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

Klidné a příjemné prožití vánočních svátků, zdraví, štěstí, pohodu
a spokojenost v roce 2021 přejí
zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
blíží se konec roku 2020 a my jej budeme hodnotit. Lze
říci, že nebyl pro nikoho z nás jednoduchý, že byl složitý
pro všechny a to po všech stránkách. V mnoha směrech
naše životy ovlivnila situace s výskytem Covidu, což začalo jarní první vlnou, kdy jsme pro všechny občany zajistili našití a rozvezení roušek, a pokračuje dosud.
Přesto, jak byl omezen v průběhu roku chod obecního
úřadu, lze říci, že obec nestagnovala. Snažili jsme se dostavět započaté stavby a současně připravovat i projekty
pro další roky. Reagovali jsme i na různé dotační tituly.
V letošním roce byla dokončena stavba splaškové kanalizace 2. etapy v Rudolticích. Stavba započala v roce
2019 a byla řádně dokončena v měsíci prosinci 2020,
kdy byla zkolaudována. To znamená, že v příštím roce
se budou moci postupně napojovat jednotlivé objekty.
Stavba se potýkala s řadou problémů, ať již to byla změna trasy nebo velmi často nepříznivé klimatické podmínky. To sebou přineslo vícepráce a s tím spojené navýšení
ceny. Celkem stavba stála 8.908.651,- Kč, z toho bylo
uhrazeno 1.700.000,- Kč z dotace z Olomouckého kraje,
5.000.000,- Kč bylo uhrazeno z úvěru a částka ve výši
2.208.651,- Kč byla uhrazena z obecního rozpočtu.
Dokončila se 2. část II. etapy opravy Mausolea rodiny
Kleinů. Tyto opravy stály 1.647.134,30 Kč, z toho bylo
uhrazeno 800.000,- Kč ze dvou dotací. Součástí památky je i okolní park, který byl z důvodu povětrnostních
kalamit byl poničen. Škody po kalamitách musely být

odstraněny, aby park byl dále volně přístupný. Došlo
k vyfrézování téměř 100 ks pařezů, které měly průměry
od 80 cm po více jak 2 metry. Povrchové kořeny u některých pařezů dosahovaly více jak 5 m v průměru. Frézování bylo provedeno 10 cm pod povrch terénu, aby se
mohla provádět pravidelná letní údržba zeleně pomocí
mulčovacího stroje. Tyto práce stály cca 183.000,- Kč.
Obec požádala o individuální dotaci na Olomouckém
kraji, která byla podpořena. Obec obdrží 100.000,Kč. Následně došlo v parku k výsadbě 48 ks kulových javorů, na které má obec přiznánu dotaci ve výši
250.000,- Kč.
Dopracovává se projekt na chodník podél komunikace
I/11 od mostu u Diakonie po odbočku k firmě Potes.
Projekt se několikrát přepracovával a měnil s ohledem
na požadavky vlastníků pozemků a s ohledem na požadavky správce Klepáčovského potoka. Jakmile bude
projekt dokončen (předpoklad v roce 2021), bude požádáno o stavební povolení. Tím bude vše připraveno pro
žádost na dotaci k výstavbě chodníku.
V lokalitě nad kostelem cca po „Bílý dům“ došlo k výměně sloupů, nových kabelů a lamp veřejného osvětlení. Vše bylo demontováno a na nových sloupech byla
nainstalována nová svítidla, která mají daleko menší
spotřebu elektrické energie. Došlo i k doplnění svítidel.
Obnova sloupů a transformátorů byla hrazena společností ČEZ Distribuce, a.s. Za opravu veřejného osvětlení zaplatila obec 175.000,- Kč (kabely, světla, práce).

–	začne se zpracovávat projektová dokumentace na
Vánoční stromeček byl letos rozsvícen bez veřejnosti.
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–	oprava 3. části II. etapy Mausolea rodiny Kleinů
ponejdůležitější ovšem je zdraví nás všech, Vaše pohoda
žádáno o dva dotační tituly;
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Josef
–	rozšíření dětského hřiště o multifunkční prvek
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Přejeme Vám klidné a příjemné prožití Vánoc, zdraví,
od 7–16 let u ZŠ Sobotín; v případě obdržení dotace by
spokojenost a úspěchy v roce 2021.
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Josef
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Poděkování do rámečku
Děkuji zaměstnancům Obecního úřadu Sobotín, zastupitelům, předsedům a členům komisí a
výborů, kronikáři, knihovnici, pečovatelce
DPS, správkyni chatek Rudoltice, odbornému
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brigádníkům, kteří pomohli při údržbě zeleně a úklidu veřejného prostranství, za jejich práci v roce 2020.
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jim
hodně
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práce
a aby
jejich záslužná
mnohozdraví
úspěchů
i v novém
roce 2021.práce měla mnoho úspěchů i v novém roce 2021.
Děkuji panu Ing. Doubravovi za dlouholetou spolupráci a odbornou pomoc a poradenství týkající se obecního lesa.

Iveta Fojtíková, starostka
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ové
druhové
třídění třídění

skutečnost
k
31.10.2020
(uzávěrka)
(v tis.Kč)

název položky

schválený
rozpočet
roku 2020
(v tis.Kč)

upravený
rozpočet po
rozpočtových
opatřeních k
31.10.2020
(v tis.Kč)

návrh
rozpočtu
2021 (v
tis.Kč)

1 §

položka

daňové příjmy (ř. 2 až ř. 11)

14 435

16 400

17 752

16 670

2

1111-1113,
1121, 1211

sdílené dan z příjmů FO a PO, DPH

11752

15000

15000

14000

3

1334, 1335

poplatky za odnětí půdy

15

0

14

0

4

1340 místní poplatky - komunální odpad

433

500

500

500

5

1341 místní poplatky - psi

20

20

20

20

6

1342 poplatek z pobytu

70

85

85

85

7

1361 správní poplatky

15

15

15

15

–2–

8

1381 daň z hazardních her

9

1122 daň z příjmů právnických osob ze obce

10

1349 zrušené místní poplatky

11

1511 daň z nemovitosti

78

nedaňové příjmy (ř. 12 až ř. 28)

50

76

50

1275

0

1275

1300

67

30

67

0

710

700

700

700

8356

2151

3343

2789

12

1019

ostatní zemědělská činnost-příjmy z pronájmu pozemků

13

1032

podpora ostatní produkčních činností - les

12

30

30

44

620

200

559

799

14

2142

ubytování - chatky Rudoltice

15

2143

cestovní ruch - prodej propag. předmětů

80

80

80

80

1

1

1

2

16

3429

17

3314

ostatní zájmová činnost a rekreace

3

1

3

0

činnosti knihovnické - zapůjčení knih

0

1

1

1

18

3612

bytové hospodářství - pronájmy bytů + služby, splátky

19

3632

pohřebnictví - příjmy z hrobových míst

723

736

736

736

10

10

10

5

20

3639

ostatní příjmy

21

3722

sběr a svoz komunálních odpadů - třídění odpadů + fa podnikajícím

192

0

200

0

331

250

250

250

22

4357

DPS - pronájmy bytů, služby, přefaktuce - ZŠ a MŠ ÚD, Relaqua

23

5512

požární ochrana - pojistné náhrady

635

800

800

800

0

0

0

24

5213

0

krizové opatření

45

0

45

0

25

6171

26

6310

činnost místní správy - příjmy za služby

97

40

80

70

1

2

2

obecné příjmy z fin.operací - úroky,…

2

27

6409

ostatní nedaňové příjmy (vrácení částky za fakturu Ekozis)

28

6330

bankovní převody mezi účty

546

0

546

0

5060

0

0

0

kapitálové příjmy (ř. 29 až ř. 31)

