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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem žákům a studentům přejeme
do nového školního roku 2013/2014
hodně zdaru a úspěchů ve studiu.
				
Zastupitelé obce
INFORMACE STAROSTKY
Oprava hřbitovní zdi a vybudování
studny

3. etapa opravy hřbitovní zdi se chýlí ke konci. Dokončovací práce budou probíhat dle klimatických podmínek
maximálně do září 2013. Současně s opravou zdi proběhla
i realizace stavby studny za hřbitovní zdí, která je již v provozu. Ve studni je užitková voda.

Obnova parku u hrobky v Sobotíně

Obec Sobotín dne 23. listopadu 2012 podala žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR, oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny Operačního
programu Životní prostředí na projekt „Obnova parku
u hrobky v Sobotíně“. Dotace byla obci přiznána ve výši
4.866.830,-- Kč. Tato částka činí 75 % z celkových nákladů dle projektové dokumentace. Realizace bude probíhat v období 2014 – 2015.

32. Zastupitelstvo obce Sobotín
ze dne 18. června 2013
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje

Oprava hřbitovní zídky

Kontejner na textil

V obci Sobotín u prodejny COOP (prodejna potravin
u zámku) bude cca od začátku září 2013 umístěn kontejner
na textil. Pořízení kontejneru spolu s následným veškerým
servisem spojeným s vyprazdňováním, úklidem a odvozem
sesbíraného odpadního materiálu zajišťuje společnost REVENGE, a.s. na své náklady. Frekvence sběrů bude prováděna jednou týdně. Využívání tohoto kontejneru na textil
bude mít dopad i ekonomický pro obec, jelikož se sníží objem směsného komunálního odpadu.

– uzavření kupní smlouvy mezi společností Desná, a.s.,
se sídlem Maršíkovská 563, PSČ 788 15 Velké Losiny,
IČ: 451 93 002 a Obcí Sobotín, se sídlem Sobotín 89, PSČ
788 16, IČ: 00303348 na nemovitosti p.č. 626 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 293 m2, budova jiná stavba
bez čp. na pozemku p.č. 626, p.p.č. 627– zastavěná plocha
a nádvoří – společný dvůr o výměře 34 m2, p.p.č. 628 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr o výměře 25 m2,
p.p.č. 629 – zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr
o výměře 22 m2, p.p.č. 630/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
stavba na parcele bez čp./če. o výměře 13 m2, p.p.č. 563/9
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 174 m2, budova čp.
182 – jiná stavba na pozemku p.č. 563/2, Sobotín, p.p.č.
563/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 170 m2 vše
v k.ú. Sobotín. Celková cena za uvedené nemovitosti činí
částku 500.000,-- Kč. Částka 250.000,-- Kč byla uhrazena, částka 250.000,-- Kč bude uhrazena do 10 dnů ode dne
provedení zápisu vkladu v katastru nemovitostí
– odkoupení p.p.č. 298/13 – zahrada, o výměře 102 m2 a p.
p.č. 298/14 – zahrada, o výměře 8 m2, za cenu 1,-- Kč/m2

–
–
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•

•

•

•

•
•
•
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od Bytového družstva Sobotín, Sobotín 16, PSČ788 16,
IČ: 259 01 729
vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Sobotín za rok 2012 a to bez výhrad
schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2012 ve
výši 745 954,45 Kč do výsledku hospodaření minulých
let v účetní uzávěrce k 30.6.2013
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozpočtové změny
č. 2 v příjmové a výdajové části rozpočtu 2013, které se
navyšují o částku 470 500,- Kč
vytvoření fondu starostky obce ve výši 40.000,-- Kč pro
rok 2013 na potřeby spojené s kulturním, společenským
a sportovním životem v obci Sobotín
finanční částku ve výši do 100.000,-- Kč na veškeré terénní práce spojené v souvislosti s úklidem skládky Dolina –
2. etapa mimo skládkovného (uložení odpadu na skládku
Rapotín)
záměr prodeje budovy čp. 206 včetně pozemku pod ní
p.č. 44 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2
a pozemku p.č. 46 – zahrada, o výměře 779 m2 vše v k.ú.
Sobotín za min. cenu 930.000,--Kč + náklady spojené
s prodejem. Prodej výše uvedených nemovitostí bude realizován na základě smlouvy mezi Obcí Sobotín, Sobotín
89, PSČ 788 16, IČ 00303348 se společností O.R.K.A –
Olomoucká realitní kancelář, s.r.o., zastoupené Evou Kunetovou, realitním makléřem, se sídlem nám. Osvobození
250/16, 789 01 Zábřeh. Cena za zprostředkování prodeje
bude 60.000,-- Kč
uvolnění částky z rozpočtu obce a následnou realizaci
dětského hřiště na p.p.č. 636 v k.ú. Sobotín a uzavření
Smlouvy o dílo mezi společností TEWIKO systems, s.r.o.,
se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec 7, PSČ
460 06, IČ: 25472887 a Obcí Sobotín, se sídlem Sobotín
89, PSČ 788 16, IČ: 00303348. Předmětem smlouvy je
dodání a instalace herních prvků. Cena herních prvků je
včetně montáže a ukotvení do země. Dále cena zahrnuje
i úhradu dopravy
Celková částka za hrací prvky včetně montáže a dopravy
bude činit 194.435,-- Kč vč. DPH. Dále bude uvolněna
z rozpočtu obce částka na terénní úpravy hřiště a na úhradu 2 ks laviček včetně odpadkového koše v maximální
výši do 40 tis.Kč
uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o výpůjčce, uzavřené
dne 20. 10. 2011 mezi půjčitelem Obcí Sobotín se sídlem Sobotín 89 IČ: 00303348 a vypůjčitelem Základní
školou a Mateřskou školou Údolí Desné, školská právnická osoba se sídlem Družstevní 125, 788 15 Rapotín,
IČ: 71340874, který se týká movitého majetku vedeného
v inventuře Obce Sobotín k 31. 12. 2012
schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 130.000,-Kč po dobu 1 roku pro potřebu zakoupení vybavení keramické dílny v budově Sobotín čp. 89. Půjčka bude poskytnuta sdružení ŽENY SOBOTÍNA, o.s., se sídlem Sobotín
202, PSČ 788 16, IČ 228 773 04
minimální ceny dle znaleckého posudku za prodej
techniky Obce Sobotín:
pásový dopravník sypkých hmot 10.000 Kč
nesený mulčovač 1.000 Kč
Avia 31 T SPZ-1M91668(stávající) 15.500 Kč
Avia 30 K SPZ-SUA 1953(odstavená) 6.200 Kč
Lada NIVA SPZ-4M69358 9.000 Kč

