obecní Číslo 2 – duben – 2020

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Ke Dni matek přejeme všem maminkám zdraví, štěstí, spokojenost
a radost ze svých dětí.
Všem dětem k jejich svátku přejeme dobrou náladu, zdraví, úspěchy
ve škole a dobré kamarády.
INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
s ohledem na současnou epidemiologickou situaci
s COVID – 19, bych Vás chtěla informovat o průběhu
řešení a příprav pro zajištění mnoha nařízení ze strany
obce.
Jednou z prvních povinností bylo nošení roušek,
kdy v určitém časovém předstihu došlo od 15. 3 2020
ke dni 21. 3. 2020 k ušití více jak 1100 kusů pro
I. etapu distribuce, které byly rozvezeny do poštovních
schránek během pěti dní. II. etapa byla rozvezena během soboty 18. 4. 2020. Ženám – švadlenkám, které
pro Vás roušky našily, bych chtěla poděkovat jmenovitě: paní Jarmile Laštuvičkové, paní Ivetě Smolkové,
paní Radce Dirgasové, paní Danuši Chytilové, paní
Pavlíně Laštuvičkové za dovoz roušek od švadlen ze
Zábřeha. Z Rudoltic paní Libuši Pavelkové a paní Ivaně Skoumalové, ze Sobotína paní Bohdaně Hradilové,
paní Daně Ponížilové, paní Ludmile Krčové, maminkám a dětem, které jsou uvedeny v příspěvku farnosti,
z Bludova paní Renatě Hrochové, z Kolšova paní Hoj
grové a paní Stejskalové, z Petrova nad Desnou paní
Ludmile Pláškové.

Dobrovolní hasiči při roznášení roušek

Dále děkuji členům
sboru
dobrovolných hasičů v Sobotíně za rozvoz
roušek do schránek
a panu Kopečnému, který rozvezl
mimořádné číslo
obecních
novin
a první roušky.
Většinu materiálu
na šití roušek věnovala mateřská školka Beruška v Petrově nad Desnou
(dětská povlečení
a prostěradla), další
materiál byl doplněn
od švadlenek – závěsy, povlečení...
V neposlední řadě
paní
doktorce
MUDr. Stratilové
a sestřičce Renatě
Nosálové za zajištění provozu ordinace.
V obci máme možnost nákupu. Za to
patří poděkování
zaměstnancům prodejny COOP a prodejně „Na Stovce“,
za výborné zásobování, zajištění baleného pečiva…

Balení roušek 1. etapa

Balení roušek 1. etapa

Balení roušek 2. etapa

Zaměstnanci Obecního úřadu Sobotín musí plnit běžné záležitosti, i když úřad je otevřen jen omezeně.
Spoustu času věnovali a věnují úkonům spojeným
právě i s COVID-19 – balení roušek, příprava seznamů, obálek, zajišťování ochranných prostředků, dezinfikaci autobusových zastávek, laviček a kontejnerů,
dodržování nařízení v domě s pečovatelskou službou,
rozvážení dezinfekčních prostředků do míst, kde se
soustřeďuje větší množství osob (obchody, DPS, kostel, škola, hasiči...).
V počátku epidemiologické situace obdržela obec nabídku ohledně pomoci jakéhokoliv druhu od pana Simona Laštovičky a od paní Evy Zarabské ze Sýrárny
v Rudolticích ve věci zásobování.
Kvůli nastalé situaci se sešla 5x krizová komise, která
byla pravidelně informována ze strany vedení obce
o jednotlivých opatřeních a ze strany komise byla navrhována opatření.
Obec Sobotín zareagovala na dotační výzvu společnosti Nadace ČEZ na Krizové situace 2020. Obec
byla podpořena částkou 45.000,- Kč, z které byly
uhrazeny nákupy ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků.
Možná si řeknete, že slovo „děkuji“ se často opakuje
v tomto čísle obecních novin. Já jsem ale přesvědčena, že pod tímto jedním slovem DĚKUJI se skrývá
spousta práce, času, ochoty, …., a na to bychom neměli zapomínat. Obzvláště těch několik týdnů, kdy
jsme se museli všichni vypořádat se situací, která tu
ještě nebyla. I v následujících týdnech nás čekají různá opatření, nařízení, o kterých Vás budeme aktuálně
informovat prostřednictvím webu obce, SMS infokanálem, vývěsek a rozhlasu. V této době dělá vedení
obce vše pro to, aby obec po tyto měsíce nestagnovala, aby probíhaly práce na dotačních stavbách, aby se
přiznané dotace posunuly dále, aby se žádalo o další
dotace, aby se včas zajistily práce související s hospodařením v obecním lese …. Za výbornou spolupráci a pomoc spojenou se zařizování všeho výše uvedeného chci poděkovat panu místostarostovi.
Závěrem děkuji Vám, občanům, za Vaši ukázněnost,
pochopení, toleranci a přístup k současné situaci.
Odměnou je pro nás prozatím to jak „se držíme ve
zdraví.“

Stavba II. etapy splaškové kanalizace
v Rudolticích
Mimo povinnosti spojené s epidemiologickou situací probíhají práce na výstavbě splaškové kanalizace
v Rudolticích – 2. etapa. Zatím probíhá stavba v trase
dle vydaného stavebního povolení. S ohledem na to,
že nebyl dán souhlas se vstupem na některé pozemky
v průběhu stavby, byla vypracována projektová dokumentace na změnu trasy. V současné době se čeká na
vydání stavebního povolení, aby se mohlo pokračovat

v nové trase. V dalším čísle obecních novin budete
více informování o této záležitosti.



