obecní Číslo 1 – leden – 2020

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem ženám přejeme
k Mezinárodnímu dni žen
hodně štěstí, lásky a spokojenosti.
Zastupitelstvo
obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
chtěla bych Vás seznámit s akcemi pro rok 2020, které
vycházejí z Plánu rozvoje obce Sobotín v letech 2018
-2022 (viz web obce – záložka dokumenty).
V letošním roce jsou naplánovány tyto neinvestiční
a investiční akce:
• Zpracování projektové dokumentace a oprava sakrální stavby (sousoší Kalvárie);
• Realizace chodníku od ZŠ po zámek;
• Dopracování projektové dokumentace stezky pro
chodce a cyklisty podél silnice I/11 od Diakonie po
Potes;
• Rozšíření hřiště a odpočinkových prostor v obci;
• Podpora využití volného času v obci;
• Oprava a využití Mauzolea rodiny Kleinů a přilehlého parku;
• Realizace zateplení hasičské zbrojnice;
• Postupná rekonstrukce obecního majetku;
• Rekonstrukce a oprava rekreačního zařízení chatek
v Rudolticích;
• Postupná obnova místních komunikací ve všech katastrech obce Sobotín;
• Vybudování a oprava veřejného osvětlení;
• Oprava hřbitovních schodů (součást kulturní památky pod poř. č. 1122 – kostel sv. Vavřince s náhrobky,
ohr. zdí, bránou a křížem);
• Stavba „Sobotín – rozšíření gravitační kanalizace –
II. etapa“ v Rudolticích.
Ne vše z výše uvedených akcí se musí podařit zrealizovat. Obec však vyvine maximální úsilí.

Příprava projektů
S ohledem na bezpečnost se zahájí přípravy na projektovou dokumentaci chodníku při krajské komunikaci
směr Vernířovice a dokončení projektové dokumentace
chodníku od zámku k okálům. Bude se pokračovat
na studii pro bytovou zástavbu za prodejnou COOP,
na další etapě opravy hrobky a na přípravě projektu
doplnění veřejného osvětlení.
V souvislosti s Plánem rozvoje obce na rok 2020
byly v letošním roce podány žádosti o dotaci na:
• Zateplení hasičské zbrojnice
• Oprava MK Rudoltice - 1. část
• Oprava Mauzolea rodiny Kleinů 2. část II. etapy
• Výsadba parku kolem Mauzolea - spodní část

Stav parku u Mauzolea rodiny Kleinů před opravou. Archiv obce

V loňském roce získala obec na dotačních titulech
téměř 4.000.000,-- Kč.
Vážení občané, závěrem bych Vás chtěla požádat
o spolupráci na výše uvedených akcích a projektech,
jedná se o Vaše názory, podněty a zkušenosti, kterým
jsme na obci vždy otevřeni.
Iveta Fojtíková, starostka

informace
obecního úřadu
Statistika evidence obyvatel
pohyb obyvatel za rok 2019 – stav k 31. 12. 2019
Sobotín
Přistěhovaní: 17
Odstěhovaní: 27
Narození: 14
Úmrtí: 18
počet obyvatel ke dni 31. 12. 2019 – celkem 1147

Část obce: Sobotín
Ženy: 530
Celkem: 1052
Část obce: Rudoltice
Ženy: 36
Celkem: 84
Část obce: Klepáčov
Ženy: 3
Celkem: 8

Muži: 522
•

Muži: 48

Muži: 5
•

VÝTAH USNESENÍ
Ze 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 9. 12. 2019 od 16:00 hodin
Přijato:
• pověření starostky obce Sobotín k zajištění podkladů
ve věci úvěru na stavbu „Sobotín rozšíření splaškové
gravitační kanalizace - 2. etapa“.
• uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci pro
stavební řízení „Sobotín rozšíření splaškové gravitační kanalizace - 2. etapa – změna trasy“ mezi Obcí
Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou,
se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
00303348 a projektantkou Ing. Dagmar Dobešovou,
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ:
730 54 721 za cenu 196.100,- Kč.
• Rozpočet na rok 2020 v příjmové části
19.718.000,- Kč a výdajové části 24.852.000,- Kč.
Financování 5.134.000,- Kč (čerpání ze ZBÚ
5.967.000,- Kč, splátky úvěrů ve výši 833.000,- Kč).
Rozpočet obce Sobotín na rok 2020 se schvaluje
jako schodkový.
• rozpočtové opatření č. 27/2019 ve výši
2.664.000,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu
se navyšuje o 2.664.000,- Kč.
• schválení pro rok 2020 výši těžby 400 m3 – výhradně
těžba nahodilá a kůrovcová.
• Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů, která
byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 3/3, dne 20. 12. 2010.
• Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín
usnesením č. 29/9, dne 30. 10. 2017.
• Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje Obecně závazná
vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací
kapacity, která byla schválena Zastupitelstvem obce
Sobotín usnesením č. 3/5, dne 20. 12. 2010 a Obecně
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závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt, která byla schválena
Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 3/8, dne
20. 12. 2010.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín
usnesením č. 3/7, dne 20. 12. 2010.
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se
mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín
usnesením č. 33/18, dne 23. 04. 2018.
složení jistiny u každého nového nájemníka, kterému bude přidělen běžný obecní byt nebo obecní byt
v Domě s pečovatelskou službou ve výši trojnásobku měsíčního nájemného. Po skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci nejpozději do 1 měsíce
ode dne, kdy byl byt řádně předán zpět pronajímateli. V případě dluhu si pronajímatel odečte dlužnou
částku. Jistina bude složena na účet obce Sobotín
nebo v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín nejpozději v den podpisu nájemní smlouvy.
Směrnice obce Sobotín k přidělování obecních bytů
č. 2/2019, s účinnosti od 1. 1. 2020. Nabytím její
účinnosti se zrušuje Směrnice o přidělování obecních bytů č. 7/2011 ze dne 20. 12. 2011.
Směrnice obce Sobotín k přidělování obecních bytů
v Domě s pečovatelskou službou č. 3/2019, s účinností od 1. 1. 2020.
zvýšení nájemného v běžných obecních bytech z původní ceny 35,- Kč/m2 na novou výši nájemného
42,- Kč/m2. Nájemné bude zvýšeno třetím kalendářním měsícem po doručení návrhu nájemci, který
s navrženou částkou vyjádří souhlas.
zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou
na adrese Sobotín 74, 788 16 Petrov nad Desnou
z původní ceny 20,- Kč/m2 na novou výši nájemného 24,- Kč/m2. Nájemné bude zvýšeno třetím kalendářním měsícem po doručení návrhu nájemci, který
s navrženou částkou vyjádří souhlas.
nový Ceník poskytovaných služeb v Domě s pečovatelskou službou na adrese Sobotín 74, 788 16 Petrov nad Desnou, s platností od 1. 1. 2020 a zároveň
ruší Ceník poskytovaných služeb, schválený Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 15/14 dne 20.
12. 2011 s účinností od 1. 1. 2012.
přípravu záměru prodeje včetně zpracování pravidel pro prodej panelového domu č. p. 220 v Sobotíně, ležící na pozemku p. č. 530 – zastavěná plocha
v k. ú. Sobotín, obci Sobotín.