Prodej proběhne obálkovou metodou. Nabídky budou
přijímány do 15. 7. 2013 do 15 hodin na podatelně OÚ Sobotín. Vybrána(y) bude(ou) nabídka(y) s nejvyšší cenou.
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje prodej techniky
na základě rozhodnutí výběrové komise, která bude složena ze 3 členů: Iveta Fojtíková, Bc. Kamil Talpa, Zdeněk Měrka
– zadat realizaci projektu „Umístění studny na pozemku p.č. 8 v k.ú. Sobotín“ firmě EKOZIS, spol.s r.o., Na
Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ: 41031024, uzavřít
s ní smlouvu o dílo a vynaložit z rozpočtu obce částku na
realizaci studny do max. výše 44.660,- Kč vč. DPH dle
nabídkového rozpočtu č. zakázky 2013-133 ze dne 10. 6.
2013
– bezúplatný převod pozemku p.č. 919/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 13 m2 v k.ú. Sobotín, do svého
vlastnictví z vlastnictví Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, na
základě § 7 odst. 1/3 písm. d) zákona č. 503/2012 Sb.
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí
– zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2012
– projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí
Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za
rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora, společnost
HZ Ostrava s.r.o., se sídlem Výstavní 10, 709 00 Ostrava
– Mariánské Hory, IČ 48396702, o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2012, a to
bez výhrad
– vytvoření kulturní komise v počtu 3 členů, ve složení:
Jaromíra Bartošová – předsedkyně, Helena Marková –
člen, Lenka Vlčková – člen
– dopis starosty Šumperka Mgr. Zdeňka Brože a dopis Mgr.
Jany Hamplové, starostky Mohelnice, ohledně společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s
Plán veřejných zasedání Zastupitelstva obce Sobotín na
2. pololetí 2013
10. 9. 2013
22. 10. 2013
10. 12. 2013
V případě potřeby a časové naléhavosti budou svolána zastupitelstva mimořádná
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Změna úředních hodin –
Obecní úřad Sobotín
Od 1. září 2013 bude změna úředních hodin
Nové úřední hodiny:
Pondělí 7 – 11 hodin 12 – 17 hodin
Úterý 7 – 11 hodin 12 – 15 hodin
Středa 7 – 11 hodin 12 – 17 hodin
Čtvrtek 7 – 11 hodin 12 – 15 hodin
Pátek Zavřeno (Nutné záležitosti projednat dle dohody s příslušným referentem).
Děkuji za pochopení

Dětské hřiště

Koše na psí
exkrementy

Dne 8. srpna 2013 bylo otevřeno dětské hřiště v zahradě u ZŠ Sobotín. Neuplynulo mnoho času a jsou
na světě první „upozornění“, že některé děti – spíš
ty větší, kteří chodí bez doprovodu, se nechovají
tak, jak by se mělo na vybaveních – hracích prvcích chovat. Je to např. chůze po horní části dřevěné konstrukce, kde jsou zavěšeny houpačky pro
malé děti, rozhazování štěrku po okolí apod. Obracím se na všechny, kdo hřiště užívají tak jak se
má, aby v případě tyto „neukázněné návštěvníky“
napomenuly. Tito nejen ničí zařízení a hrací prvky,
které nestály málo financí, ale neuvědomují si, že si
mohou způsobit úraz. Máme zde první „vlaštovku“
v podobě dětského hřiště, tak se k němu chovejme,
jako by bylo naše vlastní. To znamená využívejme
ho k tomu účelu jak se má, aby nám co nejdéle vydrželo.

V obci bylo umístěno 5 ks košů
na psí exkrementy včetně zásobníků na sáčky. Jsme sice na vesnici, ale můžeme mít kolem čisté
ulice a veřejná prostranství.
Koše byly umístěny následovně:
U paneláků, zeleň u prodejny
COOP, křižovatka u čp. 1 - vedle
okálů, pod bytovkami za zbrojnicí – místo u cesty vedle sloupu elektro, u obchodu Na Stovce
– zábradlí u komunikace naproti
hřbitovní zdi. Pejskaři – majitelé
psů, využijte tuto možnost.

informace obecního úřadu
Kurz „Senioři komunikují“
proběhl na Obecním úřadě Sobotín

INFORMACE OBČANŮM:
Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech
25. – 26. října 2013.
O dalších informacích budete včas informováni prostřednictvím SMS infokanálu, na našich webových stránkách,
případně letáčky na vývěskách.

POZVÁNKA PRO DŮCHODCE
Obecní úřad Sobotín zve všechny důchodce Sobotína k přátelskému posezení
Kdy: neděle 13. října 2013 od 15 hodin
Kde: Jídelna Dolte Sobotín
Hudba a malé občerstvení zajištěno
Doprava na posezení a zpět bude zajištěna autobusem – panem Moťkou
Zastávky autobusu:
Rudoltice – myslivna – 14,30, Rudoltice – rychta – 14,35,
Sobotín – bílý dům – 14,40, Sobotín – kostel – 14,45, Sobotín – požární zbrojnice - 14,50

Posezení s důchodci dne 27.10.2012

Dvanáct sobotínských seniorů se ve dnech 5. až 8. srpna 2013 zúčastnilo kurzu práce s počítačem, který se
uskutečnil v zasedací síni Obecního úřadu Sobotín.
Projekt s názvem „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“ byl plně
hrazen z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Cílem projektu „SENIOŘI KOMUNIKUJÍ“ je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních
počítačů. Společnost LYRIX nova, o.s., oznámila v květnu
obci Sobotín, že je jednou z vybraných obcí Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, která o dotaci ve
formě kurzu požádala.

