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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem žákům a studentům přejeme do nového
školního roku 2021/2022 hodně zdaru a úspěchů
ve studiu.
Zastupitelé obce Sobotín
Vážení občané,
přinášíme Vám informace o dění v obci během prázdninových měsíců. Prázdniny skončily a doufáme, že se
děti vrátí ve zdraví do školních lavic a Vy dospělí, že jste
využili letní měsíce k dovoleným a načerpání nových
sil.
V obci i během prázdnin probíhaly dokončovací práce
na rozpracovaných investičních akcích. Začátkem srpna
byly předány opravené hřbitovní schody, u kterých se
sjednotila jejich výška, což je důležité pro bezpečnost.
Také zábradlí je nové. Byla předána opravená hasičská
zbrojnice a další etapa opravy hrobky.
Současně se připravovaly mimo jiné podklady a povolení na opravu I. etapy místní komunikace v Rudolticích.
V červnovém čísle jsme uváděli, že oprava bude zahá-

Dokončení rekonstrukce Mauzolea r. Kleinů – 2. část II. etapy

Oprava hřbitovních schodů

jena v červenci. S ohledem na skutečnosti, vyplývající
s vyřízením povolení ve věci zvláštního užívání silnice,
je předpokládaný termín zahájení oprav v týdnu od 1. 9.
2021. S opravou bude spojeno i dopravní omezení, které
bude potřeba dodržovat. Budeme se snažit Vás v předstihu informovat o termínu zahájení a ukončení prací,
aby Vás omezení v co nejmenší míře zatěžovalo.
Obec má nyní připravenou projektovou dokumentaci na
II. etapu oprav této cesty v úseku cca od bytovky v Rudolticích po křižovatku u Bejka, aby bylo možné požádat v příštím roce o dotaci.
V měsíci září2021 se bude opravovat most u Soudků, jehož základy byly porušeny v minulosti po jednotlivých
přívalových deštích. Most u Skoumalů v Rudolticích
projde také opravou, spočívající ve vyspravení klenby
pod mostem speciální hmotou.

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

Starostka obce Sobotín podle § 15, odst. 1, zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne:
• v pátek 08.10.2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 09.10.2021 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
• v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v zasedaní místnosti Obecního
úřadu Sobotín, Sobotín 54, 788 16, Petrov nad Desnou
• v okrsku č. 2

je nově určená místnost pro hlasování v budově č.p. 194 v Sobotíně (Chlandovi), 788
16 Petrov nad Desnou

Zateplení hasičské zbrojnice Sobotín

Dojde k opravě cest na Klepáčově, v části Rudoltic i Sobotína, a to v místech poškození a výtluků.
V lokalitě za prodejnou COOP došlo v červenci 2021 ke
kácení stromů. Kácení bylo zahájeno na základě vydaného rozhodnutí, jehož podkladem byl znalecký posudek. Z posudku jasně vyplynulo, že se jedná o havarijní
stav a ohrožení osob a majetku.
V červenci 2021 byl zprovozněn Facebook obce, který
je dalším informačním způsobem pro veřejnost mimo
obecních novin, webových stránek, obecních vývěsek,
SMS infokanálu a obecního rozhlasu.
V měsíci červen 2021 proběhla materiální sbírka pro
obce postižené tornádem. Těm, kdo jste přispěli, chceme ještě jednou poděkovat. Veškerý výnos byl dne
8. 7. 2021 odvezen společně s obcí Loučná nad Desnou
do obce Mikulčice, jedné z mnoha postižených obcí.
Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům pohodu
a životní energii.
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

Termín
zastupitelstva
21. Zastupitelstvo obce Sobotín je naplánováno
na 7. září 2021.
 Zasedání Zastupitelstva obce Sobotín  se bude
konat od 17 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu Sobotín
Všichni občané jsou srdečně zváni.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 08. 10. a 09. 10. 2021 ve volebním
okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat
podle ustanovení § 6a, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů a vyhlášky MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode
dne vyhlášení voleb, a to osobně (nejpozději 06. 10.
2021 do 16 hodin) nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tedy do 01.
10. 2021) tomu, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede;
toto podání musí být:
–	v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
–	v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
– osobní žádost – sepíše se úřední záznam.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči
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nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
8. Do stálého seznamu je volič zapsán na základě rozhodného trvalého pobytu v dané obci.
9. Každý volič si může v úředních hodinách na obecním
úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu a může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.
V Sobotíně 18. 08. 2021
Iveta Fojtíková, starostka
Obec Sobotín pořádá v sobotu 11. září 2021
od 10–16 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MAUZOLEA  RODINY KLEINŮ. Jedná se
o možnost zhlédnutí kaple a podzemních prostor.

informace
obecního úřadu
Výtah z usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 15. 6. 2021

Zastupitelstvo PŘIJALO:
• schválení rozpočtového opatření č. 6/2021 ve výši
193.400,-Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 193.400,- Kč.
• vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením obce
Sobotín za rok 2020 a to bez výhrad.
• schválení převodu výsledku hospodaření za rok
2020 ve výši 4.405.195,84,- Kč do výsledku hospodaření minulých let v účetní uzávěrce do 30. 6. 2021.
• schválení účetní závěrky Obce Sobotín, sestavenou
k 31. 12. 2020. Účetní závěrka poskytla věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky v rozsahu předložených podkladů v souladu
s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
• schválení vyřazení majetku z evidence Obce Sobotín
v celkové výši 200.141,93 Kč.
• schválení prodeje SNĚHOVÉ FRÉZY obálkovou
metodou. Sněhová fréza bude prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. V případě, že bude stejná cena
u dvou a více zájemců, z nichž jeden bude osoba s trvalým pobytem v Sobotíně, tato nabídka bude mít
přednost. Minimální cena je dle znaleckého posudku
ve výši 14.400 Kč. Termín pro podání nabídek je do
16. 8. 2021. Nabídky musí být podány v uzavřené
obálce označené „Nabídka na prodej sněhové frézy –
NEOTVÍRAT“ na adresu Obecního úřadu Sobotín.
• schválení prodeje SANITÁRNÍHO KONTEJNERU
obálkovou metodou. Sanitární kontejner bude prodán

tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. V případě, že bude
stejná cena u dvou a více zájemců, z nichž jeden bude
osoba s trvalým pobytem v Sobotíně, tato nabídka
bude mít přednost. Minimální cena je dle znaleckého
posudku ve výši 4.500,- Kč. Termín pro podání nabídek je do 16. 8. 2021. Nabídky musí být podány v uzavřené obálce označené „Nabídka na prodej sanitárního
kontejneru – NEOTVÍRAT“ na adresu Obecního úřadu
Sobotín.
• schválení prodeje SNĚHOVÉ ČELNÍ RADLICE
obálkovou metodou. Sněhová čelní radlice bude prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu. V případě, že
bude stejná cena u dvou a více zájemců, z nichž jeden
bude osoba s trvalým pobytem v Sobotíně, tato nabídka bude mít přednost. Minimální cena je dle znaleckého posudku ve výši 6.400,- Kč. Termín pro podání
nabídek je do 16. 8. 2021. Nabídky musí být podány
v uzavřené obálce označené „Nabídka na prodej sněhové čelní radlice – NEOTVÍRAT“ na adresu Obecního úřadu Sobotín.
• schválení prodeje pozemku p.č. 1125/2 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 818 m2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54,
788 16 Petrov nad Desnou, IČO: 00303348 zastoupené
Ivetou Fojtíkovou, starostkou, do vlastnictví pana M.
K., bytem Šumperk za cenu 864.626,- Kč + náklady
spojené s prodejem.
• schválení rozpočtového opatření č. 7/2021 ve výši
870.000,- Kč.
§3639 komunální služby a územní rozvoj – prodej pozemku + 870.000,- Kč v příjmové části, §3639 komunální služby a územní rozvoj – rezerva + 870.000,- Kč
ve výdajové části. Rozpočet obce Sobotín 2021 se v příjmové a výdajové části navyšuje o částku 870.000,- Kč.
• schválení zahrnutí všech požadavků občanů a vlastníků pozemků podaných do 31. 1. 2021 do Návrhu
zadání Změny č. 2 ÚP Sobotín (viz seznam žádostí
body č. 1-26). Náklady spojené s pořízením Změny č.
2 Územního plánu Sobotín budou uhrazeny z rozpočtu
obce Sobotín 2021.
• schválení zahrnutí požadavku do Změny č. 2 ÚP Sobotín na změnu plochy pozemku p.č. 563/12 (nyní BH)
na přístupovou komunikaci.
• schválení zahrnutí požadavku do Změny č. 2 ÚP Sobotín na změnu plochy pozemku p.č. 828 v k.ú. Sobotín (nyní ZV) na plochu pro výstavbu parkoviště.
• schválení zahrnutí požadavku do Změny č. 2 ÚP Sobotín na změnu plochy Z4 DS na pozemku p.č. 565
a 563/1 v k.ú. Sobotín (nyní DS a VD) na plochu pro
výstavbu byt. domu BH.
• schválení zahrnutí požadavku do Změny č. 2 ÚP Sobotín na změnu plochy části pozemku p.č. 1806 v k.ú.
Sobotín (cca ½ podél krajské komunikace) z plochy
NS – plocha smíšená nezastavěného územní na plochu
pro bydlení BV.
• schválení zahrnutí požadavku do Změny č. 2 ÚP Sobotín na změnu plochy pozemku p.č 82/1 v k.ú. Sobotín z ploch NZ – plochy zemědělské na plochu pro
bydlení BV.
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• neschvaluje zahrnout do Změny č. 2 ÚP Sobotín
požadavek na změnu plochy části pozemku p.č. 21/8
v k.ú. Rudoltice u Sobotína z plochy NZ – plochy zemědělské na plochu pro bydlení SV.
• schválení zahrnutí požadavku do Změny č. 2 ÚP
Sobotín na změnu plochy pozemku p.č. 1109/2 v k.ú.
Rudoltice u Sobotína z plochy NS – plocha smíšená
nezastavěného území na plochu pro parkování.
• neschválení zahrnutí požadavku do Změny č. 2 ÚP
Sobotín na změnu plochy pozemku p.č. 90/2 v k.ú.
Klepáčov z plochy NS – plocha smíšená nezastavěného území na plochu pro parkování, podaný po schváleném termínu pro podávání žádostí.
• schválení požádat Městský úřad Šumperk, odbor
strategického rozvoje, ÚP a investic, o pořízení Změny
č. 2 Územního plánu Sobotín zkráceným způsobem dle
§6 odst. c) zákona č. 183/2006 Sb.
• schválení přijetí dotace z dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021, v dotačním titulu „Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace“ na akci „Změna č. 2 Územního plánu
obce Sobotín 1. etapa“ ve výši 41.140,- Kč.
• schválení uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021 mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460, zastoupeným
Ing. Janem Šafaříkem, MBA, náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje, jako poskytovatelem dotace
a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ: 00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce, jako příjemcem dotace. Předmětem smlouvy
je poskytnutí dotace ve výši 41.140,- Kč na částečnou
úhradu výdajů na akci „Změna č. 2 Územního plánu
obce Sobotín 1. etapa“. Finanční prostředky z vlastních zdrojů budou hrazeny z § 3639.
• schválení přijetí dotace z Programu na podporu
JSDH 2021, dotačního titulu č. 1 – Dotace na pořízení,
technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého kraje 2021 ve výši 41.000,- Kč
na pořízení digitální radiostanice s příslušenstvím pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů Sobotín, a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, zastoupeným Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem, se sídlem Jeremenkova
1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany, IČ: 60609460
a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou
Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČ: 00303348.
• schválení přijetí dotace z dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji 2021, dotačního titulu č. 1 – Obnova kulturních památek na akci
„Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně
3. část II. etapy obnova balustrády ochozu kaple“ ve
výši 220.000,- Kč.
• schválení uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu památkové péče v Olomouckém
kraji 2021 mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc, IČ: 60609460, zastoupeným Bc. Janem
Žůrkem, členem rady Olomouckého kraje, jako poskyto-

vatelem dotace a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČ: 00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce, jako příjemcem dotace. Předmětem
smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 220.000,- Kč na
částečnou úhradu výdajů na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 3. část II. etapy obnova balustrády ochozu kaple“. Finanční prostředky z vlastních
zdrojů budou hrazeny z § 3322.
• schválení přijetí dotace z dotačního Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021, v dotačním titulu
„Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci
„Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín, část
Rudoltice – část I. etapy“ ve výši 500.000,- Kč.
• schválení uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2021 mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc, IČ: 60609460, zastoupeným Ing. Janem Šafaříkem, MBA, náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, jako poskytovatelem dotace a Obcí Sobotín,
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348,
zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce, jako příjemcem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace
ve výši 500.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci
„Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín, část
Rudoltice – část I. etapy“. Finanční prostředky z vlastních
zdrojů budou hrazeny z § 2212.
• schválení uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce
„Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín, část
Rudoltice – část I. etapy“ mezi Obcí Sobotín, Sobotín 54,
788 16 Petrov nad Desnou, IČO: 00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce, jako objednatelem a společností STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc, IČO:
60838744, zastoupenou na základě zmocnění Ing. Klárou
Kalábovou a Ing. Vítězslavem Bujnochem, jako dodavatelem, ve výši 1.186.347,48 Kč bez DPH, 1.435.480,45
Kč vč. DPH.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 ve výši
532.000,- Kč ve výdajové části Rozpočtu 2021.
§ 3639 – kom. služby a úz. rozvoj – rezerva– 532.000,- Kč
§ 2212 – silnice – oprava komunikace v Rudolticích
+ 532.000,- Kč
• schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
akci „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Sobotín“ mezi objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovu, starostkou, se sídlem Sobotín
54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem, společností JUTHERM s.r.o., zastoupenou
Radkem Juráskem, jednatelem, se sídlem Zborov 53,
789 01 Zborov, IČ: 06915051. Předmětem Dodatku č.
1 je navýšení ceny projektu o více a méně práce ve výši
41.895,50 Kč bez DPH, 50.693,56 Kč vč. DPH dle
přiloženého položkového rozpočtu více a méně prací.
Hrazeno bude z rozpočtu obce Sobotín 2021 § 5512.
• schválení vypsání výběrového řízení na zhotovitele
projektové dokumentace na 1. etapu zástavby v lokalitě „Pod Čapím Vrchem“ dle studie zástavby od Ing.
Petra Doležala v rozsahu pozemků č. 1 – č. 12.
• schválení rozdělení finančních dotací z rozpočtu
obce Sobotín na podporu a rozvoj činností v obci ze-
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jednotka č. 1, a to z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost.
Zastupitelstvo BERE NA VĚDOMÍ:

