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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem ženám přejeme
k Mezinárodnímu dni žen
hodně štěstí, lásky a spokojenosti.
Zastupitelé
obce Sobotín
Vážení občané,
z roku 2021 uběhly již dva měsíce, a stav, který tu byl
ke konci roku 2020 v souvislosti s epidemiologickou
situací, přetrvává a víceméně se zhoršuje. Problémy
s tímto spojené se dotýkají nás všech. S Covidem dochází k neustálým změnách ve vydaných opatřeních.
Dochází i ke změnám úředních hodin obecního úřadu
a knihovny. K tomu jsou informace zveřejňovány na
webových stránkách a ve vývěskách, jsou Vám rozesílány také SMS zprávy. Věříme tomu, že i když se řadě
z Vás nemoc Covid nevyhnula a možná ani nevyhne, že
se všichni co nejdříve uzdravíte a vrátíte se zpět do normálního života bez následků. Je pořád důležité mít na
paměti dodržování hygienických opatření. Vaše zdraví
a zdraví Vašich blízkých je na prvním místě. V této době
bychom měli myslet jeden na druhého. Chtěli bychom
Vám popřát v této nelehké době do dalších dnů, týdnů
a měsíců roku 2021 hodně zdraví, ohleduplnosti a porozumění, abychom tuto dobu společně zvládli co nejlépe.
I přes současnou nelehkou situaci se snažíme, aby se nezastavilo dění a rozvoj v obci. Pracujeme na rozpracovaných projektech a dotacích.
V měsíci březen – duben 2021 se začne s opravou hřbitovních schodů. Schody jsou součástí hřbitovní zdi,
která je vedena jako kulturní památka. Jsou vyrobeny
z dnes již vzácného kamene krupniku. Práce budou prováděny restaurátorem pod dohledem památkářů. Oprava
bude hrazena plně z obecního rozpočtu.
Budou zahájeny práce na zateplení hasičské zbrojnice
v měsíci březnu 2021. Na tuto akci byla obci poskytnuta
dotace ve výši cca 35 % z celkových nákladů.
Připravují se podmínky pro napojení nemovitostí na dokončenou II. etapu splaškové kanalizace v Rudolticích,
která byla koncem roku 2020 řádně zkolaudována.
V letošním roce je plánována oprava místní komunikace v Rudolticích, část od sjezdu u autobusové zastávky

U Myslivny cca po pana Jauerníka. Realizace bude závislá na přiznání dotace.
V březnu 2021 se začne s 3. částí opravy Mausolea rodiny Kleinů, kde bylo požádáno o dotaci na Olomouckém
kraji a u Ministerstva kultury ČR. Obec Sobotín byla
v roce 2019 zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví, kde je podmínka, že každý rok se
pokračuje v další etapě oprav. Je to tak, že obci je každoročně přiznávána určitá finanční částka pro jednotlivé etapy oprav, kterými dojde památka do tzv. původní
podoby.
Jedna z mnoha věcí, co v obci chybí, jsou chodníky.
Obci se podařilo získat stavební povolení na chodník
vedoucí od křižovatky u školy po zámek. Nabízí se nyní
možnost požádat o dotaci na Ministerstvu financí ČR.
Na tuto část chodníku by měl navazovat chodník od
křižovatky u „dvacítky“ po most přes řeku Mertu při
výjezdu z obce – Štětínov. Nyní se zpracovává projekt.
Chodník povede po pravé straně komunikace směr Vernířovice.
Před dokončením je projekt na chodník od mostu u Diakonie směr Ostrava. Zde povede chodník po levé straně.
Ukončen bude u odbočky k firmě Potes. Dále se plánuje
pokračovat v projektu po odbočku k bývalé traktorce.
V letošním roce dojde ke 2. etapě oprav veřejného
osvětlení, a to v úseku od hospody „U Bejka“ po cca
hasičskou zbrojnici. Společnost ČEZ Distribuce, a.s.
bude provádět výměnu sloupů a trafostanic. Z obecního
rozpočtu bude hrazen materiál (kabelové vedení a lampy osvětlení).
Připravuje se oprava mostu u Skoumalů v Rudolticích
a U Soudků v Sobotíně.
Již dříve jste byly informováni o tom, že obec má zakoupenou vyvážečku a štípačku dřeva. Zázemí pro její
provoz se připravuje.
Připravují se podklady pro podání žádostí o dotaci na
opravu střechy domu s pečovatelskou službou a panelového domu.
U školy se připravuje rozšíření dětského hřiště o multifunkční prvek, který bude určen pro starší děti. Realizace bude závislá na přiznání dotace.
Naše obec je rozlehlá a herní prvky pro děti by si zasloužily i děti v horní části Sobotína u kostela. Zde se
pro vybudování zázemí pro děti nabízí možnost umístit
prvky na zahradě před farou.
V průběhu roku se mohou vyskytnout skutečnosti, které
změní nebo ovlivní naše plány, ale výše uvedené akce
jsou základem pro rozvoj naší obce v roce 2021.
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

informace
obecního úřadu
•

VÝTAH USNESENÍ

Z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 14. 12. 2020 od 16:00 hodin
Přijato:

• schválení Rozpočtu obce Sobotín na rok 2021
v příjmové části 20.240.000,- Kč a výdajové části
26.088.000,- Kč. Financování 5.848.000,- Kč (čerpání ze ZBÚ 6.870.000,- Kč, splátky úvěrů ve výši
1.022.000,- Kč). Rozpočet obce Sobotín na rok 2021
se schvaluje jako schodkový. (viz web obce);
• schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Sobotín na léta 2022-2024;
• Rozpočtové opatření č. 18/2020 ve výši 487.000,- Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 487 000,- Kč.
• pověření paní Ivety Fojtíkové k provedení rozpočtových opatření v příjmové a výdajové části rozpočtu
k 31. 12. 2020 maximálně do výše částky 1.000.000,- Kč
mezi jednotlivými položkami a paragrafy dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě.
• schválení Příkazu starostky č. 1/2020 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2020
na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní
jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a Českými účetními standardy pro
některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a plán inventur.
• zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu v souladu s čl. 9 písm. d Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 3. 9. 2020.
• schválení uzavření smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace – stezka pro chodce a cyklisty Štětínov“ mezi objednatelem Obcí Sobotín, zastoupená
Ivetou Fojtíkovu, starostkou, se sídlem Sobotín 54,
788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem společností TRAFFIC DESIGN s.r.o., Božkova 1618/8, 160 00 Praha, IČ: 06499236, za cenu
200.000,- Kč bez DPH, 242.000,- Kč vč. DPH. Hrazeno bude z rozpočtu obce Sobotín 2021 § 2219 – ost.
záležitosti dopravní infrastruktury.
• schválení uzavření pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 1458/3 – orná půda o výměře 3470 m2, p.č.
1458/6 – orná půda o výměře 3032 m2, p.č. 1458/13 –
orná půda o výměře 7751 m2, p.č. 1806 – trvalý travní
porost o výměře 8671 m2 a p.č. 2052 – trvalý travní
porost o výměře 18 118 m2, vše v k.ú. Sobotín za cenu
3.000 Kč/ha/rok dle schváleného ceníku pronájmu
pozemků Obce Sobotín na dobu určitou od 1. 1. 2021
do 31. 12. 2025 s panem P. V., bytem Sobotín, 788 16
Petrov nad Desnou.
• schválení uzavření pachtovní smlouvy na pozemek
p.č. 21/8 – trvalý travní porost o výměře 18 267 m2
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v k.ú. Rudoltice u Sobotína za cenu 3.000 Kč/ha/rok
dle schváleného ceníku pronájmu pozemků Obce
Sobotín na dobu určitou od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025
s panem R. Z., bytem Sobotín, 788 16 Petrov nad
Desnou.
schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na
akci: „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně - II. etapa – 2. část“. Předmětem dodatku je
navýšení ceny díla o částku 22.133,16 Kč bez DPH,
tj. 26.781,12 Kč vč. DPH z důvodu vzniklých více
a méně prací. Hrazeno bude z rozpočtu obce Sobotín
2020 § 3322, pol. 5171.
schválení podání žádosti o dotaci z regionálního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotačního
titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci: „Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín, část Rudoltice – I. etapa“.
schválení podání žádosti o dotaci z Programu na
podporu JSDH 2021, dotačního titulu č. 1 – Dotace
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2021 na pořízení digitální vysílačky
včetně příslušenství. Finanční prostředky ve výši 50 %
z celkové dotace budou hrazeny z rozpočtu obce Sobotín (§ 5512).
schválení uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 3. část
II. etapy – obnova balustrády ochozu kaple“ mezi
zadavatelem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetu Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem
panem René Seifriedem, Radíkovská 10, 772 00
Olomouc – Svatý Kopeček, IČ: 466 17 248 za cenu
831.860,- Kč bez DPH, 1.006.550,60 Kč vč. DPH.
Hrazeno bude z rozpočtu obce Sobotín 2021 § 3322,
pol. 5171.
schválení podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 3. část
II. etapy – obnova balustrády ochozu kaple“ z Programu památkové péče pro rok 2021 z Olomouckého kraje.
schválení přijetí dotace z Programu individuální
dotace v oblasti památkové péče z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2020 ve výši 100 000,- Kč na
akci Úklid areálu parku u Mauzolea rodiny Kleinů
v Sobotíně po větrné kalamitě a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, zastoupeným Bc. Janem Žůrkem, členem rady Olomouckého kraje, 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 Programu na podporu lesních ekosystémů 2018 – 2020 Olomouckého kraje ve
výši 40.915,- Kč na výstavbu oplocenek v obecních
lesích a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi
poskytovatelem Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc – Hodolany,
IČ: 60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupe-
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nou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín
54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348.
schválení podání žádosti o dotaci na „Multifunkční
prvek pro pohybové aktivity dětí“ z dotačního titulu
DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku.
schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu
obce Sobotín s termínem pro podání žádostí občanů
a vlastníků pozemků do 31. 1. 2021.
určení zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Sobotín paní Ivetu Fojtíkovou, starostku.
schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 15/12, dne 18. 5. 2020.
schválení Dodatku č. 5 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektrická spisová služba“, uzavřený mezi Městem Šumperk se sídlem nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461
a Obcí Sobotín se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov
nad Desnou, IČ: 00303348. Dodatek se uzavírá na
dobu 12 měsíců, tj. od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
schválení přesunutí části bodu programu č. 18/24 týkající se kontroly plnění usnesení na nejbližší veřejné
zastupitelstvo obce.
schválení vyplacení odměn členům výborů a komisí,
kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 7.350,- Kč.
Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 –
ostatní platy.