• zakoupení pozemku p. č. 656 – ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 147 m2 v k. ú. Sobotín z vlastnictví
České republiky, právem hospodařit pro Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, IČO:
69797111, do vlastnictví Obce Sobotín, zastoupené
starostkou Ivetou Fojtíkovou, Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 za kupní cenu ve
výši 45.000,- Kč + náklady spojené s prodejem.
• navýšení pol. 3-e Ceníku pronájmu pozemků ve
vlastnictví Obce Sobotín, ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví Obce Sobotín sloužících k zemědělské činnosti pravidelně obhospodařované (pacht),
z částky 2000,- Kč/ha/rok na částku 3000,- Kč/ha/
rok. Navýšení ceny se týká smluv uzavřených od
1. 1. 2020 a uzavíraných na dobu 5 let. Ostatní položky ceníku zůstanou beze změny.
• uzavření pachtovní smlouvy mezi propachtovatelem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou,
starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ: 00303348 a pachtýřem TJ Sdružení
chovatelů a přátel koní Sobotín, z. s. , zastoupené
Ing. Jarmilou Měrkovou, se sídlem Sobotín 286,
PSČ 788 16 Petrov nad Desnou, IČ: 603 39 306.
Předmětem pachtu je pozemek p. č. 976/1 trvalý
travní porost o výměře 3884 m2 v k. ú. Sobotín, cena
je 3000 Kč/ha/rok na dobu určitou 10 let od podpisu
smlouvy.
• podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
„Operačního programu Životní prostředí 2014 –
2020“ v rámci prioritní osy 5, investiční priority 1,
SC 5. 1. Snížení energetické náročnosti veřejných
budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie na akci: „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Sobotín“.
• uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Sobotín“ mezi
objednatelem Obcí Sobotín, zastoupená Ivetou Fojtíkovu, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem
společností Experior s. r. o. , Říční 114, 789 91 Štíty,
IČ: 28577132, za cenu 982.268,78 Kč bez DPH,
1.188.545,22 Kč vč. DPH.
• uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce
Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 2. část II. etapy – obnova ochozu kaple“ mezi zadavatelem Obcí
Sobotín, zastoupenou Ivetu Fojtíkovou, starostkou,
se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou IČ:
00303348 a zhotovitelem panem René Seifriedem,
Radíkovská 10, 772 00 Olomouc – Svatý Kopeček,
IČ: 466 17 248 za cenu 1.399.134,86 Kč bez DPH,
1.620.353,18 Kč vč. DPH.
• podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce Mauzolea rodiny Kleinů v Sobotíně 2. část II. etapy – obnova ochozu kaple“ z Programu památkové péče pro
rok 2020 z Olomouckého kraje.

• Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín pro rok 2020.
• vyhlášení podání žádostí o dotaci pro rok 2020. Podání žádostí do 31. 1. 2020.
• uzavření Dodatku č. 4 Partnerské smlouvy pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická
spisová služba“ mezi Městem Šumperk, se sídlem
nám. Míru 1, 787 93 Šumperk, IČ: 00303461 a Obcí
Sobotín, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ: 00303348.
• navýšení měsíční odměny paní Bc. Věry Kulichové za výkon předsedkyně finančního výboru ve výši
3.283,- Kč dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
• pověření starostky obce Sobotín paní Ivety Fojtíkové k provedení rozpočtových opatření k 31. 12. 2019
v maximální výši do 1.500.000,- Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu obce Sobotín 2019.
• úhrada režijních nákladů Svazku obcí údolí Desné
na rok 2020 ve výši 172.000,- Kč.
• podání žádosti o dotaci na využívání poradenských
služeb poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství, podle Pravidel MZe č. j. 49679/2016MZE-16221 pro poskytování finančních prostředků
v oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním
hospodářství na období 2016-2020.
• uzavření Smlouvy na poskytnutí poradenské služby
na téma P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku
a opatření pro zvýšení konkurence schopnosti mezi
objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou
Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788
16 Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a poskytovatelem FORESTA SG, a. s., zastoupená Ing. Vítem
Zgarbou, předsedou představenstva, se sídlem Horní
náměstí 1, 755 01 Vsetín, IČ: 607 35 384.
• přípravu a podání žádosti o finanční příspěvek na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018, podle Zásad
MZe čj. 49334/2019-MZE-16221, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích
za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.
Zrušeno:
• Usnesení č. 15/7, týkající se složení kauce u nového nájemníka, kterému byl přidělen obecní byt, jež
bylo schváleno na 15. zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín dne 20. 12. 2011.
Vzato na vědomí:
• Zápis z 11. zasedání ZO Sobotín;
• Změnu trasy stavby „Sobotín rozšíření splaškové
gravitační kanalizace - 2. etapa“;
• Zprávu z provedené mimořádné inventarizace ve
středisku lesy obce Sobotín – obecní lesy ke dni 30.
11. 2019;
• Zprávu odborného lesního hospodáře za leden – listopad 2019;
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• Rozpočtové opatření č. 25/2019;
• Informace starostky.
Zastupitelstvo NEPŘIJALO:
• Příkaz starostky č. 2/2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019 na
základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.
410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané
účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb. , o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními
standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
a plán inventur.
VÝTAH USNESENÍ
Ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 18. 12. 2019 od 17:00 hodin
Přijato:
• Příkaz starostky č. 2/2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12. 2019 na
základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.
410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané
účetní jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb. , o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními
standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
a plán inventur.
• navýšení měsíčních odměn za výkon neuvolněným
členům, předsedům výboru a komise, členům výboru a komise zastupitelstva obce Sobotín v souladu
s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
• Příloha k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dle jednotlivých funkcí je součástí této důvodové zprávy.
• Místostarosta: 32.501,- Kč; Předseda výboru a komise: 3.611,- Kč; Člen výboru a komise: 3.010,- Kč;
Člen zastupitelstva: 1.805, - Kč
VÝTAH USNESENÍ
Ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 27. 1. 2020 od 17:00 hodin
Přijato:
• prodloužení termínu u usnesení č. 8/10 do 31. května 2020
• uzavření úvěrové smlouvy registrační číslo
99024877221 mezi Komerční bankou, a. s. , se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č. p. 969, PSČ 114 07,
IČ: 45317054 a Obcí Sobotín, zastoupené starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 54, 78816
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348. Předmětem úvěrové smlouvy registrační číslo 99024877221 je poskytnutí úvěru ve výši 5.000.000,- Kč na realizaci
stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