Senioři se nejprve seznámili s počítačem, ujasnili si pojmy
co je to hardware i software. Dalším krokem bylo seznámení
se s operačním systémem a s nabídkou programů. Účastníci
se rovněž naučili vytvářet nové složky, mazat je i přesouvat.
Práci s textem si senioři vyzkoušeli v textovém editoru. Na
závěr kurzu se účastníci dozvěděli k čemu slouží internet
a elektronická pošta.
Účastníci kurzu děkují starostce obce Sobotín paní Ivetě
Fojtíkové za uskutečnění tohoto kurzu a lektorce Jarce Kovalíkové za ochotu,trpělivost a pečlivost při řešení zadaných
úkolů.
Účastníci kurzu „Senioři komunikují“
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„Mají si kde hrát“

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 srpnu 2013 je zaregistrováno 254 občanů.
.

Sdělení občanům

Upozorňujeme občany na možnost podání žádosti o přijetí
do DPS Sobotín – Dům s pečovatelskou službou. V případě
zájmu si můžete vyzvednout žádost na obecním úřadě nebo si
žádost vytisknout z obecních stránek www.sobotin.cz.

Nová vyhláška o kácení dřevin platí
od 15. července 2013

Dětské hřiště

Dne 8.srpna 2013 bylo v areálu ZŠ Sobotín otevřeno nové
dětské hřiště. Při této příležitosti proběhlo i zábavné odpoledne. Pro děti, které se zúčastnily byly připraveny soutěže
s odměnami. Děti si procvičily vědomostní znalosti a sportovní zdatnost, kterou si také hned ověřily na nově otevřeném hřišti.
Hřiště bylo dětem předáno po krátkém projevu starostky
obce, ve kterém mimo jiné projevila přání, aby tato nová
možnost k využití volného času byla dětmi a jejich rodiči
hojně využívána a nebyla nezodpovědně ničena. Hřiště je
situováno v klidném zeleném prostředí a přispívá ke zkvalitnění života obce.
Závěrem děkujeme za nezištnou pomoc při organizaci paní
Orságové, Mrkosové, Františákové, Fojtíkové, Markové,
Koukalové, Kočandrlové, Wesnerové, panu Markovi a kulturní komisi.
J.B.

Svoz nebezpečného odpadu 7. září 2013

Rudoltice
08.00 - 08.15 hod – u nemovitosti č.p. 102 paní Vaňatkové
08.20 - 08.35 hod - u nemovitosti č.p. 133 (u bytovky)
Sobotín
08.40 - 08.55 hod - na křižovatce pod „Bílým domem“
09.00 - 09.15 hod - parkoviště u kostela
09.20 - 09.35 hod - u požární zbrojnice
09.40 - 09.55 hod - křižovatka u „okálů“
10.00 - 10.15 hod - u základní školy

Svoz objemného odpadu: 2. - 6. září
2013

Rudoltice
Rudoltice - u nemovitosti paní Vaňatkové čp.102
Rudoltice - u nemovitosti č.p. 133 (bytovka)
Sobotín
Sobotín - na křižovatce pod „Bílým domem“
Sobotín - parkoviště u kostela Sobotín
Sobotín - u požární zbrojnice Sobotín
Sobotín - křižovatka u okálů
Sobotín - u základní školy Sobotín
Sobotín- u nemovitosti č.p. 49 pana Kolínka st.

Ministerstvo životního prostředí České republiky vydalo novou vyhlášku o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení, která je účinná od 15. července 2013. Pro kácení
dřevin tak platí nová pravidla.
Problematika kácení stromů je řešena zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen
„zákon o ochraně přírody“) a od 15. 7. 2013 novou prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení.
Nejvýznamnější změna oproti předchozí právní úpravě
se týká kácení dřevin v zahradách, ke kterému nově není
potřeba povolení. Nesmí se však zároveň jednat o dřeviny, které jsou součástí významných krajinných prvků (např.
břehové porosty) nebo stromořadí.
Zahrada je vyhláškou definována jako pozemek u bytového
domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Za bytový či rodinný dům je považován takový dům, ve kterém
více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům
na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Zastavěné území je dle stavebního zákona území vymezené územním plánem. Tento termín však nesmí být zaměňován s termínem
zastavitelná plocha, který je stavebním zákonem také definován (jedná se zejména o nové rozvojové plochy). Informaci o rozsahu zastavěného území je možné získat přímo
na Obecním úřadě Sobotín.
Stromy je doporučeno kácet v období vegetačního klidu,
tj. v období od října do března. V tomto období nedojde
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k poškození hnízd a ohrožení hnízdícího ptactva. Nadále totiž platí ochrana volně žijících ptáků dle § 5a zákona
o ochraně přírody a ochrana zvláště chráněných živočichů
dle § 50 zákona o ochraně přírody a za pokácení stromu,
na kterém hnízdí ptáci, nebo na kterém žije některý zvláště
chráněný živočich (např. veverka), hrozí postih za protiprávní jednání dle zákona. Navíc je likvidace dřevní hmoty bez
mízy a listí mnohem snadnější a méně nákladná, než u plně
olistěného stromu.
Povolení ke kácení dřevin je i nadále nezbytné pro dřeviny rostoucí mimo zahrady a mimo plantáže dřevin, které
mají obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80
cm, a nebo se jedná o zapojený porost (včetně náletových
dřevin) na ploše větší než 40 m2. Povolení je potřeba také
ke kácení stromů, které jsou součástí stromořadí, tedy
souvislé řady nejméně deseti stromů (a to i v případě
obvodu kmene menšího než 80 cm, nebo i v případě, že
v některém úseku souvislé řady některý stromů chybí).
Nově je také upraveno kácení z havarijních důvodů v případě stromů, k jejichž kácení je jinak třeba povolení. Ten,
kdo oznamuje orgánu ochrany přírody kácení stromů z havarijních důvodů dle § 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody, je
zároveň povinen doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že
dřevinou byl zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví
nebo hrozila škoda značného rozsahu.

Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle
místa trvalého pobytu na území České republiky.
Co musím mít s sebou?
- „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5
pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku,
vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Poděkování

SOBOTÍNEK

Milé maminky, tatínci a prarodiče, přijďte se za námi
podívat v novém školním roce 2013/14 do cvičeníčka pro malinké děti ve věku 0 – 3 roky. Zpíváme, hrajeme si, svačíme, tvoříme nebo chodíme na procházky.
Těší se na vás kolektiv maminek.
Eva Kočandrlová, Sobotín 129
Vodní pumpa

Výměna řidičských průkazů
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30.
4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu,
řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou
zákona č. 119/2012 Sb.).
Kde si mohu vyměnit ŘP?

Děkujeme paní starostce Ivetě Fojtíkové a Zastupitelstvu
obce Sobotín za instalaci vodní pumpy na hřbitově v Sobotíně. Odpadne nám tak nebezpečná cesta k vodnímu zdroji. Věříme, že po dokončení další části hřbitovní zídky se
sobotínský hřbitov tak stane důstojným odpočinkem našich
spoluobčanů.
Jménem spoluobčanů Sobotína děkuje Zdeňka Tejkalová

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Pohádková cesta nad Sobotínem

Jako každoročně uspořádal Senior Sobotín akci pro děti
k zahájení prázdnin. Letos se dne 4. července 2013 uskutečnila Pohádková cesta Skřítek – Sobotín, a byla to akce
opravdu vydařená.
Všichni jsme se sešli ve sportovním areálu Senior Sobotín,
kde proběhlo rozdávání soutěžních karet za pomoci úžasných pohádkových postav, které nás provázely po celou cestu. Děti vítala celá rodinka Simpsonových, Shrek s Fionou
a také Rumcajs s Mankou. Třikrát musel otočit pan Moťka
autobus plný dětí ze Sobotína na Skřítek. Tímto panu Moťkovi ještě jednou děkujeme.

Přivítání na Skřítku
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Letní posezení na DPS Sobotín

Pohádkové postavy

Na Skřítku je čekal první úkol – Oslíkův tanec s Fionou
a Shrekem odměněný sladkostí. Pak jsme se společně vydali pěšky na Svobodín, kde přes noc jako zázrakem vyrostly
na dubu sladké meruňky. Pro rodiče bylo připraveno hořké pivo. Po krátkém oddechu a pojmenování členů rodiny
Simpsonových se pokračovalo na Sokolku. Tady nás čekal
Rumcajs s Mankou a s nimi další úkol – trefa šiškou na určený cíl. Zpočátku se házelo na strom, ale pak pár odvážlivců začalo pálit přímo na Rumcajse. Naštěstí mu ostatní
pohádkové postavy přispěchaly na pomoc. Zpáteční cesta
ze Sokolky uběhla rychle, protože jsme se těšili na párek
a sladké bonbóny.
Účastníkům pochodu přálo i počasí a tak všichni od těch nejmenších, kteří se přepravovali v kočárcích, až po ty nejstarší
měli radost z pěkného dne a z mnoha zajímavých zážitků.
Překvapivé bylo, že se této akce zúčastnily celé rodiny. Zastoupení byli kluci i holky, maminky i tatínkové a dokonce
i babičky a dědečkové.
Všichni si čtvereční odpoledne krásně užili a už se těšíme na
další ročník nové tradice vítání prázdnin spojené s poznáním
okolí Sobotína.

Letní posezení na DPS

Tradiční posezení obyvatel DPS Sobotín se uskutečnilo na
nádvoří dne 24. července 2013. Za slunečného počasí jsme
přivítali starostku obce Ivetu Fojtíkovou, která nás seznámila se změnami a úpravami, kterou budou v nejbližší době na
DPS probíhat. Příjemná nálada spojená s opékáním klobásek, bylo příjemným zpestřením krásného letního podvečera. Všem obyvatelům se toto posezení líbilo.
František Kolouch

Pohárová soutěž hasičů se vydařila

Přežití na Rabštejně

Z 2. srpna 2013 na 3. srpna 2013 se již tradičně uskutečnilo „Přežití na Rabštejně“. Letos se jej zúčastnilo 35 osob.
Tradiční posezení u ohně s kytarami, splnění úkolů bobříka odvahy, opékání špekáčků, stanování a noční pozorování hvězdné oblohy s výkladem, bylo příjemným prožitkem
všech přítomných. Příští rok se na toto setkání opět těšíme!!!
Machusovi a spol.

Družstvo veteránů SDH Sobotín

Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil dne 27. července
2013 od 13 hodin pohárovou soutěž „Velké ceny HOLBA
Cupu veteránů“ a „O pohár starostky obce v kategorii
mužů a žen.“
Výsledky:
Veteráni
(celkem 11 družstev):
Bludov
Hrabová
Leština
Sobotín
Třeština
Přežití na Rabštejně

Muži (celkem 11 družstev):
Ráječek
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Janovice
Hrabišín
Nový Malín
Vernířovice
Ženy (celkem 3 družstva:
Brníčko
Hrabišín
Maršíkov

O přestávce se představila dvě družstva mladých hasičů
našeho sboru, která předvedla své umění. Soutěže byla přítomna starostka obce Iveta Fojtíková, která předala všem zúčastněným družstvům poháry a upomínkové ceny. Největší
radost měli mladí hasiči z medailí, které jim byly předány.

Výsledky mladých družstva Sobotín “B“:hasičů
6.

PS Velké Losiny

Výsledný čas
18. 5. 2013 94,85

2.

