obecní Číslo 4 – srpen – 2019

noviny

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 2019/2020
hodně zdaru a úspěchů ve studiu.
Zastupitelé obce Sobotín

Organizace zahájení nového
školního roku
Školní rok 2019/2020 v ZŠ a MŠ Údolí Desné
bude zahájen
v pondělí 2. září 2019
v Sobotíně 	
v 8.00 h,
v Petrově (2. stupeň) 	
v 9.00 h,
v Rapotíně (1. stupeň) 	
v 10.00 h.
Čas odjezdu školního autobusu bude zveřejněn
koncem prázdnin na www.skolydesna.cz

POZVÁNKA PRO SENIORY
Obec Sobotín pořádá pro své
seniory přátelské posezení
Kdy: v neděli 6. října 2019
od 15 hodin
Kde: restaurace Josef
(Zámecký resort Sobotín)
Hudba a občerstvení zajištěno.
Doprava na posezení a zpět bude zajištěna autobusovou dopravou.
Zastávky autobusu:
Rudoltice – myslivna: 14:30 hodin
Rudoltice – rychta: 14:35 hodin
Sobotín – bílý dům: 14:40 hodin
Sobotín – kostel: 14:45 hodin
Sobotín – požární zbrojnice: 14:50 hodin
Sobotín – u okálů: 14:55 hodin
(Lze se individuálně domluvit na jiné zastavení.)

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
prázdninové měsíce jsou za námi. Věřím, že jste
si je užili ve zdraví a k Vaší spokojenosti ze zážitků z cest a z času stráveného s Vašimi dětmi
a rodinami. Byly to měsíce bohaté jak na sluníčko,
tak i na deště. Právě počasí nám přineslo často
i nemilé překvapení a problémy. V průběhu
července – srpna se udála spousta věcí v obci,
z nichž uvádím níže ty nejdůležitější.

Oprava Mauzolea rodiny Kleinů
Již po nějakou dobu probíhá oprava poničené kulturní památky Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně. Jedná se
opravy vnější
i vnitřní části
stavby. Jelikož je poškozena i dlažba

uvnitř krypty, která má rozměry 25 cm x 25 cm
barva bílá a černá z vápence – viz fotografie, obracím se na Vás s prosbou o to, pokud byste měli
podobné dlaždice doma a nepotřebovali byste,
rádi byste je věnovali – prodali, byla bych velmi ráda, kdybyste se mi ozvali 777 757 688 –
Iveta Fojtíková, starostka.
Je to jedna z cest, která se nabízí pro to, aby i interiér podzemí památky byl v souladu s původním
vzhledem. Děkuji.

Poničení parku a oplocení
u Mauzolea rodiny Kleinů
v Sobotíně
To, jak je počasí nepředvídatelné, se ukázalo při
bouřce spojené s větrnými poryvy dne 28. 7. 2019,
kdy došlo k poškození kulturní památky parku
kolem Mauzolea rodiny Kleinů. Při silném větru
spadlo více jak 20 ks vzrostlých stromů, jejichž

doltice po pana Hampla. Dále se tato cesta neopravovala, jelikož je zde navržená trasa kanalizace.
Byly vyspraveny výtluky na mostě navazující na
silnici I/11 naproti rychtě.
Na opravu cesty v Rudolticích – 1. etapa, od autobusové zastávky U Myslivny cca po dům Machusů, byla podána již po druhé žádost o dotaci.
Dotace nebyla přiznána. Projektová dokumentace
bude použita opětovně příští rok.

Kanalizace

Kalamita v parku u mauzolea

stáří se odhaduje na více jak 100 let (borovice,
smrk, túje, javor). Stromy při pádu poničily další
stojící stromy, které se budou muset také odstranit.
Některé stromy se musí vykácet i z důvodu výskytu kůrovce. Pádem stromu došlo k poškození
oplocení, a to 3 ks pískovcových pilířů a 2 ks železných výplní. Odhadovaná škoda na plotě je cca
200 tisíc Kč.

Ulomená koruna kaštanu na cestě vedoucí do parku + poničené auto

Bylo vyvoláno místní šetření za přítomnosti památkářů ze Šumperka a z Olomouce, ze kterého
vyplynulo, že s ohledem na kalamitní stav a hrozící nebezpečí popadání dalších stromů při povětrnostních podmínkách, které by mohly značně poničit samotnou památku hrobky, dojde k vykácení
i v horní části svahu za hrobkou a ve spodní části
parku.

Dne 8. srpna 2019 byla podána žádost o dotaci
na stavbu „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ u Krajského úřadu
Olomouckého kraje. Výsledek ve věci přiznání
dotace bude znám v průběhu září 2019. V případě, že obec bude mít přiznánu dotaci, měly by být
zahájeny stavební práce během měsíce září 2019.

Oprava hřbitovních schodů
V letošním roce byla plánována oprava hřbitovních
schodů. Dle vyjádření památkářů, se jedná o část
kulturní památky „Hřbitovní zeď s márnicí“ (dříve
tomu tak nebylo). Tato památka se opravovala z dotací
a z rozpočtu
obce v průběhu
5 let v pěti etapách (4 strany
hřbitovní zdi
+
márnice).
Pozemek pod
stavbou hřbitovních schodů
je ve vlastnictví ČR - Správa Olomoucký
Hřbitovní schody
kraj. V současné době se řeší převod pozemku pod stavbou do
vlastnictví obce. Pak by mohla obec žádat o dotaci
i na tuto kulturní památku. Ve vlastnictví obce by
byly jak schody, tak pozemek pod nimi.

Oprava místních komunikací
V měsíci červenci proběhla oprava výtluků na
místních komunikacích. Jednalo se opravy úseků u obchodu COOP, cesty u fary, úsek cesty
mezi sjezdem od firmy Potes po křižovatku, úsek
u zbrojnice, cesta od hospody „U Bejka“ směr Ru-

Letní kino – Paddington 2
V pátek 8. srpna 2019 proběhlo letní promítání
filmu Paddington 2, po jehož skončení byl promítnut dokument Cesta Kleinů, který uváděl pan
Táborský. Akce se zúčastnilo více jak 150 diváků.
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Jednalo se o první venkovní promítání pro veřejnost, o které s ohledem na početnost návštěvníků
byl velký zájem. S ohledem na zájem, je plánováno další promítání i v příštím roce.

Dětské hřiště
Dětské hřiště u školy bylo doplněno o další hrací
prvek – pavučinovou pyramidu o výšce 3 m. Další
prvky prošly údržbou.

Pavučinová pyramida

informace obecního úřadu
• uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2019/02460/OSR/DSM
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 uzavřenou mezi Olomouckým
krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc,
IČ: 60609460, zastoupený Bc. Pavlem Šoltysem,
DiS., náměstkem hejtmana a Obcí Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348,
zastoupená Ivetou Fojtíkovou, starostkou obce.
• Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve
výši 136.786,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci „Stavební úpravy ve 3. NP ZŠ
Sobotín, Sobotín čp. 55“
• přijetí dotace z dotačního programu Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019, dotačního titulu č. 1 – Obnova kulturních památek na akci
„Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně II. etapa – 1. část“ ve výši 400.000,- Kč.
• uzavření, obsah a znění Smlouvy o poskytnutí
dotace v Programu památkové péče v Olomouckém kraji 2019 mezi Olomouckým krajem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ: 60609460,
zastoupený Ing. Petrem Vránou, náměstkem
hejtmana, jako poskytovatelem dotace a Obcí
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ: 00303348, zastoupená Ivetou Fojtíkovou,
starostkou obce, jako příjemcem dotace. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši
400.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na
akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů
v Sobotíně II. etapa – 1. část“. Finanční prostředky z vlastních zdrojů budou hrazeny z § 3322.
• rozpočtové opatření č. 11/2019 ve výdajové části
rozpočtu ve výši 440.000,- Kč.
§ 3639 kom. služby a úz. rozvoj pol. 5171
opravy a udržování 	        - 440.000,- Kč
§ 3322 Zachování a obnova kult. pam. p o l .
5171 – opravy a udrž.	       + 440.000,- Kč