–4–

kanalizace - II. etapa“. Úrok 2, 37 % p. a. po dobu
fixace 3 roky, doba splatnosti 10 let.
rozpočtové opatření č. 1/2020 ve výši
5.074.300,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu
se navyšuje o 5.074.300,- Kč.
prodej pozemků: st. p. č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 858 m2, jehož součástí je budova
č. p. 11 Rudoltice u Sobotína, p. č. 78 – trvalý travní
porost o výměře 349 m2, p. č. 79/1 – trvalý travní
porost o výměře 782 m2 a p. č. 79/2 – trvalý travní
porost o výměře 557 m2 vše v k. ú. Rudoltice u Sobotína z vlastnictví Obce Sobotín, Sobotín 54, 788
16 Petrov nad Desnou, IČO: 00303348 zastoupené
Ivetou Fojtíkovou, starostkou do vlastnictví pana
M. V. , bytem Šumperk, za cenu 1.500.000,- Kč +
náklady spojené s prodejem.
Rozpočtové opatření č. 2/2020 ve výši 1.500.000,- Kč.
§ 3639 – kom. služby a územní rozvoj (příjem z prodeje budovy Rudoltice 11) + 1.500.000,- Kč
§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj (rezerva)
+ 1.500.000,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu r. 2020 se navyšuje o 1.500.000,- Kč.
Aktualizaci č. 1 Plánu rozvoje obce Sobotín v roce
2019 – 2022 ke dni 27. 1. 2020.
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Ministerstva
životního prostředí č. 9/2019, prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, podoblast 5.4
Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích, na výsadbu 48 ks javoru mléč kulovitého, Acer
platanoides „Globosum“ na p. p. č. 691 v k. ú. Sobotín, areál parku u Mausolea Kleinů. Výše dotace
je 100% uznatelných nákladů.
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje 2020, dotačního titulu – Podpora a budování infrastruktury obce na akci: „Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín, část
Rudoltice – I. etapa“.
podání žádosti o dotaci z Programu na podporu
JSDH 2020, dotačního titulu č. 1 – Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020 na pořízení dýchacích přetlakových
přístrojů včetně příslušenství. Finanční prostředky
ve výši 50 % z celkové dotace budou hrazeny z rozpočtu obce Sobotín (§ 5512).
schválení, že v případě nedostatečných finančních prostředků v rezervním fondu ZŠ a MŠ Údolí Desné v době realizace předmětu dotace, bude
dofinancováno z obecního rozpočtu ve výši max.
15 % z celkové ceny.
vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 15.400,- Kč. Částka
bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatní
platy.
souhlas s realizací akce „Zastřešení cvičné plochy pro
sportovce a koňské atlety“ a prohlašuje, že je výluč-

• Zápis ze 13. veřejného zasedání ZO Sobotín;
• Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 7/2019 Ministerstva životního prostředí, prioritní o oblast 6.
Environmentální prevence, podoblast 6. 1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta na zařízení
pro výuku školy v Sobotíně. Žádost bude podána
ZŠ a MŠ Údolí Desné, zastoupena Mgr. Evou Bicanovou, ředitelkou, se sídlem Družstevní 125, 788 14
Rapotín, IČ: 65497074.
• Informace starostky

ným vlastníkem pozemku p. č. 976/1, zapsaného na
LV č. 10001, vedeným pro katastrální území Sobotín,
obec Sobotín, okres Šumperk, u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk,
který byl usnesením č. 12/22 ze dne 9. 12. 2019 propachtován TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z. s. za účelem realizace akce „Zastřešení cvičné
plochy pro sportovce a koňské atlety“. Pozemek p. č.
976/1 v k. ú. Sobotín bude ponechán v majetku obce
Sobotín po dobu minimálně 10 let.
Zrušeno:
• usnesení č. 12/35 a 12/36 pro jejich bezpředmětnost.
Zastupitelstvo BERE NA VĚDOMÍ:
• Zápis z 12. veřejného zasedání ZO Sobotín;

Rozpočet obce Sobotín na rok 2020
ř.

odvětvové
třídění

druhové
třídění

skutečnost
k 31. 10.
2019
(uzávěrka)
(v tis. Kč)

název položky

upravený
návrh
schválený rozpočet po
rozpočtu
rozpočet rozpočtových
2020
roku 2019
opatřeních
(v tis.
(v tis. Kč) k 31. 10. 2019
Kč)
(v tis. Kč)
16 485
17 667
16 400

1 paragraf

položka

daňové příjmy (ř. 2 až ř. 10)