Vzato na vědomí:
• Zápis ze 17. veřejného zasedání ZO Sobotín;
• Informace v důvodové zprávě č. 18/23, týkající se
obecního lesa;
• Rozpočtové opatření č. 15/2020 a č. 16/2020;
• přijatá opatření k zamezení nezákonných postupů
obce Sobotín podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů a to stanovení Ing. Jindřišky Bittnerové jako
osoby odpovědné za dodržování povinností stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
• Informace starostky.

Statistika obce za rok 2020

• pohyb obyvatel za rok 2020 – stav k 31. 12. 2020
Sobotín
Přistěhovaní: 28
Odstěhovaní: 19
Narození: 7
Úmrtí: 21
• počet obyvatel ke dni 31.12.2020 – celkem 1141

Část obce: Sobotín
Ženy: 519
Muži: 527
Celkem: 1046
Část obce: Rudoltice
Ženy: 39
Muži: 50
Celkem: 89
Část obce: Klepáčov
Ženy: 3
Muži: 3
Celkem: 6

Úřední hodiny na
Obecním úřadu Sobotín  
Vážení občané,
úřední hodiny Obecního úřadu Sobotín jsou nyní
následovně:
Otevřeno pouze v úřední dny:
Pondělí:
08.00 h–11.00 h
12.00 h–17.00 h
Středa:
08.00 h–11.00 h
12.00 h–17.00 h
V úterý a čtvrtek pouze po telefonické domluvě
od 08.00 h do 11.00 h a od 12.00 h do 15.00 h.
(vstup do budovy po ohlášení na zvonek u hlavních
dveří).
Veškeré platby i nadále řešte pokud možno bankovními převody – bezhotovostně.
(č. účtu: 5329841/0100)
Informujeme občany, že o veškerých změnách
s ohledem na vládní nařízení a epidemiologickou
situaci budou informováni na webových stránkách obce (www.sobotin.cz), vývěskách, rozhlasem, SMS zprávou apod.

Plán výluk na železnici Desná na
rok 2021

•	Šumperk – Petrov nad Desnou (údržba). Středa
24. 2. 2021 nepřetržitá od 7:10 do 15:00 hodin
•	Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou (oprava přejezdu a odvodnění). Od pondělí 19. 4. 2021
od 7:10 do neděle 25. 4. 2021 do 15:00 hodin
•	Petrov nad Desnou – Velké Losiny, žst. Velké Losiny, žst. Loučná nad Desnou (údržbové práce na
železničním svršku, oprava výhybek). Od pondělí
10. 5. 2021 od 7:10 do pátku 28. 5. 2021 do 15:00
hodin
•	Velké Losiny – Loučná nad Desnou (výměna
pražců a kolejnic, údržba). Od pondělí 6. 9. 2021
od 7:10 do pondělí 24. 9. 2021 do 15:00 hodin
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Poděkování

Poděkování vedení Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně za podzimní úpravu při odstranění náletových dřevin kolem komunikace od budovy Diakonie č. 1 po budovu č. 2. Po odstranění těchto dřevin
je zvýšena bezpečnost na této komunikaci směrem
na Vernířovice.
Zdeněk Tesař, zastupitel

SDH sobotín
Výjezdová jednotka v roce 2020

Výjezdová jednotka má celkem 12 členů a je zařazená
do kategorie JPO V. To znamená, že musí vyjet do 10
minut od vyhlášení poplachu. V průměru jednotka vy-