1637

29

3612

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí - R 133

117

1660

11

110

11

30

3639

příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

31

3639

příjmy z prodeje pozemků a ost. nemov. věcí

1500

přijaté dotace (ř. 32 až ř. 35)

33

4112 neinv. přij. transfery na výkon státní správy - kraj
4111, 4116,
4122
neinvest. transfery - dotace

34

4216, 4222

32

investiční transfery - dotace

4216 investiční přij. transfer - lesní technika LHC Sobotín - r.2020

35

100

1500

0

37

117

50

0

3661

1050

3785

770

312

300

374

300

2545

0

2607

0

804

0

804

470

0

750

0

0

příjmy celkem

28089

19718

26540

20240

běžné výdaje (ř. 36 až ř. 76)

22212

19717

25936

22594

1231

1735

2645

2038
200

36

1032

podpora ostatních produkčních činnosti - les

37

2142

ubytování - chatky Rudoltice (provoz)

104

200

200

38

2143

cestovní ruch - propagace, služby

41

88

90

100

39

2212

silnice - oprava a udržování komunikací

27

1150

400

1150

40

2229

ostatní záležitosti v silniční dopravě

41

2242

42

2292

43

3113

44
45

11

50

50

0

provoz veřejné železniční dopravy - SOÚD

172

172

172

206

dopravní obslužnost - autobusy

174

174

174

174

základní škola

974

1060

1170

650

3141

školní stravování

413

495

495

495

3314

činnosti knihovnické

29

38

38

40

46

3319

ostatní záležitosti kultury - noviny, materiál, kronika

91

120

120

130

47

3326

pořízení, zachování a obnova hodnot histor. hodnot - členství

0

6

6

6

48

3322

zachování a obnova kulturních památek - mauzoleum

2016

800

2175

1050

49

3399

ostatní záležitosti kultury - spolky

0

100

26

100

50

3419

ostatní sportovní činnost - spolky

28

0

28

0

51

3429

ostatní zájmová činnost a rekreace-vítání občánků -věcné a finanční
dary, zájezdy, kulturní akce

152

200

239

200

52

3612

Bytové hospodářství - opravy, služby, energie

295

700

700

700

53

3631

veřejné osvětlení - el.energie + opravy VO

376

480

580

770

54

3632

pohřebnictví

55

3639

komunální služby a úz. rozvoj - platy VPP, údržba, odvody, oděvy

56

3639

57

3639

47

450

450

450

161

300

350

340

komunální služby a úz. rozvoj - inventář, materiál v obci

55

140

97

200

komunální služby a úz. rozvoj - energie hospod. budova

52

80

80

80

–3–

51

3429

dary, zájezdy, kulturní akce

152

200

239

200

52

3612

Bytové hospodářství - opravy, služby, energie

53

3631

veřejné osvětlení - el.energie + opravy VO

295

700

700

700

376

480

580

770

54

3632

pohřebnictví

55

3639

komunální služby a úz. rozvoj - platy VPP, údržba, odvody, oděvy

56

3639

57

3639

58

3639

59

3639

60

3639

61
62

47

450

450

450

161

300

350

340

komunální služby a úz. rozvoj - inventář, materiál v obci

55

140

97

200

komunální služby a úz. rozvoj - energie hospod. budova

52

80

80

80

komunální služby a úz. rozvoj - nájemné - pozemky, nebyt. prostory

53

40

56

41

komunální služby a úz. rozvoj -služby v obci, geom. plány, poplatky

183

200

343

300

komunální služby a úz. rozvoj - údržba, PHM, vozový park, dílna

542

600

702

700

3639

vratka bank. záruky - Rýmstav

135

0,00

135

0

3639

komunální služby a úz. rozvoj - rezerva

0

0

1339

0

63

3722

sběr a svoz komunálních odpadů - odpad. hospodářství, kontejnery

791

1000

1000

1000

64

3729

ostatní nakládání s odpady - monitoring

25

25

25

26

65

3745

péče o vzhled obcí a veřejná zeleň

180

300

595

300

66

4351

pečovatelské služby - dotace - spolky

3

0

3

0

67

4357

DPS - služby, energie, provoz

671

1250

1344

1250

68

5512

požární ochrana - dobrovolná část - provoz jednotky

324

271

355

271

69

6112

zastupitelstva obcí

1420

1500

1500

1500

70

6115

volby v roce 2020

15

0

62

0

71

6171

vnitřní správa - platy, odvody, energie S54,poštovné,
drobný majetek, materiál, služby-programové, opravy, revize,
kontroly, cestovné, pohoštění, členství, právní služby, poradenské,
školení, přestupky, telekomunikace, prac. oděvy, pošta Petrov partnerství,

4874

6400

6479

6400

72

6310

obecné výdaje - úroky, poplatky peněž. ústavům

63

66

66

100

73

6402

finanční vypořádání min. let - vyúčtování dotací

27

27

27

27

74

5213

Krizová opatření

122

300

345

300

75

6330

bankovní převody mezi účty

5060

0

0

0

76

6399

platby daní - finanční operace - přiznání obce Sobotín
kapitálové výdaje - investiční výdaje (ř. 77 až ř. 85)

1275

0

1275

1300

10740

5135

12438

3494

8538

1100

8553

230

0

150

50

0

102

100

105

100

94

0

95

700

77

2321

odvádění a čištění odpadní vod - kanalizace

78

3631

veřejné osvětlení

79

3639

nákup pozemků

80

3639

komunální služby a územní rozvoj …

81

3113

základní škola

0

100

0

0

82

5512

hasičská zbrojnice - zateplení

15

900

900

1364

83

2219

ostatní záležitosti pozemních komunikací - výstavba chodníků…

33

350

350

650

84

2212

komunikace - rekonstrukce - mosty

0

0

0

450

85

1032

štípačka+ vyvážečka do lesního hospodářství

výdaje celkem
financování (ř.86 - ř.88)
86

8115 změna stavu krát. prostředků na bank. účtech (+)

87

8123 dlouh. půjčené fin. prostředky (+)

88

splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-DPS, traktor,
8124 kanalizace (-)

1958

1635

2385

0

32952

24852

38374

26088

4863

5134

11834

5848

663

5967

7667

6870

5000

0

5000

0

800

833

833
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OTEVÍRACÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU SOBOTÍN MEZI VÁNOČÍMI SVÁTKY
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

22. 12. 2020

ZAVŘENO

ČTVRTEK

31. 12. 2020

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

04. 01. 2021

9.00–11.00
12.00–15.00

Otevírací
doba
obecního úřadu
mezi01.vánočními
svátky
23. 12. 2020
ZAVŘENO
PÁTEK
01. 2021
ZAVŘENO
Foto 1 – sněhuláček (bez popisu)
24. 12. 2020

ZAVŘENO

PÁTEK

25. 12. 2020

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

28. 12. 2020

9.00–11.00
12.00–15.00

ÚTERÝ

29. 12. 2020

ZAVŘENO
STŘEDA

STŘEDA

30. 12. 2020

PONDĚLÍ
ÚTERÝ

ČTVRTEK
9.00–11.00
12.00–15.00
PÁTEK
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

21. 12. 2020
9.00 – 11.00
V současné době nemáme
jiné informace,
12.00 – 15.00
chod
OÚ
se
bude
odvíjet
od
aktuální situ22. 12. 2020
ZAVŘENO
ace,
zatím
zůstává
provoz
omezen.
23. 12. 2020
ZAVŘENO
24. 12. 2020
ZAVŘENO
25. 12. 2020
ZAVŘENO
9.00 – 11.00
4–
28. 12.– 2020
12.00 – 15.00
29. 12. 2020
ZAVŘENO
30. 12. 2020
9.00 – 11.00

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY MEZI
VÁNOČNÍMI SVÁTKY
ČTVRTEK

17. 12. 2020

15.00 – 18.00

PONDĚLÍ

21. 12. 2020

15.00 – 18.00

ČTVRTEK

24. 12. 2020

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

28. 12. 2020

ZAVŘENO

ČTVRTEK

31. 12. 2020

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

04. 01. 2021

15.00 – 18.00

Změna č. 2 územního
plánu obce Sobotín
Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo na 18. zasedání
dne 14. 12. 2020 pořízení Změny
č. 2 Územního plánu obce Sobotín. Vyzýváme
občany k předložení jejich případných návrhů na
změnu Územního plánu s termínem do 31. 1. 2021.