15 557

2

1111-1113,
1121, 1211

sdílené dan z příjmů FO a PO, DPH

14035

15000

16159

15000

3

1334, 1335

poplatky za odnětí půdy

105

0

12

0

455

500

500

500

4

1340 mítní poplatky - komunální odpad

5

1341 místní poplatky - psi

19

20

20

20

6

1342 místní poplatky - rekreační

86

85

85

85

7

1345 místní poplatky - ubytovací

31

30

30

30

8

1361 správní poplatky

15

20

20

15

9

1381 daň z hazardních her

10

1511 daň z nemovitosti

11

nedaňové příjmy (ř. 12 až ř. 25)

12

1019

ostatní zemědělská činnost-příjmy z pronájmu pozemků

13

1032

podpora ostatní produkčních činností - les

14

100

100

50

730

741

700

7644

4253

4623

2151

17

30

30

30

2403

2000

2269

200

80

60

80

80

2142
2143,
15
3429
16
3314

cestovní ruch - prodej propag. předmětů

5

5

6

2

činnosti knihovnické - zapůjčení knih

0

1

1

1

17

bytové hospodářství - pronájmy bytů+služby, splátky

695

892

892

736

3612

ubytování - chatky Rudoltice

69
742

18

3632

pohřebnictví - příjmy z hrobových míst

21

10

14

10

19

3639

ostatní příjmy

47

0

47

0

20

3722

sběr a svoz komunálních odpadů - třídění odpadů +
fa podnikajícím

292

270

293

250

21

4357

DPS - pronájmy bytů, služby, přefaktuce - ZŠ a MŠ
ÚD, Relaqua

702

900

900

800

22

5512

požární ochrana - pojistné náhrady

6

0

6

0

23

6171

činnost místní správy - příjmy za služby

60

75

75

40

24

6310

obecné příjmy z fin. operací - úroky, …

2

10

10

2

25

6330

bankovní převody mezi účty

3314

0

0

0

kapitálové příjmy (ř. 27)

1233

2

2331

117

3639

příjmy z prodeje pozemků a ost. nemov. věcí

1233

2

2331

117

26
27
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ř.

odvětvové
třídění

druhové
třídění

28

skutečnost
k 31. 10.
2019
(uzávěrka)
(v tis. Kč)

název položky

přijaté dotace (ř. 29 až ř. 32)

29

2589

4112 neinv. přij. transfery na výkon státní správy - kraj

upravený
návrh
schválený rozpočet po
rozpočtu
rozpočet rozpočtových
2020
roku 2019
opatřeních
(v tis.
(v tis. Kč) k 31. 10. 2019
Kč)
(v tis. Kč)
300
2655
1050

326

300

391

300

30

4111, 4116,
neinvest. transfery - dotace 2019
4122

1070

0

1071

0

31

4216, 4222

1193

0

1193

0

32

4216

0

0

0

750

příjmy celkem

27023

21040

27276

19718

běžné výdaje (ř. 36 až ř. 74)

22431

21279

25956

19717

33

investiční transfery - dotace 2019
investiční přij. transfer - lesní technika LHC Sobotín
- r. 2020

34
35
36

1032

podpora ostatních produkčních činnosti - les

3932

2000

4630

1735

37

2142

ubytování - chatky Rudoltice (provoz+rekonstrukce
chatky)

73

530

550

200

38

2143

cestovní ruch - propagace, služby

71

100

108

88

2212

silnice - oprava a udržování komunikací, retardéry,
dopr. značení

623

680

800

1150

39
40

2229

ostatní záležitosti v silniční dopravě

41

2242

provoz veřejné železniční dopravy - SOÚD

0

200

100

50

150

152

152

172

42

2292

dopravní obslužnost - autobusy

83

83

83

174

43

3113

základní škola

788

860

860

1060

454

495

495

495

34

38

38

38

112

120

120

120

44

3141

školní stravování

45

3314

činnosti knihovnické

46

3319

ostatní záležitosti kultury - noviny, materiál, kronika

47

3326

pořízení, zachování a obnova hodnot histor. hodnot
- členství

6

6

6

6

48

3399

ostatní záležitosti kultury - spolky

0

100

0

100

49

3419

ostatní sportovní činnost - spolky

40

0

40

0

50

3429

ostatní zájmová činnost a rekreace-vítání občánků
-věcné a
finančí dary, zájezdy, kulturní akce

220

200

246

200

51

3612

Bytové hospodářství - opravy, služby, energie

554

1700

1000

700

52

3631

veřejné osvětlení - el. energie+opravy VO

369

480

480

480

53

3632

pohřebnictví

77

340

104

450

54

3639

komunální služby a úz. rozvoj - platy VPP, údržba,
odvody, oděvy

482

210

559

300

55

3639

komunální služby a úz. rozvoj - inventář, materiál
v obci

40

40

140

140

56

3639

komunální služby a úz. rozvoj - energie hospod.
budova

40

100

100

80

57

3639

komunální služby a úz. rozvoj - nájemné - pozemky,
nebyt. prostory

32

35

35

40

58

3639

komunální služby a úz. rozvoj -služby v obci, geom.
plány, poplatky

334

600

476

200

59

3639

komunální služby a úz. rozvoj - údržba, PHM, vozový park, dílna

238

500

429

600

60

3639

komunální služby a úz. rozvoj - rezerva

0

0

1991

0

61

3722

sběr a svoz komunálníh odpadů - odpad. hospod. ,
kontejnery, přístřešky

770

1000

1012

1000

62

3729

ostatní nakládání s odpady - monitoring

50

40

51

25
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ř.

odvětvové
třídění

druhové
třídění

skutečnost
k 31. 10.
2019
(uzávěrka)
(v tis. Kč)

název položky

63

3745

péče o vzhled obcí a veřej. zeleň

64

4351

pečovatelské služby - dotace - spolky

278

65

4357

66

5512

upravený
návrh
schválený rozpočet po
rozpočtu
rozpočet rozpočtových
2020
roku 2019
opatřeních
(v tis.
(v tis. Kč) k 31. 10. 2019
Kč)
(v tis. Kč)
300
300
300

