století, III. část In. Časopis Matice moravské 76, Brno
1957, s. 334 – 335.
2
V roce 1577 žilo v Sobotíně 49 sedláků a 9 domkařů.
Losinský urbář zaznamenává i jejich jména. Žil tu například
Postel, Schrammel, Laz, Michaell, Gartner, Gilge Tylez, Bayer, Frymel, Fromel atd.
In. KLEIN, F.: Das Merthatal im 16 Jahrhundert. Unsere
Heimat 9, 1929, s. 9 – 10, 18 – 19.
3
HAGE, V.: Robotschuldigkeiten auf der Ullersdorfer
Herschaft von 350 Jahren. Nordmähreland 1941, s. 239 –
246.
4
STRNAD, A.: Erbgerichte und Meierhöfe. In. Heimatkunde des politischen Bezirkes M. Schönberg 1933. Tl. 2, Ht.
3. Mertathal, s. 61 – 67.

Přes dvoulánové příslušenství rychty se jednalo o poměrně skromné vybavení, srovnáme-li jej s pozůstalostí hankštejnského (Skály u Rýmařova) rychtáře Šimona Schuberta
z roku 1602. Šimonův syn Melchior odkoupil od ostatních
sourozenců 10 korců ovsa (korec-93l), vůz na trávu opletený proutím, 2 menší vozy, 1 malý kočár, tři háky s rádly,
2 uřezané plechy jako radlice, 2 pluhy, 4 brány, 17 kusů skotu,
15 ovcí a 15 jehňat, 4 velká prasata a 10 selat, slepice a husy.
In. KAREL, J.: Stará Ves a Žďárský Potok v dějinách Moravy. Stará Ves 2010, s. 124.
6
Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let 1675 – 1678.
K vydání připravil F. Matějek, Olomouc 1994, s. 81 – 83.
Maršíkovská rychta měla 120 měřic (24 ha) orné půdy, což
bylo nejvíce na celém vízmberském panství.
7
STRNAD, A.: Erbgerichte und Meierhofe …c. d. 61.
Rychtář byl povinen dozorem nad poddanými v době žní.
8
Jiný zdroj uvádí, že v roce 1826 byl zdejším rychtářem
Dominik Theuer a v roce 1830 mlynářem Theodor Tinz. In.
HARRER, F.: Mittelungen für Gemeide Gedenkbuch führer
Zöptau. Unsere Heimat 1926, ročník 6. s. 140 – 141.
9
STRNAD, A.: Erbgerichte und Meierhofe … s. 65 – 66.
10
MIKULÁŠTÍK, M.: Sobotín 650 let. OU Sobotín 2000,
s. 41 – 42.
5

Stanislav Hošek

Vznik Diakonie Německé
evangelické církve v roce 1925

Budova Diakonie v roce 1938.

Staré ředitelství železáren již nevyhovalo a hledalo
se nové místo, kde bude postavena nová správní budova. Stavební místo bylo vybráno na soutoku řeky Merty
a Klepáčovského potoka. Největší výhodou byla blízkost nádraží, silnice a parní pila. Získat práci na stavbě
bylo cílem mnoha místních firem a obyvatel, kde měli
možnost získat dlouhodobou práci. Náklady na výstavbu, která trvala pouze jeden rok, činily 2,8 milionu korun.Budova byla dokončena v roce 1922. Zajistit chod
správní budovy bylo stále obtížnější. Výroba továrny
na hospodářské stroje postupně klesala a zisky nedosahovaly předpokládané výše. Proto se vedení podniku
rozhodlo budovu odprodat za cenu, která byla vložena
do výstavby. Část úředníků se přestěhovala do budovy
továrny a část se přestěhovala na centrální ředitelství
do Brna a Bratislavy. O prodej a následné zakoupení
budovy byl mimořádný zájem.
Nejvýhodnější nabídku předložila Německá evangelická církev se sídlem v Praze.
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Kolektiv diakonek v roce 1930