Výtah usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín konaného dne 17. 6. 2019
od 17:00 hodin
Přijato:
• Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Připomínky k zápisu
5. Zpráva finančního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 10/2019
7. Smlouva o poskytnutí dotace Olomoucký kraj
– „Stavební úpravy ve 3. NP ZŠ Sobotín, Sobotín č.p. 55“
8. Smlouva o poskytnutí dotace Olomoucký
kraj – „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů
II. etapa 1. část“
9. Prodej obecních nemovitostí
10. Směna pozemků obec – Státní pozemkový
úřad
11. Kanalizace – II. etapa splaškové kanalizace
(Rudoltice)
12. Plán rozvoje obce Sobotín 2019–2022
13. Organizační
a) Zmocnění starostky
b) Informace starostky
14. Diskuze
15. Závěr
• rozpočtové opatření č. 10/2019 ve výši
61.200,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 61.200,- Kč.
• přijetí dotace z dotačního programu Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019, dotační
titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Stavební úpravy ve 3 NP. ZŠ
Sobotín, Sobotín čp. 55“ ve výši 136.786,- Kč.
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uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na akci: „Rekonstrukce Mauzolea rodiny
Kleinů v Sobotíně - II. etapa – 1. část“.
Předmětem dodatku je navýšení ceny
díla o částku 359.238,03 Kč bez DPH, tj.
434.678,02 Kč vč. DPH z důvodu vzniklých více a méně prací. Hrazeno bude
z rozpočtu obce Sobotín 2019 § 3322,
pol. 5171.
prodej pozemku p.č. 1574/1 – ostatní
plocha o výměře 135 m2 v k. ú. Sobotín,
který vznikl rozdělením pozemku p.č.
1574 – ostatní plocha o celkové výměře 346 m2 na základě GP č. 556-93/2018
z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54,
788 16, IČO: 00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou do vlastnictví
manželů J. P. a R. P., oba bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou za cenu
7,- Kč/m2 + 2.185,- Kč - poměrná část za
geometrický plán + 1.000,- správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí,
celkem 4.130,- Kč.
prodej pozemku p.č. 1574/3 – ostatní
plocha o výměře 77 m2 v k.ú. Sobotín,
který vznikl rozdělením pozemku p.č.
1574 – ostatní plocha o celkové výměře
346 m2 na základě GP č. 556-93/2018
z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54,
788 16, IČO: 00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou do vlastnictví paní E. S., bytem Sobotín, 788 16
Petrov nad Desnou za cenu 7,- Kč/m2 +
1.246,- Kč - poměrná část za geometrický plán + 1.000,- správní poplatek za
vklad do katastru nemovitostí, celkem
2.785,- Kč.
prodej pozemku p.č. 1574/4 – ostatní
plocha o výměře 84 m2 v k.ú. Sobotín,
který vznikl rozdělením pozemku p.č.
1574 – ostatní plocha o celkové výměře
346 m2 na základě GP č. 556-93/2018
z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín
54, 788 16, IČO: 00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou
do vlastnictví manželů A. V. a J. V.,
oba bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad
Desnou za cenu 7,- Kč/m2 + 4.964,- Kč
- poměrná část za geometrický plán
+ 1.000,- poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, celkem 6.552,- Kč.

prodej pozemku p.č. 1574/5 – ostatní
plocha o výměře 50 m2 v k.ú. Sobotín,
který vznikl rozdělením pozemku p.č.
1574 – ostatní plocha o celkové výměře 346 m2 na základě GP č. 556-93/2018
z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54, 788
16, IČO: 00303348, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou do vlastnictví pana J. V.,
bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad Desnou
za cenu 7,- Kč/m2 + 2.955,- Kč - poměrná
část za geometrický plán + 1.000,- poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí, celkem 4.305,- Kč.
• zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 1851 – trvalý travní porost v k.ú.
Sobotín o výměře cca 2782 m2 (výměra bude upřesněna dle GP)z vlastnictví
Obce Sobotín za pozemek p.č. 1719 –
trvalý travní porost o výměře 2 140 m2
z vlastnictví Státního pozemkového úřadu.
• Plán rozvoje obce Sobotín na roky 2019
– 2022
• zmocňuje v souladu s § 102 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
starostku obce Sobotín k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 2 000 000,- Kč
v příjmové a výdajové části rozpočtu
v měsících červen, červenec a srpen 2019.
Jedná se o přidělení financí z dotačních
titulů z Krajského úřadu Olomouckého
kraje (Mauzoleum, ZŠ Sobotín), Ministerstvo kultury ČR (Mauzoleum) a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (parkoviště). Rozpočtová opatření do výše 2 000
000,- Kč může starostka obce samostatně
provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací) z jiných rozpočtů – Krajský úřad
Olomouckého kraje (Mauzoleum, ZŠ
Sobotín), Ministerstvo kultury ČR
(Mauzoleum) a Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR (parkoviště).
Vzato na vědomí
• Zápis ze 7. zasedání ZO Sobotín.
• Informace týkající se II. etapy splaškové kanalizace (Rudoltice);
• Informace starostky.
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Výtah usnesení
z 9. zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín konaného dne 29. 7. 2019
od 17:00 hodin
Přijato:
• Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Připomínky k zápisu
5. Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního
výboru
6. Rozpočtové opatření č. 13/2019
7. Rozpočtové opatření č. 14/2019
8. „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“
9. Organizační
a) Odměny členům výborů a komisí – 2. čtvrtletí 2019
b) Rozpočtové opatření č. 9/2019 a č. 12/2019
c) Informace starostky
10. Diskuze
11. Závěr
• prodloužení termínu u Usnesení č. 4/5 z 28.
1. 2019. Nově bude termín do 31. 10. 2019.
• rozpočtové opatření č. 13/2019 ve výši
3.500,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 3.500,- Kč.
• rozpočtové opatření č. 14/2019 ve výdajové
části rozpočtu ve výši 1.300.000,- Kč.
§ 1032 podpora ostatních produkčních činností
– lesní hospodářství 	           1 300 000,- Kč
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj –
rezerva 			      - 1 060 000,- Kč
§ 3632 pohřebnictví 	         - 240 000,- Kč
• ukončení diskuze k projednávanému bodu
programu.
• podání žádosti o dotaci na stavbu „Sobotín
- rozšíření gravitační kanalizace - II. etapa“
u Olomouckého kraje z dotační titul č. 1. Program fond pro podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2019. Současně
Zastupitelstvo obce Sobotín prohlašuje, že
majetek pořízený z dotace zůstane po dobu
minimálně 10 let v majetku obce a nebude
převeden na jiného vlastníka.,
• financování stavby „Sobotín – rozšíření
gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“,

kdy smluvní cena 6 957 499,79 Kč včetně
DPH bude hrazena:
– 	 z dotace Olomouckého kraje – v případě
přiznání dotace, max. výše 3 000 000,Kč
– 	 z obecního rozpočtu, pro rok 2019 v rozpočtu k dispozici ještě 1 000 000,-- Kč
– 	 zbytek z komerčního úvěru, jehož výše
a podmínky budou schváleny po rozhodnutí o dotaci
• vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši
12 950,- Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatní platy.
Vzato na vědomí:
• Zápis z 8. zasedání ZO Sobotín;
• Informace týkající důvodové zprávy č. 9/7;
• Rozpočtové opatření č. 9/2019;
• Rozpočtové opatření č. 12/2019
• Informace starostky.

Termíny Zastupitelstva obce Sobotín
na 2. pololetí 2019
9. září 2019, 21. října 2019, 9. prosince 2019
Zasedací místnost OÚ Sobotín.
Zahájení v 17 hodin.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Vítání občánků
Dne 3. října 2019 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. Pozvánky
budou rodičům rozeslány.