Zakoupení vyvážečky dřeva
a štípačky

Obec Sobotín v březnu 2020 zakoupila vyvážečku na dřevo a štípačku dřeva. Nyní probíhají zkušební práce na těchto zařízeních. Zastupitelstvu
budou předloženy v této věci podklady, aby bylo
možné v co nejkratším termínu začít prodávat občanům štípané dřevo. K tomu je potřeba mít schválený ceník prodeje. Vyvážečka stála 1.445.950,- Kč
včetně DPH a štípačka 938.960,- Kč včetně DPH.
Obec obdržela na stroje dotaci ve výši 750.000,- Kč ze
Státního zemědělského intervenčního fondu.

Obecní les
Dne 25. 10. 2019 byla podána žádost o dotaci na
Obnovení kalamitních holin Sobotín na Státní intervenční zemědělský fond. Jedná se o dotaci ve výši
100 % uznatelných nákladů. Žádost je zaregistrována, prošla kontrolou správnosti. Nyní se čeká na vyjádření.

2. část II. etapy Mausolea Kleinů – dotace
Začátkem dubna 2020 byly zahájeny práce na
2. části II. etapy opravy Mausolea Kleinů v Sobotíně.
Obec získala dotaci od Ministerstva kultury ČR ve
výši 500.000,- Kč (žádost byla podána v září 2019)
a 300.000,- Kč z Olomouckého kraje. V této etapě
dojde k opravě ochozu kaple a vnitřních rozvodů kanalizace.

Dotace na dýchací přístroje pro
JSDH z Olomouckého kraje
Další žádost o dotaci byla podána u Olomouckého kraje pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů na dýchací
přístroje. Dle sdělení z kraje byla přiznána dotace ve
výši 54.100,- Kč.

Dotace na obnovu parku
u Mausolea rodiny Kleinů – 1. etapa
V měsíci lednu 2020 byla podána žádost o dotaci na obnovu parku u Mausolea Kleinů, který je veden jako kulturní památka. V loňském i letošním
roce při povětrnostních událostech došlo k pádu několika stromů. Před první etapou dojde k vykácení několika stromů a úklidu pařezů. Poté se vysadí
48 ks kulovitých javorů ve spodní části parku, na kterou obdržela obec dotaci z Operačního programu životního prostředí v rámci výzvy č. 19/2019. Obci byla
přiznána dotace ve výši 250.000,- Kč (100 % uznatelných nákladů). K výsadbě dojde na podzim 2020.
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informace obecního úřadu
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce obce Sobotín se bude konat v pondělí 18. května 2020
v 16:00 hodin.
S ohledem na současnou situaci bude upřesněno místo konání a s tím související.

•
•

Místní knihovna

Vážení a milí sobotínští senioři,
vzhledem k neradostné situaci, která panuje v souvislosti s nouzovým stavem a šířením nákazy COVID - 19, vám nabízíme následující pomoc:
nákup základních potravin a hygienických prostředků
s donáškou až k vám domů (toto se týká seniorů nebo
osob vlastnících průkaz ZTP nebo ZTP/P, jimž tuto
službu není schopna zajistit ani rodina).
Pokud budete mít zájem, zatelefonujte na telefonní číslo: 583 237 151 nebo 776 757 693 (obecní
úřad).
Myslíme na vás a přejeme vám plno sil, vnitřní klid,
a hlavně zdraví
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

Úřední hodiny Obecního úřadu
Sobotín
S účinností od 4. května 2020 se rozšířily úřední hodiny Obecního úřadu Sobotín, aby si občané mohli vyřídit své záležitosti.
Úřední hodiny: (nutno vždy předem telefonicky objednat na určitou hodinu)
Pondělí: 08.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Středa: 08.00 – 11.00
12.00 – 17.00
Ostatní dny zůstává zavřeno, zaměstnanci budou vyřizovat záležitosti občanů telefonicky, e-mailem, popř.
datovou schránkou.
Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, v souvislosti s nouzovým stavem, s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19, platí i nadále
zpřísněná hygienická pravidla:
• omezení osobního kontaktu zaměstnanců obecního
úřadu s veřejností na nezbytně nutnou úroveň;
• upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem;
• příjmem dokumentů od veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace;
• zabránění přímému kontaktu bez bariéry do
2 m a dodržování odstupu mezi osobami alespoň
2 m, zabránění shlukování osob na chodbách;
• rozmístěním stojanů pro dezinfekci rukou na chodby i do kanceláří;
• použití ochranných prostředků dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné);

zvýšené hygienické opatření (dezinfekce ploch,
klik, zábradlí, atd.).
O dalších změnách budete informování přes webové
stránky obce, rozhlas, vývěsky, SMS infokanálem.

Informujeme občany, že od čtvrtka 30. 4. 2020
se otevírá místní knihovna v Sobotíně.

Oznámení o uzavírce místní
komunikace v Rudolticích
Oznamujeme občanům, že v souvislosti se stavbou
kanalizace Sobotín – II. etapa bude v termínu od
21. 4. 2020 do 10. 5. 2020 uzavřena místní komunikace v části Sobotín – Rudoltice (orientačně od kapličky
směrem k č.p. 128 – p. Pavelka). Termín může být operativně upraven s ohledem na vývoj stavby.