jména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu,
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
 Zápis
z 19. veřejného
zasedání
ZO Sobotín,
konaného
ve dnech 30. 3., 6. 4. a 13. 4. 2021;
sport, kulturu,
vzdělávání,
vědu, ochranu
životního
Sobotín
za rok 2020;
Zprávu
o činnosti
výsledku
přezkoumání
Sobotín
za6.rok
2020;
prostředí a další
odborné
na rok
2021 dle pří- hospodaření
• Informaceobce
o zprávě
lesa k 7.
2021;
lohy č. 1. Informace o zprávě lesa k 7. 6. 2021;
• Informace uvedené v DZ 20/20 (Oprava chodníku
• schválení
rozpočtového
opatření
č.
9/2021
týkajíu
paneláku čp.
250, 251). čp. 250, 251).
 Informace uvedené v DZ 20/20 (Oprava chodníku
u paneláku
cí se přidělení neinvestičních dotací pro organizace
• Rozpočtové opatření č. 4/2021 a č. 5/2021;
a spolky.  Rozpočtové opatření č. 4/2021 a č. 5/2021;
• Informace starostky.
 uzavření
Informace
starostky.
• schválení
smluv
o poskytnutí dotace pro
Zastupitelstvo NEPŘIJALO:
spolky na rok 2021.
• vyřazení bodu č. 16) Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
Zastupitelstvo
NEPŘIJALO:
• schválení
přesunutí záležitosti
týkající se opravy
„Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Sovarhan v kostele
sv. Vavřince
na další
vyřazení
bodu vč.Sobotíně
16) Dodatek
č. 1Za-Smlouvy
o dílo
– „Snížení
náročnosti hasičské
botín“.
Následující
body energetické
budou přečíslovány.
stupitelstvo obce Sobotín.
zbrojnice Sobotín“. Následující body budou
• abypřečíslovány.
bod č. 17) Vypracování projektové dokumentace
• schválení vyplacení odměn členům výborů a komi
aby
bod
č.
17)
Vypracování
projektové
dokumentace
zástavby
„Pod–Čapím
– I. etapa
zástavby
„Pod Čapím
vrchem“
I. etapa vrchem“
byl z prograsí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 11.550,- Kč.
mu
vypuštěn.
byl
z
programu
vypuštěn.
Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatpověření kontrolního
výboru
k prověření
ní platy.  pověření kontrolního výboru k prověření• odpovědi
na písemnou
žádost
ve věci odpovědi
překročení
na
písemnou
žádost
ve
věci
překročení
pravomoci
paní
• schválení odepsání
pohledávky
v celkové
výši
pravomoci
paní starostky
Ivety Fojtíkové
při vyřizování petice „Nesouhlas se záměrem
starostky
Ivety
Fojtíkové
při
vyřizování
petice
„Ne6.991,-Kč, kterou
obecpanelového
Sobotín eviduje
na č.p.
zemř.220
ná-Sobotín.“
prodeje
domu
souhlas se záměrem prodeje panelového domu č.p. 220
jemníkovi Domu s pečovatelskou službou č.p. 74, 788
Sobotín.“
16 Sobotín, bytová jednotka č. 1, a to z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost.
Kontejnery na papír
Zastupitelstvo
BERE NA VĚDOMÍ:
Žádáme občany,
aby velké krabice a kartonyŽádáme
co nejvíce
„pošlapali“,
aby se
co nejvíce
zmenšil
občany,
aby velké krabice
a kartony
„pošla• Zápis
z
19.
veřejného
zasedání
ZO
Sobotín,
konanépali“, spoluobčané.
aby se co nejvíce zmenšil jejich objem a konjejich objem a kontejner mohli využívat i ostatní
ho ve dnech 30. 3., 6. 4. a 13. 4. 2021;
tejner mohlo využívat co nejvíce občanů.

Kontejnery na papír

Velkoobjemový odpad

OD - DO

Velkoobjemový odpad II. pol. 2021

1. pod lyžařským vlekem Klepáčov
2. u nemovitosti paní Vaňatkové, Rudoltice č.p.102
3. u bytovky č.p.133 v Rudolticích
4. na křižovatce pod „Bílým domem“
5.
požární zbrojnice
6. uparkoviště
u kostela
6.
kostela
7. parkoviště
u základní uškoly
Sobotín
7.
školy
8. u základní
nemovitosti
č.p.Sobotín
279 cesta u Vlhů
8.
nemovitosti
č.p. 279 cesta u Vlhů
9. ukřižovatka
u okálů
9. křižovatka u okálů

Nebezpečný odpad
Nebezpečný
odpad
Svoz nebezpečného
odpadu

Svoz
nebezpečného odpadu
rudoltice:
rudoltice:
u nemovitosti č.p.102 (paní Vaňatkové)
uu nemovitosti
Vaňatkové)
nemovitosti č.p.102
č.p.133 (paní
(u bytovky)
u nemovitosti č.p.133 (u bytovky)
Sobotín:
Sobotín:
na křižovatce pod „Bílým domem"
na
křižovatce
pod „Bílým domem"
parkoviště
u kostela
parkoviště
u kostela
u požární zbrojnice
ukřižovatka
požární zbrojnice
u okálů
křižovatka
u
okálů
u základní školy
u základní školy
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1.10. - 3.10.
4.10. - 7.10.
8.10. - 10.10.
11.10. - 13.10.
15.10.
18.10. -- 17.10.
20.10.
18.10.
21.10. -- 20.10.
24.10.
21.10.
25.10. -- 24.10.
26.10.
25.10.
27.10. -- 26.10.
31.10.
27.10. - 31.10.