Připravte se na povinné čipování psů
od roku 2020
Dovolujeme si upozornit všechny vlastníky
psů, že od 1. 1. 2020 nastává povinnost majitelů
pejsků nechat každého psa označit elektronickým
čipem.
Svého psa můžete nechat čipovat již nyní. Jednoduše přivedete svého psa k veterináři, ten mu
vpraví mikročip pod kůži na krk za levé ucho pomocí speciálního jednorázového aplikátoru a váš
pes je načipován. Pečlivý veterinář poznačí číslo
mikročipu nejen do průkazu zvířete, ale i do své
evidence psích pacientů. Dále je potřeba čip za–5–

registrovat v Národním registru majitelů zvířat
(www.narodniregistr.cz/o-nas.php). Pokud to neuděláte, nebude možné vašeho psa spojit s vašim
jménem nebo telefonním číslem.
Jak získat zápis v registru:
Vyzvedněte si formulář + kopie, vše pečlivě
vyplňte, vlepte do každého jednu z nálepek
s čárkovým kódem čipu a přidejte váš kontaktní telefon a e-mail. První kopii doručte
na místní úřad, kde máte svého psa přihlášeného a platíte za něj poplatky. Druhou kopii
poštou, nebo naskenovanou přes elektronickou
poštu, odešlete do Národního registru majitelů zvířat. Třetí kopie je vaše. Až nyní plní
mikročip vašeho psa funkci prostředku k vyhledání a nalezení zaběhnutého psa. Mikročip
sám o sobě nemá vloženu žádnou informaci
vyjma unikátního čísla. Proto až při srovnání
s databází poskytne všechny potřebné informace veterinářům, nebo bezpečnostním složkám,
jak vás jako majitele ztraceného psa vyhledat
a zkontaktovat.
Výhody čipování:
• zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho
vlastnictví
• lepší průkaznost identity psa
• snadnější monitoring chovu psů
• lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat
• umožnění kontroly psů při prodeji
• usnadnění situace kontrolních orgánů při
potírání množíren
• snadnější vycestování se psem do zahraničí
(ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)
Cena za čipování:
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje mezi
120 až 450 Kč a závisí na typu čipu. Co se jeho
aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují
300-550 Kč. Životnost čipů se odhaduje na
25 let.
Sankce za nedodržení:
Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat
v rozmezí od 20 do 100 tisíc Kč v závislosti na
druhu provinění.
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Termíny svozu odpadu II. pololetí
– velkoobjemový, nebezpečný,
bioodpad
Velkoobjemový odpad II. pol. 2019
OD - DO
4.10. - 6.10.
1. pod lyžařským vlekem Klepáčov
2. u nemovitosti paní Vaňatkové,    
7.10. - 9.10.
Rudoltice č.p.102
11.10. - 13.10.
3. u bytovkyč.p.133 v Rudolticích
4. na křižovatce pod „Bílým do14.10. - 16.10.
mem“
17.10. - 20.10.

5. u požární zbrojnice

21.10. - 23.10.
6. parkoviště u kostela
25.10. - 28.10.
7. u základní školy Sobotín
8. u nemovitosti č.p. 279 cesta u Vlhů 29.10. - 31.10.
1.11. - 3.11.
9. křižovatka u okálů
Svoz nebezpečného odpadu
7.9. 2019
Rudoltice:
u nemovitosti č.p.102 (paní Vaňatkové) 8:00 - 8:15
8:20 - 8:35
u nemovitosti č.p.133 (u bytovky)
Sobotín:
8:40 - 8:55
na křižovatce pod „Bílým domem“
9:00 - 9:15
parkoviště u kostela
9:20 - 9:35
u požární zbrojnice
9:40 - 9:55
křižovatka u okálů
10:00 - 10:15
u základní školy
Případné změny svozů budou upřesněny

Svoz bioodpadu 2019 (velké
kontejnery – modré)
Místo
přistavení
Cesta u Vlhů
Před hotelem
Dolte
U panelového
domu Sobotín
220
U hřiště TJ Sokol
U okálu-tel.budka + u p.Karoly
U hasičské
zbrojnice + u p.
Šmotka

Září
Pondělí
Úterý

Říjen Listopad

2 a 16
14 a 28
a 30
1 a 15
3 a 17
a 29

11 a 25
12 a 26

4 a 18

2 a 16
a 30

13 a 27

Čtvrtek 5 a 19

3 a 17
a 31

14 a 28

Středa

Pátek

6 a 20 4 a 18

1 a 15

Pondělí 9 a 23 7 a 21

4 a 18

10
a 24

U Bejka

Úterý

8 a 22

5 a 19

Pod Bílým domem

Středa 11 a 25 9 a 23

6 a 20

Rudoltice 133

Čtvrtek

U Hlošků

Pátek

12
a 26
13
a 27

10 a 24

7 a 21

11 a 25

8 a 22

Úprava zeleně

Odpoledne bez mobilu…

Žádáme majitele pozemků, aby udržovali zeleň na
jejich pozemku v takovém stavu, aby nezasahovala
do dopravního značení na komunikacích nebo
nepřesahovala na cizí pozemek. Děkujeme.

Sobota 21. září 2019, 14:00 až 17:00 hod.
Na dvoře, při nevlídném počasí v budovách
Muzea silnic ve Vikýřovicích.
V tradici konání této akce bude poprvé jedním
z partnerů pěší rota Krajského vojenského velitelství Olomouc, aktivní záloha Armády ČR.
Program obsahuje různé položky.
Část z nich vyplývá z programu Příprava občanů
k obraně státu.
Návštěvníci se mohou stát aktéry ukázek, nácviků
a zkoušek.
Např.:
• Zdravotnická první pomoc
• Střelba
• Radiostanice
• Vojenská technika, vojenský materiál

Kontejnery na sklo
Informujeme občany, že u paneláků jsou umístěné nové kontejnery na sklo. V souvislosti s tím
upozorňujeme, že je nutno třídit sklo u všech kontejnerů. Tím, že se snažíme třídit odpad, bychom
měli i dbát na čistotu v obci, zejména kolem cest
v okolí školy a obchodů.

Likvidace pneumatik
Pneumatiky je nutno likvidovat při koupi nových
u prodejce zpětným odběrem vzhledem k 100 %
navýšení likvidace u firmy SUEZ Rapotín.

Vkládání odpadu do kontejneru
na PAPÍR
Papír je nutno vkládat do modrých kontejnerů po
rozložení krabic (možno sešlápnout). Nerozložené
krabice zbytečně zabírají místo v kontejneru a vyváží se zpola prázdný kontejner.
Nezapalujte kontejnery ani zastávky autobusu,
prosím!

Sáčky na psí exkrementy

Připomínáme majitelům pejsků, že plastové sáčky
na psí exkrementy jsou k vyzvednutí na Obecním
úřadě Sobotín, v kanceláři podatelny.

Tašky na třídění odpadu zdarma
Připomínáme občanům, že tašky na tříděný odpad
(papír, sklo, plast) jsou stále zdarma k vyzvednutí
na Obecním úřadě Sobotín v kanceláři podatelny.

Při Hře přípravy občanů k obraně státu si lze
mimo jiné připomenout doporučení ke schopnosti
zvládnut tři dny pobytu doma bez spojení, www,
elektriky či vodovodu, bez vnější pomoci.
V muzeum silnic je možné také shlédnout kteroukoliv z expozic muzea.
Zvou členové Československé obce legionářské
ze Šumperka a okolí.

KRMELEC NA DPS
Děkujeme všem, kteří se podíleli na opravě krmelce a jeho náplni novým senem.
Je to záslužný čin, který alespoň trochu pomůže
lesní zvěři přežít zimní období.
Odměnou bude pohled na pravidelnou návštěvu,
hlavně srnčí zvěře, jak jim chutná.
Za všechnu lesní zvěř – Kolouch

Další informace
•
•
•

V případě výpadku elektřiny můžete volat
na telefon společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. - 800 850 860
V případě poruchy zámků se můžete obrátit
přímo na pana Kopečného číslo telefonu 602 859 436
V případě potřeby řešení vysoušení zdiva
můžete volat na 604 672 934 (zapůjčení
vysoušečů).
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7. 28. 7. 2019 – Technická pomoc – spadený
strom na osobní automobil u ZŠ Sobotín
8. 28. 7. 2019 – Technická pomoc - strom přes
jeden jízdní pruh před chatou Ztracenka
9. 12. 8. 2019 – Technická pomoc - likvidace sršního hnízda chata Ztracenka
10. 18. 8. 2019 – Požár - velkoobjemový směsný
kontejner na obecních chatkách

Zahrádkáři informují

Setkání zahrádkářů v Rudolticích

Velká cena Sobotín – Memoriál
Zdeňka Měrky

Posezení zahrádkářů ze Sobotína

Podle zavedené tradice se uskutečnilo dne
10. července 2019 od 15,00 hodin setkání zahrádkářů v Rudolticích na rybníku u pana Juříka. Ani
nepříznivé počasí nás neodradilo od našeho cíle –
opět se vidět a popovídat si. Nálada byla výborná,
diskuse bohatá. Na konci prázdnin nás ještě čeká
společný zájezd do Valtic, na který se všichni moc
těšíme.
Božena Pavelková, předsedkyně

