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noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
INFORMACE STAROSTKY
Děkuji zastupitelům, předsedům a členům komisí a výborů
i všem ostatním za spolupráci ve volebním období 2010 - 2014.
Iveta Fojtíková, starostka

informace obecního úřadu

Pořadí zvolení

Počet hlasů

1

Za otevřenou obec

Stanislav Bodlák

32 BEZPP

1

1

126

3

ČSSD

Andrea Pavelková

43 BEZPP

3

1

64

Jarmila Palová

63 BEZPP

2

1

100

Zdeněk Měrka

66

KSČM

4

2

91

Číslo volební
strany

Pořadí na HL

Politická přísl.

Zvolení členové Zastupitelstva Obce Sobotín
v komunálních volbách
konaných ve dnech 10. – 11. října 2014

4
4

Jméno a příjmení
Věk

Volební strana

Nezávislí kandidáti Společně za účelné hospodaření pro rozvoj
Nezávislí kandidáti Společně za účelné hospodaření pro rozvoj

5

Ženy Sobotína

Iveta Fojtíková

51 BEZPP

1

1

271

5

Ženy Sobotína

Renata Nosálová

34 BEZPP

2

2

154

5

Ženy Sobotína

Tereza Machusová

29 BEZPP

3

3

143

5

Ženy Sobotína

Jana Krobotová

31 BEZPP

4

4

134

6

Rozvoj obce

Kamil Talpa

41 BEZPP

1

1

131

7

Pro rozvoj obce Sobotín
2014

Dušan Juřík

42 BEZPP

4

1

80

8

KSČM

Miroslava Vlčková

63

2

1

93

KSČM

Sběr starého, použitého
a nepotřebného textilu

(oblečení, lůžkoviny, deky, ručníky,
boty, batohy…)
Vážení občané,
již nějakou dobu máte možnost starý
nepoužitý textil odevzdávat do kontejneru na textil u prodejny COOP
(u zámku). Tento kontejner můžete
využívat i nadále. Nyní se ještě naskýtá další jednorázová možnost.
Na obec Sobotín se obrátila Armáda spásy, centrum sociálních služeb Šumperk, která v tomto období
nemá dostatek oblečení pro své klienty. S ohledem na tuto potřebu organizuje obec sbírku šatstva:
Sbírka proběhne ve dnech 10. – 12.
listopadu 2014.
Nepotřebné šatstvo můžete donést
na Obecní úřad Sobotín do zasedací
místnosti v přízemí v úředních hodinách. Místnost bude označena.

Výzva k vrácení neplatného
cestovního pasu

Městský úřad v Šumperku, odbor správní
a vnitřních věcí v y z ý v á všechny držitele neplatného cestovního pasu k jeho
vrácení úřadu.
V souladu s ust. § 32, odst. 1, pís. b) zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů /
dále jen zákon o cestovních dokladech/,
je držitel cestovního pasu povinen bez
zbytečného odkladu odevzdat neplatný
cestovní doklad. Neplatným se stává cestovní pas uplynutím doby v něm vyznačené, ohlášením jeho ztráty či odcizení,
uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny
příjmení občana po sňatku.
V případě porušení této povinnosti se
držitel cestovního pasu dopouští přestupku dle ust. § 34a, odst. 1, pís. f)
citovaného zákona, za který mu může
být jako sankce uložena pokuta až do
výše 10000,- Kč, dle ust. § 34a, odst. 2
zákona o cestovních dokladech.
Neplatný cestovní pas je možno odevzdat osobně u přepážek cestovních
dokladů č. 1 a 2 v přízemí přístavby

Číslo volební
strany

Výsledky jednotlivých volebních stran

Volební strana

Počet hlasů

Poměr hlasů
v%

Počet získaných mandátů

1

Za otevřenou obec

560

11,29

1

2

Sobotín naše obec

313

6,31

0

3

ČSSD

366

7,38

1

4

Společné za účelné hospodaření
pro rozvoj obce

698

14,08

2

5

Ženy Sobotína

1462

29,49

4

6

Rozvoj obce

605

12,2

1

7

Pro rozvoj obce Sobotín 2014

569

11,47

1

8

KSČM

384

7,74

1

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K říjnu 2014 je zaregistrováno 330 občanů.