PS Vernířovice

6. 7. 2013

36,84

2.

PS Loučná nad Desnou 20. 7. 2013

21,75

Umístění

Zahrádkáři chystají zájezd na jižní Moravu

Soutěž

Datum

Sobotínští zahrádkáři plánují zájezd, který se uskuteční 21.
září 2013 na jižní Moravu.
Cíle zájezdu:
• V Lednici si prohlídneme skleník tropických rostlin a přilehlý park
• Pro zájemce je možnost projížďka lodí k Minaretu
• Volná prohlídka Mikulova a některých památek
• Návštěva vinného sklepa s ochutnávkou mikulovského
vína. Následuje přátelské posezení s občerstvením a harmonikou pana Svobody.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Zdeňky Tejkalové
Srdečně zve ČZS Sobotín

Mladí hasiči převedli své umění
před domácím publikem

Družstva mladých požárníků
Horní řada zleva: Jana Churavá (vedoucí kolektivu MH), Iveta Fojtíková
(starostka obce), Jiří Fojtík (vedoucí kolektivu MH)
Prostřední řada: Adriana Nosálová, Eliška Juříková, Patrik John, Matěj Polanský, Tomáš Troják, Martin Bartošík
Dolní řada: Tereza Kachtíková, Martin Straka, Tomáš Straka, Jiří Segeč,
Světlana Šmotková, Jan Golda
Na fotce nejsou: Ladislav Pakr, Jiří Uhrin, Kamila Doleželová.

Připravujeme podzimní výstavu
ovoce, zeleniny a květin

Požární útok

V dubnu tohoto roku začaly probíhat tréninky mladých hasičů, které se opakují každý čtvrtek. Děti jsou z tréninků nadšeni a baví je spolupracovat se svými hlavními vedoucími
Jiřím Fojtíkem a Janou Churavou. Po dobrých výsledcích,
které děti doprovází, začneme běhat Šumperskou ligu a hru
Plamen. Náš sbor spolupracuje s Ing. Ondrou Strykem, který je profesionálním hasičem v Šumperku. Ing. Ondřej Stryk
dětem na jeden trénink dovezl ukázat hasičskou techniku ze
stanice Šumperk, ze které byly děti nadšeny. Hlavní vedoucí
by na závodech samy nezvládli tolik dětí bez dohledu ostatních členů týmu, kterým tímto jmenovitě děkujeme: Ondřeji
Krčovi, Martinu Fojtíkovi, Milanu Hrachovickému, Pavlu
Kunradovi, Luboši Polanskému, Lukáši Braxatorisovi a rodičům, kteří také pomáhají.

ČZS Sobotín uspořádá ve dnech 5. října až 7. října 2013
v hotelu Dolte výstavu ovoce, zeleniny a květin. Chceme
navázat na tradici podzimních výstav, které se v minulosti
konaly.
Se svými výpěstky se mohou zapojit i nečlenové ČZS. Stačí
kontaktovat Zdeňku Tejkalovou. Bližší informace získáte na
webových stránkách obce Sobotín.

Tradiční posezení na Rybářské baště
v Rudolticích

Horké sluneční odpoledne 15. srpna 2013 nás přivítalo na
„Rybářské baště v Rudolticích“. Tradiční setkání mělo
úspěch. Potvrzuje to i účast 40 zahrádkářů. Pěkné počasí,
chutné rybí specialisty, dobré pivo, to vše přispělo k dobré
náladě. Poděkování patří personálu Rybářské bašty za tradiční ochotu a rychlou obsluhu.

Výsledky mladých hasičů družstva Sobotín “A“:

3.

PS Velké Losiny

18. 5. 2013

Výslednýčas
28,18

1.

PS Vernířovice

6. 7. 2013

25,44

1.

PS Loučná nad Desnou 20. 7. 2013

Umístění

Soutěž

Datum

21,20
Posezení na Rybářské baště
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Na těch několik dnů či týdnů, po které bude rekonstrukce probíhat, zatím myslíme se smíšenými pocity. Hlavně pečovatelky budou mít v té době práci náročnější. Ale podle jejich
vlastních slov dočasné komplikace za výsledek stojí. Bylo
totiž jejich přáním umožnit seniorům na invalidním vozíku,
s chodítkem či francouzskými holemi používat samostatně
bezbariérové WC. Rády by klientům dopřály bezpečnější prostředí a uchránily je od nedůstojného vyčkávání na chodbě.
Manažerka kvality střediska, Mgr. Milena Koubková, dodává:
„Pro podporu seniorů v sebeobsluze je možnost a schopnost
dojít sám na WC silnou motivací. Je také prevencí k přechodu
na používání inkontinenčních pomůcek.“
Přání jsou od toho, aby se plnila. Děkujeme všem, kteří se
na splnění našeho přání podílejí. Společně s nimi se těšíme
na konec srpna, kdy si budeme moci říci: POVEDLO SE!
Jana Dvořáčková

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
ÚDOLÍ DESNÉ
Zahájení nového školního roku
2013/2014

Nový školní rok bude zahájen 2. září 2013 v 8.00
ZŠ Petrov, v 9.00 ZŠ Sobotín, v 10.00 ZŠ Rapotín

Organizace školního roku
2013/2014 v základních
školách, středních školách,
základních uměleckých školách
a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září
2013. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém
pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu
30. října 2013.Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014.
Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014. Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny v okrese Šumperk a Jeseník ve dnech 3. února
2014 – 9. února 2014.

diakonie SOBOTÍN
Přání sobotínského
Domova pro seniory bude splněno

Díky iniciativě společnosti Sodexo Pass Česká Republika
a.s. a díky velkorysým dárcům se klienti Domova pro seniory sobotínského střediska Diakonie ČCE dočkají do
konce srpna rekonstrukce bariérového WC na bezbariérové,
spojené se sprchovým koutem.
Naše přání bylo jedním z „nejdražších“ v letošní veřejné sbírce „Plníme přání seniorům“. Organizátorem sbírky
je společnost Sodexo Pass Česká Republika a.s., která si
v rámci společenské zodpovědnosti vytkla za cíl zlepšovat
každodenní život seniorům. Sodexo bude čtenářům známé
především stravenkami. Tato je však pouhá část aktivit společnosti, která nabízí organizacím a institucím podpůrné,
úklidové, administrativní a jiné služby. Finanční příspěvky
od všech dárců Sodexo zdvojnásobilo na celkových sedmdesát pět a půl tisíce korun. Mezi mnoha jinými přispěla na
naše přání štědrým finančním darem šumperská stavební
společnost DAREK - Daniel Přikryl s.r.o., která celou přestavbu bude také realizovat.