SDH Sobotín
Výjezdy JSDH Sobotín:
1. 26. 6. 2019 – Požár - kontejner na papír u prodejny COOP
2. 10. 7. 2019 – Požár - opuštěné požářiště
uprostřed pole (Čápák)
3. 10. 7. 2019 – Technická pomoc - likvidace
sršního hnízda za Motorestem Skřítek vedle
kontejneru
4. 26. 7. 2019 – Technická pomoc - vosí hnízdo
na rodinném domě
5. 28. 7. 2019 – Technická pomoc - strom přes
cestu směrem na Hraběšice
6. 28. 7. 2019 – Technická pomoc - odstranění
větví a bahna ze silnice v obci

Požár velkoobjemový směsný kontejner na obecních chatkách v Rudolticích

Nástup soutěžních družstev

Neděle 4. srpna 2019 patřila v kalendáři Velkých cen Holba Cupu 2019 Sobotínu. Už od
brzkého rána probíhaly na našem areálu u hasičské zbrojnice, kde se uskutečnil třetí ročník memoriálu Zdeňka Měrky, četné přípravy, abychom
pro všechna družstva i návštěvníky zajistili co nejlepší podmínky. Naši neobvyklou a pro proudaře
nelehkou trať přijelo pokořit 24 družstev mužů,
8 družstev žen a 13 družstev veteránů.
V kategorii mužů se krátce po startu soutěže ujalo
vedení družstvo Hrabišína, když svůj pokus dokončilo v čase 15,12 a nechalo všechny ostatní
týmy za sebou. Na druhém místě skončilo družstvo Ráječku (15,31) a na stupně vítězů se probojovaly ještě Janovice (16,33). Naše družstvo mužů
nastoupilo na startovní čáru až po polední pauze.
Bohužel se nám nepodařilo štěstěnu naklonit ani
na domácí dráze, kde nás zradilo počasí v podobě
velké dešťové přeháňky. Běželi jsme tedy s mokrými a tím pádem mnohem těžšími hadicemi,
a navíc měl savičář velký problém se sešroubením
savic. Časomíra se zastavila až v čase 19,34 (LP:
18,95), což nám stačilo na patnácté místo, za které
jsme si připsali dalších deset bodů do celkového
pořadí Holba Cupu.
Současně s kategorií mužů probíhala i kategorie
žen. Zde slavilo největší úspěch družstvo Dolní
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Libiny, které dosáhlo času 20,11 a obhájilo tak
loňské prvenství. Za ně se postupně zařadily ženy
z Maršíkova (20,43) a Lesnice (21,10).

kyn císaře Josefa II. s postupným rušením klášterů.
Toto opatření se především dotklo žebravých
a rozjímavých řádů, které nevykonávaly školní
výuku a humanitární činnost. Mezi zrušené
kláštery patřil i velehradský cisterciácký klášter,

Lákavé ceny jsou připraveny

Závěr soutěžního dne patřil již tradičně veteránům, kdy naše družstvo celou kategorii odstartovalo. Pro první místo si doběhlo družstvo Sudkova (20,16), stříbro patřilo Hrabové (20,36) a bronz
si odvezli veteráni z Hrabišína (20,85). Domácí
skončili na pátém místě s časem 21,46 (PP: 21,06)
a připsali si dalších šest bodů do celkového pořadí
Holba Cupu.
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 zajistit věcné ceny pro nejlepší zúčastněná družstva.

Družstvo mužů: Horní řada zleva: Stehlík Jakub, Polášek Radek, Fojtík
Jiří, Krč Ondřej
Dolní řada zleva: Talpa Jakub, Fojtík Martin, Dubový Radek

historie želeZáren

Eisenbachova zbrojovka v Sobotíně
Dne 12. ledna 1782 (někdy se uvádí listopad
1781) bylo v rakouské monarchii započato na po-

Velehradská bazilika s přilehlými budovami cisterciáckého kláštera.
Vydáno v roce 1960

který vlastnil od roku 1770 (někdy se uvádí rok
1772) panství Vízmberk (Loučná nad Desnou).
Na zdejším zámku měli velehradští cisterciáci svoji residenci a odtud řídili celé panství.
Ze jmění 49 zrušených moravských klášterů byl
vytvořen náboženský fond, z něhož se financovalo na 300 nově vzniklých farností na Moravě
(např. farnost Vízmberk). Faráři dostali od státu
nové funkce jako zveřejňování úředních nařízení a vyhlášek, vedení matrik, dohled na zdravotní stav farníků atd. Farářům byl hrazen plat
ze státní pokladny a bylo zrušeno odvádění desátků, někde se však udrželo až do 19. století.
Rušení klášterů se neobešlo bez ničení kulturních hodnot. Klášterní budovy byly změněny
na kasárnu, nemocnice či sloužily státním orgánům nebo pro potřeby manufaktur a továren.
Samotný velehradský klášter byl zrušen 27. září
1784. Kromě kostela, který byl přeměněn na farní
kostel, získala objekt kláštera rakouská armáda
a od roku 1805 zde působila vojenská nemocnice.
Vízmberské panství (jako součást majetku kláštera) bylo přiděleno náboženskému fondu a podřízeno ředitelství státních statků v Brně. Panství
mělo na svém území mimo dolů a železáren čtyři
vrchnostenské poplužní dvory. Jednalo se o dvůr
v Maršíkově, Petrovicích, Rejhoticích (dvůr
u zámku Vízmberk) a v Sobotíně.
V případě sobotínského dvora se jednalo
o komplex hospodářských a správních
budov (údajně už v roce 1600 zde měl stát
pivovar) a k nim příslušných hospodářských
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Zöptau (Sobotín). Železárny, kancelář č.p.128, škola, dole Starý hotel

pozemků, které sloužily potřebám vrchnosti.
Naproti tomu státní správa už nepotřebovala hospodařit ve vlastní režii, proto také půdu těchto dvorů rozdělila mezi své poddané a ti jí odváděli stálý plat. Navíc státní správa na Vízmberku zrušila
8. září 1786 robotu, která byla nahrazena stálým
platem svých poddaných. Jenom několik sedláků
z Maršíkova a Rejhotic místo platu robotovalo dle
starého řádu. Na hospodářských pozemcích sobotínského dvora byla založena v roce 1786 nová
osada Štětínov. Jméno obdržela po tehdejším inspektoru státních statků Joachimu Stettenhofenovi
(1742-1813).
Nová, ale státní, vrchnost (1784-1833) měla největší starost právě se zdejšími železárnami. Po několika neúspěšných pokusech tyto železárny pronajmout (o nájem se ucházeli sousední Harachové
z Janovic či hrabě z Vrbna) byl jmenován (1789)

správcem zdejších
hamrů
Franz Czizek.
V době jeho působení se provoz
hutí a výroba
železa zlepšila.
Byla přestavěna pražicí pec
za Rudolticemi,
zdokonaleno pálení dříví v milířích a zvýšila
se i těžba železné rudy v dolech
u
Vernířovic.
Kolem
roku
1800 byly na vízmberském panství v provozu dvě
vysoké pece v Sobotíně a Rejhoticích. Ta byla
nově postavena v roce 1775 velehradským klášterem (pod vízmberským zámkem) a u ní se nacházela kujná výheň, pila a velké úložiště dřeva, kde
se dalo skladovat až 600 sáhů dřeva (1 sáh dřeva – hranice dřeva vysoká a široká 1,89 m, délka
polen však kolísala přibližně mezi 60 – 100 cm).
V té době spotřebovala hamerní správa 4000 sáhů
dřeva ročně. Dřevo bylo dopravováno jak povozy,
tak především plavením po řekách Desné a Mertě. U skládek dřeva byly milíře, kde bylo páleno
dřevěné uhlí určené především pro chod vysokých
pecí. V té době bylo v Rejhotické peci vytaveno
ročně až 2 692 ctr železa (ctr – 1 centýř – 61,6 kg).
Před rokem 1790 odprodala vrchnost starou nefunkční vysokou pec v horních Rejhoticích Antonu Bergerovi. Ten si zde vybudoval drátovnu