Informace

Vážení občané, dovolujeme si vás na základě zprávy od odboru dopravy silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje (KÚOK) informovat o aktuální situaci
ohledně uzavírky silnice I/44 z důvodu realizace stavby
„silnice I/44 – Červenohorské sedlo – jih“. Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, předložila KÚOK
žádost o povolení uzavírky s předpokládaným termínem
1.10.2014 – 14.11.2014 a dále v termínech 16.4.2015 –
14.11.2015 a 16.4.2016 – 14.11.2016. Přesný termín uzavírky je přitom odvislý od ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Pro občany Sobotína to znamená, že ve větší
míře budou po silnici I/11 projíždět vozidla nad 3,9 m výšky.

Keramická dílna

Keramická dílna v Sobotíně prošla „zkušebním provozem“.
První, kdo si mohl vyzkoušet práci s hlínou, byly děti ze sobotínské školy. Mohly si vyrobit dárečky ke dni matek. Poté
následovaly dva kurzy dospělých. Pravidelné kurzy budou
od cca ledna 2015, a to dle zájmu občanů. Zájemci se mohou přihlásit na podatelně Obecního úřadu Sobotín – email:
podatelna@sobotín.cz, kde uvedou jméno a tel. kontakt, aby
mohli být informováni o termínu zahájení kurzu. Keramická
dílna je v přízemí budovy Obecního úřadu Sobotín.

Městského úřadu v Šumperku, Jesenická 31 /vchod z ulice Rooseveltovy/,
na kterémkoliv matričním úřadu, případně poslat poštou na adresu Městského úřadu v Šumperku, nám. Míru
1, Šumperk..
Upozorňujeme, že pokud držitelé neplatných cestovních pasů uposlechnou
této výzvy a odevzdají neplatný doklad
/i s několikaletou prošlou platností/
do konce listopadu 2014, nebude výše
uvedená finanční sankce uplatněna.
Současně připomínáme, že pokud držitel
cestovní doklad ztratil nebo mu byl odcizen, je jeho zákonnou povinností tuto
skutečnost neprodleně ohlásit orgánu
příslušnému k jeho vydání, případně nejbližšímu útvaru policie ČR.
Městský úřad Šumperk, odbor správní
a vnitřních věcí

Velké Losiny a blízké okolí budou
mít svoji „multibanku“.
VELKÉ LOSINY, SOBOTÍN, PETROV NAD DESNOU,
LOUČNÁ NAD DESNOU- KOUTY NAD DESNOU.
Výjimečná pobočka společnosti PartnersFinancialServices,a.s.byla otevřena 2. října2014 v centru Velkých Losin
v Lázeňském domě pod hotelem Praděd. Občané tak kvůli založení účtu, hypotéce a dalšímu odbornému finančnímu poradenství nebudou muset cestovat do Šumperka či
dalších měst.
„Není běžné, abychom otevírali kamennou pobočku v místech s počtem obyvatel, jako mají Velké Losiny. Toto lázeňské místo je pro nás ale výjimečné. Velké
Losiny jsou obcí s velkým potenciálem a její obyvatelé
i návštěvníci si kvalitní finanční služby na dosah určitě
zaslouží,“ říká zástupkyně společnosti Partners F.S.,a.s.
ing.Alena Chylová.
Podle ní označení multibanka není oficiální, nejlépe však
vystihuje šíři služeb, které velkolosinská pobočka nabídne. Pod jednou střechou najdou lidé vlastně sedmdesát
finančních společností, za kterými většinou musí vážit
cestu do větších měst. „Lidé si u nás budou moci například založit bezpoplatkový účet s výběry z jakýchkoliv
bankomatů zdarma. Když to zjednoduším,výběr z losinského bankomatu za Pradědem, bude zdarma. Už jenom
díky tomuto věříme, že jsme pro místní obyvatele a blízké okolí zajímavým místem k návštěvě. Naším cílem je,
nabídnout jim dlouhodobou spolupráci a jistotu, že se se
svými potřebami v rámci financí, mohou na nás obrátit“
dodává Alena Chylová.
Se svojí kolegyní Evou Stromšíkovou ( V.I.P.Consultant
společnosti Partners F.S.,a.s.)chtějí klientům nabídnout
služby i v čase, který není pro jiné finanční domy běžný.
Schůzku si bude možné domluvit klidně i v neděli. Navíc
nabídly obci semináře finanční gramotnosti, které budou
otevřeny široké veřejnosti a budou přispívat k tomu, aby
si lidé se svými financemi věděli rady a nedostávali se do
spárů takzvaných Šmejdů.
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ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Podzimní Flora Olomouc nadchla
především milovníky ovoce.
Ve dnech 2.-.5. října 2014 se konala tradiční podzimní výstava Flora Olomouc. Zúčastnili se jí také členové místní
organizace Českého svazu zahrádkářů Sobotín. Na ploše
olomouckého Výstaviště Flora jsme obdivovali skákající
panáky, hravé šachy nebo Člověče nezlob se. Už tradičně
nechyběly ani vinné degustace, ochutnávka nejlepších pálenek, nebo překrásná květinová výzdoba z podzimních květin. Bylo se na co dívat. Motivem výstavy se staly exponáty
s názvem „Zahrada je hra“. Kdo výstavu navštívil, nelitoval,
byla překrásná.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS

Prázdninové setkání dětí a rodičů ze Sobotínku u sobotínské fary.

Milé maminky, tatínci, prarodiče a děti

Zveme vás do Sobotínku, hraníčka pro děti předškolního
věku (0 – 6 roků). Scházíme se každý pátek 9.15 – 11.15
v budově staré školy. Hrajeme si, zpíváme, vyrábíme, tvoříme, cvičíme a skotačíme. Každý dle svých možností a nálady. Pokud budete chtít naše hraníčko navštívit, napište mi
zprávu na tel. 737 569 228. Těšíme se na nové kamarády.
Za kolektiv maminek a dětí.
Anna Findeisová

Příjemný zájezd zahrádkářů

O zájezd byl mimořádný zájem. Přihlásilo se 47 účastníků.
Vedoucí byla předsedkyně ČZS Zdeňka Tejkalová, která se
ujala průvodcovské činnosti a zajišťovala organizaci a přípravu celého zájezdu.
Počasí nám přálo. Odpočinkovou zastávkou byl motorest
„Roubenka“.
První zastávkou se stalo Třebechovické muzeum betlémů. Ve sbírkových fondech se nachází přes tři sta betlémů.
Nejcennějším z nich je pohyblivý Proboštův betlém, který
byl vyhlášen Národní kulturní památkou v roce 1999. Dřevěný betlém vznikl za spolupráce sedláka Josefa Probošta,
řezbáře Josefa Kapuciána a sekerníka Josefa Frimla na přelomu 19. a 20. století. Dosahuje váhy kolem 1,2 tuny při
rozměrech 9,9 x 2,2 a 1,9 metru. Tento unikátní betlém se
stal doslova atrakcí na světové výstavě EXPO v Montrealu,
později i v Holandsku a v Anglii.
Navštívili jsme nejen překrásný zámek, ale i kouzelné městečko Opočno se zámeckým parkem a letohrádkem z roku
1602. Renesanční zámek byl postaven v polovině 14. století. Po poslední colloredovské adaptaci zámku byly v jeho
interiéru umístěny velké sbírky obrazů, zbraní, národopisných exotik a loveckých trofejí. Opočno je městem, kde najdete řadu romantických zákoutí a průhledů. Pokud město
navštívíte, nezabloudíte. Všechny cesty vedou na náměstí
a do zámku.