Mikulášská nadílka

Vážení občané,
v sobotu 5. prosince Vám do domácností sobotínští
hasiči rozvezli přes 400 balíčků s Mikulášskou nadílkou. Někteří z Vás nebyli zastiženi doma, a nám na
Obecním úřadě Sobotín několik balíčků zbylo. Žádáme ty, kteří balíček nedostali, aby si jej vyzvedli ve
dnech pondělí a středa vždy v úředních hodinách, tedy
od 9 do 11 a od 12 do 15 hodin, nejpozději do 6. ledna
2021. Děkujeme.

Poděkování Skupině ČEZ při
rozsvícení vánočního stromu

Obec Sobotín tímto děkuje hlavnímu sponzorovi za
finanční podporu ve výši 20.000,- Kč na akci „Rozsvícení vánočního stromu v Sobotíně v roce 2020“.
Vzhledem k epidemiologické situaci se nekonala žádná doprovodná akce pro veřejnost, jako tomu bylo
v minulém roce. Přesto děkujeme Skupině ČEZ, že
tento projekt podpořila a mohli jsme nakoupit například nové ozdoby na vánoční strom.

Rozsvícení vánočního stromu v Sobotíně v roce 2020

Složenky za odpady a za psy v roce 2021

Sazba místních poplatků pro rok 2021 zůstává stejná jako
předchozí rok. U komunálního odpadu je to 500,-Kč/osobu/rok, u poplatku za psy viz Obecně závazná vyhláška č.
1/2019 (web obce Sobotín).
V roce 2021 budou občanům zaslány složenky na úhradu
místního poplatku za komunální odpad a za psy až v druhé polovině roku. Občané však mohou poplatek hradit
tak, jak byli zvyklí, tzn.:
– bankovním převodem – musí být uveden variabilní
symbol (stejný jako předchozí roky);
– v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
–	platební kartou na pokladně Obecního úřadu Sobotín;
– poštovní poukázkou, která bude rozeslána v průběhu
druhé poloviny roku 2021.
Splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu a za psy je 31. 12. 2021.
Variabilní symbol nebo ověření úhrady poplatků za rok
2020 vám na vyžádání sdělí pracovnice OÚ Sobotín, paní
Zaoralová.
Kontakt: pavlina.zaoralova@seznam.cz, tel: 776 757 693,
583 237 151
Pokud ještě někdo neuhradil poplatky za rok 2020,
když splatnost je do 31.12.2020, bylo by vhodné, aby
tak učinil obratem, neboť po uplynutí lhůty mu bude
dlužná částka vyměřena platebním výměrem o trojnásobek (viz Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – web obce Sobotín).

Informace o vývozu bioodpadu
v zimním období a vývoz plastů

Svoz bioodpadu: V zájmu zachování svozu bioodpadu
v průběhu celého roku informujeme občany, že v termínech 19. 1. 2021, 16. 2. 2021 a 16. 3. 2021 proběhne
mimořádný svoz bioodpadu (hnědé popelnice 220 litrů)
firmou SUEZ. Tyto svozy budou probíhat v závislosti na
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klimatických podmínkách. Z důvodu mrazivého počasí může dojít k nevyvezení hmoty v průběhu celé zimy,
a proto žádáme občany o hospodárné využívání nádob.
Náhradní svozové místo bioodpadu je určeno na Technickém zázemí obce Sobotín, Sobotín 182 ,,ubytovna
Marta“.

Tabulky svozů odpadů pro rok 2021
(vloženo samostatně)

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

Třídění odpadů

Kontejner na bioodpad

Svoz plastu: Vzhledem ke změně vývozového plánu firmou SUEZ proběhne první vývoz plastů (žluté pytle) dne
7. 1. 2021 (změna proti původnímu termínu).
Horký popel v popelnicích: Žádáme občany, aby velmi důsledně dbali na vhoz žhavého popela do popelnic.
V daný den svozu nesmí být nádoba s popelem ani teplá
nebo dokonce doutnající. V tomto případě by nádoba nebyla svozovou firmou vyvezena a pozdější reklamace nevyvezení se velmi těžce prokazuje (popel zatím vychladne).

Třídění má smysl i výsledky

Obec Sobotín dosáhla ve spolupráci s firmou Elektrowin
nejlepšího výsledku v rámci kraje v soutěži měst a obcí
ve sběru vyřazených elektrozařízení v kategorii „Obec do
2500 obyvatel“ s největším procentním nárůstem chlazení (bílá technika – ledničky, pračky, ...), velkých a malých spotřebičů za hodnocené období. Obci Sobotín byla
dne 2. 12. 2020 předána cena – soška Elektrooskara a šek
na částku 20.000,- Kč.

Produkce odpadů je celosvětovým problémem a jeho
likvidace je s přibývajícím množstvím stále složitější.
V tomto ohledu se svět postavil za zpracovávání odpadů
na suroviny k dalšímu možnému využití. K tomuto nesnadnému úkolu se přidala i naše malá obec, která svým
přístupem k separaci odpadů přispívá alespoň malým dílem v tomto velkém boji s odpadem, který lidstvo vytváří.
V loňském roce se nám dařilo odpad z části recyklovat,
ale pořád máme co dohánět, protože ne vždy jsou separační nádoby plněny komoditami, ke kterým jsou určeny.
Zde je pak postup svozové firmy jednoduchý: netřídíš
- zaplatíš. Jen vytříděný odpad je finančně zvýhodněn.
V opačném případě, kdy se v separační nádobě objeví odpad, který tam nepatří, tak všichni platíme plnou sazbu
jako za odpad komunální (patří k nejdražším položkám).
Na začátek je nutné si říci, že odpad platíme za váhu
komodity (tuna = 1.000 kg).
Pro náhled k Vašemu vlastnímu posouzení uvádíme srovnávací ceny odpadových komodit dle ceníku svozových
firem:
–	směsný komunální odpad (běžná popelnice bez
recyklace) 1.083,- Kč za tunu – do této nádoby lze
v podstatě vyhodit cokoli, ale proč???, když můžeme ušetřit obrovské peníze tím, že budeme třídit.
Krásným příkladem je v této věci váha skla, když
jej vhodíme do směsného odpadu, zaplatíme jeho
váhu v částce 1.083,- Kč za tunu, když jej separujeme, zaplatíme pouze 100,- Kč za tunu a ještě
obdržíme dotaci za třídění. Dalším příkladem je
vyhozený papír, který má taktéž svoji váhu, a za něj
dokonce při recyklaci obdržíme dotační peníze;
Ceny dalších komodit uvádíme, pro lepší orientaci
v recyklačně-odpadovém hospodářství.
–	plastové obaly: zaplatíme 300,- Kč za tunu (plus dostaneme dotaci za třídění);
–	beton, cihly: zaplatíme 815,- Kč za tunu (zde je pro
občany Sobotína sleva na 250,- Kč za tunu);
–	biologicky rozložitelný odpad: 430,- Kč za tunu (zde
návoz kompostu zpět, zdarma v rámci obce Sobotín);
–	plastové obaly: 500,- Kč za tunu (plus dostaneme
dotaci za třídění).
Všechny tyto ceny jsou uvedeny bez DPH, která je nedílnou částí ceny a navyšuje ji o 21%.
Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří nejsou
lhostejní k životnímu prostředí a svým kladným přístupem k třídění odpadů přispívají k čistotě přírody
a vlastní ekonomické rozvaze. Neházejte své peníze
do popelnic, prosím.