4. 9. 2021
4. 9. 2021
8:00 - 8:15
8:00
8:20 -- 8:15
8:35
8:20 - 8:35
8:40 - 8:55
8:40
9:00 -- 8:55
9:15
9:00
9:15
9:20 - 9:35
9:20
9:40 -- 9:35
9:55
9:40
9:55
10:00 - 10:15
10:00 - 10:15

Výlet do olomoucké ZOO ZRUŠEN
Výlet do olomoucké ZOO ZRUŠEN

vzdání vyplněného formuláře na OÚ Sobotín, kancelář
podatelny nebo elektronicky (podatelna@sobotin.cz).

Výlet do olomoucké ZOO ZRUŠEN

Výlet do olomoucké ZOO se z důvodu malého zájmu
RUŠÍ. Náhradní akcí bude promítání rodinného animovaného filmu pro velké i malé diváky „SUPERMAZLÍČCI“. Akce se koná v sobotu 23.10.2021
v 16 hod. na sále Sidonie Zámeckého resortu. Vstupné
ZDARMA.

POZVÁNKA PRO SENIORY

Kulturní komise starostky Obce Sobotín pořádá
pro seniory přátelské posezení
Kdy: neděle 17. října 2021 od 15 hodin
Kde: sál Sidonie Zámeckého resortu Sobotín
Hudba a občerstvení zajištěno
Doprava na posezení a zpět bude zajištěna autobusem panem Moťkou
Zastávky autobusu:
Rudoltice – myslivna 		
14,30 hodin
Rudoltice rychta		
14,30 hodin
Sobotín – bílý dům		
14,35 hodin
Sobotín kostel			
14,40 hodin
Sobotín – zbrojnice		
14,40 hodin
Sobotín u okálů			
14,45 hodin
Dům s pečovatelskou službou 14,45 hodin
Zpět cca v 19 hodin

ZÁJEZD SENIORŮ 2021

Kulturní komise starostky Obce Sobotín pořádá
ZÁJEZD SENIORŮ 2021
Kdy?: čtvrtek 16. září 2021
Odjezd: Rudoltice, Rychta 7:00
Sobotín, Bílý dům 7:02
Sobotín, zbrojnice 7:05
Sobotín, u okálů 7:10
Sobotín, škola 7:15
Jízdné bude hrazeno z prostředků Obce Sobotín.
Kam?: Zámek Náchod, medvědárium, lázeňské město Kudowa Zdrój, tamní tržnice (možnost nákupu za
české peníze)
Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky u paní Zaoralové (mob.: 776 757 693), při přihlášení účastník uhradí 140,- Kč na vstupné.
Prosíme všechny účastníky, aby si s sebou vzali potvrzení o očkování, prodělání nemoci nebo platný PCR
nebo AG test, ochranu dýchacích cest. (nutné pro
vstup).
V případě, že by došlo k mimořádným opatřením
v souvislosti s pandemií Covid-19, budou zájemci včas
informováni.
Srdečně se na Vás těšíme.

Vítání občánků

Facebook

Obec Sobotín nově spustila své facebookové stránky.
Pro odběr stránky se můžete podívat na web. stránkách https://www.facebook.com/obecsobotin. Tato
stránka vznikla, aby informovala občany obce
o novinkách z úřadu, plánovaných akcích v obci
a o aktuálním dění.

V Sobotíně se uskutečnil bazárek

Na přání občanů byl ve dnech 19.–22. 7. 2021 uspo-

Bazárek

Dne 23. září 2021 se bude konat slavnostní zápis a přivítání nově narozených dětí do života. Vítání občánků
proběhne v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Sobotín v
16:00 hodin. Pokud si budete přát
zúčastnit se se svým dítětem slavnostního obřadu, prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře,
který naleznete na webu obce Sobotín, v sekci „Dokumenty obce“
► „Formuláře“ a následně ode-

řádán „Bazárek“. K prodeji se sešlo mnoho šatstva
pro všechny věkové skupiny. Jen nakupujících bylo
velmi málo. Většina zboží byla nabízena za symbolickou cenu.
Pokud maminky budete mít zájem o bazárek s dětským oblečením, dejte prosím vědět členkám kulturní komise, nebo v kanceláři podatelny na obecním
úřadě.
Jaromíra Bartošová,
za kulturní komisi OÚ Sobotín
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Uzavírka silnice v obci Vernířovice

Z důvodu celkové rekonstrukce vozovky došlo v termínu od 10. 8. 2021 do 28. 9. 2021 k úplné uzavírce
silnice III/4501 v obci Vernířovice – průtah obcí.
Uzavřeným úsekem je vedena linka 930215 dopravce
ARRIVA MORAVA a.s. Na zmíněnou linku byl vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém je upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. Jízdní řád je vypracován pro termín
10. 8.–16. 9. Pro období úplné uzavírky z důvodu recyklace bude upřesněn.

sobotínská historie
Stav zemědělství na počátku roku
1945

Podle nalezených dokladů byla provedena inventura
majetku obce Sobotín na počátku roku 1945.
1. V Sobotíně, včetně místní části Štětínova, bylo zaznamenáno celkem 96 zemědělských usedlostí.
2. Zemědělci vlastnili celkem 1153 ha zemědělské
půdy. Z toho bylo 697,36 ha polí, 317,13 ha lesů, 47,85 ha
luk, pastvin 49,87 ha a 40,03 ha zahrad.
3. Z 96 zmíněných zemědělských usedlostí bylo zaznamenáno 22 usedlostí s výměrou do 2 ha, 34 s výměrou do 5 ha, 10 s výměrou 8-10 ha, 14 s výměrou 20 ha,
15 s výměrou nad 20 ha a jeden s výměrou nad 50 ha.
4. V roce 1945 bylo zaznamenáno celkem 47 koní,
223 krav, 11 volů, 7 býků, 112 koz, 36 vepřů, na 200 slepic,
40 husí a 15 kachen.

Dekret o vlastnictví půdy

Prezident republiky Dr. Edvard Beneš podepsal dne
21. června 1945 dekret č. 12 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení majetku a dne 20. července 1945
dekret č. 28 Sb. o osídlení německého, maďarského
i zrádcovského pozemkového majetku.
První přidělené Dekrety dostali první obyvatelé Sobotína - Štětínova dne 1. března 1946, které předal komisař Místní správní komise Sobotín Bedřich Grézl.
Je povinností nových českých a slovenských nabyvatelů půdy, osvobozené silou zbraní Rudé armády a odbojem českého a slovenského lidu, aby tuto národní
půdu již navždy udrželi, uhájili ji proti všem nepřátelům a hospodařili na ni vzorně ku prospěchu českého
a slovenského národa a Československé republiky. Dekret podepsal Július Duriš, ministr zemědělství.

jem, které družstvo zakoupilo, byl vylušťovač jetele
a stroje, které družstvo dostalo od Okresní správní komise v Šumperku. Stanovy však nebyly vypracovány.
Zákonem číslo 69 Sb. o zemědělských družstvech bylo
družstvo v roce 1949 sloučeno v nově založeném Jednotném zemědělském družstvu, které pak přešlo do
JZD Sobotín.