Odstranění stromu na Skřítku 23. 2. 2020

jíždí za 4 minuty a 10 vteřin od vyhlášení. Celkem jsme
zasahovali u rekordních 52 událostí, v našem katastru
i mimo něj. Z toho bylo 15 události spojených s bleskovou povodní v Šumvaldě. Jednotka strávila na výjezdech neuvěřitelných 153 hodin a 35 minut a najezdila
1274 km.
Celkem 9x jsme vyjížděli k pádu stromu, 4x k likvidaci obtížného hmyzu, jednou k dopravní nehodě a 7x
k požáru. Za zmínku bezpochyby stojí požár kovového
kontejneru s hliníkovým odpadem, u kterého jsme zasahovali přibližně 6 hodin. Za tento zásah nám prostřednictvím paní starostky poděkoval sám majitel firmy:
„Dobrý den, paní Fojtíková, v pátek 23. 10., došlo ve
Vaší obci na silnici č. 11 směrem na Rýmařov k požáru
nákladu našeho vozidla. Chtěl bych touto cestou poděkovat za pomoc, kterou nám poskytli Vaši dobrovolní
hasiči. Skutečně odvedli skvělou práci a pomohli nám
vyřešit celou situaci.“. Zbylé výjezdy zahrnovaly především různé druhy technické pomoci jako třeba transport pacienta, otevření uzavřených prostor, resuscitace
cyklisty a také rozvoz roušek občanům naší obce během
prví vlny koronaviru. Za poslední zmíněnou pomoc
nám anonymně poděkovala jistá paní Andrea, která nám
prostřednictvím pivovaru Kozel věnovala sud piva. Za
tuto milou pozornost děkujeme. Také jsme asistovali při
několika kulturních akcích (masopust, letní kino) a provedli jsme sbírku šatstva pro lidi bez domova.
Nejnáročnějším měsícem byl bezpochyby červen, kdy
se nejen Sobotínem prohnala blesková povodeň a zapla-

Povodně Šumvald 8. - 12. 6. 2020 – zleva: Talpa Jakub, Krč Ondřej, Fojtík
Jiří, Fojtík Martin (klečí), Polanský Luboš, Soural Karel
Dopravní nehoda pod Skřítkem 17. 7. 2020

Požár kontejneru s hliníkovým odpadem 23. 10. 2020 – na fotce zleva: Krč
Ondřej, Talpa Jakub, Fojtík Jiří

vila několik místních domů. Mnohem horší situace byla
však v Šumvaldě a Břevenci, kam jsme byli povolání na
pomoc mezi dny 8. a 12. 6. Právě těchto pět dní bylo fyzicky nejnamáhavějších. V dopoledních hodinách jsme
pomáhali občanům Sobotína a odpoledne jsme jezdili
odklízet následky povodně do Šumvaldu. Nejčastěji
jsme čerpali studny, sklepy a garáže, odstraňovali poškozené stromy okolo vodních toků, odklízeli nánosy bahna
a vynášeli zničený majetek. Tyto těžké chvíle ukázaly
soudržnost, dobrosrdečnost, ochotu a hlavně obětavost
trávit svůj volný čas pomocí druhým. Velké díky patří
všem členům jednotky a děkujeme také starostce obce
paní Fojtíkové za dobrou spolupráci a občanům Šumvaldu za jejich pohostinnost. Za naše nasazení při povodních byla jednotka pozvána na wellness na Zámecký
resort Sobotín k relaxaci a nabraní sil do nové práce. Za
tuto možnost mnohokrát děkujeme. V neposlední řadě
děkujeme také za zapůjčení elektrických kalových čer-
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padel, které nám během povodní bezplatně zapůjčil Jiří
Csölle a Josef Hroch.
V loňském roce se podařilo z dotací Olomouckého kraje
pořídit dva kompletní přetlakové izolační dýchací přístroje se dvěma náhradními lahvemi od firmy Dräeger
v hodnotě 112 tisíc Kč. V letošním roce bychom chtěli
žádat o novou digitální vozidlovou radiostanici do naší
cisterny v celkové hodnotě přibližně 100 tisíc Kč. Také
bylo požádáno přes obecní úřad o dotaci z MAS Šumperský venkov o dotaci na nové čerpadlo a elektrocentrálu v celkové hodnotě cca 140 tisíc Kč.
I v roce 2020 jsme provedli několik školení ke zdokonalení schopností jednotlivých členů jednotky. Zúčastnili
jsme se například školení na radioprovoz, poskytování
neodkladné první pomoci a základní postupy při dopravních nehodách. Ve vzdělávání budeme pokračovat
i v roce letošním, kdy by se měli další dva členové zúčastnit kurzu nositele dýchací techniky a obsluhovatele
motorových řetězových pil. Tyto kurzy byly v loňském
roce z důvodu koronavirové pandemie zrušeny.
V závěru bych chtěl poděkovat zejména těmto členům
jednotky: Soural Karel, Fojtík Martin, Talpa Jakub
a Dubový Radek, za obětavou práci pro výjezdovou
jednotku při údržbě techniky, cisterny a zbrojnice nad
rámec pravidelných schůzek. Poděkování patří také obci
Sobotín za to, jak nás finančně podporuje. Naše výjezdová jednotka se bude snažit na oplátku i nadále poskytovat obětavou pomoc všem jejím občanům a nejen jim.
Jiří Fojtík, DiS.,
velitel JSDH Sobotín