Částečná uzavírka ulice Šumperská
v Rapotíně
Z důvodu rekonstrukce vozovky došlo k jednosměrné
uzavírce silnice I/11 ul. Šumperská v Rapotíně.
Předpokládaný termín uzavírky: od 1. 4. do 31. 8. 2020
Stavební práce jsou rozděleny do několika termínů
a úseků:
1. 4. – 15. 5. 2020 jednosměrná uzavírka pravého
jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n. D. –
1. etapa, frézování
1. 5. – 31. 8. 2020 částečná uzavírka I/11 – přípravné
a dokončovací práce
16. 5. – 28. 6. 2020 jednosměrná uzavírka levého
jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n. D. –
2. etapa, frézování + pokládka
29. 6. – 5. 7. 2020 jednosměrná uzavírka pravého
jízdního pruhu I/11 směr Šumperk – Petrov n. D. –
1. etapa, pokládka (začne až po ukončení 2. etapy)
Více informací a výlukové jízdní řády najdete na: https://www.idsok.cz/vyluky/castecna-uzavirka-ul-sumperska-v-rapotine/

Žádost o požární hlásič
Olomoucký kraj poskytuje bezplatně autonomní detektory kouře a detektory oxidu uhelnatého. Hlásiče jsou
určeny především do prostor, kde lidé spí. Zařízení se
podle návodu jednoduše instalují na strop. Prioritně
mohou o detektory žádat obyvatelé kraje, kteří jsou
starší 65 let a jsou držiteli průkazu ZTP, dále osoby bez
omezení věku, které jsou držiteli průkazu ZTP/P.
Formuláře lze zasílat na adresu Olomoucký kraj,
oddělení krizového řízení, Jeremenkova 40a, 779 00
Olomouc do 15. května.
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Pokud požadavek na hlásiče překročí možnosti rozpočtu pro rok 2020, budou upřednostňováni držitelé
průkazu ZTP/P a v této skupině věkově starší osoby.
Formulář naleznete na webových stránkách Olomouckého kraje: www.olkraj.cz/zadost-o-pozarni-hlasic-neprehlednete-20.html

Kulturní akce
V měsíci únoru proběhl 2. ročník Maškarního karnevalu
s průvodem. V pátek 6. března se v zasedací místnosti
Obecního úřadu Sobotín sešli občané u sklenky dobrého
vína a muziky v podání hudebníka Tomáše Würsta.

Maloodběr kompostu
Obec Sobotín ve spolupráci s firmou SUEZ Rapotín
zajistila občanům Sobotína návoz kompostu z recyklační bioodpadové linky Rapotín. Občané si mohli
kompost zdarma odebrat z návozových míst.
Návoz byl proveden v termínu od 21. 4. 2020 do
30. 4. 2020.

Nádoby na komunální odpad,
bioodpad a plasty

Maškarní průvod - 2. ročník

Nádoby na komunální odpad a bioodpad, ale i plasty,
je nutno přistavovat den před svozem (například večer)
nebo brzy ráno. V případě nepřistavení nádob nebude
garantován jejich vývoz!

Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad
I. pololetí 2020
1. pod lyžařským vlekem Klepáčov
2. u nemovitosti paní Vaňatkové,
Rudoltice č.p.102
3. u bytovky č.p.133 v Rudolticích
4. na křižovatce pod ,,Bílým domem“
5. u požární zbrojnice
6. parkoviště u kostela
7. u základní školy Sobotín
8. u nemovitosti č.p. 279 cesta
u Vlhů
9. křižovatka u okálů

Všechny plánované kulturní a společenské akce
jsou s ohledem na vývoj situace s pandemií onemocnění COVID-19 odloženy na neurčito. Včas vás budeme informovat o náhradních termínech na webových
stránkách obce, na vývěskách, rozhlasem a SMS infokanálem popřípadě v dalším vydání novin.

OD - DO

Reportáž o balení roušek

7.5. - 10.5.

Žijeme v náročné době a každého z nás nějakým
způsobem postihla pandemie a opatření proti šíření
onemocnění COVID-19.
Jedním z takových opatření je i povinnost nosit roušky
nebo jiné ochranné pomůcky úst a nosu.
Cením si jednání paní starostky, která ještě před tím,
než toto nařízení vešlo v platnost, nelenila a obvolávala švadlenky místní i z okolních obcí, které by byly
ochotné šít roušky pro občany Sobotína. V této akci
jí následoval i pan místostarosta. Zato jim jistě patří
uznání, protože je důležité v krizových situacích duchapřítomně jednat a zachovat přitom chladnou hlavu,
zvlášť pokud jde o hlavu obce.
A ptáte se, jak celá akce probíhala? Jak jsem již nakousla, v počátku bylo klíčové vyřizování telefonátů
a poptávka po šití roušek od místních i přespolních
švadlenek. Poté se zahájily přípravy na balení roušek,
které zahrnovaly tisk obálek, vypracování seznamu

11.5. - 13.5.
14.5. - 17.5.
18.5. - 20.5.
22.5. - 24.5.
25.5. - 27.5.
28.5. - 31.5.
1.6. - 3.6.
5.6. - 7.6.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu
23. 5. 2020
Rudoltice:
u nemovistosti č.p.102 (paní Vaňatko8:00 - 8:15
vé)
8:20 - 8:35
u nemovistosti 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

Dobrovolní hasiči v akci
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občanů a jmenovité nadepisování obálek. Po dodávce
prvních roušek se z mojí kanceláře (malá zasedačka)
stala přímo manufakturní dílna. Jeden do obálek vkládal poučení, druhý roušku, třetí obálku zalepil a odškrtával v seznamu. Potom se obálky třídily podle adres.
Každý přiložil ruku k dílu a první várka pro nejstarší
občany obce byla připravena k následné roznášce. Další dny to probíhalo velmi podobně, ale zvýšené množství přivezených roušek nás již nezaskočilo.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se akce
účastnili a věnovali tomu své úsilí. V první řadě paní
starostce a panu místostarostovi, kteří se ujali organizace, a také všem zúčastněným zaměstnancům OÚ,
kteří společně vytvořili skvělý tým při této akci. Dále
všem pilným švadlenkám, které šily roušky „ostošest“,
dnem i nocí. A také těm, kteří roznášeli obálky s rouškami, což byl v prvním kole pan Kopečný a v dalších
dobrovolní hasiči obce Sobotín.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala také vám
občanům, kteří vzorně nosíte roušky a pamatujete
tak nejenom na zdraví své, ale i druhých. Společnými
silami zvládneme překonat toto náročné období.
Závěrem bych chtěla shrnout svá slova tímto citátem:
„I  když rouška skrývá tvář, rozhodně neskryje charakter člověka!“
				