Pastevní stanice na Klepáčově

Svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva
v Brně založil v říjnu 1946 v Klepáčově a na samotě
Svobodín „Pastevní stanici ovcí“, kterou v roce 1945
převzala a měla sloužit pro chod ovcí a plemenných
beranů. Majiteli byl „Jednotný svaz českých zemědělců“ z Brna. Chovalo se kolem 300 ovcí a beranů.
Samota Svobodín, která patřila k Sobotínu, byla osídlena částečně pastevci a po převzetí v roce 1954 Statním statkem v Rudolticích. Samota postupně zanikla
a jednotlivé domy byly zbořeny a stavební materiál
občany odkoupen.

Návštěva ministra Zmrhala

První osobou, která Sobotín dne 1. srpna 1947 navštívila, byl ministr vnitřního obchodu Antonín Zmrhala.
Ministr přijel i s manželkou Klárou, která navštívila
místní školu a děti, které byly na prázdninovém pobytu v jednotlivých osadách v Sobotíně. Součástí doprovodu byli člen rady Zemského moravského výboru
Ing. Josef Životský, tajemník ÚRO Jaroslav Peřina,
předseda OV KSČ Emil Skoták, předseda ONV Šumperk Antonín Novotný, krajský tajemník ÚRO František Neudert a ředitel státních lesů Ing. Daniel Tábor.
Na Místním národním výboru je přivítal předseda
MNV Sobotín Jaroslav Vojtek, členové obecní rady
a pracovníci obce.
Následovala prohlídka zámeckého objektu, parku
a rybníku. Delegace konstatovala, že objekt by mohl
sloužit pro učňovskou školu pro distribuční podniky.
Bylo dohodnuto, že o jednání bude informovat ministr
Zmrhal na vládě v Praze.
Vzácní hosté navštívili také Sociální ústav českobratrské církve v Sobotíně, kde pohovořili s farářem ústavu
církve evangelické s Jaroslavem Řepou. V odpoledních hodinách delegace odjela.
Zpracoval:
Miroslav Mikuláštík

ZE ŽIVOTA svazkové
ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Strojní družstvo v Sobotíně

Několik rolníků ze Sobotína se dohodlo vytvořit Strojní
družstvo, které mělo za úkol získat stroje z konfiskátů
jednotlivých německých majitelů. Základem bylo
družstvo, které existovalo v areálu Sobotínské rychty
(Bauernverein). Iniciátory založení byli pan Jan Martinec, Vincenec Dorňák, Václav Šmidke a Arnošt Rafaja.
O vstup do družstva byl mimořádný zájem a během
krátké doby se přihlásilo kolem 20 členů. Prvním stro-

Zahájení školního roku

Školní rok 2021–2022 bude zahájen
ve středu 1. září v Sobotíně v 8 hod.,
v Petrově nad Desnou (2. stupeň) v 9. hod.,
v Rapotíně v 10. hod.
Čas odjezdu školního autobusu
je zveřejněn na www.skolydesna.cz .
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běžného pořadí Holba Cupu. Na stupně vítězů se probojovala ještě Velká Bystřice s časem 17,08.
Současně s kategorií mužů probíhala i kategorie žen. Zde
slavilo největší úspěch družstvo Dolní Libiny, které doDružstvo mužů si na domácí soutěži
sáhlo času 20,00 a obhájilo tak loňské prvenství. Za ně
se postupně zařadily ženy z Pavlova (20,35) a Kosova
doběhlo pro stříbro – Memoriál
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zajišt
(20,61).
bezproblémového chodu celé soutěže. Velice vděčni jsme také sponzorům, díky kterým jsme mo
Zdeňka Měrky 2021
soutěžního
dne Děkujeme
patřil jižtaké
tradičně
veteránům,
kdy perfek
zajistit věcnéZávěr
ceny pro
nejlepší družstva.
všem zúčastněným
za vytvoření
V neděli 8. srpna jsme pořádali domácí soutěž, V. ročník
družstvo
kategorii
odstartovalo.
Čas 25,36
atmosféry ponaše
celou dobu
soutěže acelou
Honzovi
Přecechtělovi
z Třeštiny za výpomoc
na levém proudu.
Memoriálu Zdeňka Měrky. Soutěž byla zařazena do seri(PP: 22,96) jim stačil na desáté místo, za které si připsaálu Velké ceny Holba Cupu okresu Šumperk a naši kopli pouhé 2 body do průběžného pořadí Holba Cupu. Pro
covitou trať přijelo pokořit 18 družstev mužů, 10 družstev
první místo si stejně jakoVýsledky
loni doběhlo družstvo Bohuslažen a 12 družstev veteránů.
vic (19,47), stříbro patřilo Janovicím (20,33) a bronzové
Kategorie
MUŽI veteráni z Bratrušova (20,81).
Soutěžní klání v letošním roce započalo netradičně domámedaile
si odvezli
cí družstvo mužů. Za vydatné podpory nejen domácích
Závěrem
poděkovat všem,
Umístěníbychom chtěli
Družstvo
Okres kteří
Časse jakýmBody
fanoušků, ale i ostatních týmů se postavili na startovní
koli způsobem
podíleli
na
zajištění
bezproblémového
Janovice
Br
25
1.
15,77
čáru plni očekávání. Základna klapla na jedničku, odběhy
chodu2. celé soutěže.
Velice vděčni jsme
také15,83
sponzorům,
Sobotín
Su
22
rovněž a proudaři sráží v solidním čase 15,83 (PP: 15,81).
díky kterým jsme mohli zajistit věcné ceny pro nejlepší
Velká Bystřice
Ol
20
3.
17,08
O tři týmy později startující Janovice se s časem 15,77
družstva.
Děkujeme
také všem zúčastněným
za vytvořeBludov
Su
17
4.
17,16
usadily v čele výsledkové listiny a jejich výkonu se už
ní perfektní atmosféry po celou dobu soutěže a Honzovi
žádný jiný tým nepřiblížil. Čas domácích stačil na krásné
Dolní
Studénky za výpomoc na
Su levém
16
5.
17,36
Přecechtělovi
z Třeštiny
proudu.
druhé místo, za které si připsali dalších 22 bodů do průNová Dědina
Ol
15
6.
17,48

SDH sobotín

7.

Nemrlov

Su

17,58

14

8.

Štíty

Su

19,16

13

9.

Břidličná

Br

19,33

10.

Lesnice

Su

19,54

12

11.

Bludov II

Su

20,00

11

12.

Třeština

Su

21,54

10

13.

Dolany

Ol

22,38

9

14.