Wiesenberg (Loučná nad Desnou). Zámek a železárny, Rejhotice
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Strojírna a drátovna v Petersdorfu (Petrově nad Desnou), později mostárna

a cánhamr. V drátovně se vyráběl drát protahováním kujného železa hutnickými kleštěmi přes kovové desky s otvory. Drátovna měla tehdy osm
kleští. V cánhamru se ze železných tyčí vykovávaly slabší pruty – cány, ze kterých se dále vyrábělo různé hřebíkářské zboží.
Dalším soukromým podnikem byla Grimmova drátovna. Již v roce 1776 odkoupil od velehradského kláštera v Sobotíně starý hamr
Kaspar Johann Grimm za 1250 zlatých. Na jeho
místě vybudoval drátovnu (6 kleští), kovářskou
výheň, dýmačku a dvě pece na pražení rudy.
V Sobotíně zůstala v majetku státní správy
vysoká pec a hamr a v Petrovicích hamr
s kujnou pecí. (Frischfever mit Hammer).
Státní správě se podařilo sobotínské železárny
propachtovat až v roce 1811. Pronájem
výhodně získal Andreas Eisenbach z Podgorce
v Haliči. Ten chtěl využít konjunktury
v době napoleonských válek a v pronajatých
sobotínských železárnách vyráběl zbraně. Mělo
se jednat o výrobu pušek předovek. V nedalekém
slezském Vrbně pod Pradědem byla v létech
1811 – 1843 v provozu údajně největší zbrojovka
rakouské monarchie.
Andreas Eisenbach byl původně zaměstnán
jako vrchní zámečnický mistr u c. k. vojenského skladu v Podgorce. Přípisem ze dne
6. dubna 1811 mu bylo dvorní radou na jeho
žádost povoleno přesídlit na panství Vízmberk
na Moravě, aby si zde mohl zřídit továrnu na kovové zboží. Současně bylo sjednáno s c. k. min.
dvorní bankou (die Bancal-Administrationen
in Galizen udn Mähren) na základě dekretu

ze dne 23. dubna 1811, aby
A. Eisenbachovi nebylo jako
osídlenci činěno překážek.
Výnosem ze dne 17. května 1811 obdržel Eisenbach
vzhledem
ke
zvláštním
zásluhám povolení c. k.
dvorního presidia vybudovat
nové provozovny a přičlenit
je ke stávajícím hamrům
v Sobotíně. V tomto povolení
(dekretu) mu bylo určeno
stavební místo, kde si může
postavit svoji továrnu. Dále
měl od vrchnosti dostávat
palivové dřevo a dřevěné uhlí
z vrchnostenských polesí
a to v běžných cenách bez navýšení. Nadto mu
bylo dáno ujištění, že v případě zvláštního druhu železa pro své podnikání mu ho vízmberská
vrchnost zajistí, pokud to bude v jejích silách.
Na základě tohoto povolení dostal Eisenbach ještě v témže roce na svou žádost od c.
k. dvorního presidia souhlas k tomu, aby jemu
v roce 1806 udělené privilegované oprávnění
pro jeho továrnu na kovové výrobky v Podgorze u Krakova v Haliči mohl převést na Moravu. Dne 19. listopadu 1811 se na vízmberském
zámku konala porada za přítomnosti zástupce
krajského úřadu v Olomouci, kde oznámil
Eisenbach státní vrchnosti svůj podnikatelský
záměr. Jeho provozovny se měly skládat z huti
pro výrobu oceli a rafinací, cánovny (tyčové
a pásové železo), kující (kujné výhně), příruční dílny, brusírny a leštírny kovů. Dále pro sebe
požadoval byt a téměř 2 ha zemědělské půdy.
Presidium dvorní komory potvrdilo dekretem
z 8. 4. 1813 přenechat Eisenbachovi potřebné budovy včetně pozemků za sjednanou cenu
s desetiprocentním příplatkem nad stanovenou
odhadní cenu. Přeložení továrny z Haliče se ale
velmi protahovalo. Dokonce samotný rakouský
císař Franz I. se velmi zajímal o přestěhování Eisenbacha do Sobotína, a od svých podřízených
se nechával o tomto podniku důkladně informovat.
Na začátku ledna 1815 se tedy uskutečnila
smlouva mezi správou státního majetku a Eisenbachem, která byla přijata moravskoslezským
presidiem dne 26. 1. 1815. V šestém odstavci
této smlouvy si vrchnost vymiňuje, že bez jejího
předběžného povolení nesmí Eisenbach své
závody v Sobotíně rozšiřovat. Dále si Eisenbach
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v odstavci č. 12 vyžádal povolení k objednání
zvláštních druhů železa z jiného závodu,
pokud by je nebyly schopny dodat vízmberské
železárny (rejhotický hamr pod zámkem).Na
základě těchto projednaných formalit začala
v roce 1815 zbrojovka naplno vyrábět a měla
tehdy zaměstnávat 18 osob. Už 29. června
1814 koupil Eisenbach od vízmberské vrchnosti
bývalé obydlí lesmistra v areálu sobotínského
dvora č.p. 53 v obci Štětínov za 3 891 zlatých.
Eisenbachova privilegovaná továrna vyráběla
ocel a kovové zboží podle téhož guberniálního
(moravskoslezského) výnosu z roku 1802,
na jehož podkladě produkoval v Jihlavě ocel
Angličan Flusser. V roce 1815 byly na vízmbersku v provozu 2 vysoké pece, 3 kujné výhně
a ruda se dobývala ze dvou dolů. Obdobná situace byla i na sousedním janovickém panství, kde
byly v provozu 2 vysoké pece, 4 kujné výhně
a 2 nářaďové hamry. O rok později (1816) je
v Sobotíně uvedena do provozu 1 vysoká pec,
2 kujírny (kujné pece), drátovna, přádelna, bělidlo příze a plátna a Eisenbachova továrna.
Dá se předpokládat, že se zde ročně vyrobilo
až 1200 kusů pušek a dalšího zbrojního maPamětní deska Andrease Eisenbacha byla zhotovena v železárnách Soteriálu, tj. šavlí a bodáků. V roce 1819 ale
botín, která vydržela na zdi kostela do června 2005, která byla ukradena.
zbrojovka zcela vyhořela. Tato zkáza však EiFotografie pochází z roku 1990.
senbacha nezlomila a na místě vyhořelého závoGrimm, který si na Eisenbacha stěžoval
du postavil zakrátko nový moderní železářský
u vízmberského vrchnostenského úřadu a také
podnik. V něm zřídil drátovnu (tažírnu drátu)
u pobočky horního soudu s požadavkem, aby
na 4 hrubé a 4 jemné průvleky. Nově postavil jedEisenbach své nové provozovny zastavil.
nu kující výheň a žíhárnu (tavící pec) pro výroVrchní úřad ve Vízmberku se odvolal na dekret
bu železa, které zpracovával ve vlastním závodě.
z 3. 8. 1792, podle kterého každá výroba, jež
V tažírně drátu vyráběl všechny druhy drátu
spotřebuje více dřevěného uhlí, jako např. kujná
jak železného, tak měděného, stříbrného i zlatého. Tak se dostává Eisenbach
do soutěže s vízmberskými
železárnami patřícími státu
(stály pod zámkem, ale na katastru Rejhotic). Především
však se sousední drátovnou patřící Klaře a Johannu Kasparu
Grimmovým
v
Sobotíně
a s železárnami v Rejhoticích
patřícími dědicům po Antonu
Bergerovi. Rozšířením svého
závodu se Eisenbach dostal
do sporu s vízmberskou státní
vrchností. Ta mu vytýkala,
že rozšířením závodu porušil
původně sjednanou smlouvu.
Nejvíc byl ale rozezlen železárny v Reutenhau (Rejhoticích)
– 12 –