Elektrooskar + šek
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Staré pneumatiky patří na místa
zpětného odběru

Pneumatiky jsou od roku 2016 součástí zpětného odběru
podle zákona o odpadech (185/2001 Sb. §38). Jejich výrobci a prodejci je proto od vás musejí bezplatně převzít
a předat k ekologické likvidaci. Cena za likvidaci je už
zahrnuta v ceně pneumatiky.
Občané mohou pneumatiky bezplatně odevzdat i v nejbližším autoservisu, pneuservisu či jiném místě prodeje pneumatik bez ohledu na to, kde předtím danou
pneumatiku zakoupili, bez vázanosti na koupi nové
pneumatiky či jiné služby. Seznam míst zpětného odběru je uveden na webových stránkách ministerstva životního prostředí www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na webových
stránkách www.eltma.cz/sberna-mista.
Pneumatika, která se dostane do kontejneru na objemný nebo nebezpečný odpad, přestoupí z režimu „zpětný
odběr“ do režimu „odpad“ (nebezpečný odpad). A jako
s odpadem je s ní nakládáno a její odstranění se hradí
z rozpočtu obce. Pomozte nám šetřit peníze a odevzdávejte pneumatiky do míst zpětného odběru. Jinými slovy
- peníze mohou být využity na něco užitečnějšího než na
likvidaci starých pneumatik, o niž se má ze zákona postarat někdo úplně jiný.
Děkujeme, že správně třídíte.

Údržba komunikací v zimním
období

Z důvodu údržby komunikací a odhrnování sněhu žádáme občany, aby neparkovali vozidla na místních komunikacích a nevyváželi od svých domů sníh na obecní komunikace. Ztěžují tak práci zaměstnancům obecního úřadu,
kteří vykonávají zimní údržbu. Děkujeme.

Ordinace MUDr. Stratilové
informuje

Ve dne 23. 12. MUDr. Stratilová neordinuje z důvodu
čerpání dovolené.
Upravené ordinační hodiny
v době vánočních svátků:
28. 12. 2020 PO 8–12
29. 12. 2020 ÚT 8–12
30. 12. 2020 ST 12–16

MUDr. Stratilová Ivana přeje všem svým
pacientům příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
31. 12. 2020 ČT 8–12

Tříkrálová sbírka v roce 2021

Ve středu 6. 1. 2021 od 12:00 do 15:00 hodin budete
moci přispět do kasičky Tříkrálové sbírky na Obecním úřadě Sobotín.
Můžete přispět i do online kasičky. Více informací na
plakátku.

Plakátek TKS 2021

Tříkrálová sbírka v roce 2021

S blížícím se koncem roku zaznamenáváme dotazy
ohledně Tříkrálového koledování v lednu 2021. Situace
je taková, že nikdo nedokáže odhadnout, v jaké fázi bude
v tuto dobu epidemiologická situace v České republice
a stupeň PES, od kterého se bude vše dál odvíjet.
To, co je jisté, je spuštění ONLINE koledy prostřednictvím online kasičky, která bude umožňovat koledování
i za špatných epidemiologických podmínek, tedy stupeň
PES 4 nebo 5. Tato online koleda by měla být spuštěna
v druhé polovině prosince 2020 a dárci tak budou moci
směrovat své dary prostřednictvím PSČ na konkrétní
města a obce. Online koledování bude doprovázeno kampaní ve sdělovacích prostředcích včetně televizních spotů
jako každý rok.
Pokud bude PES na stupni 3, bude záležet na každé obci,
jestli bude mít možnost zorganizovat s pomocí koordinátora TKS Charity Šumperk fyzickou koledu prostřednictvím tradičního koledování skupinek nebo alespoň umístěním fyzické kasičky např. na obecním úřadě, místní
knihovně apod. (pozn. redakce – viz předchozí článek a
informace z fary Sobotín na straně 11).
Bude-li se koledovat tradiční formou, pak v termínu od
1. ledna do 24. ledna, a to za dodržení nejpřísnějších hygienických podmínek.
Podle posledních reakcí z měst a obcí zájem o tento typ
koledování je, ale vše bude záležet na stupni PES.
Děkujeme za trpělivost a předem všem dobrovolníkům,
koordinátorům skupinek a dárcům děkujeme!
Mgr. Jana Bieliková,
ředitelka Charity Šumperk
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Změna ceny vodného a stočného od
1. 1. 2021

Vážení odběratelé,
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., jakožto vlastník vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oznamuje, že od 1. 1. 2021 budou v platnosti následující ceny
vodného a stočného:
vodné (úplata za dodávku pitné vody) 41,35 Kč + 10 %
DPH, tj. 45,49 Kč/m3
(stávající vodné do 31. 12. 2020) 42,84 Kč + 10 % DPH,
tj. 47,12 Kč/m3
stočné (úplata za odvádění odpadních vod) 42,49 Kč +
10 % DPH, tj. 46,74 Kč/m3
(stávající stočné do 31. 12. 2020) 42,37 Kč + 10 % DPH,
tj. 46,61 Kč/m3
Vodné a stočné účtuje odběratelům provozovatel, kterým je společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS). Stav fakturačních měřidel
k datu změny cen bude proveden technickým propočtem. Odběratelé však mají možnost nahlásit stav měřidel k tomuto datu - bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách provozovatele: http://www.spvs.
cz/zakaznikum/hlaseni-stavu-vodomeru.
V Šumperku 13. listopadu 2020

Martin Hožďora
předseda představenstva VHZ Šumperk, a.s.
Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
generální ředitel ŠPVS, a.s.

Informace o zajištění kontinuálního
provozování vodohospodářského
majetku

Vážení občané,
dovolte nám tímto, abychom vás jménem společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) informovali
o zásadních okamžicích, které v poslední době proběhli
v této municipální společnosti, v níž je i naše obec/město
akcionářem. Společnost VHZ je infrastrukturální společností, tj. vlastní veškerou vodohospodářskou infrastrukturu v osmadvaceti městech a obcích Šumperského okresu.
Stávající provozní smlouvy na zajištění provozní činnosti (údržba, opravy, prodej vody) byly uzavřeny do konce roku 2020, tj. s účinností od 1. 1. 2021 bylo potřebné
uzavřít smlouvy nové. Dlouhodobou vizí, jak společnosti
VHZ, tak i jejich akcionářů bylo zajistit provozní činnost
vlastními silami tak, aby veškeré záležitosti týkající se
dodávek vody a její prodeje občanům byly řízeny přímo
městy a obcemi. To se nyní podařilo.
Dne 16.10.2020 byla totiž v Praze mezi společnostmi VHZ a Francouzskou společností SUEZ GROUPE,
S.A.S. podepsána kupní smlouva na odkup 100 % kusů
akcií společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Vypořádání kupní smlouvy proběhlo
dne 2. 11. 2020 rovněž v Praze, tentokrát v sídle společnosti ČSOB, a.s. K tomuto dni se stala společnost VHZ
jediným vlastníkem všech akcií provozní společnosti
ŠPVS, a.s.