Maršíkov

Su

22,71

Nový Malín

Su

23,44

Hrabová

Su

Np

-

Dolní Libina

Su

Np

-

Kosov

Su

Np

Okres

Čas

Body

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zajištění
bezproblémového chodu celé soutěže. Velice vděčni jsme také sponzorům, díky kterým jsme mohli 15.
zajistit věcné ceny pro nejlepší družstva. Děkujeme také všem zúčastněným za vytvoření perfektní atmosféry po celou dobu soutěže a Honzovi Přecechtělovi z Třeštiny za výpomoc na levém proudu.

Zleva: Přecechtěl Jan, Fojtík Jiří, Dubový Radek, Fojtík Martin, Talpa
Výsledky
Jakub, Polášek Radek, Krč Ondřej

Zleva: Linhart Jiří, Vlček Martin, Sámel Robert, Brodzák Alois, Vaculík
Tomáš, John Stanislav, Vaculík Jan, Csölle Jiří

Kategorie ŽENY

Kategorie MUŽI
Umístění
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Družstvo

Okres

Čas

Body

Umístění

Družstvo

1.

Janovice

Br

15,77

25

1.

Dolní Libina

Su

20,00

15

2.

Sobotín

Su

15,83

22

2.

Pavlov

Su

20,35

12

3.

Velká Bystřice

Ol

17,08

20

4.

Bludov

Su

17,16

17

5.

Dolní Studénky

Su

17,36

16

Nová Dědina

Ol

17,48

15

7.

Nemrlov

Su

17,58

14

8.

Štíty

Su

19,16

13

9.

Břidličná

Br

19,33

Kosov
Nová Dědina
Chromeč
Světlá Hora
Nová Dědina
Velký Týnec
Světlá Hora
Dolany
Velký Týnec
Nový Malín
Dolany
Maršíkov
Nový Malín

Su
Ol
Su
Br
Ol
Ol
Br
Ol
Ol
Su
Ol
Su
Su

20,61
22,94
21,99
23,17
22,94
24,85
23,17
25,34
24,85
46,27
25,34
Np 22,63
46,27

10
6
7
5
6

6.

3.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
8.
7.
9.
8.
10.
9.

10.

Lesnice

Su

19,54

12

10.

Maršíkov

Su

Np 22,63

11.

Bludov II

Su

20,00

11

12.

Třeština

Su

21,54

10

13.

Dolany

Ol

22,38

9

14.

Maršíkov

Su

22,71

15.

Nový Malín

Su

23,44

-

Hrabová

Su

Np

-

Dolní Libina

Su

Np

-

Kosov

Su

Np

Umístění
1.

Umístění
Družstvo
Kategorie VETERÁNI

Dolní Libina

Okres

Čas

Body

Su

20,00

15

1.

Bohuslavice

2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.
5.
7.
6.
8.
7.
9.
8.
10.
9.

Janovice
Bohuslavice
Bratrušov
Janovice
Široký Brod
Bratrušov
Dolní Studénky
Široký Brod
Bludov II
Dolní Studénky
Zvole
Bludov II
Hrabišín
Zvole
Nový Malín
Hrabišín
Sobotín
Nový Malín

Umístění
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Družstvo

3
4

3

Kategorie VETERÁNI

8

Kategorie ŽENY

5
4

Družstvo

Okres

Čas

Su

19,47

Br
Su
Su
Br
Je
Su
Su
Je
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su

20,33
19,47
20,81
20,33
21,12
20,81
22,57
21,12
22,96
22,57
23,00
22,96
23,05
23,00
23,68
23,05
25,36
23,68

Okres

Čas

Body
15

Body
15
12
10
12
7
10
6
7
5
6
4
5
3
4
2
3

Su

4.

Nový Malín
Bratrušov
Maršíkov
Široký Brod

Je

3
46,27
12
20,81
Np 22,63
10
21,12

5.

Dolní Studénky

Su

22,57

7

Su

22,96

6

9.
3.

10.

Kategorie
VETERÁNI
Bludov
II
6.
Zvole
Umístění
7.

Družstvo

Su
Su

Su
Okres 23,00
Čas

5Body

8. 1.

Bohuslavice
Hrabišín

Su Su

19,47
23,05

4 15

9. 2.

Janovice
Nový
Malín

Su Br

20,33
23,68

3

10. 3.

Bratrušov
Sobotín

Su Su

20,81
25,36

2 12

11. 4.

Široký Brod
Troubelice

Ol Je

21,12
26,00

10

12. 5.

Dolní Studénky
Třeština

Su Su

22,57
37,01

1 7

6.

Bludov II

Su

22,96

6

7.

Zvole

Su

23,00

5

23,05

4

Nový Malín

Su

23,68

3

8.

SDH Sobotín
9.

JSDH sobotín
Hrabišín
Su

Jednotka
vyjela
od začátku
roku
celkem
Sobotín
Suk 16– událostem:
25,36
2
to 9 - 30.6.2021
– 10.
Technická
pomoc
–
Foto 10
- 30.6.2021
Technická
pomoc
-

dený strom1)	
u hasičské
zbrojnice
likvidace
nahnutého
stromuna
u č.silnip. 277
7. 1. 2021
06:49 – Technická
pomoc
– strom
11.