pec a tavírna rudy (kujírna a žíhárna),
se bez příslušného předchozího povolení
hamerního úřadu zastavuje. Eisenbach se proti
zastavení uvedených částí svého závodu odvolal
ke krajskému úřadu v Olomouci. Ten ho odkázal
na civilněprávní cestu. Zemský úřad návrhu
na zastavení sporných provozoven nevyhověl
a výnosem ze dne 19.1.1828 dovolil výslovně
oba podniky opět uvést do provozu. Tak bylo
Eisenbachovi prostřednictvím dvorního dekretu ze dne 23.4.1831 uděleno dodatečné povolení k chodu nově vybudovaných provozoven.
V témže roce zde bylo vytaveno 5 392 centýřů
surového železa a 228 ctr šedé litiny. Jeho závod
se jmenoval c. k. Stahl und Metallwarenfabrik
des Andreas Eisenbach. Jeho podnik se skládal
z ocelářské hutě a rafinerie, brusírny a leštírny
kovů, zámečnické dílny, slévárny, hřebíkárny
a mědikovecké dílny. Vyráběly se zde hlavně
zbraně a vojenské armatury.
Eisenbach patřil v té době k nejvýznamnějším osobnostem Sobotína. Narodil se 4. února
1770 a zemřel 11.ledna 1834 v č.p. 122. Andreas Eisenbach byl záhy pohřben na severní
straně sobotínského kostela sv. Vavřince. Eisenbachův syn Kaspar, jako dědic, továrnu zrušil
a 31. března 1834 budovy továrny včetně pozemků prodal hraběti Mitrowskému za 16 000 zlatých. V železárenském podnikání Kaspar Eisenbach pokračoval ve Vrbně pod Pradědem (1841)
a později (1859) v Kylešovicích u Opavy. Státní
správu vystřídal jako nový majitel panství hrabě Mitrowský, který koupil vízmberské panství
13. března 1833 za 216 050 zlatých. Mimo Eisenbachovu továrnu získali Grimmovu drátovnu
v Sobotíně. V Rejhoticích získal úřední listinou
ze dne 11. dubna 1836 od Franze Bergera drátovnu č.p. 76. Ještě předtím (6. srpna 1835) koupil
hrabě Mitrowský v Rejhoticích za 1000 zlatých
starý mlýn č.p. 97 a přebudoval ji na železárnu.
Tím se hrabě Mitrowský stal majitelem všech
železáren na Vízmbersku.
Pravděpodobně si po roce 1834 nechal v místech
Eisenbachovy továrny na kovové zboží vybudovat zámeček. Nebyli to Kleinové, ale Mitrowský!
V Sobotíně byla v té době budova ředitelství železáren. Ve vesnici byly také 3 mlýny, krupárna
a proslulý hostinec U hnědého jelena.
(Zpracoval: Stanislav Hošek, kterému patří naše
poděkování. Jeho materiály nám tak pomohly
doplnit bílá místa o sobotínských železárnách).
Miroslav Mikuláštík (fota – osobní archiv)

FARNOST SOBOTÍN
MILÉ DÁMY, CHCETE SE POBAVIT?
Aneb JAK JSEM PRACOVALA
V NEDĚLI
Možná leckteří víte, že se starám o ubytování na
faře vSobotíně. Nyní běží hlavní sezóna, farní tábory si podávají kliku a já nestíhám ani vyprášit
kryty matrací, aby mne dav valících se dětí někde
nepřimáčkl.
ALE! ŠANCE PRO MNE. Jeden tábor uprostřed
prázdnin odjel v sobotu odpoledne a následující
nastupuje až v neděli po obědě. Prošla jsem pokoje a chrániče matrací umolousané. Co s tím? To
nemohu takto následujícímu táboru ponechat! JE
HORKO, VŠE SCHNE POD RUKAMA, VYPERU TO! Ale v sobotu to nestihnu!? Je to minimálně 5 praček. Rychle se rozhoduji: budu prát i v neděli. Určitě to venku uschne a já přece zas tak moc
pracovat nebudu, že jo, dámy.
Vykulí se nedělní ráno a já hned běžím do koupelny a dávám prát. Za hodinu běžím ven, věším vyprané a dávám prát další várku. Přede mší dávám
prát poslední a po ní věším. Slunce už pálí podle
předpokladu, první várky polosuché, jsem přesvědčena: VYJDE TO! Za dvě hodiny vítám předvoj tábora a domlouvám se, že do večera určitě
šňůry potřebovat nebudou. Horko sálá ze střechy,
z dlažby, vše je na dobré cestě. Později odjíždím
do Šumperka do nemocnice, a když se vracím, vítá
mě před Velkými Losinami mírný déšť. V Sobotíně téměř neprší, říkám si „dobrý“ - suší se dál. Pak
s mužem zasedáme k filmu. Pochvíli přichází od
jihu přívalový déšť a šlahá v téměř vodorovném
směru přímo na chrániče. Já jsem v klidu, nedochází mi to.
Najednou muž vyskakuje a volá GAJGR! Letí
dolů a já jdu k oknu. Vyhlédnu na dvůr a nevěřím
svým očím. Tři chrániče se válí v pilinách (muž
po chvílích řeže dřevo) a ostatní vlají na šňůrách
ušpiněná tím, co přinesl vítr a déšť. Zápraží zalité
vodou, muž běhá okolo odtoku vody a já sbírám
po dvoře chrániče.
PS pro dámy:
Myslíte, že jsem měla ty chrániče původně vyprané dobře?Omyl. Prala jsem je po dvou, a i když
mám velký buben v pračce, zůstaly na nich fleky. Takže jsem všechny opětně usušila, očistila od
smetí a pilin a postupně po celý týden znovu prala
a sušila – po jednom a teprve nyní se těším z je-
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jich zářivé bělosti. Do mozku jsem si opětně vryla
3. Boží přikázání: Pomni, abys den sváteční světil.
Vždyť i Pán Bůh sedmý den odpočíval a tento den
ustanovil pro nás. Abychom se zastavili, uvědomili si, proč jsme na světě, jaký zde máme úkol,
prohloubili svůjvztah s Bohem, svými blízkými
a odpočinuli si.
Příspěvek nejen pro dámy, napsala Dana Ponížilová, která děkuje za veškerou pomoc, spolupráci
a modlitby a bude už jen pomáhat

Spolek pro děti a mládež pořádá
7. září

Vavřinecká pouť

a OPĚT spaní na faře

V neděli 4. srpna 2019 jsme
slavili v Sobotíně pouť ke sv.
Vavřinci, jáhnu v počátcích
církve. Celebroval o. Milan Palkovič,
přisluhoval mu
jáhen Antonín
Ponížil. Sváteční
liturgii
doprovodila na
varhany Maruška Hronová
z Olomouce, Květinová výzdoba oltáře
která se se svým
manželem přispěla ke slavnostnímu průběhu mše
svaté. Poprvé po dlouhé době nebylo pohoštění na
faře, ale p. Mošelová napekla výborné koláčky,
které jsme nabídli poutníkům. Poděkování patří
všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o zajištění poutě, ať už to byl úklid, květinová výzdoba,
koláčky a v neposlední řadě p. Mikuláštíkovi za
fotodokumentaci.
Za farnost Dana Ponížilová

Pouťová výzdoba kostela

HRAVÉ ODPOLEDNE NA FAŘE
Na programu soutěže, hry, táborák, opékání
špekáčků
Začátek: sobota 7. 9. ve 14 hod.
Konec: sobota po táboráku, kdo přespí
- neděle po snídani
Kde? na faře v Sobotíně
Co s sebou: dobrou náladu, bojovné srdce a fair
play chování, sportovní oblečení a obuv.
(Kdo přespí - spacák, prostěradlo, přezůvky.)
Novinka: SKÁKACÍ HRAD
Přihlášky na spaní: u D. Ponížilové,
tel. č. 731 626 557.
Možno vhodit do schránky na faře.
Akce se koná za každého počasí.
Malé děti doprovod.

Pouť k sv. Matouši ve Vernířovicích
sobota 21. 9. 2019, mše sv. v 16 hod.
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ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Konverzační soutěž
v anglickém jazyce
Dne 13. června 2019 proběhla v sobotínské škole
konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže
se zúčastnilo 12 žáků z 5. ročníků a 1 žák čtvrtého
ročníku ZŠ a MŠ Údolí Desné.
Soutěž spočívala v poslechové části, porozumění
textu a pohovor na téma My family.
Na vítězných příčkách se umístili žáci ZŠ Rapotín.
1. Patrik Loupanec
2. David Ohnutek
3. František Soural

Účastníci soutěže v anglickém jazyce v Sobotíně
Foto: Mgr. Romana Kukulová

Vítězové opět ze Sobotína

Atletická olympiáda v Rapotíně
V posledním týdnu
školního
roku jsme se
vypravili na
Atletickou
olympiádu,
která se konala v Rapotíně. Žáci
celého prvního stupně
a předškoláci si poměřili síly
ve čtyřech
lehkoatletických dis-

ciplínách - ve skoku dalekém, sprintu, hodu
a vytrvalostním běhu. Sobotínští žáci se dokázali
prosadit téměř ve všech disciplínách. Těm nejlepším blahopřejeme!!!
Umístění našich žákůu
Kategorie předškoláci + 1. tř.:
skok do dálky: hoši: 3. místo Martin Florián
sprint: hoši: 1. místo Jakub Dubský
hod: dívky: 3. místo Juřenová Eliška
Kategorie 2. tř + 3.tř.
skok do dálky: dívky: 	1. místo Trojáková Barbora,
3. místo Jílková Lucie
* hoši: 	3. místo Kovář Štěpán
hod: dívky: 	 3. místo Krobotová Anna
* hoši: 	2. místo Seidler Nicholas
vytrvalost: dívky: 1. místo Kočandrlová Natálie,
2. místo Vaňatková Lucie,
* 3. místo Paterová Pavlína
* hoši: 2. místo Lubina Jan
Kategorie 4. tř. + 5.tř.
skok do dálky: dívky: 2. místo Vlčková Karolína
* hoši: 3. místo Mareš Matyáš
sprint: dívky: 2.místo Bartošová Amálie
* hoši: 1. místo Žigmond Marek
hod: hoši: 1. místo Doležel Petr
vytrvalost: dívky: 1. místo Prečová Kateřina
Šárka Bendová