Veronika Špačková

Historické zajímavosti
o naší obci
Historie sobotínské rychty
Poté, co byl založen Sobotín ve 13. století, se jeho
představitelem stal rychtář, jehož jméno ale neznáme.
Ovšem není vyloučeno, že se jmenoval Sobota. Budova rychty se nacházela asi 200 m pod farním kostelem
u dnešní hasičské zbrojnice.

Rok 1970

SDH sobotín

Rok 1975

UPOZORNĚNÍ!!!
Pokud budou v platnosti vládní nařízení, nebude možné sběr železného šrotu uskutečnit v termínu 9. května
2020. V tom případě bude sběr proveden v náhradním
termínu 6. června 2020. O zrušení, případně o změně termínu konání akce budete včas informováni.
Děkujeme

Rok 1980

Jedním z prvních známých rychtářů v Sobotíně byl
v roce 1516 jistý Paul Czindrhezl (fojt), který spolu
s konšelem Wenzelem Frymlem odevzdali žerotínské
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vrchnosti od 28 usedlíků (tj. rodin) berni (daň) ve výši
3 zlatých. Tehdy vrchnost odpustila rychtáři poplatek
z rychty ve výši 4 grošů, takže zaplatil jen 26 grošů.
Rapotínský rychtář platil z rychty 1 a půl zlatého. 1
V roce 1575 se připomíná zdejší rychtář Hans Frömel.
V urbáři (činžovní rejstřík) z roku 1591 žilo v Sobotíně
40 sedláků a 9 drobných rolníků (tzv. zahradníků). 2
V obci se nacházel kostel s farou, rychta, vrchnostenský dvůr a železný hamr. Sobotínští a Rudoltičtí poddaní se z povinné roboty vykoupili. Jedině, když byla
na horách či v době honu nalezena postřelená či zabitá
zvěř, tak ji museli zdejší poddaní odnést na losinský
zámek. Rychtář také nerobotoval, pouze platil daň ze
svých polností, na kterých pěstoval pohanku pololetně
(na sv. Jiří a na sv. Michaela) po 11 groších, 1 denárů
a 11/2 haléře, navíc v roce 2 slepice a 8 vajec. Z mýtiny
pak odevzdali jednu fůru dřeva. Od roku 1607 se této
mýtiny ujal Michael Görg Meiner. 3
Dalšího dědičného rychtáře v Sobotíně známe z listin,
které se zachovaly ze stavby nového kostela. V roku
1605 jim byl Paull Czschender (Gschender). ④V obci
bylo tehdy nejméně 35 sedláků a 20 zahradníků. Dá se
předpokládat, že k rychtě patřil mlýn, krčma a kovárna. Obdobně na tom byli rychtáři z Losin, Petrovic či
Rapotína.
Už v roce 1574 zakoupil s povolením vrchnosti staroveskou rychtu u Janovic Johann Til (Tiell) ze Sobotína
za 485 zlatých od vdovy svého předchůdce Kaspara
Schustera. Spolu s objekty a důstojenstvím získal též
ozimní osev, oves, korec lnu, 3 stoly, měděný hrnec,
24 velkých a malých pivních korbelů (cínových), což
souviselo z právem šenku. Měl též koně, orební zařízení, hák se dvěma rádly, 2 brány a k tomu i 6 slepic s kohoutem.⑤ Vybavení sobotínské rychty bylo
nejméně trojnásobné, neboť v roce 1657 k ní patřilo
115 měřic (23 ha) orné půdy. V roce 1649 byl sobotínským rychtářem Paul Engelbrecht. V roce 1677 byl
zdejším rychtářem Adam Zillich. V témže roce bylo
v Sobotíně 72 usedlíků (tj. hlav rodin) z toho 37 sedláků. V obci byla jedna poustka, neboť v roce 1663 strhla
voda jeden domek. ⑥ Hon na čarodějnice se nevyhnul
ani sobotínské rychtě. V roce 1682 byl upálen v Losinách zdejší rychtář Johann Axmann a o rok později
(1863) i jeho žena Dorota.
Dalším známým rychtářem byl v roce 1730 Jakob Fleischer. V losinském zámeckém archivu se nacházela
(1932) listina, kde byly zaznamenány výsady sobotínského rychtáře. Zde především patřila výsada šenku.
Rychtář musel na vlastní náklady vozit a šenkovat panské pivo, víno a kořalku. ⑦ Na mapě panství Velké
Losiny a Vízmberk z roku 1739 se pozemky sobotínské
rychty rozléhaly jihozápadním směrem k Tousenici,
začínaly nad kostelem a vedly kolem Klepáčovského
potoka až k dnešnímu parku sobotínské hrobky Kleinů.
V Sobotíně bylo tehdy 37 sedláků, 25 drobných rolníků, 42 domkařů, mlýn a vrchnostenský dvůr.