Troubelice

Ol

26,00

30. 6. 2021 – Technická pomoc – likvidace nahnutého stromu u č. p. 277
ci 12.
u sjezdovky
Třeština
Su
1 - strom
37,01
to 11 - 2.7.2021– Technická
pomoc – oplach Foto 12 - 9.7.2021–
Technická
pomoc
2)	18.
1. 2021úřadu
18:46 – Technická
pomoc
– uvízlý
osobni
obusové zastávky
u obecního
přes cestu
u č. p. 186
(Bílý dům)
automobil,
OA-čtyřměsíční dítě – Skřítek
to 13 - 13.8.2021
– Technická v
pomoc
vidace obtížného
3)	2.hmyzu
2. 2021 09:39 – Dopravní nehoda silniční – mezi
Sobotínem a Rudolticemi, DN 1 OA a dodávka, která
notka vyjela
od dostala
začátku roku
celkem
k 16 událostem:
smyk
a sjela
ze srázu na pole cca 3 m
JSDH
Sobotín
1) 7.1.2021
06:49
Technická
pomoc
– strom na silnici
u sjezdovky
4)	4. –2.Technická
2021 09:29
pomoc
– čištění
pro-pomoc Foto 9 - 30.6.2021
pomoc –– Technická
Foto 10
- 30.6.2021
– Technická
2) 18.1.2021
18:46 - Technická
pomoc
uvízlý
osobni
automobil,
v OA
čtyřměsíční
dítě
spadený
strom u pustku
hasičské
zbrojnice
likvidace
nahnutého
u č.
p. 277
u č.p.: 270 na žádost místostarostystromu
obce
– Skřítek
5) 27. 2. 2021 – Rozvoz respirátorů občanům po obci
Foto 11 - 2.7.2021– Technická pomoc – oplach Foto 12 - 9.7.2021– Technická pomoc - strom
6) 3. 4. 2021 – Rozvoz respirátorů
občanům po obci
autobusové zastávky u obecního úřadu
přes cestu u č. p. 186 (Bílý dům)
6. 4.– Technická
2021 12:11
Foto 13 - 7)	
13.8.2021
pomoc –
- Požár – za hotelovým areálem
Ztracenka
Likvidace obtížného
hmyzu po pravé straně cesty kovový kontejner,
poblíž parkují auta
Jednotka vyjela
roku celkem
8)	od
22.začátku
5. 2021
08:47k 16
– událostem:
Technická pomoc–Strom přes
1) 7.1.2021komunikaci
06:49 - Technická
pomoc
– strom
na silnici
v Rudolticích
u č.p.
51 u sjezdovky
2) 18.1.2021
18:46
Technická
pomoc
uvízlý
osobni
automobil, v OAnačtyřměsíční dítě
9)	30. 6. 2021 10:30 – Technická pomoc–likvidace
2. 7. 2021 – Technická pomoc – oplach autobusové zastávky u obecního úřadu
– Skřítek
hnutého stromu u č. p. 277
10)	30. 6. 2021 11:35 – Technická pomoc – spadený
strom u hasičské zbrojnice
11)	2. 7. 2021 13:56 – Technická pomoc – oplach autobusové zastávky u obecního úřadu
12)	9. 7. 2021 05:07 – Technická pomoc – mezi Sobotínem a Klepáčovem 2 stromy přes cestu
13)	9. 7. 2021 06:44 – Technická pomoc – strom přes
cestu u č. p. 186 (Bílý dům)
14)	9. 7. 2021 08:13 – Technická pomoc – směr Sobotín
vozidlo uvězněné popadanými stromy
15)	7. 8. 2021 13:18 – Technická pomoc – zajištění
cyklistického závodu
16)	13. 8. 2021 19:16 – Technická pomoc – Likvidace
9. 7. 2021 – Technická pomoc – strom přes cestu u č. p. 186 (Bílý dům)
obtížného hmyzu

30. 6. 2021 – Technická pomoc – spadený strom u hasičské zbrojnice

13. 8. 2021 – Technická pomoc – Likvidace obtížného hmyzu
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farnost sobotín
Oprava varhan v kostele sv. Vavřince
se již rozběhla: zveme k adopci
píšťal i na hudební zážitky

Jak jsme v Obecních novinách již dříve informovali,
varhany v našem kostele sv. Vavřince jsou již ve velmi
špatném stavu a aby bylo možné je ještě zachránit, bylo
zapotřebí přikročit k jejich generální opravě. Na začátku srpna byl vybrán zhotovitel rekonstrukce, renomovaný varhanář Pavel Stehlík z Karlína na jižní Moravě, který nabídl varhany opravit za celkovou částku
988 tisíc Kč. Varhany budou demontovány v podzimních měsících, a pokud se bude dařit uvedenou částku
vybrat, přibližně za tři roky by mohly varhany opět zaznít v plné kráse. Uvedená cena je nejnižší nutná pro
zachování historické hodnoty nástroje, ceněného i odborníky. I tak je ovšem uvedená částka nad možnosti
sobotínské farnosti, a proto bychom vás rádi požádali o finanční dar formou tzv. adopce píšťal. To v praxi znamená, že dárce zašle na účet 299236041/0300
finanční částku dle svého uvážení (ceny se pohybují
mezi 400 Kč za nejmenší píšťaly a 8000 Kč za ty největší) a po zaslání mu bude přidělena jedna nebo více
píšťal dle zaslané částky. Tento účet byl zřízen pouze za účelem pokrytí opravy varhan, je transparentní,
lze do něj kdykoliv nahlédnout. Píšťalu si může dárce
i sám vybrat, prozatím po domluvě s paní Danou Ponížilovou (tel. 731 626 557, nebo emailem na varhany.
sobotin@seznam.cz) přímo na faře. Případně je možné
na faře domluvit též předání daru v hotovosti.
V průběhu měsíce září by měly být k dispozici webové
stránky www.kostel-sobotin.cz, kde bude možné kromě jiného sledovat průběh adopce v přehledné tabulce
píšťal. Všichni dárci obdrží certifikát (potvrzení)
o zaslání daru.

Chceme, aby opravené varhany sloužily všem a benefičními akcemi, které plánujeme pořádat, představit
jejich možné budoucí zapojení do kulturního života
obce. A první taková je již za dveřmi. V neděli 26. září
v 16 hodin zveme na koncert a dále na vánoční zpívání koled. Termín bude upřesněn.

Pouť dne 8. srpna 2021

CENY PÍŠŤAL:
Největší píšťaly:
			
středně velká píšťaly:
			
nejmenší píšťaly:
		

8.000 Kč (45 ks)
4.000 Kč (63 ks)
2.000 Kč (108 ks)
1.000 Kč (84 ks)
700 Kč (84 ks)
400 Kč (42 ks)

Římskokatolická farnost
Sobotín za podpory Obce
Sobotín
pořádá
BENEFIČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY NA OBNOVU VARHAN
neděle 26. 9. 2021 v 16:00
Farní kostel sv. Vavřince v Sobotíně
Účinkující
Elena Prášilová-Gazdíková – soprán
Sólistka opery Moravského divadla v Olomouci

Jan Gottwald – varhany
Organolog Arcidiecése olomoucké

Program
W. A. Mozart, A. Dvořák, C. Franck,
G. Verdi a další skladatelé české a
světové hudby

pouť sv. Vavřince dne 8. srpna 2021

V  neděli 8. srpna 2021, o pouti ke sv. Vavřinci zahrál na varhany při mši Jiří Stodůlka, hlavní varhaník
z kostela sv. Mořice v Olomouci a příznivce varhanní
hudby potěšil krátkým koncertem. Děkujeme všem,
kteří se akce zúčastnili, i za první adoptované píšťaly.
Velmi si vašich příspěvků vážíme.
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Vstupné dobrovolné bude použito
na generální opravu varhan
sobotínského farního kostela

ADOPCE PÍŠŤAL VARHANY
SOBOTÍN
Číslo transparentního účtu:
299236041/0300
Informaci o platbě se jménem a bydlištěm
zasílejte na e-mailovou adresu
varhany.sobotin@seznam.cz
nebo na tel. číslo 731 626 557 –
Dana Ponížilová

Všem dárcům Pánbůh zaplať.