Ve své nabídce bylo zdůrazněno, že budovu bude používat pro sociální účely, se kterými mají v Praze dobré
zkušenosti, jelikož mají vlastní sanatorium a Dům diakoniek.
Při jednání v Sobotíně jim byly nabídnuty další dvě
budovy a hospodářské pozemky, o které byl rovněž zájem. Dne 22. října 1924 došlo k sepsání kupní smlouvy
a od 13. dubna 1925 dochází k postupnému předávání
majetku. Slavnostní otevření se uskutečnilo 29. června
1925. Slavnost byla zahájena ve 14 hodin a zúčastnilo se
jí značné množství lidí. Své projevy přednesli představitelé Německé evangelické církve, zástupci ministerstva
sociální péče a starostové Sobotína a Petrovic. Slavnostním předáním klíčů byl pověřen představitel Německé
Diakonie Dr. Veit. Tomu se v Sobotíně zalíbilo tak, že
si zde zakoupil pozemek v blízkosti školy a nechal si
postavit v „bavorském stylu“ i zvonicí. V pozdějších letech zde byla umístěna mateřská škola a poslední ředitelkou se stala paní Jarmila Palová.Otevření Domu
diakonek bylo mimořádnou událostí, o které informovaly regionální noviny Nordmährische Grenzbote dne
1. 7. 1925: „Před diakonským domem, ozdobeným jedlovou
zelení a palmami v Sobotíně, začala v pondělí odpoledne
vskutku důstojná a povznášející slavnost – svěcení domu.
Zahájena byla zpěvem sboru diakonek. Farář Klaussen
z Prahy mluvil o poslání domu, pozdravil přítomné a vzdal
dík všem příznivcům tohoto díla. Zástupce ministerstva pro
sociální péči popřál domu, aby prospíval a přislíbil stálou
podporu díla ze strany ministerstva. Zástupce obce Sobotína (Zöptau) a Petrovic (Petersdorf an der Tess) vyjádřili
připravenost podporovat dúm, který je v jejich obcích.
Farář Pustovka vyjádřil přání, aby obec mohla být
hrdá, že v jejich okrsku je vidět domov, který přispívá
k sjednocení a soudržnosti všech souvěrců. Přínosně a povzbudivě hovořil senior Dr. Schenner o vnitřní misii. Pod-

Modlitebna na hlavní budově v roce 1925

trhl úkol domova být užitečný našemu lidu prostřednictvím péče a výchovy chudých a opuštěných dětí ve správné
německé lidi.Po řeči předsedy hlavního spolku Dr. Veita
z Prahy, následovalo předání klíče, kterým otevřel dveře
dlouhému prúvodu návštěvníků budovy. Na slavnostní bohoslužbě v modlitebně zařízení, promluvil k přítomným
biskup Dr. Mehrenpfennig, farář Klassen a Dr. Zilchert.
Po ukončení všechny přítomné očekávaly stoly s kávou
a koláči, které připravily sestry. S radostnými pocity se
ti, kteří se stali svědky zřízení velkého a požehnaného
díla, rozloučili. Když se dal vlak do pohybu, sestry, které zde zůstaly, mávaly na rozloučenou. Den se svými
velebnými zážitky zůstane pro všechny nezapomenutelný.“
Literatura: Miroslav Mikuláštík, Sobotín 650 let,
strana 89-93
Foto - soukromý archiv aurora
Miroslav Mikuláštík

Děti z mateřské školy Diakonie –opuštěné děti. Foceno v roce 1929
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sportovní akce

Volejbalový turnaj
Dne 24. března 2018 uspořádal TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s., tradiční Velikonoční turnaj ve
volejbale. Sety byly vyrovnané, bojovalo se o každý bod.
Výsledky turnaje:
1. SAVVIK (Vikýřovice)
2. Loučná nad Desnou
3. Železnice Desná

4. Rapíci
5. TJ Sokol Sobotín
6. Velké Losiny
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám na uspořádání akce přispěli Obec Sobotín, Okna Harald, Autoservis
11, panu Hrochovi, panu. Zaoralovi a Ladislavu Havlíčkovi). Velmi nás potěšila účast starostky obce Sobotín
paní Ivety Fojtíkové.
Výkonný výbor TJ Sokol
Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s.

společenská kronika
Vzpomínka

Blahopřání
Tiše přišel jako sen,
tvůj narozeninový den.
Tento den je jenom tvůj,
tak se bav a oslavuj.
Budeme se s Tebou smát,
ze srdce Ti blahopřát.

Těžko se s tebou loučilo,
těžké je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.
Dne 31. května 2018
by oslavil 70 let pan
Josef Dorňák ze Sobotína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Romana a Petra, vnoučata Michaela, Aleš
a Gabriela.

Dne 2. května 2018 oslaví své
kulaté 80. narozeniny pan Radoslav Dostál ze Sobotína.
Vše nejlepší a hodně zdraví přeje
dcera Radka a celá rodina.
P.S. Pravnučky posílají velkou pusu.

Vzpomínka

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
co mě milovali.

Život jde dál, jak tiše proud,
jen bolest v srdci
nejde zapomenout.

Dne 12. května 2018 by se
dožil 85 let pan
Jaroslav Dorňák ze Sobotína.
Stále vzpomíná dcera Zdeňka
s rodinou.