Zleva – Lucie Vaňatková, Natálie Kočandrlová a Pavlína Paterová

Společnost SITA CZ a. s. tradičně pořádá soutěže
ve sběru papíru pro školy Olomouckého a Moravskoslezského kraje. I my jsme se letos zapojili a to
velmi úspěšně. První svoz sběru proběhl v Sobotíně
od 1. do 5. dubna 2019, druhý od 3. do 7. června.
Naši žáci nasbírali celkem rekordních 11,6 t starého
papíru a tím si zajistili celkové vítězství v kategorii průměrné množství na jednoho žáka.
Poděkování patří všem sběračům,
panu
školníkovi Ivanu
Markovi
a všem, kteří se
zapojili a tak
nám k vítězství
pomohli.
Mgr. Martina Nejlepší sběrači. Zleva – Lucie Šofrová, Lucie
Chlandová Vaňatková a Terezie Karwacká
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Umístění

Nejlepší sběrači

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno
Lucie Vaňatková
Tereza Karwacká
Lucie Šofrová
Daniel Pavelka
Lucie Jílková
Anna Krobotová
Petr Martišek
Jakub Kurek
Tereza Jankowska
Matyáš Zaoral
Antonín Frank
Matyáš Demčák
Veronika Machusová
Vladimír Juřík
Natálie Kočandrlová

Ročník Celkem
kg
2.
1.
5.
3.
2.
2.
3.
3.
4.
2.
2.
4.
4.
2.
3.

818
411
342
310
224
195
190
178
177
158
153
152
150
134
124,5

Sdružení rodičů údolí
Desné informuje
Příměstský tábor
15.–19. července 2019

Taneční tábor vedly Barbora Blablová a Adriana
Gacho. V průběhu celého týdne s dětmi nacvičovaly
dva tanečky na páteční vystoupení pro rodiče. Holky
byly moc šikovné a opravdu rychle se zvládly kroky
naučit.
Kreativní tábor vedly Lenka Píchová a Petra Lakomá, která má bohaté zkušenosti s rukodělnými
pracemi na vzdáleném Bali v Indonésii. Děti si
tak pod jejím vedením mohly namalovat originální dřevěná zvířátka dovezená právě z Bali. Mimo
jiné si během týdne vyrobily také rámeček na fotku, krásnou dřevěnou sovičku a náramek Shamballa z korálků.
Táborový čas jsme trávili uvnitř ale také venku.
Každý den si děti protáhly své nožky na kratších
či delších výletech. Ve středu nás čekal celodenní výlet do sportovního areálu Dolní Morava, kde
jsme navštívili Mamutíkův zábavní dětský svět.
Děti během týdne zažily nejen dostatek zábavy,
radosti a vítězství, ale také pocit prohry či neúspěchu. I takové pocity a zkušenosti patří k životu.
Jsem ráda, že jsem toho mohla být součástí a těším se na další společné akce.
Více fotek najdete na www.srud.cz.
K uspořádání prvního ročníku našich příměstských
táborů nám finančně dopomohli: SUEZ Využití
zdrojů, a.s., Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov
nad Desnou, Sobotín a Rejchartice. Velmi jim za to

Prázdniny jsou téměř u konce a my se ohlížíme za
naší táborovou premiérou. Pro děti jsme si připravili
tři tematické okruhy. Sportovní, taneční a kreativní.
Sportovní tábor vedla dlouholetá cvičenka sportovního aerobiku Aneta Gronychová a hráč juniorského
hokejového extraligového týmu Oceláři Třinec Alexandr Kašpárek. Pro děti si vymysleli velmi pestrý
sportovní program. Kromě klasiky florbal a fotbal
děti hrály vybíjenou, házenou, basketbal, běhaly opičí dráhy, skákaly do písku. V pátek se potom konala
velká sportovní olympiáda o hodnotné ceny.
Výlet do sportovního areálu Dolní Morava

děkujeme. Také děkujeme vedení ZŠ a MŠ Údolí Desné, že nám poskytlo
zázemí ve velké i malé
tělocvičně a ve výtvarné
učebně v Rapotíně.
Veronika Sáblíková
předsedkyně spolku
Účastníci příměstského tábora
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Dvoudenní výlet na Rejvíz
Ve dnech 10.–11. srpna 2019 se uskutečnil další dvoudenní turistický výlet pro děti se Spolkem
rodičů Údolí Desné. Vydali jsme se na kouzelné
místo zvané Rejvíz.

rozhodně ještě někdy vrátíme. První den jsme ušli
12 km a druhý den nás podobná délka, ale po jiné
trase, čekala zpět. Na zpáteční cestu jsme zvolili červenou turistickou značku, která nás zavedla
nejdříve na rozhlednu Zlatý chlum a z ní sestup
do Jeseníku na autobus. Někdy je cesta z kopce
náročnější než cesta do kopce...
Těšíme se na další zářijový výlet s naší turistickou
skupinkou.
Více fotek najdete na www.srud.cz
K uspořádání dvoudenního výletu na Rejvíz nás finančně podpořili: SUEZ Využití zdrojů, a.s., Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou,
Sobotín a Rejchartice. Velmi jim za to děkujeme.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku

SPORT
44. ročník letního volejbalového
turnaje

Výlet na Rejvíz

Výchozí bod byl Rapotín, odkud nás autobusová
linka dovezla do Jeseníku. A právě tam začínala ta náročnější pěší část naší výpravy. Z Jeseníku na Rejvíz nás vedla zelená turistická značka.
Musím přiznat, že to byl pro děti docela náročný
výstup, hned zkraje cesty se před námi objevil téměř 4 km dlouhý kopec, na kterém jsme zdolávali
převýšení 350 metrů. Pochvalu za tento výkon si
zaslouží všechny zúčastněné děti a vedoucí. Na
vrcholu Rejvízu už to bylo veselejší, a co se týče
náročnosti trasy, tam je to už jen rovinka. Rejvíz
je nádherné místo hlubokých lesů plné zelených
rostlin, vysokých stromů a spoustou zvěře. Naše
další kroky vedly po dřevěném chodníčku k Velkému mechovému jezírku, kde jsme nějakou dobu
setrvali, protože toto místo nás doslova očarovalo. Probouzelo v nás klid, mír a potřebu sblížení
s přírodou. Poznávat ji, respektovat a vážit si jí.
Po dostatečném nadýchání se čerstvého vzduchu
jsme se vydali do stejnojmenné vesničky. Děti se
těšily na jídlo a hlavně na bazén, který byl zarezervovaný jen pro nás. Byla to parádní dvouhodinová
pauzička, po které nás už čekal pan domácí z chaty Férovka. Ta nám poskytla zázemí: přátelskou
atmosféru, teplou večeři, ubytování, snídani a také
krásné upravené okolí plné různých dětských zábavních prvků a malé hřišťátko. Děti pobíhaly po
venku ještě za tmy s baterkami. Všech 18 se jich
večer sešlo, zalehly do postelí a těšily se na druhý
den. Na chatě jsme byli moc spokojení a sem se

V sobotu 20. července 2019 se na sokolském hřišti
v Sobotíně konal 44. ročník letního volejbalového
turnaje, který pořádala TJ Sokol Sobotín – Petrov
nad Desnou, z.s.

Sobotínské družstvo – TJ Sokol

Družstvo Rapotína – Wilson

Počasí vyšlo fantasticky, od rána svítilo sluníčko. Závodu se účastnilo 6 volejbalových týmů
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z okolních obcí. Na hřišti bylo vidět velké nasazení všech hráčů a také krásná hra, která bavila
všechny ostatní přihlížející a fandící hráče i diváky. Zápas byl mezi všemi týmy velmi vyrovnaný
a všichni byli napnutí až do samého konce.
Za podpory sponzorů jsme vítězům mohli věnovat krásné poháry a všem týmům předat dárkové
balíky. Tímto bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům: Karel Kupec, Harald Bublík, Josef
Hroch, Zapa beton, Jiří Zaoral a také pomocníkům
při organizaci turnaje: Laďa Havlíček, rodina
Šrámkových, Laďa Florián a všichni hráči.
Výsledky turnaje:
1. Loučná nad Desnou
2. Vernířovice – Strýci
3. Šumperk – Sart
4. Rapotín - Wilson
5. Vikýřovice – Sawik
6. Sobotín – TJ Sokol
Nejen vítězům, ale i všem zúčastněným patří naše
gratulace.
TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s.