Rychtář Jakob Fleischer prodal 4. června 1742 rychtu petrovickému šenkýři Johannu Heinrichu Thyllovi,
který nepochybně provozoval krčmu. Ten ji nevlastnil
dlouho neboť ji 25. září 1753 prodal petrovickému sedláku Christianu Schartelovi. Po něm rychtu převzal 20.
prosince 1767 jeho syn Johann Gerorg Schartel.
Po jeho smrti přenechala jeho vdova Marie Schartelová 1. června 1793 rychtu nejstaršímu synu Theodoru
Schartelovi. (Jeho poručníky byl Johann Michael Gabriel, dědičný rychtář ve Vernířovicích a Karl Schartel sedlák v Sobotíně). Od něj pak převzal rychtu
8. ledna 1822 jeho syn Theodor. Po něm rychtu zdědil
12. října 1833 jeho bratr Johann Schartel. ⑧ V polovině
19. století byl rychtářem úřad zrušen a nahrazen
starostou. Není vyloučeno, že Johann Schartel se stal
prvním starostou Sobotína. Samotná zděná budova
rychty byla patrně postavena na konci 18. století a je
typově totožná s rychtou v Rapotíně.
Dalším majitelem rychtářského hospodářství se stal
2. prosince 1856 Karl Schartel. Dne 1. září 1870 byla
rychta s pozemky ohodnocena na 42 953 zlatých
a 97 krejcarů. Rychta šla v roce 1894 do dražby. Jejím
novým majitelem se stal 30. března téhož roku Josef
Schubert. Ten ji v zápětí opět prodal a novým majitelem se stal 25. června 1895 Josef Volkmann. Dalšími majiteli rychty se stali v roce 1917 manželé Eugen
a Antonia Jurnovi. ⑨ Pocházející z Lískovce u Frýdku. Ti získali rychtu v rámci dědictví.
Podle sčítání lidu z roku 1921 byla majitelkou rychty
č. p. 24 (13 5) vdova Antonie Jurnová narozená v roce
1888. Dále zde žily další tři osoby. Mimo jiné zde žil
Johann Kolb (narozen v roce 1882) pocházející z Pekařova. Jako povolání uvádí práci v zemědělství.⑩
Už v roce 1917 koupila mlýn č. p. 171 zřejmě od Roberta Weisera Antonie Frankenová. Mlýn měl vlastní
turbínu a pomocí generátoru dodával elektrický proud
do centra Sobotína. Náhon začínal na jezu, který stával
nad kostelem. Tak jej alespoň zachytila mapa stabilního katastru z roku 1834. Dá se předpokládat, že mlýn,
který se obecně počítal jako součást rychty, zde stál
s přestávkami už od 16. století. Obdobná situace byla
jak v Petrovicích, tak v Rudolticích.⑪
Součástí rychty byla také stodola, stáje, ovčárna ubytovna pro zaměstnance rychty a kaplička sv. Antonína
Paduánského. V těsném sousedství rychty byla v roce
1887 postavena hasičská zbrojnice. Na samotné rychtě (patrně na štítové zdi) byl namalován na venkovní
omítce patron hasičů sv. Florián. Tato opatření nezabránila požáru, který vypukl ve tři hodiny ráno 18. září
1923 na rychtě, kterému padly za oběť budovy, ve kterých byla uložena sklizeň a zemědělské stroje. Zcela
zničen byl přilehlý dům, ve kterém bydleli zemědělští
dělníci, kteří přišli o veškerý majetek. Požár byl založen podle zdejších četníků úmyslně. Dne 3. února 1927
ve čtyři hodiny ráno vyhořel mlýn č. p. 171 (A. Frankenová), který patřil k rychtě (stál nad rychtou). Na
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samotné budově rychty byla v roce 1951 instalována
požární poplachová siréna. ⑫
V letech 1945 – 1951 se vlastníkem rychty stává Diakonie Českobratrské církve evangelické, která nebyla
schopna i přes vydatnou pomoc zdejších sobotínských
rolníků pozemky patřící k rychtě udržovat. Jednalo se
o 60 ha orné půdy, luk a pastvin (dříve i lesa). Proto
také rychta a přilehlé pozemky byly v roce 1951 převedeny do zemědělského družstva v Sobotíně. S části
pozemků rychty byla provedena výměna za menší hospodářství č. p. 82 v Petrovicích nad Desnou – dnešní
Myslivecká chalupa. V těchto letech se stal správcem
rychty pan Mirumil Pelikán. Rychta byla využívána
JZD jako kanceláře a byty. Po roce 1945 byla na budově rychty provedena nová venkovní omítka a nová
eternitová střecha.⑬
V roce 1964 převzal objekt rychty a veškeré půdy, které k ní patřily Státní statek Šumperk. Rychta však stále
chátrala a na konci 90. let minulého století je zbourána
(1999 – 2000). Nový majitel na jejím místě vybudoval
sportovní areál s názvem „U Pařeza“.
Z rozsáhlého areálu rychty se zachovala pouze budova, kde byli dříve ubytováni zaměstnanci rychty (po
roce 1975 prodána do soukromých rukou) a kaplička
sv. Antonína Paduánského. (Jediný pozůstatek z petrovské rychty se dodnes zachovala taktéž kaplička, ale
sv. Rocha). Mlýn č. p. 171 byl zrušen po roce 1945
i s elektrárnou a náhonem. Obdobně dopadly další dva
sobotínské mlýny. ⑭