Nová metoda přímé práce
v sobotínské Diakonii

V únorovém vydání Obecních novin jsem slíbila odhalit jedno
tajemství. Týká se metody přímé práce se seniory a se seniory
s projevy demence, která je důležitou součástí projektu „Naše
cesta ke klientovi = naše cesta k člověku“, realizovaného
v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce. Principy této
zatím tajemné metody zavádíme v sobotínské Diakonii ČCE
jako první v České republice. Když dovolíte, začnu poněkud
ze široka.
Demence patří mezi závažná onemocnění vyššího věku. Její
nejčastější příčinou bývá Alzheimerova nemoc. Při tomto onemocnění dochází k nevratnému poškození mozku, jež má za
následek zhoršení myšlení, paměti a úsudku. Nemocný člověk
ztrácí schopnost vykonávat pro něj dříve běžné činnosti, přestává se orientovat v okolním světě a přestává být soběstačný.
Moderní lékařská věda dokáže pouze rozpoznat projevy nemoci a pomocí léků zpomalit její rozvoj.
Pro osoby s projevy demence je velmi důležité, jak se k nim lidé
v jejich okolí chovají. Rakouský vědec, profesor Erwin Böhm,
se na základě svých dlouholetých zkušeností v ošetřovatelství
zaměřil na práci se seniory s projevy demence v pobytových
zařízeních. Vyvinul takzvaný „Psychobiografický model péče“,
uznávaný a používaný hlavně v německy mluvících zemích
Evropy. Podstatou profesionální péče je umění personálu porozumět seniorovi na základě mozaiky znalostí jeho předchozího
života. Základním kamenem mozaiky je životní příběh seniora, doplněný znalostí prostředí, ve kterém žil. Nelze vynechat
rodinu a nejbližší přátele. Mozaiku rámuje atmosféra doby, ve
které senior prožil aktivní život. Pečující personál tak získává
představu o tom, co je pro seniora „normální“ a přizpůsobuje
péči i prostředí zvyklostem a potřebám klienta - seniora. Při
„pečování“ však podporuje seniora, aby si zachoval soběstačnost v činnostech, které může zvládnout sám. Proto se „Psychobiografickému modelu péče“ někdy také říká „péče s rukama v kapsách“. Až někdy uvidíte pečovatelku našeho střediska
s rukama v kapsách u skupinky seniorů, zapomeňte prosím na
předsudky. Vy už budete vědět, že jste ji s velkou pravděpodobností zastihli při pilné práci.
Nyní již znáte podstatu oné pro nás tak důležité metody - „Psychobiografického modelu péče“. V některém z příštích vydání
Obecních novin vám přinesu další zprávy o tom, jak si v diakonickém středisku vedeme na „naší cestě ke klientovi“.
Jana Dvořáčková
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FARNOST SOBOTÍN
Jáhenské svěcení

Po formaci v kněžském semináři a pětiletém studiu na teologické fakultě byl v Olomouci dne 13. července 2013 vysvěcen na jáhna František Ponížil ze Sobotína. Svěcení přijal
z rukou biskupa Hrdličky spolu s dalšími 5 kandidáty na
jáhny v olomoucké katedrále. Tři z nich jsou ženatí a budou
trvalými jáhny ve farnostech, kde žijí. Dva další, mezi nimi
i František, se budou rok připravovat na kněžské svěcení,
jeden, student 4 ročníku, byl vysvěcen na jáhna pro službu
v semináři.
Jáhni po vysvěcení mohou křtít, oddávat, pohřbívat, mohou
vést bohoslužbu slova. Rozdíl od kněžského svěcení spočívá
v tom, že nemohou sloužit mši svatou a nemohou zpovídat.

Jáhenské svěcení Františka Ponížila

V neděli 14. července 2013 poprvé jako jáhen byl František Ponížil u oltáře právě v našem kostele sv. Vavřince,
který je patronem jáhnů.
František oblékl poprvé ministrantské oblečení ve třech letech, od 6 let pravidelně ministroval převážně v Rapotíně,
kde bydlel do svých 21 roků. Potom se s rodiči přestěhoval
do Sobotína. V té době již měl za sebou teologický konviktpřípravu na kněžská studia a rok trávil v Římě, kde pracoval
v ubytovacím domě Velehrad. Poté začal studovat teologickou fakultu, kterou právě letos dokončil jako všichni studenti státnicemi a odevzdáním diplomky. Nyní je ve farnosti
Přerov.
Farnost Sobotín

Pouť ke sv. Vavřinci a požehnání
skákacího hradu

Květinami naprosto zaplněný kostel letos vítal poutníky,
kteří přišli oslavit sv. Vavřince. Květiny byly naprosto všude. Na obětním stole, u kříže, na hlavním oltáři i nahoře nad
svatostánkem, na bočních oltářích, u soch, lemovaly boční
vchod, zdobily lavice i předsíně.
Zdalipak máme tak vyzdobená i srdce? Tak nás přivítal O.
Milan na začátku mše sv., kterou sloužil spolu s o. Brunem
Mwakibingou z Tanzánie. Slavnostní ráz podtrhla i účast
jáhnů ze vzdálenějšího okolí a dvou jáhnů místních. O. Bruno kázal o příkladu sv. Vavřince pro nás, bohoslužbu doplňovala píseň o sv. Vavřinci, kterou za doprovodu varhan
zpívali věřící. Po mši sv. děvčata rozdávala před vchodem
perníčky a poutníci se pomalu přesunovali k faře, kde tra-