Sportovní den v Sobotíně se vydařil
V sobotu dne 6. července 2019 proběhl v areálu TJ
Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s., již
4. ročník „Dne plného sportovních her a koní“.
Protože počasí akci přálo, sešlo se v areálu TJ
mnoho dětí, rodičů a milovníků koní a pejsků.

Alžběta Müllerová a Via Cassia

la Alžběta Müllerová na koni Via Cassia. Všichni zúčastnění jezdci byli odměněni kokardou od
společnosti SABE, spol. s r.o., Praha, a věcnými
cenami, které věnovala firma Mikyfarm Zábřeh.
Po miniparkuru následoval symetrický parkur, se
spoustou zajímavých překážek, připravený pro
pejsky a jejich páníčky. V tomto parkuru si mohli zasoutěžit i přítomní diváci, kteří si do areálu
s sebou vzali své pejsky. Parkur dokonale prověřil především vedení psa za překážkou a dále pak
zvládnutí poměrně obtížného náběhu na kladinu.
Parkur zaběhnutý rychle a bez chybičky byl rozhodně důvodem ke spokojenosti. Pro umístěné na
1.–3. místě byla připravena odměna v podobě granulí a masové konzervy a všichni účastníci byli
odměněnipamlsky, které dodal jediný výrobce
českých granulí lisovaných za studena společnost
Yoggies s.r.o., Buštěhrad.
Sportovní klání byla prokládána ukázkami hasičského záchranného systému - cisterny, kterou
předvedli členové SDH Petrov nad Desnou a dále
se dětem předvedlo družstvo psovodů Policie ČR
se svými služebními a asistenčními pejsky a také
psovodi z výcvikového střediska Spojil K9 Pardubice.

Starostka obce paní Iveta Fojtíková při zahájení sportovních her

Jezdecký areál byl zpřístupněn pro všechny zájemce s možností prohlídky stájí a všech prostor,
které jsou určeny k výcviku a chovu koní. Sportovní odpoledne bylo zahájeno slavnostním nástupem všech koníků, kteří slouží ke sportování členům sdružení. Poté se ujala slova starostka Obce
Sobotín paní Iveta Fojtíková, která všem popřála
krásné sportovní zážitky.
Odpolední soutěže byly připraveny pro začínající
i pokročilé jezdce a koně. V miniparkuru zvítězi-

Lucie Šofrová a Brita
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Během celého odpoledne byla zajištěna pro všechny přítomné zájemce (děti i dospělé) možnost svezení na konících plemene irský cob z Vernířovic.
Odměnou všem dětem za účast v soutěžích a jízdě na koních byly perníčky a další sladkosti, které napekly maminky členů sdružení, žluté kokardy a také sladké vánočky od Pekárny Falta, s.r.o,
Králíky. O občerstvení všech se postaral generální
sponzor celé akce Pivovar Holba, a.s., Hanušovice.
Během sportovního odpoledne děti získávaly
drobné ceny věnované sponzory akce a hlavní cenou byla elektrická koloběžka věnovaná Zámeckým resortem v Sobotíně.
Pořadatelé akce děkují všem dalším sponzorům
akce, kterými byli Oldřich Zelenka – oprava svářeček, Papírnictví Ivana Sohrová, David a Stanislav Hamplovi, Expres Tisk Radomír Kučera, paní
Ivana Křivánková, paní Zuzana Měrková, paní
Alena Šofrová a především pak Obci Sobotín.
A poděkování rovněž patří všem dobrovolníkům,

Eliška Krobotová, Simona Měrková a Vichi

kteří nezištně pomáhali s přípravami i s průběhem
celé akce a všem členům TJ.
Natálie Marečková (text a foto)

společenská kronika
Vzpomínka
Až umřu, nic na tomto světě
se nestane a nezmění,
jen srdcí několik se zachvěje,
jak k ránu květiny.

Hvězdy Ti nesvítí, slunce Tě nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už není naděje.
Kam oči pohlédnou, všude Tě hledají,
nikde Tě nespatří, jen slzy padají.

Dne 31. července 2019
by se dožil 79 let pan
Jiří Linhart ze Sobotína
a 19. srpna 2019 jsme si
připoměli 6 let, co nás navždy opustil.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.

Dne 3. září 2019 by oslavila 80 let paní
Ludmila Dostálová ze Sobotína.
Stále vzpomínají
manžel Radek, dcera Radka a celá rodina.

Žiješ stále s námi.
Dne 10. srpna 2019 uplynulo
10 let od úmrtí pana
Josefa Řezníka ze Sobotína.
Vzpomíná manželka a děti
s rodinou.

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
– 19 –

inZerce

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

• vstupenek
• brožur

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

Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
tel: +420 302 182 321
e-mail: info@reprotisk.cz
www.reprotisk.cz
Najdete nás i na Facebooku!
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Koutek pro děti
Milé děti,

Prázdniny utekly jako voda a hurá zpátky do školy a do školky. Určitě jste poznali
nová místa a máte spoustu krásných zážitků. Teď už je ale čas jít se učit něco nového
do školy nebo do školky. Aby se Vám na to přemýšlení líp zvykalo, máme tu pro Vás
zase malou křížovku.
Pokud tajenku vyluštíte, přineste ji na obecní úřad a tři výherci mohou zase něco pěkného vyhrát.
Výherce z minulého čísla: Marťa Florián, Anežka Kočandrlová
Žádáme výherce, aby si přišli pro své odměny ve středu 18. 9. 2019 v 16 hodin. Budeme se na Vás
těšit.

TAJENKA

A ještě hádanka pro chytré hlavičky
Domeček se dvěma komíny má červenou
střechu. Domek vedle jabloně má zelené dveře.
Domek vedle hrušně má žlutou střechu.
Vedle třešně stojí domek se žlutými dveřmi.
Domek bez komínu má zelenou střechu.
Jeden domek má modrou střechu.
Domek s červenou střechou má zelené dveře.
Domek se žlutou střechou má červené dveře.
OTÁZKY:
Kolik komínů má domek s modrou střechou?
Jakou barvu dveří má domek vedle švestky?
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sobotín do roku 1945

„Dělnický dům“ (č.p. 20 – 21), kde ordinoval sobotínský doktor
MUDr. Anton Strnad od roku 1927. Ordinaci měl v prvním poschodí
(viz květiny na pavlači). V roce 1934 byla ordinace zrušena a prostor byl
použit pro bytové účely. Archiv obce

Zdravotní středisko (č.p. 66) si postavil MUDr. Anton Strnad v letech
1933-1935. Jednalo se o moderní ordinaci, včetně laboratoře. Fotografie
zachycuje objekt před dokončením. Lékařským obvodem se stal Sobotín,
Rudoltice, Klepáčov, Svobodín, Hraběšice, Vernířovice a horní část obce
Petrovic. Soukromý archiv autora

„Starý špitál“ (č.p.166). Tento název se užíval před rokem 1918. Jednalo
se o stavení, kde bydleli např. obecní pastýři, sirotci, žebráci, bezdomovci.
Po roce 1918 patřil dům obci, kde bydleli např. poslíčci pro roznášení
obecních tiskovin, bubeník a posléze tajemník obce. Po roce 1945 byla
budova prodána pro soukromé účely a provedena celková úprava domu.
Archiv obce

„Obecní dům“ již neexistuje, byl zbourán a na jeho místě byly postaveny
dva domy pana Hakena a Peňáze. Archiv obce

Budovu „U vodníka“ známe spíše pouze pod názvem „Vodárka“, která
dodávala především vodu do zámeckého parku a na zámek již od roku
1844. V dnešní době již domek neexistuje, ale druhá část stavení, kde je
filtrační zařízení, ještě částečně funguje. Archiv obce

Budova „Staré lázně“ (č.p. 157)sloužily pro pracovníky železáren. Dům
jistě poznáte. Zajímavý název „Baťa“, kde se opravovaly boty a rovněž se
i prodávaly. Archiv obce
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