⑤ Přes dvoulánové příslušenství rychty se jednalo
o poměrně skromné vybavení, srovnáme-li jej
s pozůstalostí hankštejnského (Skály u Rýmařova)
rychtáře Šimona Schuberta z roku 1602. Šimonův syn
Melchior odkoupil od ostatních sourozenců 10 korců ovsa (korec-93l), vůz na trávu opletený proutím,
2 menší vozy, 1 malý kočár, tři háky s rádly, 2 uřezané
plechy jako radlice, 2 pluhy, 4 brány, 17 kusů skotu,
15 ovcí a 15 jehňat, 4 velká prasata a 10 selat, slepice a husy. In. KAREL, J.: Stará Ves a Žďárský Potok
v dějinách Moravy. Stará Ves 2010, s. 124.
⑥ Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let 1675 –
1678. K vydání připravil F. Matějek, Olomouc 1994,
s. 81 – 83. Maršíkovská rychta měla 120 měřic (24 ha)
orné půdy, což bylo nejvíce na celém vízmberském
panství.
⑦ STRNAD, A.: ErbgerichteundMeierhofe …
c. d. 61. Rychtář byl povinen dozorem nad poddanými
v době žní.
⑧ Jiný zdroj uvádí, že v roce 1826 byl zdejším rychtářem Dominik Theuer a v roce 1830 mlynářem a rychtářem Theodor Tinz. In. HARRER, F.: MittelungenfürGemeide Gedenkbuch führer Zöptau. UnsereHeimat
1926, ročník 6. s. 140 – 141.
⑨ STRNAD, A.: ErbgerichteundMeierhofe …
s. 65 – 66.
⑩ Originály sčítacích operátů jsou uloženy ve StátnímOkresnímArchivu v Šumperku.
⑪ V roku 1792 je v Sobotíně uváděn mlýn, který se
nazýval „V houštině“. Mlýn tehdy převzal od svého
otce za 2000 zlatých Theodor Tinz. Patrně se jednalo
o tzv. spodní mlýn, který stával v Sobotíně na Mertě.
V roce 1929 byli dalšími mlynáři a zároveň sedláky
Leopold Dittrich (horní mlýn) a Rudolf Tinz (dolní
mlýn). Sedlákem byl také MauritzFranken příbuzný
mlynářky Antonie Frankenové. In. Chytilův úplný adresář Moravy. Praha 1924. s. 1562 – 1563.
⑫ MIKULÁŠTÍK, M.: Sobotín 650 let. OÚ Sobotín
2000, s. 41 – 42. Archiv obce Sobotín.
⑬ MIKULÁŠTÍK, M.: Sobotín 650 let. c. d. s. 92.
Archiv obce Sobotín.
⑭ Za informace k historii rychty děkuji panu učiteli
Miroslavu Mikuláštíkovi, který mi poskytl informace
a fotografie dnes zbořené sobotínské rychty. Ve fotoalbu
Sobotína z roku 1936 fotografie rychty záhadně zmizela.
Stanislav Hošek

Poznámky:
① RADIMSKÝ, J.: Berňová registra moravská z poloviny 16. století, III. část In. Časopis Matice moravské
76, Brno 1957, s. 334 – 335.
② V roce 1577 žilo v Sobotíně 49 sedláků
a 9 domkařů. Losinský urbář zaznamenává i jejich
jména. Žil tu například Postel, Schrammel, Laz, Michaell, Gartner, GilgeTylez, Bayer, Frymel, Fromel atd.
In. KLEIN, F.: Das Merthatalim 16 Jahrhundert. Unsere Heimat 9, 1929, s. 9 – 10, 18 – 19.
③ HAGE, V.: Robotschuldigkeitenauf der UllersdorferHerschaftvon 350 Jahren. Nordmähreland 1941,
s. 239 – 246.
④ STRNAD, A.: Erbgerichteund Meierhöfe. In.
Heimatkunde des politischen Bezirkes M. Schönberg
1933. Tl. 2, Ht. 3. Mertathal, s. 61 – 67.

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Jak je to s návratem žáků a dětí do
ZŠ a MŠ?
Dne 11. 3.2020 byla nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR ukončena prezenční výuka na všech typech
škol v ČR, byla tedy zakázána osobní přítomnost žáků

a studentů na základním, středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to do odvo-
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lání. Následným vyhlášením nouzového stavu vládou
ČR bylo doporučeno zřizovatelům o zvážení uzavření
i škol mateřských. ZŠ a MŠ Údolí Desné tedy nebyla
výjimkou a v rámci prevence šíření onemocnění Covid-19 všechny objekty mateřských škol uzavřela také.
V současné době v návaznosti na průběh epidemie se
řeší harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství. MŠMT ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a epidemiology vypracovali tzv. uvolňovací scénář.
Do škol se tedy budou moci na dobrovolné bázi vrátit
žáci prvních stupňů základních škol. Rozhodnutí o návratu dětí do mateřských škol je pouze na straně zřizovatele, který vychází z doporučení dotčených institucí.

A jaká je tedy konkrétní situace
v ZŠ a MŠ Údolí Desné?
Mateřské školy Údolí Desné - Skleněnka,
Beruška a Sluníčko
Svazek obcí Údolí Desné ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Údolí Desné znovu otevře svazkové mateřské školy
k pondělí 18. 5. 2020.
V současné době čekáme na metodiku ministerstva
školství, která upřesní provoz mateřských škol, aby
se ochránilo zdraví dětí i zaměstnanců a byla zajištěna
přísná hygienická pravidla a jejich následné dodržování. Tato metodika by měla být vydaná do konce dubna.
Pro děti v mateřských školách nebude zatím zajištěna
strava, protože neznáme podmínky zajištění provozu
jídelen. Provoz školního autobusu nebude prozatím realizován.
Bude také vypracován dotazník pro zákonné zástupce
dětí, pomocí kterého budou vedoucí učitelky začátkem května zjišťovat zájem rodičů o docházku dětí
do MŠ. Proto žádáme rodiče o sledování webových