6

0

6

0

DPS - služby, energie, provoz

833

1250

1250

1250

požární ochrana - dobrovolná část - provoz jednotky

787

770

845

271

67

6112

zastupitelstva obcí

1234

1300

1300

1500

68

6117

volby v roce 2019

31

0

58

0

69

6171

vnitřní správa - platy, odvody, energie S54, poštovné,
drobný majetek, materiál, služby-programové, opravy, revize, kontroly, cestovné, pohoštění, členství,
právní služby, poradenské, školení, přestupky, telekomunikace, prac. oděvy, pošta Petrov - partnerství,

5029

6200

6291

6400

70

6310

obecné výdaje - úroky, poplatky peněž. ústavům

47

50

50

66

71

6402

finanční vypořádání min. let - vyúčtování dotací

88

0

89

27

72

5213

Krizová opatření

0

0

4

300

73

6330

bankovní převody mezi účty

3314

0

0

0

74

6399

platby daní - finanční operace - přiznání obce Sobotín

1158

0

1158

0

kapitálové výdaje - investiční výdaje (ř. 76 až ř. 84)

3594

3825

5384

5135

543

1500

1500

1100

2237

1500

2613

800

75
76

2321

odvádění a čištění odpadní vod - kanalizace

77

3322

zachování a obnova kulturních památek - mauzoleum

78

3631

veřejné osvětlení

430

460

460

150

79

3639

nákup pozemků

20

65

72

100

80

3639

stroje, přístroje a zařízení

66

66

200

0

81

3113

základní škola

298

300

539

100

0

82

5512

hasičská zbrojnice - zateplení

0

83

2212

realizace chodníků dle PD

0

84

1032

štípačka+ vyvážečka do lesního hospodářství

0

0

26025

25104

254
744

výdaje celkem

85

financování (ř. 87 - ř. 88)

86

900
350
1635
31340

24852

5000

5000

5967

936

936

833

4064

87

8115 změna stavu krát. prostředků na bank. účtech

88

8124

splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků-DPS, traktor, panel. dům

5134

Plán práce kulturní komise obce Sobotín na rok 2020:
Březen
Hudební večer – Nestárnoucí melodie
Duben
Tvoření s dětmi - Tupování
Květen
Sobotínský okruh
Májová veselice – retro
Dětský den
Červen
Zájezd seniorů – Náchod, Kudowa zdrój – tržnice
Zájezd dětí – Svět poznání – Ostrava Landek park
Červenec
Ukliďme si obec

Srpen
Letní kino – promítání
Září
Přednáška – Izrael
Den otevřených dveří – Mauzoleum rodiny Kleinů
Říjen
Halloween – setkání na zámeckém nádvoří
Listopad
Vystoupení pěveckého sboru
Prosinec
Rozsvícení vánočního stromu + Mikulášská nadílka
Změna programu vyhrazena.
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V březnu kulturní komise plánuje hudební večer při
víně s hudebníkem panem Tomášem Würstem.
V měsíci dubnu budou pozvány děti, aby vyrobily dárek pro své maminky a to pod vedením paní Libuše
Pavelkové.
O dalších akcích budete vždy informováni. Děkujeme
těm, kteří plánované akce navštěvují, a zveme ty, kteří zatím nepřišli. Doufáme, že si z připravené nabídky
vyberete co je Vám blízké a co Vás zajímá. Přivítáme
i vaše podněty, protože chceme potěšit všechny občany
naší obce.
Za kulturní komisi, Jaromíra Bartošová

Kulturní komise obce Sobotín
informuje

Změna distribuce novin
Tvoříme Iris Folding. Archiv obce

V lednu proběhla zábavná činnost – práce s papírem
technikou Iris Folding (skládání barevného papíru).
Tato činnost proběhla pod vedením paní učitelky Heleny Markové a byla určena
pro děti a jejich doprovod.
V pondělí 10. února k nám
zavítal pan Mgr. Kocůrek
s přednáškou o Japonsku.
Tato přednáška byla velmi
citlivě a poutavě zpracovaná
a propojena spoustou fotografií a videí. Přednášku si
přišel vyslechnout značný
počet občanů.
Přednáška pana Mgr. Kocůrka
o Japonsku

Informujeme občany, že od letošního roku došlo ke
změně distribuce novin. Žádáme proto občany, kteří do svých domácností potřebují více než jeden výtisk, aby nahlásili potřebný počet s adresou buď na tel.
770 139 798 (Špačková Veronika) nebo osobně na podatelně OÚ Sobotín. Děkujeme.

Plán výluk na Železnici Desná pro
rok 2020
• Šumperk – Petrov nad Desnou, žst. Velké Losiny
Od 20. 4. 2020 do 24. 4. 2020
• Petrov nad Desnou – Velké Losiny
Od 18. 5. 2020 do 29. 5. 2020
• Velké Losiny – Loučná nad Desnou
Od 7. 9. 2020 do 14. 9. 2020
• Petrov nad Desnou – Sobotín
Od 7. 9. 2020 do 18. 9. 2020
• Velké Losiny – Loučná nad Desnou
Od 14. 9. 2020 do 25. 9. 2020

Jízdní řády na rok 2020
Tištěné skládací jízdní řády na rok 2020 si je možné
vyzvednout na podatelně obecního úřadu Sobotín.

sdh sobotín

Srdečně zveme děti, které si chtějí vytvořit dárek pro
maminku ke Dni matek, aby se dostavily dne 25. 4. 2020
v 15 hodin do velké zasedací místnosti Obecního úřadu
Sobotín.
Děti budou mít možnost se naučit tupování a koupit
plátěnou tašku jako dárek za 25,- Kč.
Potřebný materiál bude zajištěn.

Obec Sobotín ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Sobotín pořádá

SBĚR STARÉHO ŠATSTVA
Sběr proběhne v sobotu 14. března 2020 od 10 hodin
Staré a nepotřebné šatstvo dejte do zavázaných igelitových pytlů a uložte u cesty.
Věnovat můžete veškeré ošacení, boty, pásky, povlečení, tašky, batohy, deky...
(zejména je potřeba: ponožky, pánské oblečení, tepláky a prádlo)

Srdečně zve Obec Sobotín ve spolupráci s kulturní komisí.