V souladu s transakční dokumentací uzavřenou mezi
SUEZ a VHZ byli ke dni 2. 11. 2020 ve společnosti ŠPVS
odvoláni všichni stávající členové představenstva a dva
členové dozorčí rady, přičemž s účinností od 3. 11. 2020
byli do vedení společnosti ŠPVS, a.s., konkrétně na pozice členů představenstva a dozorčí rady jmenováni naši
noví zástupci, a to konkrétně do představenstva ŠPVS
pan Ing. Roman Macek, Ing. Pavel Večerka, MBA, Mgr.
Martin Čank, RNDr. František John, Ph. D. a Ing. Radim
Jirout, MBA, LLM. Do dozorčí rady pak pánové JUDr.
Martin Budiš, Ing. Petr Suchomel a třetím členem byl
ponechán zástupce zaměstnanců ŠPVS pan Miloš Hecl.
Veškeré nominace našich nových zástupců ve VHZ byli
schváleny představenstvem společnosti VHZ, tj. zástupci
vlastníka společnosti ŠPVS. Předsedou představenstva
ŠPVS, a.s. byl následnou volbou zvolen pan Ing. Roman
Macek, předsedou dozorčí rady ŠPVS pak pan JUDr.
Martin Budiš. Od 3. 11. 2020 tedy vykonávají města
a obce v širších smyslu plnou kontrolu nad společností
ŠPVS. prostřednictvím našich zástupců.
Dalším důležitým krokem bylo uzavření nové provozní
smlouvy na provozování našeho vodohospodářského majetku po 31. 12. 2020. Chtěli bychom tímto informovat,
že nová provozní smlouva na zajištění provozní činnosti
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025 byla mezi společností VHZ
a ŠPVS podepsána dne 2. 12. 2020. K dnešnímu dni je
tak splněn dlouhodobý úkol společnosti VHZ v podobě zajištění kontinuálního provozování vodohospodářského majetku. Po dvaceti pěti letech přešla společnost VHZ z oddílného modelu provozování na model
vlastnický, přičemž v současné době využívá k provozní
činnosti svoji dceřinou společnost ŠPVS, a.s.
Provozní smlouva mezi VHZ a ŠPVS účinná od 1. 1. 2021
stojí na nových provozních nákladech, které byly oproti současnému stavu sníženy o cca 24 mil. Kč ročně. Za
tohoto stavu mohlo dojít k tomu, že cena vodného a stočného pro rok 2021 klesne oproti cenám tarifu v roce 2020
o 1,50 Kč za m3. To vše za podmínek zvýšení příjmů
VHZ meziročně o 4,1 mil. Kč v nájemném (v roce 2021
tak bude činit nájemné 118 786 000 Kč – prostředky na
obnovu infrastruktury) a za současného 100 % navýšení obejmu obnovujících oprav prováděných na našem
majetku přímo společností ŠPVS, tj. z 6 000 000 Kč na
12 000 000 Kč. Sazba vodného a stočného v roce 2021
bude činit v celku 92,23 Kč včetně DPH. Zásadní bod
práce VHZ v roce 2020 se tak podařil bezezbytku naplnit
a jsme rádi, že i naše město/obec mohlo být u tak zásadní změny a že ji mohlo podpořit svým aktivním jednáním
a rozhodováním na půdě valné hromady VHZ, vše z titulu
akcionáře, tj. vlastníka společnosti VHZ.

Varujeme veřejnost před
phishingovými útoky cílenými na
internetové bankovnictví

O nutnosti být obezřetný při komunikaci na sociálních
sítích a v online prostředí vůbec, informuje policie veřejnost v souvislosti s prověřovanými případy takřka
denně. Je to dáno tím, že se denně potýkáme s celou
řadou různých podvodníků, kteří se neustále snaží najít
nové a další možnosti, jak neopatrné uživatele připravit
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o jejich úspory. A věřte, že způsobů, jak vás připravit
o peníze, využívají nepřeberné množství.
Pod pokličku vašich úspor se často dostávají pomocí
mobilních telefonů či e-mailů, jejichž prostřednictvím se
snaží získat například přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo čísla platebních karet. Phishingové útoky přitom působí velmi důvěryhodně, útočníci je
často maskují za e-maily z banky nebo zprávy od někoho, koho uživatel dobře zná. Podvodné e-maily přitom
mají jediný cíl, odkázat uživatele na podvodný web, na
kterém se následně od důvěřivců pod falešnou záminkou
snaží vyzískat co nejvíce informací k vylákání peněz.
Podvodná jednání tohoto charakteru se nevyhýbají ani
šumperskému regionu. Policisté z oddělení hospodářské
kriminality během tohoto týdne přijali již dvě oznámení,
ze kterých se dozvěděli, že oba poškození reagovali na
e-mail, o němž se podle jeho vyobrazení domnívali, že
je zaslán bankou, u které mají veden svůj bankovní účet.
V prvním případě podvodník nabádal uživatele, aby si
zkontroloval platby na svém účtu a přitom jej zároveň
nasměroval na phishingový odkaz přímo ve zprávě,
pomocí kterého se snadno a rychle přihlásí ke svému
bankovnímu účtu. Poškozený pak v domnění, že se přihlašuje ke svému účtu, nechtěně poskytl podvodníkovi
své přihlašovací údaje. Ten pak neváhal a jménem poškozeného uzavřel prostřednictvím internetového bankovnictví předschválený úvěr ve výši 155 tisíc korun.
Na to, že se děje něco nekalého, přišel poškozený až
poté, co mu od banky na jeho mobilní telefon začaly
chodit zprávy a ke svému účtu se přihlásil přes oficiální webové stránky banky. Když zjistil, která bije, okamžitě kontaktoval banku a znemožnil tak podvodníkovi další manipulaci s penězi.
Takové štěstí už neměl další z poškozených, kterého
měl někdo neznámý obdobným způsobem připravit
o 130 tisíc korun. V tomto případě poškozený obdržel e-mail, v němž mu rádoby banka zaslala sdělení
o neodeslání platby, taktéž s odkazem na rychlý přístup
k internetovému bankovnictví.
V souvislosti s těmito případy opětovně nabádáme uživatele k obezřetnosti a připomínáme, že tímto způsobem
banky s klienty rozhodně nekomunikují.
Buďte proto opatrní a pro přihlášení na účet nepoužívejte žádné odkazy, ani ty z vyhledávačů. Nenechte se
vystrašit zdánlivě výstražnou zprávou.
Obdržíte-li e-mail či zprávu, která vás vyzývá k nějakému úkonu nebo jeho potvrzení, a sami právě nejste přihlášeni ve svém bankovnictví a daný úkon neprovádíte,
raději ihned zavolejte na zákaznickou linku.
Nikdy nikomu bezmyšlenkovitě nepřeposílejte žádná
hesla, bezpečnostní kódy, PINy, čísla kreditních karet
apod., zkrátka si dejte pozor, abyste se nestali snadnou
obětí podvodníků.
por. Mgr. Jiřina Vybíhalová
tisková mluvčí

ZAHRÁDKÁŘI sobotín
V důsledku situace způsobené pandemií Covid - 19
byly téměř všechny plánované akce zahrádkářů v roce
2020 zrušeny.