stránek mateřských škol, kde vás budeme průběžně
informovat.
Základní škola Údolí Desné
– pracoviště Sobotín, Rapotín
Od pondělí 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude
povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak
žáků a jejich rodinných příslušníků bude nadále pokračovat i distanční výuka. Dle doporučení bude počet
žáků ve školní skupině maximálně 15, složení skupiny
bude neměnné a vzájemný kontakt skupin bude omezený. Podrobnější metodika prezenčního nepovinného vzdělávání by měla být zpracována ministerstvem
školství koncem dubna. Při skupinové práci a aktivit
ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve
společných prostorách bude u všech osob povinné
nošení roušky a důsledné dodržování hygienických
nařízení. Školní družiny, školní kluby ani zájmové
kroužky nad rámec jedné skupiny nebudou povoleny.
Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno
aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek,
zejména pak vzájemné oddělení jednotlivých skupin.
V současné situaci se stravování žáků ze strany školní
jídelny ZŠ a MŠ Údolí Desné realizovat nebude.
Doprava žáků školním autobusem nebude prozatím
probíhat.
Stejně jako v mateřských školách bude vypracován
dotazník pro zákonné zástupce žáků, pomocí kterého
budou třídní učitelé začátkem května zjišťovat zájem
o docházku žáků 1. stupně do ZŠ. Proto žádáme rodiče o sledování webových stránek www.skolydesna.cz,
kde vás budeme průběžně o všem informovat.		
			
Vedení ZŠ a MŠ Údolí Desné
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farnost sobotín
Skauti rozvezli 5 000 roušek
Kdyby nám někdo v pondělí 16. března řekl, že během následujících dvou týdnů spolu s dalšími dobrovolníky ušijeme
a rozdáme 5262 roušek, asi bychom poděkovali za důvěru
a doufali, že se budeme pohybovat alespoň v řádu stovek.
Pak jsme se ale během dvou týdnu u šicích strojů, volantů, excelových tabulek a google map přes ty stovky kusů
opravdu přehoupli k tisícům a pomohli tak více než 30
organizacím v celém Olomouckém kraji!
Máme obrovskou radost z toho, co se v uplynulých
týdnech společnými silami podařilo. Velké díky všem
švadlenkám, řidičům, kteří roušky vyzvedávali a všem,
kteří nás podpořili například darováním látky na šití.
DĚKUJEME! ¤ 				
Skauti Šumperského okresu
Přehled institucí, do kterých byly roušky rozvezeny:
Diakonie v Sobotíně - 100 roušek,
Nemocnice Šumperk - 535,
Nemocnice v Olomouci - 500,
Nemocnice Jeseník, Šternberk - 290,
Lázně Losiny, Bludov - 180,
Charita Šumperk, pečovatelská služba Vančurova ulice
a Armáda spásy Šumperk - 245,
kněžím děkanátu k jejich službě věřícím - 13,
Domovy důchodců Šumperk, Libina, Olšany - 650,
Ústav Paprsek v Olšanech - 20,
Šumperk - Městský úřad, Policie, České dráhy a Česká
pošta - 180,
Loštice lékárna - 20,
obce v okolí - 244 a
šumperské markety - 370 roušek (určeno seniorům).
Jsme moc rádi, že jsme se mohli připojit k této aktivitě,
kterou bychom bez skautů nemohli uskutečnit. Za Spolek
pro děti a mládež a farnost šily roušky Ludmila Krčová,
Dana Ponížilová s dcerou Klárou a Martou a dokončovaly tři maminky s dětmi Petra Mikšíková, s dcerou Adélkou a Vendulkou, Eva Kočandrlová s dcerou Natálkou
a Hanka Pospíchalová s dětmi Martinkou a Honzíkem
- navlékali tkaničky, žehlili a balili pro převoz. Skautům
jsme předali cca 350 roušek a obci cca 50 roušek. Děkuji
jim za nasazení a vydatnou pomoc.
Velmi nás potěšilo, že stejnou aktivitu vyvinula obec
Sobotín v čele s paní starostkou. Ochotné švadlenky
ušily v pár dnech přes 1000 roušek, které byly postupně distribuovány nejdříve nejstarším obyvatelům obce
a pak dle ročníků narození všem. Naše poděkování
patří paní starostce a jejímu týmu, pracovníkům obce,
švadlenkám, hasičům a všem, kteří se na této bleskurychlé akci podíleli. Nebylo rozhodně samozřejmostí,
aby obec zajistila roušky pro své občany. Děkujeme.
Za Spolek pro děti a mládež
a za farnost Dana Ponížilová