Celá sbírka bude předána Armádě spásy v Šumperku.
Děkujeme
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Zpráva o činnosti SDH Sobotín za
rok 2019
V úvodu své zprávy oznámil, že organizace má
k 31. prosinci 2019 celkem 59 členů.
Na výroční valné hromadě SDH Sobotín, která se
uskutečnila dne 18. ledna 2020 v areálu hasičské
zbrojnice, přivítal starosta SDH Sobotín pan Martin
Vlček starostku obce Sobotín paní Ivetu Fojtíkovou
a místostarostu obce pana Josefa Hrocha. Za Zámecký rezort Sobotín byla přítomna paní Vanda Vacínová,
za ČZS Sobotín byly přivítány paní Božena Pavelková a Jarmila Palová. Pan Harald Bublík ml. zastupoval
Sokol Sobotín.

Martin Vlček, starosta SDH Sobotín. Archiv obce.

Za okrsek číslo 5 byli přítomni Patrik Hrachovina
a Michal Michut, za SDH Maršíkov pan Jan Vaculík,
Andrea Vaculíková a Tomáš Flora. SDH Petrov nad
Desnou zastupoval Karel Vašíček, Klára Skaláková
a Josef Matocha. Srdečně byli přivítáni členové SDH
Brno-Bohunice Daniel Švehla, Hana Marečková a Petr
Soukup.

2 - Ostatní aktivity sboru
Náš sbor provozuje internetové stránky, kde se pravidelně objevují příspěvky, které informují a varují naše
občany. Za tuto činnost poděkoval pan Martin Vlček
správcům internetových stránek.
V souladu se schváleným plánem práce a díky financím z obecního rozpočtu, rozpočtu sboru a dotacím,
pokračují opravy a modernizace techniky a výstroje.
Dne 18. ledna 2019 byla jednotce předána nová cisterna za hojné účasti hostů i techniky z okolních sborů.
V dubnu se již tradičně sbor prezentoval ukázkou
techniky a atrakcemi pro děti „Pálení čarodějnic na
Permoníku“.
V květnu se konal svoz kovového odpadu, který sbor
pořádá v rámci jarního úklidu obce. Díky občanům
Sobotína se podařilo sebrat rekordní množství šrotu.
Tato akce nám opět přinesla významnou částku do
pokladny. Děkujeme Obci Sobotín za poskytnutí
techniky.
Po celou sezónu byla prováděna údržba a úprava soutěžní dráhy a jejího okolí. Za tuto patří dík hlavně paní
Radce Kupcové, která nám umožňuje cvičit na svém
pozemku a v neposlední řadě OÚ Sobotín.
V červnu se už tradičně členové sboru podíleli na zajištění průjezdu závodníků Světového poháru v silniční cyklistice „Závodu Míru U23“.
V červnu sbor zajistil dozor při řízení dopravy na
silnici č. 11 a ukázku techniky a úkoly pro děti při akci
„Pohádkový les na Permoníku“ pořádané Zámeckým
rezortem Sobotín. Na této akci jsme provedli kácení
májky.
Dne 4. srpna 2019 proběhla pohárová soutěž
„3. ročník Memoriálu Zdeňka Měrky“, která byla
zařazená do seriálu VC Holba Cup 2019, což přispělo k hojné účasti soutěžních družstev. Na soutěži
se prezentovalo 24 družstev mužů, 8 družstev žen a 13
družstev veteránů.

Starostka obce paní Iveta Fojtíková. Archiv obce

1 - Zásahová jednotka
I nadále zůstává na prvním místě nejdůležitější činností našeho sboru zajištění připravenosti a akceschopnosti JPO obce Sobotín, kterou garantuje náš sbor. Zprávu
o činnosti jednotky a více informací o novém vozidle
přednesl velitel Jirka Fojtík.

Účastníci valné hromady SDH Sobotín. Archiv obce

Muži na domácí soutěži obsadili 15. (loni 9. ) a veteráni 5. místo (loni 6. ).
Děkujeme paní Katce Klenotičové za přípravu vynikajícího jídla pro soutěžící a diváky. Panu Hrochovi
za materiální pomoc a za poskytnutí cen. Rovněž obec
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Sobotín nám přispěla na krásné ceny. Děkujeme panu
Martinu Havlíčkovi a panu Jiřímu Linhartovi za
zajištění krásných cen od sponzorů. Děkujeme rovněž
Společnosti CZECH CANADA s. r. o. , kde nám její
majitel pan Karel Plucar při návštěvě soutěže věnoval
sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč. Dále obrovský dík
patří všem sponzorům, kteří nám umožnili pořídit
ceny pro soutěžní družstva.
V září se uskutečnil plánovaný zájezd na jižní Moravu
spojený s návštěvou a degustací ve vinném sklepě v Hlohovci. Myslím, že se tato akce mimořádně vydařila.
Členové naší zásahové jednotky prováděli asistence
a dozory při akcích pořádaných jinými subjekty v obci.
V prosinci jsme asistovali při „Rozsvěcení vánočního
stromu u Obecního úřadu Sobotín“.
Díky zapálení některých členů sboru se podařilo
uskutečnit Mikulášskou nadílku pro děti spojenou
s rozsvícením vánočního stromu a vánoční dílnou na
sále zbrojnice. Tato akce se setkala s kladným ohlasem u spoluobčanů a sbor chce zavést toto jako tradici
v období adventu. Děkujeme všem sponzorům, kteří
nám přispěli na potřeby pro tuto vánoční dílnu a za balíčky pro děti, kterých bylo takové množství, že jsme
ještě část věnovali klientům domova Paprsek v Olšanech, kde jsme udělali i ukázku techniky.
Při tradičním výstupu na Čápák spojeného s ohňostrojem náš sbor zajistil čaj pro všechny účastníky, osvětlení a zázemí akce.