Účastníci poutě v Sobotíně

dičnímu pohoštění předcházelo požehnání skákacího hradu,
altánu, stolů a židlí a hraček pro malé děti. Ty se okamžitě po
požehnání pustily do zkoušení skákacího hradu; nebýt maminek, zapomněly by i na hladové žaludky. Ty nejmenší se
nakupily u garáže a kuchyňky, které budou sloužit v mateřském centru Vikýrek. Houpadlo pro děti, puzzle Skákací panák, fotoaparát, to jsou další věci, které doplní vybavení pro
děti ve Vikýrku. Posezení pro malé zajistily stoly a židličky
ve veselých barvách, pro starší byly připraveny nové židle
vínově červené barvy a nové stoly. Toto vše pořídil Spolek
pro děti a mládež – SOL. V loňském roce získal dotaci z peněz Evropské Unie, přerozdělených Státním zemědělským
fondem (SZIF) prostřednictvím MAS Šumperský venkov.
K tomuto vybavení ještě patří florbalové mantinely, které
budou umístěny v tělocvičně rapotínské školy. Díky tomu,
že budou mít certifikáty Evropské unie, budou bezpečné pro
děti a také budou připraveny pro konání zápasů – třeba někdy i na mezinárodní úrovni.
Za Spolek pro děti a mládež-SOL, Ing. Dana Ponížilová

Poděkování

V neděli 11. srpna 2013 byla v místním kostele sloužena mše
k sv. Vavřinci – patronu našeho kostela. Toho, kdo kostel navštívil, upoutala překrásná květinová výzdoba, a to nejen oltáře, ale celého prostoru kostela. Jako každoročně i letos se na
výzdobě podílela skupinka místních farnic s výrazným podílem paní Wolfové, jejíž aranžmá se dá nazvat PROFI. Škoda
jen, že náš kostel zatím nezískal větší finanční injekci, kterou
nutně potřebuje a kterou si právem zaslouží.
J.B.

Výzdoba kostela
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sport
Holba CUP 2013

Ten, kdo si našel čas a přišel dne 13. července 2013 do sportovního areálu SENIOR v Sobotíně, nelitoval. Uskutečnil se
tradiční turnaj v malé kopané HOLBA CUP 2013 o sudy
hanušovického piva.
Výsledky:
1. Maršíkov
4. Šumperk
2. Olomouc
5. Velké Losiny
3. Sobotín
6. Kladno
Příjemné slunečné počasí nás provázelo po celý den. Hráči
předvedli kvalitní hru, která se všem divákům líbila.
Mirek KRČ

Memoriál Jana Benedikta

Jan Benedikt

SENIOR o.p. Sobotín uskutečnil ve sportovním areálu SENIOR dne 3. srpna 2013
již 7. ročník Memoriálu Jana Benedikta,
mladého sportovce, který dne 14. října
2006 tragicky zahynul. Turnaj, který uctil
památku tohoto nadějného sportovce, měl
velmi dobrou úroveň.

Mistři Severní Moravy

mezi mladšími juniory a sedlala svého valacha Quatrnei,
který již delší dobu předvádí své úžasné skokové nadání .
Po dvou bezchybných parkurech nastoupila do rozeskakování o zlato. Její největší soupeřka Nina Kaločová z Velké
Polomi však chybovala a Renča si perfektní a rychlou jízdou
zajistila nejcennější medaili. Bronz vybojovala Hana Dostálová s klisnou Renaissance.
V kategorii dětí startovala Lenka Ptáčková na hřebci Helios
z JO Dubicko. Tato dvojice se rozeskakovala o stříbro a nejrychlejší jízdou jej přesvědčivě získala.
Junioři z olomouckého kraje sestavili družstvo ve složení Hana Dostálová ze Dvora Nové Zámky, Lenka Ptáčková z JO Dubicko, Renata Czyžová a Miloš Chlanda
z TJ Omega Sobotín.
Do role favoritů se dostali již po prvním kole, protože si zajistili osmibodový náskok. V pátečním finále zajeli všichni
bezvadně a zlaté medaile cestovaly na Olomoucko.
Martina Chlandová

Den otevřených dveří
Dne 6. července 2013 uspořádali členové TJ-Sdružení
chovatelů a přátel koní Sobotín, o.s. za přispění sponzorů a Obce Sobotín „Den otevřených dveří“. Návštěvníci
měli možnost nahlédnout pod pokličku usilovné práce čle-

Vítězné družstvo Sobotína

Výsledky:
1. Sobotín
2. Vikýřovice
3. Maršíkov

4. Senior Sobotín
5. Vernířovice
6. Mlaďoši Sobotín

Vedení turnaje děkuje všem soutěžícím družstvům za příkladné sportovní výkony.

Renata Czyžová a olomoucké
družstvo mistry Severní Moravy

Talentovaná jezdecká mládež Olomouckého a Moravskoslezského kraje se utkala v Chotěbuzi na Mistrovství Severní Moravy v parkurovém skákání. Pořadatelé se rozhodli
prodloužit dětem prázdniny a závody uspořádali 27. a 28.
června 2013.
Na ponících bojovali malí „rajťáci“ od 8 do 16 let, na velkých koních v kategoriích děti, mladší a starší junioři. Jednotlivci mohli také sestavit čtyřčlenná družstva a pokusit se
získat cenné kovy společnými silami.
V kvalitní konkurenci se podařilo skvěle zabodovat Renatě Czyžové z TJ Omega Sobotín. Tato jezdkyně startovala