Věříme, že rok 2021 bude příznivější a my tak budeme moci, po téměř roční přestávce, pokračovat v naší
zájmové i zábavné činnosti, na kterou se všichni velmi
těšíme.
Přejeme Vám všem, abyste si nastávající Vánoční
svátky prožili v klidu, v pohodě, v radosti a hlavně ve
zdraví. Zároveň Vám přejeme šťastné vykročení do
roku 2021, aby Vás po celý rok provázela jen dobrá
nálada a pevné zdraví.
Za výbor ČZS
Božena Pavelková, předsedkyně

SDH sobotín

sobotínská historie
Historie Sobotína v roce 1945

V Sobotíně skončila válka dne 8. května 1945. Ve dnech
9.–10. května odešli z obce zajatci, kteří zde pracovali
ve Velamosce, v lese a na polích zemědělců. Zůstalo zde
místní obyvatelstvo v počtu asi 1200 osob a přibližně stejný počet německých uprchlíků z Ratibořska a Slezska.
Do Sobotína přicházejí první osídlenci z Moravy a Čech.
V osvobozených obcích byly utvořeny správní komise,
které řídily obec. Na Sobotínsku byla vytvořena Místní
správní komise hned po osvobození obce dne 8. května
1945. Prvním nejmenovaným komisařem byl pan Jaroslav Šimek, který tuto funkci vykonával do 18. května
1945. Dne 18. května 1945 nastupuje přednosta stanice
ČSD Karel Drlík, který má pověření pro výkon funkce
komisaře v Sobotíně, Petrovicích nad Desnou, Rudolticích a Klepáčově, se sídlem v Sobotíně. Vernířovice měly
samostatnou správu. Práce se rozrostla do takových roz-

–9–

měrů, že bývalá budova obecního úřadu na čp. 104 již
nestačila a úřad byl převeden do vily bývalého ředitele
Sobotínsko – Štěpánovských železáren, stojící u nádraží
Sobotín. Již 20. května 1945 je utvořena Místní správní komise (MSK). Předsedou je jmenován Karel Drlík
(KSČ). Prvním úkolem této komise bylo zajištění bezpečnosti českých občanů a státního majetku. Je dán příkaz k
odchodu všem uprchlíkům, aby se vrátili do svých původních domovů. Místní Němci museli odstranit všechny
protitankové zábrany (na katastru obce jich bylo asi pět) a
vysbírat nevybuchlé granáty a náboje, které byly později
v lese, na svahu Ovčárny, zneškodněny.
Strážmistr Leopold Machač a podstrážmistr František
Bluma zahajují dne 11. června 1945 činnost četnické stanice, která se nacházela v budově naproti sobotínského
nádraží. V nádražní budově je 15. června 1945 otevřena
pošta Janem Donem. Do 8. srpna 1945 bylo nutno chodit pro poštu do Šumperka, později na železniční stanici
do Petrovic nad Desnou. Železniční trať, která zůstala ve
dvou místech přerušena, byla zprovozněna dne 5. srpna
1945. Tentýž den v 8.00 hodin přijíždí do Sobotína, po
opravené trati, první vlak.
V květnu až srpnu 1945 se v Sobotíně a v Petrovicích
objevují první osídlenci. Většinou se jednalo o obyvatele
z blízkého okolí, kteří tento kraj znali především z práce
v závodě Velamos a mnozí postupně obsazovali opuštěná
hospodářství, obchody, pohostinství a řeznictví. Zájem
byl o různé živnosti, které zůstávaly opuštěné. Postupně
se život v obci normalizoval. Vznikají politické organizace a zájmové organizace. Ochotníci nacvičují divadlo a
koncertuje dechová hudba. Občané mají zájem o práci v
obci, což dokumentuje i následující zápis z prvního setkání českých osídlenců.
Zápis (Protokol) o schůzi veškerého obyvatelstva českého na území obcí Sobotína a Petrovic, konané 9.
září 1945 o 15 hodině se uskutečnilo v prostranství
před Domem práce.
Schůze byla zahájena proslovem kulturního referenta
Jaroslava Vojtka, který přehledně zhodnotil práci Místní správní komise a požádal přítomné o odhlasování
důvěry místnímu vedení. Důvěra byla jednomyslně a
manifestačně schválena. Dále byly projednány důvody
jednotlivců, které vedly jednotlivé osoby do pohraničí. Poukázal obzvláště na dvě kategorie lidí, kteří mají
úmysl své schopnosti a práci věnovat obci a jsou nám
vítáni. Jejich práce bude v budoucnu jistě oceněna. Naproti tomu povaleči a buřiči, kteří dosud nikde nic neudělali a chtěli by těžit z jiných, podlamovali veřejnou
práci, budou nekompromisně odstraněni tak, jako všichni šmelináři a zlatokopové.
Komisař Drlík připomněl jednotlivým skupinám, řemeslníkům, živnostníkům a rolníkům, jak si mají počínat
v úloze Národních správců. Každý jednotlivý Národní správce je vlastně komisařem svého domu a je odpovědný za náležitý dozor nad Němci ve svém domě.
Nezbytné je vedení jednoduchého účetnictví, které je
obrazem schopnosti Národního správce. Mimo toho
bylo obyvatelstvu připomenuto plnění svých povinností
vůči obci, čtením a plněním příslušných vyhlášek. Bez
dovolení Místní správní komise je nepřípustné přemisťování jakéhokoliv inventáře převzatého domu. Poté se
ujímá slova Jaroslav Vojtek. Připomíná obyvatelstvu, že

podmínkou je docílení spokojeného života nového osazenstva obce. Je třeba hospodářsky silná a zdatné obec.
Pokud jde o Petrovice a Sobotín, máme k tomu plné
předpoklady v dokonalém vedení, a proto navrhujeme,
aby Sobotín a Petrovice sloučily v jednu obec „Sobotín“ Obyvatelstvo tento návrh jednomyslně přijalo bez
nejmenšího odporu a současně vyslovilo svůj souhlas
k pojmenování jako novou vzniklou obec „Sobotín“.
Petrovice zůstanou jako ulicí Petrovickou. Důvodem,
proč nově vzniklá obec bude se nazývat Sobotín a ne
Petrovice, je ta okolnost, že v republice je 18 obcí tohoto jména. Naproti tomu „Sobotín“ je znám nejenom v
republice, ale i v zahraniční z dob světoznámé mostárny
sobotínské. Přečten byl manifest ve spojitosti sloučení
obou obcí Sobotína a Petrovic a předložen přítomným
k podpisu.
Ředitel měšťanské školy v Petrovicích pan Jan Jašek
promluvil na téma „Úkol české školy, poměr učitele k
rodičům a žákovi.“ Ředitel pan Jan Jašek se ve své řeči
konstatoval, že škola a české dítě bylo za okupace utlačováno, místo poznatků byla do dětí nalévána němčina
a tím vznikly četné mezery ve vědomostech dětí. Bude
zapotřebí usilovné práce učitele a spolupráce s rodiči,
aby tyto nedostatky byly odstraněny. Žádá rodiče, aby
si dětí všímali, věnovali jim náležitou pozornost a čas,
přišli se do školy na prospěch svých dětí dotázat. Učitelstvu bude jen potěšením, projeví-li takovýto zájem.
Dále bylo projednáno o práci v nové škole, jednotné,
která má možnosti každému jednotlivému dítěti, tedy i
tomu nejchudobnějšímu návštěvu všech druhů škol, pokud by se našly u dítěte schopnosti. Dále byly rodičům
poskytnuty informace ohledně školních obvodů vytvořených po dohodě správy školy v Sobotíně a Petrovicích. Obvod Sobotínský končí v Petrovicích u prvního
železničního přejezdu. Všichni žáci 6. - 8. postupného
ročníku jsou povinni navštěvovat školu měšťanskou.
Slovo převzal zástupce obce Rudoltice Hynek Pavelka, který pojednal o odboji českých usedlíků ve zdejším kraji. Když se Češi vzájemně poznali, utvořili tajné
kroužky posluchačů cizího rozhlasu, který je posiloval
v práci za osvobození českého národa. Po pádu Stalingradu se naděje zvětšily, ale počaly domovní prohlídky.
Těžkým úkolem bylo získání zbraní, ale i to se nám časem podařilo a získáním 3 pušek a náboji z vozu německé lidoobrany. Jako lidé znalých místních poměrů jsme
byli hodně nápomocni partizanským složkám a ve spolupráci s Rusy a Poláky konali jsme tak značné služby.
V květnu jsme byli svědky, jak Němci ničily své vozy a
zbraně ve velkém zmatku.
Rolník z Petrovic, Czowhan, vybízí obyvatelstvo, aby
stálo na stráži a nevěřilo úlisnosti Němců.
Kulturní referent Jaroslav Vojtek vybízí, aby noví obyvatelé se hlásili do založených spolků a vytvořili tak
společenský život v naši obci. Vybízí divadelní ochotníky, aby se přihlásili do vzniklého spolku a hudebního
sdružení, které již na této slavnosti účinkuje.
Schůzi ukončil komisař Drlík a poděkoval účastníkům a
vyslovil své přání, aby takovéto schůze byly častěji vedeny a obyvatelstvem navštěvovány. Poněvadž nebylo
žádných námitek, ani dotazů, byla schůze v 17.30 min.
zakončena. (Zapsal Jan Done).
Miroslav Mikuláštík