Dobruška byla od paměti křižovatkou obchodních cest.
Vznikla kolem roku 1320 a od 16. století se stala centrem
celého východočeského panství Trčků z Lípy. V době národního obrození zde podobně jako v okolí Hronova bylo jedno
z jeho center. Město je také známo jako rodiště Františka
Věka ( původně Heka), proslaveného Aloisem Jiráskem
v románě F.L.Věk. Rodný domek, který jsme navštívili nám
přiblížil historii jeho rodiny, ale i života obyvatel z celého
města.
Poznat krásu Babiččina údolí, kterou většinou známe ze
školních výletů, znamená navštívit řadu zajímavých míst,
o kterých píše Božena Němcová. Snad se tam ještě jednou
vrátíme a projdeme si celou naučnou stezku Babiččina údolí.
Poslední zastávka s večeří byla posledním bodem našeho
zájezdu. Všem se „zahrádkářský“ zájezd líbil. Účastníci zájezdu svým potleskem poděkovali výboru ČZS Sobotín za
přípravu zájezdu a vyslovili přesvědčení, že i v roce 2015
bude podobný zájezd připraven.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Zahrádkáři na nádvoří zámku Opočno
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do svazkového školství, aby získali přehled o rozmístění
jednotlivých zařízení. Podle ohlasu hostů splnila návštěva
naší svazkové školy jejich očekávání při získávání informací
k řešení otázky optimalizace školství v mikroregionu Podhostýnsko.
Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
ÚDOLÍ DESNÉ
Zahájili jsme nový školní rok
2014/2015
V pondělí 1. září 2014 jsme se sešli před naší školou v plném nasazení. Paní starostka Iveta Fojtíková společně s paní
ředitelkou Mgr. Evou Bicanovou všechny přivítaly, popřály
dětem hodně úspěchů a potom už prvňáčci i se svými pomocníky z vyšších ročníků statečně odemykali dveře a vstupovali do celoživotního vzdělávání.

Království sov

Nové žáky prvních třída přivítala Mgr. Jana Cekrová a paní starostka Iveta
Fojtíková.

Přehled třídnictví:
1. ročník – Mgr. Jana Cekrová
2. ročník – Mgr. Marcela Navrátilová
3. ročník – Mgr. Martina Chlandová
4. ročník – Mgr. Jana Mertová
5. ročník – Mgr. Romana Kukulová
Prázdniny 2014/2015:
Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:

Začali jsme hrami

27. a 29. října
22. prosince 2014 – 2. ledna 2015
30. ledna 2015
9. února – 15. února 2015
2. a 3. dubna 2015
Mgr. Martina Chlandová

„Příklad dobré praxe“

Hned první říjnový den jsme se před naší školou přivítali
s panem Radkem Podolským a jeho krásnými sovami, které jsou zvláštní skupinou nočních lovců. Tyto tajemné tvory
jsme nejenom obdivovali a porovnávali velikost jejich vajíček, ale také jsme si na ně mohli sáhnout a prohlídnout jejich
zajímavá ouška. Seznámili jsme se s Kalousem ušatým, Puštíkem bradatým a obecným, Sovou pálenou, Sýcem rousným a Sýčkem obecným. Celý program byl pro nás všechny
velmi poučný, zábavný a nezapomenutelný.
Mgr. Jana Cekrová

4. září 2014 bylo pro naše žáčky a hlavně prvňáčky připraveno zábavné dopoledne. Prostory před školou byly rozděleny do několika stanovišť, kde žáci plnili úkoly. Užili si
spoustu legrace, když mezi sebou proplétali provázky, třídili
vršky podle barev, chodili poslepu na lavičce. Poslední stanoviště spočívalo v obkreslení chodidla na barevný papír.
Na vystřižené chodidlo děti vepsaly přání pro své spolužáky.
Z obrázků chodidel vznikly paprsky ke Slunci přání. Kéž se
nám všechna vyplní.
Dopoledne jsme završili opékáním párků a pobytu na dětském hřišti.
Mgr. Romana Kukulová

Naši svazkovou školu ZŠ a MŠ Údolí Desné navštívila ve
čtvrtek 28.srpna 2014 třicetičlenná delegace starostů, ředitelů základních škol a mateřských škol z mikroregionu
„Podhostýnsko“ (MAS Podhostýnsko tvoří 17 samosprávných obcí). Cílem jejich návštěvy bylo poznat svazkovou
školu a seznámit se s principy jejího fungování. Program
této akce zahájila ředitelka školy Mgr. Eva Bicanová prezentací a poté proběhla beseda, které se účastnil starosta
obce Rapotín pan Ing. Pavel Žerníček. Odpovídalo se na
velkou spoustu otázek, které návštěvníky zajímaly. Následně
si s velkým zaujetím prohlédli prostory rapotínské základní
školy a mateřské školy. V závěru celé akce projeli návštěvníci se starostou a ředitelkou školy všechny obce zapojené
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Den s lesy