Historická fakta Sobotína z roku
1945 – 1946

• V Sobotíně skončila válka 8. května 1945. Ve dnech
9.–10. května odešli z obce zajatci, kteří zde pracovali. Zůstalo zde místní obyvatelstvo v počtu asi 1200
osob a přibližně stejný počet německých uprchlíků
z Ratibořska a Slezska, kteří se postupně vraceli zpět
do svých domovů. Koncem května odešly německé
diakonistky, které odešly i s osazenstvem a dětmi do
Německa. Nemocní pacienti byli předáni do Šumperské nemocnice. Do Sobotína přicházejí první osídlenci.
• V osvobozených obcích byly utvořeny správní komise, které řídily obec. Prvním komisařem byl jmenován 18. května 1945 Karel Drlík, přednosta stanice
ČSD Sobotín (KSČ), který měl pověření pro výkon
funkce komisaře v Sobotíně, Petrovicích nad Desnou,
Rudolticích a Klepáčově. Práce se rozrostla do takových rozměrů, že bývalá budova obecního úřadu na
čp. 104 již nestačila a úřad byl převeden do vily bývalého ředitele Sobotínsko – Štěpánovských železáren.
• Dne 20. května byla ustavena Místní správní komise
(MSK). Předsedou byl zvolen Karel Drlík. Dalšími
členy se stali Miroslav Laštuvička, Hynek Pavelka,
Jindřich Stařík, Jan Kos, Anton Holzer, Josef Tesárek, František Kužel, Josef Lorenc, Jaroslav Vojtek
a František Czowkan. Prvním úkolem MSK bylo zajištění bezpečnosti českých občanů a ochrana státního
majetku.

• Na 25. června 1945 svolal komisař Karel Drlík shromáždění českého obyvatelstva ze Sobotína, Petrovic,
Rudoltic, Klepáčova a Vernířovic, aby se seznámili
s bezpečnostní situace v této oblasti. Přítomno bylo
45 českých občanů, včetně členů MSK Sobotín. Shromáždění se uskutečnilo v zahradě bývalého domu ředitele železáren Kleina.
• V listopadu 1945 byl do Sobotína přestěhován myslibořický ústav a vznikají zde Sociální ústavy Českobratrské církve evangelické. Rovněž obnovují svou
činnost ozdravovny, které získaly nazpět své dřívější
budovy.
• Do Sobotína přišli osídlenci z různých míst naší republiky. Nejvíce nových občanů přišlo do Sobotína
z Valašska, převážně z okresu Valašské Klobouky.
Z Bylnice přišlo 157 osob, Z okresu Zlín, zejména
z Trnavy (u Slušovic), přišlo 38 osob. Ze Vsetínska
se do obce přistěhovalo 25 občanů. Do první poloviny roku 1946 se přistěhovalo dalších 178 osídlenců.
Noví obyvatelé byli především zemědělští dělníci,
dřívější nádeníci, nemajetní občané nebo ti, kteří byli
vinou válečných událostí poškozeni. Tak se Sobotín
postupně přeměnil z ryze německé obce na obec českou. Do 30. listopadu 1945 bylo jenom v Sobotíně
a Petrovicích (obě patřily pod jednu správu MSK) již
613 Čechů. V samotném Sobotíně bylo k 31. prosinci
již 566 českých osídlenců, z toho 172 mužů, 173 žen
a 221 dětí.
• Sobotín byl poměrně rychle a v krátké době dosídlen.
V roce 1946 jich přibylo dalších 300 a koncem roku
1947 vykazovala obec již 1025 občanů české nebo
slovenské národnosti. Přibližně stejný počet osídlenců vykazovali Petrovice nad Desnou. V Rudolticích
bylo vykazováno 300 obyvatel. Poměrně nejméně
a nejpomaleji se osidluje Klepáčov, který po odsunu
německých lesních dělníků již nebyl plně dosídlen.
Koncem roku 1946 se uvádí asi 70 obyvatel (převážně rumunští reemigranti slovenské národnosti). Většina domů (asi dvě třetiny) však zůstalo prázdných.
• První poválečné volby do obecního zastupitelstva se
uskutečnily dne 26. května 1946. Výsledek vyzněl
jednoznačně pro KSČ. Ta získala celkem 1788 hlasů,
sociální demokraté 44 hlasů, strana lidová 34 hlasů
a strana národně socialistická 32 hlasů. Jeden hlasovací lístek byl bílý. Ustavující schůze Místního národního výboru (MNV) se uskutečnila dne 7. července
1946 a měla 18 zastupitelů. KSČ měla 11 mandátů,
sociální demokraté 3 mandáty, lidová strana 2 mandáty a strana národně socialistická 2 mandáty. Na ustavujícím zasedání byl zvolen prvním předsedou MNV
Sobotín Josef Lorenc a 1. náměstkem Jan Piterák.
Úřadovna MNV Sobotín se přestěhovala do budovy
čp. 16, která lépe vyhovovala občanům obce.
První schválený dokument:
Hospodářský pracovní program MNV Sobotín
schválený dne 21. června 1946
Komunistická strana Československa - místní organizace v Sobotíně při svém 60% zastoupení v MNV volá
po jednotě a spolupráci všech politických stran Národní
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fronty (KSČ, Strana lidová, Národní socialistická strana, ČSSD) a schvaluje následující program:
1) Zavedení administrativního pořádku v obci a zavedení finanční rovnováhy.
2) Úprava obecních komunikací.
3) Přejmenování Štětínova na ulici Havlíčkovu a jeho
zapojení na vízmberskou (nyní Loučná) elektrickou síť
4) Zavedení řádného chovu a kontroly obecních plemeníků hovězího a skopového dobytku.
5) Všechny funkce jsou čestné a tudíž bezplatné, nebudou-li tato práce vyžadovat celodenní zaměstnání.
6) Budiž vynaloženo všechno úsilí, aby odsun Němců
byl proveden v době co nejkratší.
7) Všichni, kdož budou účastni jakýkoliv odhadů majetku po Němcích, aby byli pamětliví, že mají hájit jak stát,
také každého jednotlivce. Odhady provádějte spravedlivě a nestranně.
8) Zpracovat písemně přehled nemovitostí, kterým je
majetkem obce a nemovitostí, která má obec nabytí,
jako i přehled o majetku obce vůbec.
9) Odstranění všech neestetických památek po válce
(např. vraky, spáleniště domů, různé odpady atd.).
10) Veškeré úkony v různých funkcích budou prováděny
svědomitě, spravedlivě a poctivě, aby v obci byla vytvořena naprostá důvěra a spokojenost všeho obyvatelstva,
což je jedinou zárukou šťastné a spokojené budoucnosti
obyvatelstva v obci.