Den otevřených dveří
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nů sdružení v oblasti sportovního ježdění, zjistit pokroky,
kterých se podařilo dosáhnout. Všichni příchozí byli seznámeni s provozem jezdeckého centra, s jeho rozvojem
a děti se mohly svézt na koních.
V rámci tohoto dne bylo zpřístupněno veškeré zázemí stájí, návštěvníci měli možnost si prohlédnout celé středisko
včetně nově vybudované jízdárny a pastvin. Do programu
byly zahrnuty ukázky péče o koně, krmení, ošetřování včetně ukázky výcviku koní a jezdců.
V rámci tohoto dne byly uspořádány také různé hry a soutěže. V hlavní soutěži dne, parkuru do 70 cm, Ceně EXPRES-

TISKu Radomíra Kučery, zvítězila domácí Švédová Eliška
na koni Vitara, na druhém místě se umístila Měšťánková
Simona na koni Démant 1 z TJ Omega Sobotín a třetí místo patřilo taktéž zástupci stáje TJ Omega Sobotín Chlandové Markétě na koni Limeta.
Chceme poděkovat všem návštěvníkům, kteří mezi nás zavítali, včetně zástupců Obce Sobotín paní starostce Ivetě
Fojtíkové a panu místostarostovi Bc. Kamilu Talpovi.

Dvojí zlato pro S obotín
Mistrovství České republiky dětí
a juniorů v parkurovém skákání proběhlo od 8. do 11. srpna
2013 ve středočeských Martinicích u Březnice. Jezdecká
mládež se utkala v kategoriích
děti, mladší junioři, starší junioři
a družstva.
Členové TJ Omega Sobotín
Renata Czyžová a Miloš Chlanda zvládli náročnou kvalifikaci, soustředěně se připravovali a tak byli vybráni do bojů
o medaile za družstvo Severní
Moravy. V rámci České jezdecké federace se totiž Olomoucký
a Moravskoslezský kraj sloučil
a vytvořil Severomoravskou oblast ČJF.
V pátečním prvním kole Miloš
s Démantem a Renata s Quatrnei zvládli své parkúry čistě
a společně s dalšími členkami družstva Ninou Kaločovou
z Velké Polomi a Tinou Šalkovou z Ostravy udrželi jako jediní nulové konto a do sobotního
finále postupovali se čtyřbodovým náskokem.
V sobotu celá Morava na přeplněných martinických tribunách
doufala ve zlatý úspěch. Renatin Quatrnei skákal opět bezchybně. Milošův Démant již jevil
známky únavy a chyboval. Nina
Kaločová s Jacampem shodili
jednu překážku a nastal infarktový stav pro všechny fanoušky,
rodiče i trenéra severomoraváků – Zdeňka Žílu. Poslední zástupkyně družstva Tina Šalková
s Fatimou nenechala nic náhodě, předvedla fantastický parkúr, který rozhodl a po několikaleté převaze českých družstev
zlato zacinkalo pro Moravu. Dva
nejcennější kovy tak putovaly
do Sobotína.

Čestné kolo

Televizní studio. Zleva:trenér Zdeněk Žíla, Tina Šalková, Nina Kaločová, Renata Czyžová, Miloš Chlanda,
moderátor Aleš Suchánek
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TJ OMEGA SOBOTÍN
srdečně zve všechny příznivce jezdeckého sportu a koní

ve sobotu

28. září 2013

na
PROGRAM:

1. Křížkový parkur
2. Maškarní parkur
3. Postupná obtížnost do 90cm
4. SVATOVÁCLAVSKÁ CENA

Začátek soutěží ve 12.00 hodin
Občerstvení zajištěno

Volejbalový turnaj

Dne 13. července 2013 uspořádala TJ Sokol Sobotín tradiční červencový turnaj ve volejbale. Počasí bylo ideální
(ani horko, ani zima) a všech šest zúčastněných družstev bojovalo s nasazením až do večerních hodin. Sportovní výkony
byly vyrovnané a rozdělené ceny zasloužené. Celou
akci provázela výborná
nálada a nechybělo ani následné společné posezení
u kytary.
Výsledky turnaje:
1. SART
2. Chataři z Vernířovic
(„strejci“)
3. Železnice Desná
4. Loučná nad Desnou
5. Sokol Sobotín
6. SAVVIK (Vikýřovice)
Děkujeme všem, kteří se
přišli na volejbal podívat
a povzbudit nás, a také
firmě SART za příspěvek
na ceny. Poděkování patří
tradičně také manželům
Šrámkovým za zajištění
provozu bufetu.
VV TJ Sokol Sobotín
Družstvo Sobotína
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

Tvé ruce už nepohladí, ústa neporadí.
Tvou lásku nikdo nenahradí.

Jen svíci hořící
a hezkou kytici můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.

Dne 15. srpna 2013
jsme si připomenuli
15 let, kdy nás navždy opustila
maminka a babička paní
Drahoslava Strnadová
ze Sobotína.

Dne 21. srpna 2013
to byly 3 roky,
kdy nám zemřel
náš manžel a tatínek pan
Miroslav Švesták ze Sobotína.

Stále vzpomíná
syn Jarda s rodinou.

Se vzpomínkou v srdci
Vzpomíná manželka a syn Mirek, Lida, Zdenka a Adam.

Ruku Ti již nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.

Dal jsi se na cestu, kterou jde každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Měl jsi rád život, lidi kolem sebe
a my zase milovali Tebe.

Dne 22. října 2013
by oslavil 70. narozeniny
náš tatínek, manžel a dědeček
pan
Antonín Juřena
ze Sobotína.

Dne 10. září 2013
by se dožil 71 let náš
drahý manžel, tatínek, švagr
a dědeček pan
Petr Csölle ze Sobotína.
Už jen kytičku květů na hrob Ti můžeme dát,
Chviličku postát a tiše vzpomínat.

S láskou a úctou na něho vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,vzpomeňte s námi.

Vzpomínají manželka, děti s rodinami a vnoučata.

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

• vstupenek
• brožur

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

Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
tel: +420 302 182 321
e-mail: info@reprotisk.cz
www.reprotisk.cz
Najdete nás i na Facebooku!
U zá v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 18. ř íjna 2013.
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