FARNOST SOBOTÍN

V pátek 12. září 2014 vyrazili žáci 2., 3. a 4. ročníku na dopoledne nazvané Den s Lesy České republiky. Akci pořádali
zaměstnanci lesní správy spolu se SEV při DDM a ZpDVPP
Vila Doris v Šumperku a Lázněmi Velké Losiny.
I přes nepřízeň počasí a potíže s dopravou jsme šťastně doputovali do parku Lázní Velké Losiny. Na děti čekala stezka
lesem. Byla plná zastavení a řešení různých úkolů s lesní
tematikou. Největším zážitkem bylo setkání s živým koněm,
včelkami v úlu, střelba z luku a výroba ptačích budek. Za
své snažení byly děti odměněny drobnými dárky a občerstvením. Děkujeme všem pořadatelům.
Mgr. Marcela Navrátilová

Hodinka zpěvu

Pozvánka

V neděli 2. 11. 2014 v 11.15 hodině proběhne vzpomínka
NA VŠECHNY ZEMŘELÉ.
Po mši svaté se uskuteční žehnání hrobů na místním
hřbitově.

SEDMIKRÁSEK na faře v Sobotíně

Zveme děti nejen sobotínské od 3 – 6
roků a jejich rodiče, prarodiče nebo
starší sourozence, aby se připojili
k našemu povídání a tvoření.

Setkávat se budeme každé úterý od 17 – 18 hodin.

Ve středu 15. října 2014 zavítalo do sobotínské školy Hudební divadlo Hnedle vedle z Karlových Varů. Pro naše
děti si připravilo hudebně zábavný pořad s těmi nejhezčími
písničkami od Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka, který seznámil děti s vnímáním textové části písní a hravou formou
představil i základy rytmiky. Děti si zazpívaly ty nejhezčí
hity jako např.: Statistika, Hajný je lesa pán, Datel, Pramen
zdraví a další. Pro všechny to byl krásný zážitek a zpěváku p. Tomáši Bartákovi velice děkujeme a těšíme se zase
někdy příště.
Mgr. Jana Cekrová

Dopravní výchova bezpečí Vašich dětí

Kdopak je to Sedmikrásek? Milá loutka s vlnitými vlásky
a velkými kukadly, která provází děti povídáním o přírodě,
o lidech, ale i o vlastnostech zvířátek. Učí nás, jak se máme
k sobě chovat a jak vzájemně spolupracovat. Společně zpíváme, kreslíme, tvoříme z papíru anebo lepíme barevné
obrázky.Přichází naše průvodkyně s malým občerstvením.
Naše setkání se blíží ke konci, uklízíme pastelky a Sedmikrásek se s námi loučí podáním ručky.

Žáci 4. ročníku se zúčastnili 24. září 2014 úvodní hodiny
ke získání Průkazu cyklisty. Jeli jsme na dopravní hřiště
v Zábřehu na Moravě, kde si děti prakticky vyzkoušely
průjezdy křižovatek, objíždění překážek a také jízdu zručnosti. Seznámily se s pravidly silničního provozu, řešily
také křižovatky na interaktivních testech v počítači místní
učebny. V průběhu celého školního roku budou děti dále
pracovat a zdokonalovat své znalosti.
V květnu příštího roku se na DH vrátíme a všichni si otestují své znalosti a ti, kteří úspěšně projdou testy a praktickou zkouškou, obdrží svůj první „ řidičák “ - Průkaz
cyklisty.
Všichni se na to moc těšíme!
Mgr. Jana Mertová
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SPORTOVNÍ AKCE
Máme rádi koníčky
Stejně jako každý rok pořádala stáj TJ Omega Sobotín na
konci srpna akci „Máme rádi koníčky“
Tento rok pro nás byly připraveny tři soutěže – opičí jízda,
parkur handicap – 50 cm, 70 cm a 90 cm a jako poslední
barel roce.
Opičí jízda se skládala z různých úkolů, které prověřovaly
naši zručnost a schopnost ovládat koně. Nejvíce se dařilo
Kristýně Stančíkové s Broncem. Jako druhá skončila Eliška
Juříková s Démantem a třetí Veronika Pavelková s Madetou.
V parkúru zazářila Nikola Smolková s koněm Démant 1. Na
druhém místě se umístila Helena Pavelková s Caroline a na
třetím Simona Měšťánková s Limetou.