vých akcí, aneb v roce 1947 na úvěr, ev. z pokladní
hotovosti obce.
6) Do dvou měsíců vyřídit otázku hřbitova na místě
Mauzolea. Zjistit do jaké proběhlo jednání Místní
správní komise.
7) Zajistit veškeré pozemky pro potřebu obce a to
parcely ke stavbě hřiště, koupaliště dle příslušných
plánů, pozemek pro kina a jiné pozemky k různým
účelům určené dle podrobného projednání na MNV,
jakož o zajištění budov pro obec Sobotín.
8) Zavést skupinu 3 soudců, kteří by potírali jednak
přestupky obecních nařízení, jednak k důsledným
stíháním všech těch, kteří se ve své krátkozrakosti dělají špatnou pověst obci i občanům rozšiřující
pověsti o domnělém zkracování státu jednotlivými
Národními správci, sledovali takové lidí, zda nekryjí tímto způsobem sami sebe a podobně. Naproti
tomu odhalili ty, kdož tak na úkor spoluobčanů, na
úkol státu činí a vyvozením patřičných důsledků.
9) Plán rekonstrukce Sobotína
(Schválil Lorenc Josef, předseda MNV v.r. Piterák
Jan, 1. náměstek v.r.).
Miroslav Mikuláštík:
Sobotín 650 let

Druhým dokumentem, který byl přijat dne 21. června
1946, má název: Dvouletka kulturního podnikání
MNV Sobotín.

1) Do 15. července odstranit veškeré nápisy německého znění, jak z veřejných míst, tak ze soukromých
domů, včetně nápisů na německých obrazech.
2) Do konce roku 1946 sjednotit mládež v jeden organický celek, uskutečnit tělovýchovné vystoupení.
Navrhuji, aby se tak stalo pomoci menší skupinky
hochů mající zájem a to odděleně dívky i chlapce.
Příkladem je cvičení žen v závodu Velamos.
3) Hřiště budiž uskutečněno v době jednoho roku,
jako základní požadavek dnešní doby a to:
a) Vyměření bude provedeno do konce měsíce listopadu (návozy, odvozy, odkopy)
b) Přesné provedení bude provedeno v jarních měsících 1947,
(Poznámka autora: Fotbalové hřiště bylo plánováno v dřívějším areálu železáren a mělo vést až
k dnešním panelákům, V zimě bylo naplánováno
zimní kluziště, kde se přiváděla voda z kanálu
vedoucího z Klepáčovského potoka a z řeky Merty.
V plánu bylo i přírodní koupaliště u Dolte).
4) Otázka kina bude vyřešena do konce července.
Pokud jde o usnesení, zda bude Kino plánováno
v novostavbě, či na Starém hotelu, bude projednáno
později. Vše bude projednáno s Velamoskou a zjistí
se její zájmy pro tuto činnost.
a) Do konce roku 1947 provést úpravu kina tak, aby
se mohlo zahájit promítání filmů.
b) Do konce roku 1948 zajistit řádný chod kina se
vším náležejícím příslušenstvím a zařízení.
5) Vybudování místního rozhlasu bude provedeno
do konce roku 1948 z výtěžku podniků a jednotli–6–