– 10 –

museli omezit svoji spotřebu, zábavu, návštěvu restaurací a kulturních akcí, tanec, zpěv … Svět se zbláznil?
Příroda se hněvá? Bůh to dopustil? Možná ze všeho
trochu. Jisté je, že my už jsme zapomněli opravdově
slavit. Advent byl vždy dobou přípravy, ztišení a zároveň takovou malou dobou postní. Tam, kde není poctivá příprava, není ani poctivé slavení. Slavení také
vyžaduje v prvé řadě DŮVOD. Tím prvním důvodem
Vánoc je to, že Boží syn se pro nás stal člověkem.
Nám, Nám narodil se! Slavíme vlastně narozeniny pro
lidstvo tak významné, že podle nich počítáme i letopočet. Vedlejší už je, že se slaví v čase původní největší
římské slavnosti – slunovratu.
Vánoce – narozeniny oslavují především život. My
Češi, Moravané a Slezané jsme posedlí zdravím. Přejeme si zdraví, toužíme být zdraví, jsme schopni utrácet
„nekřesťanské“ peníze na podporu a udržení zdraví.
Největší hodnotou je ale ŽIVOT. V jakékoliv podobě. Pokud půjdete navštívit Betlém v kostele, nebo si
ho doma sami zhotovíte, či přečtete o vánočních událostech v bibli, můžete si připomenout, že betlémské
události nebyly o zdraví a spokojenosti, ale problémech života. O strachu, chudobě, základních lidských
potřebách, bezdomovectví, emigraci, ohrožení života
a jiných negativních věcech. Ale přesto všechno z vánočního poselství vyzařuje neutuchající radost z daru
života, rodinné pospolitosti a vděčnost. Přes vše negativní kolem nás přeji sobě i Vám radostné Vánoce.
Váš P. Milan Palkovič

ZE ŽIVOTA svazkové
ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Pasování prvňáčků

Tříkrálová sbírka 2021

Pasování žáků 1. třídy

Jak již je u nás ve svazkové škole zvykem, proběhlo
i letos, 27. listopadu, PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ.
Protože se nacházíme, díky „protikoranavirovým“
opatřením, v době, kdy se hromadné akce nesmí konat,
nemohli se ho bohužel zúčastnit ani rodiče našich prvňáčků. Proto jsem ráda, že Vám o tom mohu alespoň
napsat.
Pasování proběhlo u nás, ve škole v Sobotíně. Pasoval je pan zástupce Mgr. Martin Gronych, šerpy a dárečky jim předala paní ředitelka Mgr. Eva Bicanová
a SLABIKÁŘE dostali ode mne, třídní učitelky. Dostali také krásného třídního maskota, opravdu velkého plyšového medvěda, který je bude provázet celou
školní docházkou a vždy jim bude dnešní den připomínat. Nakonec jsme si všichni připili růžovým dětským
šampusem a byl i malý zákusek. Moc hezky jsme si to
všichni užili.
Přeji všem prvňáčkům, ať se jim ve škole stále líbí,
jako teď ☺
Mgr. Jana Mertová, třídní učitelka 1.C

farnost sobotín
Vánoční poselství

Tříkrálová sbírka se z důvodu epidemiologické situace
bude soustředí do kostela a na obec.
V KOSTELE MŮŽETE PŘISPÍVAT
PŘED MŠÍ A PO NÍ
OD ŠTĚDRÉHO DNE
24. 12. – DO NEDĚLE 3. 1. 2021.
ČTVRTEK Štědrý den 24. 12. 21.30 mše svatá
PÁTEK Slavnost Narození Páně 25. 12. 11.15 mše
svatá
SOBOTA sv. Štěpána 26. 12 . 11.15 mše svatá
NEDĚLE Svátek Svaté rodiny 27. 12. 11.15 mše svatá
ČTVRTEK Sv. Silvestra 31. 12. 16.30 adorace
PÁTEK Nový rok 1. 1. 2021 11.15 mše svatá
NEDĚLE 3. 1. – 11.15 mše svatá
POKLADNIČKA BUDE UMÍSTĚNA NA VIDITELNÉM MÍSTĚ.

Vánoční bohoslužby

Vážení a milí spoluobčané. Letošní Vánoce budeme
slavit v podivné mediální atmosféře. Ze všech stran
se na nás valí informace, které berou klid a vzbuzují strach. I advent byl zdánlivě jiný než obvykle. Lidé

Štědrý den – čtvrtek 24. 12.
14–15 hod otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma,
bude možnost odnést si domů betlémské světlo
21.30 – mše svatá
16.00 Loučná – mše svatá pro rodiny s dětmi
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Slavnost Narození Páně – pátek 25. 12.
zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá
14.00 – 16.00 otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – sobota 26. 12.
11.15 – mše svatá
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – neděle
27. 12.
11.15 – mše svatá, obnova manželských slibů, žehnání
manželům
úterý 29. 12.
17.30 mše svatá, 16.45 adorace

Adventní minidílna

Sv. Silvestra – čtvrtek 31. 12.
Děkovná bohoslužba na závěr roku
16.30 adorace
Slavnost Matky Boží, Panny Marie (Nový rok)
pátek1. 1. 2021
zasvěcený svátek
11.15 – mše svatá, udělování svátosti nemocných
Sobota – 2. 1.2021
Pouť na Vřesové studánce MS 10.00 hod.
Zjevení Páně (Tří králů) přenesená slavnost – neděle
3. 1.
11.15 – mše svatá, žehnání vody, křídy a kadidla

sv. Mikuláš

Svátek Křtu Páně – neděle 10. 1. 2021
11.15 – mše svatá
konec vánoční doby

Adventní minidílna a přáníčka pro
seniory v Diakonii

Avízovanou adventní dílnu v rozsahu minulých roků
letos nebylo možné uskutečnit z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace. Proto se adventní dílna konala vícekrát po skupinkách několika dětí. Obcí finančně podpořená akce byla organizačně náročnější,
vše však vynahradila
radost z šikovných rukou a tvůrčí fantazie
dětí. Pod jejich rukama vznikaly originální adventní věnce,
vánoční dekorace na
dveře i netradiční vánoční ozdoby.
přáníčko do Diakonie
Mohli jsme se těšit ze
stromečků vytvořených ze stuhy a korálků, z domečků, vyrobených ze špachtliček, které byly ozdobeny
krajkovými záclonkami v oknech i z andílků.
Důležitou součástí dílny se letos stalo tvoření vánočních přáníček pro seniory v Diakonii, aby je potěšily
a oni se necítili v této těžké době tak osamoceni.