Příjemnou téměř letní sobotu mohli strávit obdivovatelé
jezdeckého sportu 18. října 2014 v Sobotíně. Kolbiště TJ
Omega přivítalo čtyři desítky účastníků na tradičních
podzimních hobby závodech.
Dopolední program začal křížkovým parkúrem, ve kterém
se utkali ti nejméně zkušení jezdci i koně. K limitnímu času
překonání soutěže se nejvíce přiblížila Veronika Pavelková
s klisnou Madetou.
Následovala soutěž na překážkách vysokých 60cm. Trať
nejrychleji a bezchybně překonala klisna Fiona s Klárou Poledňákovou z JK Brantice.
O perfektní souhře s klisnou Karis přesvědčily sestry Adéla
a Tereza Končické, které dosáhly nejlepšího času ve štafetovém skákání.
Letos se mohli diváci těšit také na předvedení psí poslušnosti a obratnosti. Nejrychleji dokázal běhat a skákat pes Anakin, a tak se svou paničkou Blankou Spáčilovou vybojovali
prvenství.
Celý den diváci hlasovali v anketě O nejstylovější
jezdeckou dvojici a vybrali opravdu nejkrásnější duo
– Lenku Dosedlovou s klisnou Izabelou.
Odpoledním soutěžím vévodili členové JO Dubicko, mezi
kterými se dokázala prosadit pouze domácí Markéta Chlandová s klisnou Limetou a MVDr. Monika Najmanová
z Moravia Vet Teamu.
Pořadatelé děkují všem sponzorům a příznivcům za podporu
a pomoc.
Na jaře zase na shledanou.

Veronika Pavelková s klisnou Madetou. Ocenění předává Markéta
Chlandová.
Nikola Smolková na Likoře

Soutěž barel race pro nás také připravila zajímavou podívanou. Nejrychlejší byla opět Nikola Smolková s Likorou,
druhé místo obsadila Helena Pavelková s Caroline a třetí
Veronika Pavelková s Madetou.
Po skončení všech soutěží na nás čekalo opékání špekáčků,
posezení u ohně, tombola se skvělými cenami a pro členy
stáje tu byla i „přespávačka“. Byl to vydařený den, kdy se
sešli všichni, co mají rádi koníčky, parádně jsme si to užili
a už teď se těšíme na další ročník.
Veronika Pakrová, členka TJ Omega Sobotín

Výsledky:
KŘÍŽKOVÝ PARKUR
1. Veronika Pavelková – Madeta, TJ Omega Sobotín
2. Kristýna Paterová - Likora, TJ Omega Sobotín
3. Daniela Pavelková – Benedetto, JO Šumperk
PARKUR DO 60 cm
1. Klára Poledňáková – Fiona, JK Brantice
2. Pavla Saňáková - Žilieta, Stáj Rapotín
3. Lenka Dosedlová- Izabela, JK Moneriko
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ŠTAFETOVÉ SKÁKÁNÍ
1. Adéla Končická a Tereza Končická – Karis, Stáj Rapotín
2. Helena Pavelková a Veronika Pavelková - Madeta, TJ
Omega Sobotín
3. Gabriela Krčová a Kristýna Kovářová – Likora, TJ Omega Sobotín

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka
Již dvacet let patří náš vzhled k sluníčku,
jako vzpomínka na tatínka a matičku.
Jsou pro nás nenahraditelní,
jako to naše každodenní vzpomínání.

PARKUR PRO HAFANY
1. Blanka Spáčilová - Anakin
2. Miloš Chlanda – Betty
3. Kristýns Stančíková - Fík

Prosíme – vzpomeňte s námi.
Dne 16. listopadu 1994
zemřela maminka
paní Julie Rozmánková
a dne 6. ledna 1995 zemřel tatínek
pan Arnošt Rozmánek ze Sobotína.
Nikdy nezapomeneme!

PARKUR DO 85 cm
1. Lenka Vachutková - Rock´n Lery, JO Dubicko
2. MVDr. Monika Najmanová - Dorien, Moravia Vet Team
3. Barbora Ryčovská - Lotrek, JO Dubicko

Kdo vzpomene s námi – tomu srdečně děkujeme.
Dcery a syn s rodinami.

PODZIMNÍ CENA – 100cm
1. MVDr. Monika Najmanová - Dorien, Moravia Vet Team
2. Markéta Chlandová – Limeta, TJ Omega Sobotín
3. Lenka Vachutková - Rock n´Lery, JO Dubicko
Mgr. Martina Chlandová

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

inzerce

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

•
•

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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