ZE ŽIVOTA svazkové
ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Střípky z družiny

V rámci šablon II jsme první měsíc školního roku
stavěli domečky pro broučky. Také jsme si vytvořili
své vlastní puzzle a při jejich skládání si i zasoutěžili.
Pro své kamarády navlékali náramky přátelství.
Vyzkoušeli jsme techniku dekupaue a vznikl
Obrázek pro radost. Zimu jsme přivítali výrobou
mikulášských masek a obrázků s vánoční tématikou.
Sněhová nadílka byla hojně využita při stavění
sněhuláků a k bobování.
Jitka Ničová

farnost sobotín
Tříkrálová sbírka 2021

Příspěvkem budou podpořeny tyto záměry:
•	Přímá pomoc: podpora matek samoživitelek, rodin
ve finanční tísni, osamělých seniorů
• Paliativní péče: péče o umírající v domácím prostředí
•	Podpora Centra pro rodinu a Poradny ONŽ – pomoc
a poradenství pro ženy a dívky, z.s.

Do online kasičky můžete přispět do 30. dubna 2021.

Tříkrálová sbírka v Sobotíně

Farnost Sobotín děkuje všem za příspěvky na Tříkrálovou sbírku v letošním roce. Moc si toho vážíme a děkujeme, že jste v této nelehké době Tříkrálovou sbírku podpořili. Pokladničky byly umístěny
v kostele, v obchodě u kostela a na obci. Děkuji
tímto paní Měšťánkové z obchodu u kostela a paní
Zaoralové na podatelně za ochotu, vstřícnost a hlídání pokladničky, Obci Sobotín za propagaci sbírky. Celkem se v Sobotíně vybralo 16.832 Kč, v loňském roce 25.345 Kč. Charita v Šumperku rozvezla
66 pokladniček, ve kterých se v našem okrese nashromáždila částka 383.354 Kč, v loňském roce to
bylo 945.524 Kč. Online přispěli lidé 81.350 Kč.
Ještě jednou děkujeme za příspěvky.
Za farnost
Dana Ponížilová

SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ

Turistický výlet 19. 12. 2020

Náš turistický kroužek nezahálí. Na poslední výlet v loňském roce jsme se vypravili 19. prosince.
Původně měl být mikulášský, ale v mikulášském
termínu nám nepřálo počasí a tak jsme šli později. Vypravili jsme se opět okolo Sobotína. Ke Kapli
Nejsvětější Trojice v Maršíkově, kde už měly děti
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Děkujeme našim finančním podporovatelům: Olomoucký kraj, obce Rapotín, Petrov nad Desnou,
Sobotín, Rejchartice, Vernířovice a Vikýřovice,
Nadace ČEZ, firma SUEZ CZ a.s.
Velmi si této pomoci vážíme.
Jana Krobotová,
členka výboru spolku, Sobotín

společenská kronika
Vzpomínka
Turistický výlet 19.12.2020

hlad a tak proběhla první svačina. Odtud jsme se
vyšplhali nahoru k vysílači a odtud pokračovali na
Kamenitý kopec a Černé kameny až ke Granátové
skále. Dětí i bláta bylo dost a všechny jsme je
vrátily spokojené, špinavé a unavené. Ale vypadaly
spokojeně. Dostaly opožděný mikulášský balíček
a s příslibem dalšího výletu jsme se rozešli.
Těšíme se.
Jana Krobotová,
Hanka Pospíchalová

Čas plyne a nevrátí, co
vzal,
jen vzpomínka na Vás
zůstává dál

Vzpomínáme na 10. výročí úmrtí paní
Marie Polanské a pana Josefa Polanského.
Vzpomínají syn Luboš s rodinou, dcera Marie
s druhem a syn Josef s družkou.