Svoboda versus bezpečnost
„Poté, co byl na prezidenta Ronalda Reagana spáchán
atentát a kulka mu minula hlavní tepnu těla o centimetr, Reagan si uvědomil, že byl na Zemi zachován pro
určitý úkol a říkával: „…ty zbývající dny, kterých mi
bylo ještě dopřáno, patří tamtomu Velkému chlápkovi
nahoře.“
Pro novověk je příznačná snaha dobýt, ovládnout přírodu, aby nám vydala svá bohatství (zlato, stříbro, drahé kamení) a tajemství (elektřinu, jadernou energii).
A tímto směrem jsme postoupili daleko. Dokonce,
i pokud jde o léčení nemocí – vzpomeňme jen, jakým
průlomem bylo objevení antibiotik, díky němuž jsme
mohli léčit a zachránit desítky milionů lidských životů, které by jinak nemocem podlehly – a v předchozích
stoletích podléhaly.
Přesto bychom si neměli myslet, že my lidé jsme pány
přírody, že jsme ji dobyli a ovládli stoprocentně. Vždy
když si to myslíme – troufale namlouváme, že už jsme
přírodu plně ovládli, přijde něco, co nás z tohoto omylu vyvede. Například koronavirus.
Dočasná omezení jako ochrana ostatních
Jak se nyní chovat k sobě navzájem? Častokrát se
zmiňuje: svoboda versus bezpečnost. Na jedné straně
přílišný důraz na bezpečnost skutečně může svobodu
omezit, udusit a sešňerovat. A na druhé straně přílišný
důraz na svobodu – spíš svévoli (každý si může dělat,
co se mu zamane) – podkopává bezpečnost ostatních
a v důsledku nás všech.
Jak tedy řešit napětí „svoboda – bezpečnost“ v době
pandemie? Musíme si uvědomit, že nejde jen o svobodu a bezpečnost jednotlivce, nýbrž i o svobodu a bezpečnost ostatních. Takto musíme vnímat i dočasná
státní omezení naší svobody – nejen jako omezení naší
svobody, ale i jako ochranu ostatních, včetně těch nejzranitelnějších, kterými jsou senioři.
Každý z nás totiž může být nejen nakaženým, ale i přenašečem, aniž bychom to věděli, či za to byli odpovědní - byť teď už minimální odpovědnost vůči sobě
navzájem máme: nosit roušky, nepřibližovat se k sobě
až na rodinné příslušníky příliš blízko atd. Tuto ohleduplnost všem, především seniorům, rodičům a prarodičům (kteří nás vychovali a pečovali o nás, když jsme
byli bezbranná miminka), dlužíme. Je to naší morální
povinností – jako důstojných lidí i jako křesťanů. Takže dočasná omezení nevnímejme jen jako újmu na naší
svobodě, ale i jako ohleduplnost vůči ostatním.
Bůh zlo nechce, Bůh zlo dopouští, aby z něho vzešlo
ještě větší dobro. My nyní nevíme, jaká dobra z něj
vzejdou. Jedno je již zřejmé: lepší chápání křehkosti,
zranitelnosti, ale I hodnoty a důstojnosti lidského života, který nepatří nám, nýbrž „tamtomu Velkému chlápkovi nahoře”.
Článek vysokoškolského pedagoga a ředitele
Občanského institutu Romana Jocha, převzato
z Katolického týdeníku, zkráceno.
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společenská kronika

Vzpomínka
„Bolest zná jen málo slov
a smutek nejtěžší je jako kámen
němý.“

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.

Dne 4. 3. 2020 by se dožil
72 let pan Zděněk Měrka ze
Sobotína.
Vzpomínají manželka a syn
s rodinou

Zastupitelstvo obce Sobotín

inzerce
„NoviNky z Naší obce do vašeho mobilu“

Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace v obRaze.

Jaké informace v aplikaci najdete?
● nejaktuálnější zprávy
● pozvánky na akce
● fotografie z dění obce
● dokumenty zveřejněné na úřední desce
● formuláře, například hlášení závad

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z app store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo app store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „v obRaze“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu:

Sorento
ČERPACÍ

STANICE

PD s. r.o.

LPG, ROZVOZ

PB

LAHVÍ

DODÁVKA, propan - butanu AŽ DO DOMU!
• PODPORA OBČANŮ V DOBĚ OMEZENÉHO POHYBU (ZEJMÉNA SENIOŘI A HENDIKEPOVANÍ
OBČANÉ).
• KONEČNÁ GARANTOVANÁ CENA V DOBĚ OMEZENÉHO POHYBU OBYVATEL MAX.329 KČ/10KG
(LÁHEV VÝMĚNOU, UVEDENÁ CENA OBSAHUJE DOPRAVU K ZÁKAZNÍKOVI A DPH).

• OBJEDNÁVKY PROSTŘEDNICTVÍM TELEFONU, SMS,

WHATSAPP,

VIBER.

• V PŘÍPADĚ OBJEDNÁNÍ FORMOU SMS JE POTŘEBA UVÉST JMÉNO/PŘÍJMENÍ/ADRESU/TELEFONNÍ
KONTAKT/PŘÍPADNĚ ČASOVÉ OMEZENÍ ZÁKAZNÍKA.
• DODÁVKA JE REALIZOVÁNA V NEJBLIŽŠÍM MOŽNÉM TERMÍNU, KTERÝ OPERÁTOR SDĚLÍ
ZÁKAZNÍKOVI. BEZPROSTŘEDNĚ PŘED DODÁNÍM JE ZÁKAZNÍK KONTAKTOVÁN TELEFONICKY.

tel.+420 603 293 173, info@plynove-lahve.cz
www.plynove-lahve.cz
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LPG

www.aplikacevobraze.cz
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Koutek pro děti
Ahoj děti,
určitě už Vám chybí škola a spolužáci. Věříme, že si pilně plníte své úkoly ze školy a paní učitelky Vám
také zpestřují domácí výuku nějakou tajenkou nebo hádankou. I tak Vám jednu přinášíme i my. Naše
tajenka Vám připomene, i když to určitě všichni víte, co je v této situaci velmi důležité, abychom
zůstali zdraví.
Pokud tajenku vyluštíte, můžete tajenku dát do schránky před obecním úřadem a možná budete mezi
vylosovanými a dostanete nějakou pěknou odměnu.
Výherci z minulého čísla: Jirka Bittner, Anička Krobotová, Terezka Bittnerová
Odměnu si můžete vyzvednout na obecním úřadu od 4. 5. 2020. Stačí u dveří zazvonit na zvonek a
říct, že si jdete pro odměnu za tajenku v obecních novinách😊😊.

A další důležitá věc
je nošení roušek,
ale i s tím jste si určitě
hravě poradili.

U zá v ě r k a d a lš íh o čís la Obe c níc h novin je 14. č e r vna 2020 do 12 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 30. 4. 2020. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Bc. Věra Kulichová, Veronika Špačková a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil Reprotisk Šumperk. Příští číslo vyjde v červnu 2020. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk
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