ZÁSOBNÍKY NA REFLEXNÍ PRVKY

Obec Sobotín využila nabídky Sdružení místních samospráv ČR k dodání zásobníků na reflexní prvky. Obdrželi
jsme ZDARMA 2 ks zásobníků reflexních prvků včetně
sad nálepek. Zásobník je vybaven i košem na papír, který vznikne jako odpad sundáním samolepky. Zásobníky

SPORT
V loňském roce naše základna z hlediska organizování akcí malinko stagnovala. Letos jsme se do toho zase
opřeli. Jako spolek jsme se rozhodli uspořádat příměstský tábor, při kterém jsme necílili pouze na jezdectví,
ale i na jiné sportovní a kreativní aktivity. Byly v plánu
dva turnusy, ale nakonec jsme po dlouhém rozmýšlení
uspořádali turnus pouze jeden, a to v termínu od 2. 8.
do 6. 8. 2021.
Tábora se zúčastnilo plno šikovných dětí. Všichni jsme
si to náramně užili. Po celý týden bylo o děti postaráno,
jak z hlediska zábavy, tak i stravy. Připravovali jsme jim
svačinky a vařili obědy.
Přiblížím pár nejzajímavějších aktivit. Z hlediska sportovního a dobrodružného zaměření, proběhla výprava

byly umístěny na označníku na křižovatce u školy a na
označníku u fary. Věříme, že i takto „maličkost“ umožní
spoustě lidem být po tmě „viditelný“.

do lesa, kde děti sportovaly a plnily různé úkoly. Snažily se. Šlo jim totiž o heslo od Wi-Fi. Bylo vidět, že pro
heslo od Wi-Fi jsou schopni všeho. Jak by si povzdechla
každá babička: „Ach ta dnešní mládež“. Vyřádili jsme
se i kreativně a v průběhu tábora vzniklo jedinečné výtvarné dílo, které jsme nazvali Muž ve stodole. Jak tohle
dílo vznikalo? Vzali jsme stříkací pistolky, barvu, plátno
a ve stodole obětovali jednoho z instruktorů. Zbytek si
můžete domyslet. V tomto zábavném duchu probíhala
část tábora celých 5 dní.
V jezdecké části tábora jsme se zaměřili spíše na lehký
dril a dodržování disciplíny. Děti se učily, jak správně
fungovat na koni a s koněm. Poznaly, jakým způsobem
se kolem koně pohybovat, aby nedocházelo k nečekaným situacím. Vyzkoušely si péči o koně a během výukových lekcí, které probíhaly vždy v odpoledních hodinách, se naučily nové dovednosti. Jenom nám příliš
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nepřálo počasí. Vždy v odpoledních hodinách začalo
pršet, ale naštěstí máme velkorysé sousedy, kteří nám
nabídli pomoc, a mohli jsme část výcvikových lekcí
provádět v jejich nové zastřešené kruhové hale.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat našemu vedlejšímu spolku TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
za jejich pomoc a obci Sobotín za finanční podporu.

Všichni členové Omegy se na Vás těší s naší další akcí,
která se bude konat 4. 9. 2021. Ptáte se, co se bude v tomhle datu dít?? Koukněte na náš facebookový profil TJ
Omega Sobotín, nebo se hodně dívejte okolo – možná
potkáte nějaký ten plakát.
Mgr. Markéta Chlandová
předsedkyně spolku

Příměstský tábor

Muž ve stodole

Příměstský tábor

TJ Sokol Sobotín – Petrov nad
Desnou
46. ročník letního volejbalového turnaje
Foto 21 – turnaj Sokoly
V sobotu 17. 07. 2021 se konal 46. ročník letního volejbalového turnaje, který pořádala TJ Sokol Sobotín –
Petrov n/D z.s.
Na letošním ročníku nám počasí opravdu přálo. Od
samého rána svítilo sluníčko a šlo vidět i na hráčích,
že jsou pozitivně naladěni☺. Pandemie nám dlouhou
dobu bránila pořádat turnaje, proto byli všichni náležitě

natěšeni na hru. Jako každý rok se turnaje zúčastnilo 6
okolních volejbalových týmů. Při dlouhých výměnách
nechybělo drama a boj o každý uhraný bod. Fandění
přihlížejících diváků hráče podporovalo a sportovní
nasazení bylo maximální. I přes veškerou snahu skončili sobotínští sokoli na pátém místě, avšak smutek nebyl na místě. Zvítězila radost a nadšení ze hry, která
byla jako vždy neskutečně vyrovnaná.
Všechny týmy za svou snahu obdrželi dárkové balíky. Naše velké poděkování patří našemu pravidelnému
sponzoru – Zámecký resort Sobotín, který nám velmi
pomáhá při všech akcích a také manželům Šrámko-
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vým, kteří se již letitě starají o žízeň a hlad všech zúčastněných hráčů i fanoušků.
Výsledky turnaje:
1. Loučná nad Desnou
2. Vikýřovice
3. Dolní Studénky

4. Rapotín
5. Sobotín – TJ Sokol Sobotín-Petrov n/D
6. Velké Losiny
Nejen vítězům, ale všem zúčastněným týmům patří
naše gratulace.
TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s.

turnaj Sokoly

společenská kronika
Blahopřání

Vzpomínka

Dne 28. července 2021 se
dožila 81 let paní Marie
Macháčová ze Sobotína.

Proč osud nepřál ti déle žít a své blízké
potěšit.

Dne 6. července 2021 uplynulo 20 let od úmrtí pana Zdeňka
Měrky ze Sobotína.
S láskou vzpomíná maminka
a bratr Roman.

Hodně zdravíčka do dalších
let přeje manžel František, syn
a dcera s rodinami.

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

– 13 –

Inzerce

I JEDNA
CHYBA VÁS
MŮŽE STÁT
VŠECHNY
ÚSPORY!

POZOR! Chce po vás někdo jménem vaší banky či Policie ČR
přístupové údaje do internetového bankovnictví či údaje o
platební kartě? NEBO abyste provedli platební transakci z
důvodu hrozícího útoku na váš účet?

NEREAGUJTE, JDE O PODVODNÍKA! IHNED
KONTAKTUJTE VAŠI BANKU ČI VOLEJTE 158!

Přežijete v
online světě?
Vyzkoušejte si
KYBERTEST!
www.kybertest.cz
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Sobotín v letech 2010–2020
Obec Sobotín připravuje výstavu fotografií o proměnách budov, nemovitostí a okolí za posledních 10 let, tedy od roku
2010 do roku 2020. Panely s fotografiemi můžete zhlédnout

na chodbě v zasedací místnosti Obecního úřadu Sobotín již
od července tohoto roku. Postupně budou doplňovány další.
Níže je menší ochutnávka. Budeme se na vás těšit.

Vybudování chodníku k obecnímu úřadu, parkoviště a propojovacího
chodníku od obecního úřadu na místní komunikaci – 2018

Zahrada u obecního úřadu před výstavbou chodníku.

Chodník k obecnímu úřadu v průběhu realizace výstavby.

Přístup k obecnímu úřadu před výstavbou chodníku.

Chodník k obecnímu úřadu po realizaci výstavby.

Přístupová cesta k obecnímu úřadu před zahájením výstavby chodníku.

Pohled po vybudování chodníku k obecnímu úřadu.

Uz ávěr k a d alšíh o čí s l a O b ecn í ch n o v i n je 1 7 . ří jn a 2 0 2 1
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