Turistický výlet 31. 1. 2021

V letošním roce jsme už taky jedno setkání stihli.
S velkým potěšením jsme přijaly do kroužku nové
zájemce a tak se naše počty opět rozrostly.
Původně jsme chtěli jet bobovat mimo naši obec,
ale vzhledem k nepřízni počasí a autobusového
spojení jsme navštívili místní sobotínskou sjezdovku. Je velmi milé, že je zde možnost zabobovat si na
upraveném a bezpečném terénu a mnohokrát tímto
panu majiteli děkujeme. Děti si užily velkou legraci, jezdily, dokud to šlo, sluníčko nás hřálo a tak
i v mrazivém počasí vydržely až do oběda, kdy se
opět vydaly domů.
Další výlet máme v plánu ještě v únoru. Vydáme

Kdo ji znal, ten vzpomene,
kdo ji měl rád,
nikdy nezapomene.

Dne 14. února 2021 jsme
vzpomněli
na naši maminku,
babičku a prababičku paní
Marii Turkovou,
kdy uplynulo 14 let od její smrti.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Za vzpomínku děkuje syn Miroslav s rodinou.

Tak, jak ti z očí zářila
láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.

Dne 8. března 2021
uplyne 5 let od úmrtí paní
Ludmily Dostálové.
Stále vzpomínají manžel a celá rodina.
Turistický výlet 31.1.2021

se opět do lesa a po svých prozkoumáme co je zde
k vidění.
Těšíme se.
Jana Krobotová,
Hanka Pospíchalová

Vážení spoluobčané,
pokud budete mít zájem využít Obecních novin pro
blahopřání k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic
tomu nebrání. Zveřejníme jej bez poplatku. Věříme,
že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín
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Sobotín na starých fotografiích z roku 1936

Po osvobození se do Sobotína stěhují především různí živnostníci z vnitrozemí a okolních
vesnic, kteří mají zájem o práci v obchodech,
restauracích a v různých provozovnách, kde
jim mohou poskytnout práci. V první polovi-

ně roku 1946 jsou z 80% domy osídleny převážně českými obyvateli. Část domů se začala
opravovat. Vyhořelé domy a zchátralé objekty se
postupně bourají a materiál je použitý k dalším
opravám..

Budova (čp. 7 – nyní 205) patřila Kleinům a sloužila pro potřebu zámku.
V roce 1909 je provedena přestavba objektu. V květnu 1945 budova vyhořela
a byla zbourána. V roce 1949 zde postavilo JZD slepičárnu a v roce 1970 zde
Důl Dukla Havířov otevřel Kolibu Permoník. Majiteli je v současnosti rodina
Hrochova.
Archiv obce Sobotín 1936

Budovu (čp. 26 – Štětínov) stála mezi domem pana Naňáka a Doltem. O budovu nebyl zájem a pozemek přešel do vlastnictví Dolte, kde byla postavena
autobusová zastávka “U zdravotního střediska“. Budova patřila k těm starším
(1860) budovám a majitelé provedli ještě poslední opravy v roce 1935.
Archiv obce Sobotín 1936

Budovu (čp. 38) bychom již nenašli. Stála na Štětínově mezi domy pana Vaňka
a pana Nosála. V únoru 1946 zasahovali hasiči u požárů, kde dvě Němky polily dům a stodolu benzinem. Obě osoby zahynuly a mladou matku i s dítětem
zachránili. Jednalo se o první zásah českých hasičů. Budova byla postavena
v roce 1863 a prodána v roce 1918. V roce 1975 si na tomto pozemku postavil
rodinný dům pan Alois Turek.
Archiv obce Sobotín 1936

Budova (čp. 143) byla v roce 1946 obydlena, ale majitelé se přestěhovali
a o tento dům nebyl zájem a je zbourán. Dům stál u cesty vedoucí do mlýna
v Sobotíně. Budova byla postavena v roce 1876 a poslední oprava se uskutečnila v roce 1926. V roce 1983 si na tomto pozemku postavila dům rodina Palová.
Archiv obce Sobotín 1936

Budova (čp. 48) byla obydlena v roce 1946 rodinou Zavadilíkovou. Budova
byla přestavěna v roce 1911. Dům byl v roce 1990 prodán a nový majitel
celý objekt zboural a začal stavět nový dům, který nedokončil a prodal jej
rodině Chomenčukově, kam se po dokončení přestěhovali v roce 1996.
Archiv obce Sobotín 1936

V roce 1934 byla v horní části Sobotína otevřena další hasičská zbrojnice.
V obci jsme tak měli již 3 zbrojnice. V roce 1955 byla tato zbrojnice zbourána a materiál byl použitý pro výstavbu nové hasičské zbrojnice.
Archiv obce Sobotín 1936

U zá v ě r k a d a lš íh o čís la Obe c níc h novin je 19. dubna 2021 do 15 hodin.
Obecní noviny vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 500 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo 26. 2. 2021. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Bc. Věra Kulichová, Veronika Špačková a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil Reprotisk Šumperk. Příští číslo vyjde v dubnu 2021. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk
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