3 - Soutěže
Barvy našeho sboru reprezentovali i v loňském roce
dvě soutěžní družstva.
Soutěžní družstvo mužů se účastnilo jak soutěží přádaných sbory našeho okrsku, tak i seriálu VC okresu
Šumperk „HOLBA CUP 2019“, ve kterém obsadilo
13. místo (loni 12. ), což zajišťuje našemu sboru právo
pořádat soutěž zařazenou do seriálu VC okresu Šumperk „HOLBA CUP 2020“.
Přejeme mužům, aby i sezóna 2020 byla ve znamení
dobrých výkonů.
Družstvo veteránů šlo do sezóny 2019 již tradičně
se strojníkem Martinem Havlíčkem z SDH Hrabišín
a Aloisem Brodzákem z SDH Rapotín na postu rozdělovače. Družstvo veteránů obsadilo celkově 6. místo
(loni 10. ) a přišlo o účast ve finále VC, kde obsadilo
4. příčku (loni 5. ).
Pro zajištění uvedených akcí a úkolů bylo třeba svolat
18 výborových, 5 členských schůzí a odpracovat velké
množství brigádnických hodin na svolaných brigádách.
V této souvislosti bych rád poděkoval těm členům sboru, kteří jsou ochotni pomoci, a apeloval na ostatní členy, aby přiložily ruku k dílu.
V roce 2019 jsme se přihlásili do dotačních titulů a podařilo se nám získat prostředky na naše akce (od Olomouckého kraje 8. 000, -Kč).
Vyznamenaní členové SDH Sobotín
Medaile za věrnost obdrželi tito členové našeho
sboru
za 10 let: Jiří Fojtík, Martin Fojtík, Ivana Gallová, Michaela Krčová, Romana Krčová, Ludmila Mašlejová
st. , Lenka Talpová
za 20 let: Eva Klenotičová, Robert Sámel
za 50 let: Benjamin David, Jan Klenotič

Účastníci valné hromady SDH Sobotín Archiv obce

Zvláště děkujeme:
• panu Josefu Hrochovi, který zajistil odborné práce při modernizaci prostorů zbrojnice, na které naše
síly nestačily, a napomáhal při organizaci akcí sboru
a poskytl stany a sety pro soutěž.
• panu Jiřímu Csöllemu za zapůjčení a natažení kabelů a ušetření nemalých financí. Z Jirkova přístupu
si mohou mnozí členové vzít příklad.
• Obci Sobotín, že v případě potřeby poskytla techniku.
• paní Radomíře Kupcové za poskytnutí její parcely
pro trénink a organizaci soutěže.
• soutěžnímu týmu mužů, jehož členové provedli
velký kus práce.
• a samozřejmě díky všem členům sboru, kteří se
účastnili na brigádách.

Martin Vlček a Jan Klenotič při převzetí ocenění. Archiv obce

Plán práce
Na rok 2020 si náš sbor plánuje:
• zajistit fungování zásahové jednotky
• zajišťovat, obnovovat a doplňovat vybavení zásahové jednotky
• zajistit odbornou přípravu členů zásahové jednotky
JPO SDH Sobotín
• opravovat a udržovat techniku a pokud možno získat novější
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• pokračovat v opravách hasičské zbrojnice (rekonstrukce okolí zbrojnice, rekonstrukce malé garáže,
chodby a obnovu fasády)
• uspořádat sběr železného odpadu
• uspořádat hasičskou soutěž v naší obci
• pracovat na získání dotací na činnost a akce sboru
• spolupracovat při pořádání sportovních a kulturních
akcí
• zorganizovat Mikuláše pro děti a rozsvícení vánočního stromu u zbrojnice.
To jsou zhruba nejdůležitější úkoly, které nás v roce
2020 čekají.
Dovolte, abych na závěr poděkoval všem aktivním členům a našim příznivcům za podporu našeho sboru.
Martin Vlček, starosta SDH Sobotín

Sportovní činnost mužů v sezóně
Představení týmu
Radek Dubový: Koš: Na koši běhá Radek, u kterého

Jiří Fojtík, DiS. Archiv obce

jsme vždy čekali, čím nás překvapí. Zda koš dá, nebo
ne. Poznámka: psychické zhroucení na VC v Bludově.
Jakub Talpa: Savice: Hned za Radkem na savicích
Kuba běží, nabírá z kádě a voda letí. Když udělá pár
chybiček, donese nám za to koblížek. Poznámka: bez
zranění
Martin Fojtík: Stroj: na stroji máme Trpu, který jede
ve stylu voda - plyn a řídí se heslem „maj tam bejt“.
Co vám budu vykládat, většinou jsme tam nebyli. Poznámka: když ho bolest zad porazí, alkoholem ji přerazí.
Radek Polášek: Béčka: Na béčkách běhal Radek, pro
nás známý jako terorista. Béčka umí krotit skvěle, ovšem až na Bludov. Tam béčka zkrotila jeho a téměřho
vysvlékla z dresu. Poznámka: pohmoždění hrudníku,
zničení dresu.
Jiří Fojtík: Rozdělovač: na rozdělovači máme Čuřila,
který už je považován za veterána ve výcviku a kolaboranta přebíhajícího z jedné fronty na druhou ve válce
Nemrlov vs. Hrabišín. Poznámka: 2x rozbil rozdělovač, jednou rozbil rozdělovač jeho.
Ondřej Krč: Pravý proud: na pravém proudu máme
princezničku Ondru, kterého jen málokdy potkáte bez