Dne
30.
dubna
2018
vzpomeneme 5 let, co nás
opustil manžel, tatínek a dědeček panVladimír Tejkal ze Sobotína. Připomeneme si nedožitých
76 let.
Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 24. dubna 2018 to bylo
15 let, co nás opustil pan
Jaroslav Dorňák ze Sobotína.
Stále vzpomíná sestra Zdeňka
s rodinou.

Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe,
zůstává v nás.
Dne 7. dubna 2018 uplynulo
10 let od úmrtí pana
Josefa Jurčíka ze Sobotína.
Vzpomínají manželka a synové
s rodinami.

Poděkování
Paní Marii Kolouchové za pomoc při zajišťování pohřbu. Zarmoucená rodina Štriczova - synové
a manželka.

Kdo v srdci žije, nezemře.
Dne 8. června 2018 si připomene 100 let od narození paní
Anny Štikové ze Sobotína.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Vzpomínají Pepík, Zdeněk, Vlasta, Lida, Jirka a ostatní příbuzenstvo.

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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Nezapomeňte se
před darováním krve nasnídat.
Doporučujeme bílé pečivo, med,
marmeládu, ovocnou přesnídávku.
Nesnídejte tučné a mléčné výrobky!!!

ORDINAČNÍ DOBA:
Pondělí 06.30 - 13.30 hod.
Úterý
06.30 - 12.30 hod.
Středa
06.30 - 13.30 hod.
Čtvrtek 06.30 - 13.00 hod.
14.00 - 17.00 hod.
Pátek
06.00 - 13.30 hod

2-3 dny před odběrem
doporučujeme dodržovat
pitný režim.
Vezměte si sebou průkaz totožnosti
s fotografií.
Minimálně 3 hodiny před oběrem nekuřte.
Den před oběrem nepožívejte větší množství alkoholu.
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Koutek pro děti
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Z historie obce Sobotín
Důležitými v životě obce byly obecní úřady. Místo dnešní úřadovny je všeobecně známé. Vzniklo adaptací bývalé
budovy Základní školy Sobotín. Pro potřeby občanů byla otevřena 22. listopadu 2016. Ti dříve narození si jistě ta místa,
kde úřady působily, jistě pamatují. V dnešním vydání Obecních novin Vám všechna místa připomeneme.

Až do května 1945 bychom našli v budově čp. 104
v Sobotíně úřadovnu obecního úřadu. O tuto budovu byl mimořádný zájem a budova pak sloužila
jako sportovní a turistická ubytovna. V pozdějších
letech byl dům prodán pro bytové účely. Fotografie pochází z let 1934-1936 a zachycuje pracovníky
Obecního úřadu. Foto z archivu obce.

V letech 1945-1946 došlo k přestěhování do budovy
u nádraží, která se dříve jmenovala „Bergrath Villa“
(Vila horního rady). Zde úřadovala Místní správní komise pro obce Sobotín, Petrovice, Rudoltice
a Klepáčov. Prvním komisařem se stal Karel Drlík.
Pohlednice pochází z roku 1910. Soukromá sbírka.

V budově čp. 16, a to v první polovině domu, byl
umístněn MNV a OÚ Sobotín od 7. července 1946
až do 8. března 1999. Druhá polovina domu sloužila
pro bytové účely. V roce 2002 byla budova přestavěna a získáno 12 malometrážních bytů. Foto z archivu obce.

Po celkové přestavbě budovy se dne 15. listopadu
1999 přestěhoval Obecní úřad, včetně knihovny.
Tuto budovu zakoupila v roce 1927 Prázdninová
péče o mládež v Olomouci s názvem „U krásné
lípy“. Budova sloužila pro turistické a lyžařské zájezdy, Soukromá sbírka.

Budova čp. 56 byla přestavěna v roce 1953 pro potřebu školy. Zde byly vybudovány šatny, dílny a sociální zařízení. Do roku 1948 sloužila budova jako
skladiště a sklad materiálu pro prázdninové osady.
Foto z archivu obce.

Po rekonstrukci byl do budovy školy dne 22. listopadu 2016 přestěhován obecní úřad a obecní knihovna. Součástí budovy je i Školní družina a počítačová
učebna. Foto z archivu obce.

Původně budova sloužila železárnám jako kantýna.
V roce 1873 byla v budově „Štětínovská škola“, která zde fungovala až do dubna 1945. Fotografie nám
zachycuje budovu z čelní strany. Fotografie z archivu obce.

Po dokončené rekonstrukci v listopadu 2016 najdeme
v prvním poschodí úřadovny obce, v přízemí školní
družinu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu a sociální zařízení. Foto z archivu obce.

U zá v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 15. č e r vna 2018.
Obecní noviny vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 550 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 26. dubna 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 červnu 2018.

– 16 –