Návštěva svatého Mikuláše

Tradičně pořádané setkání dětí se svatým Mikulášem
se letos nemohlo konat v kostele, a proto se přesu-

nulo před budovu sobotínské školy. V pondělí 7. 12.
se nejdříve zcela nečekaně a netradičně před školou
objevil čert, který zvonil řetězy a dobýval se do školy. Vzápětí za ním „přilétl“ anděl, který ho odháněl
a usměrňoval, ale ani on k dětem nebyl vpuštěn. Proto anděl pln naděje spěchal jako posel pro svatého
Mikuláše. Děti stály za dveřmi i v oknech školy plné
očekávání. Tu se objevil svatý Mikuláš v doprovodu
anděla a čerta. Čert neochotně táhl cosi těžkého, co
pod dozorem sv. Mikuláše a anděla s heknutím složil
na prahu školy. Byly to dárečky pro děti, škoda jen,
že nemohlo dojít k osobnímu setkání a že Mikuláš
nemohl děti prozkoušet z básniček a písniček a ani
děti mu nemohly zahrát scénku či zazpívat. Římskokatolická farnost děkuje obci za finanční pomoc při
uspořádání tohoto setkání.

Rekapitulace roku 2020

Spolek pro děti a mládež – SOL už několikátý rok
po sobě organizuje několik akcí pro děti ročně. První
byl Karneval s maškarním průvodem, pořádaný již
druhý rok ve spolupráci s obcí. Zúčastnilo se víc jak
30 dětí. Velikonoční dílnu jsme stihli uspořádat těsně
před zavřením škol a vyhlášením nouzového stavu,
na Hravé odpoledne neboli Loučení s prázdninami
jsme děti pozvali 12. září. Zúčastnilo se 16 dětí.
Adventní dílny se v několika skupinkách zúčastnilo
15 dětí. I na tuto akci jsme čerpali část financí z dotace obce.
Vynášení Moreny a Vítání prázdnin se z důvodu
nejisté epidemiologické situace a neobnovené školní
docházky žáků druhého stupně neuskutečnilo. Mimo
tyto akce probíhá celoroční soutěž dětí s odměnami
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Anděl a čert

a výlet na závěr školního roku, který jsme museli oželet.
Celková částka výdajů na tyto akce činila 5 801,Kč, dotace obce byla 3 000,- Kč. Děkujeme obci
za dotaci a doufáme, že v příštím roce budeme moci
uskutečnit všechny akce. První se bude konat v neděli 13. 2. 2021 a bude to maškarní karneval s průvodem, který, jak doufáme, budeme moci v nějaké
formě uskutečnit. Zveme všechny děti a těšíme se.
Současně přejeme klidné prožití vánočních svátků,
mnoho pěkných chvil s blízkými a šťastný nový rok.
Dana Ponížilová

jako v letech předcházejících. Přesto se nám podařila zajistit alespoň částečně, avšak v určitém omezení, sportovní
činnost spočívající v pravidelném pohybování koníků členy našeho sdružení, a to za dodržení velmi přísných stanovených hygienických podmínek.
Z těchto důvodů jsme se zaměřili hlavně na pracovní činnosti, spočívající v rekonstrukci areálu našeho sdružení
a především pak ve vybudování zastřešené kruhové plochy, která bude sloužit ke sportování i za nepříznivých podmínek, a která bude do budoucna využívána nejen členy
našeho sdružení, ale všemi ostatním spolky a zájemci za
účelem zajištění společenského a kulturního života v naší
obci (pořádání výstav květin, drobného zvířectva, posezení
s kapelou a další akce).
Tento „náš sen“ se nám zatím daří plnit, a to díky dotaci,
kterou jsme obdrželi od Olomouckého kraje, sponzorskému daru od Pivovaru Holba, a.s.,Hanušovice, a především
pak díky nezištné spolupráci se Zámeckým resortem v Sobotíně, který se ujal přípravy terénu a příjezdové cesty na
vlastní náklady. Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat panu Josefu Hrochovi za obrovskou pomoc při budování tohoto nového zastřešeného areálu a zodpovědný
přístup v této pro nás všechny neobvyklé situaci.
Za TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s
Natalie Marečková

Římskokatolická farnost

společenská kronika

Svatý Mikuláš – Obec Sobotín poskytla farnosti dotaci
2000,-Kč na balíčky pro děti (sv. Mikuláš). Farnost obci
děkuje a těšíme se na setkání s dětmi v příštím roce.
Renovace dveří kostela – v minulém a letošním roce farnost zrenovovala venkovní dveře kostela. Patero kusů
dveří si vyžádalo částku 279 000,- Kč. Dotace z ORP
činila za oba roky celkem 200 000,- Kč, farnost se podílela částkou 79 000,- Kč.

Vzpomínka
Čas běží, ale vzpomínka zůstává.

Dne 20. prosince 2020 by se
dožila 100 let paní
Marie Vičíková ze Sobotína.
Vzpomeňte s námi,
kdo jí měl rád.
Stále z celého srdce vzpomíná
rodina Vičíkova.

SPORT
Zprávy z TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní Sobotín, z.s.

Dne 7. listopadu by se dožila
naše drahá maminka a babička
paní Drahoslava Strnadová
90 let.
Stále vzpomíná syn Jarda s rodinou.

Blahopřání
Dne 22. 12. 2020 oslavila paní Stanislava Škaroupková 65 let. Hodně zdraví a lásky přejí manžel, dcera
a syn s rodinami.

Čas neúprosně letí a tak se všichni chystáme na závěr roku.
Letošní rok nám díky pandemické situaci příliš nepřál a nemohli jsme uspořádat žádnou sportovně – kulturní akci tak,

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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inzerce

Krásné a klidné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok vám přeje
kadeřnictví p. Strnadová
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koutek pro děti
Ahoj děti,

jsou tu Vánoce, na které jsme se všichni už moc těšili. Všude voní cukroví
a Ježíšek už chystá dárečky. Už jste určitě nedočkaví, a abychom si to
čekání zkrátili, máme pro Vás zase krátkou křížovku.
Pokud ji vyluštíte, můžete nám řešení přinést na obecní úřad a možná
budete mezi vylosovanými a dostanete nějakou pěknou odměnu.

KŘÍŽOVKA

Najdi 10 rozdílů

SPOJOVAČKA
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Vánoce na starých pohlednicích
Historické vánoční pohlednice zachycují okamžiky rodinného štěstí, křesťanské tradice, ale také vlastenectví, především z let 1903–1940. Od roku 1920 se objevují různá
tematická zaměření, kde se objevuje lesní zvěř, prasátka
pro štěstí a žádané byly postavičky kominíčků. Skutečnou
pestrost vánočních motivů vnesla do pohlednic 20. léta.

Tehdy se k dětem ve sněhu přidali andílci, zářící stromečky s dárky, hodování a rodinné štěstí. Ve dvacátých letech
se objevily první „ladovky“. Josef Lada jich namaloval
zhruba čtyři sta. Teprve počátkem roku 1960 se objevují
umělecké fotografie, kde se na prostřených stolech objevují
větvičky s ovocem, ořechy se svíčkami.

Vánoční přání se čtyřlístkem. Rok 1903.

Vánoční přání s básničkou. Rok 1924.

Vánoční přání s chaloupkou. Rok 1929.

Vánoční přání se zvěří. Rok 1921.

Krojované vánoční přání. Rok 1926.

Tříkrálový pozdrav. Rok 1923.
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