precizně nastajlované ofiny. Ovšem letos cílil spíš na
kariéru managera týmu, než na nejrychlejší sestřiky.
Poznámka: nepouštět na fotbal, 3x během sezóny zlomený prst na ruce
Jakub Stehlík: Levý proud: na levém proudu máme
Kubu, který rád jezdí v nablýskaném fáru. Proto občas
na závodech umývá terče tak důkladně, jako to fáro.
Poznámka: špatný kotník
Družstvo mužů se i letos potýkalo s problémem kompletního složení stabilního týmu, což se odrazilo i na
výsledcích. Navíc jsme se potýkali i s několika zraněními. Již hned v úvodu sezóny byl kotník Kuby Stehlíka, nebo zlomený prst na pravé ruce Ondry Krče, který
si byl během léta pro sádru hned 3x. Téměř na každé
soutěži si tedy muži museli půjčovat jednoho člena
z ostatních družstev.
Celkem se družstvo mužů v letošní sezóně zúčastnilo
21 soutěží, z nichž se všechny, kromě čtyř konaly na
Šumpersku. Na všech velkých cenách muži dosáhli na
body. Ani letos se jim nevyhnuly nepopulární neplatné pokusy. Svůj požární útok nedokončili 3x, a to na
okresním kole a na VC v Bludově a Nemrlově, kde
byl neplatný pokus jejich nejmenší starostí. Poté, co se
odlomily zuby na spojce u rozdělovače, to Čuřil schytal z první řady a ze soutěže odjel sanitkou rovnou do
Šumperské nemocnice. Naštěstí to nebylo tak zlé, jak
to vypadalo a vyklubala se z toho jen obražená ruka
a noha a 14ti denní pracovní neschopnost. Už při prvním ošetřování na trati bylo jeho největší starostí, jestli
svůj útok dokončili. Nakonec to tedy „odnesla“ jen pokladna sboru, ze které se zaplatila nová spojka. Naopak
nejlépe se jim vedlo ve Štítech (6. místo) a Bohuslavicích (8. místo).
Kromě Velkých cen Holba Cupu Šumperk, muži zavítali i na pohárovou soutěž do Janovic, která byla zařazená do Hasičské ligy Praděd (22. místo) a do Nové
Dědiny (11. místo). Také se zúčastnili dvou nočních
soutěží. Pro osmé místo si ve velké konkurenci družstev doběhli v Kožušanech-Tážalech (okres Olomouc)
a pro sedmnácté místo v Třeštině. Nejlepšího času na 3
hadice B dosáhli muži na soutěži v Nemili (19, 81) a na
2 hadice B v Bohuslavicích (15, 70).
V celkovém umístění Velké ceny Holba Cupu okresu
Šumperk se kluci umístili na 13. místě se 150 body.
Tím si zajistili pořadatelství Velké Ceny i pro rok 2020.
Sezónu muži zakončili až v říjnu, kdy se s naší Avií
v brzkých ranních hodinách vydali na dalekou cestu za
našimi kamarády do Brna - Bohunic. Jednalo se o závod s názvem Osma cup, který se běhá ve všech kategoriích pouze se strojem PS 8. Ve velké konkurenci se
umístili na krásném 9. místě. Po soutěži s bratry a kamarády hasiči poseděli, popili a večer se vrátili domů.
Děkujeme za krásné uvítání a budeme se snažit přijet
i v roce letošním.
Také děkujeme starostovi našeho sboru, Martinovi Vlčkovi, který nám byl ochotný pomoct vždy, když byla
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potřeba, Kubovi Stehlíkovi, který se stal novým členem SDH Sobotín a Radkovi Poláškovi, který k nám
přestoupil z Hrabišína. Velké díky patří také Honzovi
Přecechtělovi, z SDH Třeština, který s námi odběhal
většinu závodů. Dále děkujeme Obci Sobotín za finanční podporu a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na chodu našeho družstva. Děkujeme.
Jiří Fojtík, DiS., velitel JSDH

Práce JSDH Sobotín

Velká cena dne 4. 8. 2019. Archiv obce

Hned v úvodu musím říci, že to nebyl vůbec klidný rok.
Jen pro srovnání. V roce 2018 jednotka zasahovala
u 22 událostí a v roce 2019 se tento počet zvýšil na
27 událostí.
Jak jistě dobře víte, začátkem roku nám do vozového parku přibyla nová cisterna DENNIS Rapier CAS
24. Její první výjezd na sebe nenechal dlouho čekat.
A kam jinam bychom mohli jet, než na požár u nás již
nechvalně proslaveného kontejneru za chatou Ztracenka. Podotýkám, že nikdo z nás ho nezapálil.
Mezi dalšími výjezdy byly různé obměny technické
pomoci, a to konkrétně 9x odstranění stromů, 5x likvidace obtížného hmyzu, 3x k čerpání vody ze zatopených domů, kdy jsme byli operačním střediskem
vysláni až do Nového Malína. Dále se jednalo o únik
provozních kapalin, dopravní nehoda, vyhledávání
ztracených turistů, záchrana psa z odpadní jímky, kde
byl statečným, ale ne moc vábně voňavým zachráncem
Ondra Krč. V neposlední řadě jsme 5x vyjeli k požáru

Velká cena dne 4. 8. 2019. Archiv obce

pole, osobního vozidla a již výše zmíněnému kontejneru. Rovněž nemůžeme opomenout naši účast na taktickém cvičení, které bylo zaměřené na požár ZŠ Sobotín
s následným vyhledáváním osob.
Také se naše jednotka během roku zúčastnila několika
požárních hlídek. Šlo o hlídku během pálení čarodějnic
a Pohádkového lesa na Permoníku a také každý rok při
rozsvícení vánočního stromu u obce a při ohňostroji na
Čápáku. Již tradičně jsme zajišťovali uzavření silnic
při cyklistickém závodě Míru juniorů do 23 let a také
jsme asistovali filmařům, při natáčení pohádky Princezna zakletá v čase v zámeckém parku. Na tomto místě bych chtěl poděkovat obci Sobotín a panu Josefovi
Hrochovi za spolupráci při organizaci jednotlivých
akcí.
V loňském roce se nám podařilo pořídit šest kompletních zásahových obleků od firmy DEVA v hodnotě
140 tisíc Kč, z čehož byla polovina pokryta dotací
z Olomouckého kraje. Dále jsme z rozpočtu výjezdové
jednotky zakoupili například vyprošťovací řetězy na
cisternu, hliníkovou bednu na střechu cisterny, požární
armatury a mnoho dalšího materiálu.
Během uplynulého roku jsme provedli několik školení ke zdokonalení schopností jednotlivých členů.
Zúčastnili jsme se školení na radioprovoz, poskytování
neodkladné první pomoci anebo třeba na základní postupy při dopravních nehodách. Chtěl poděkovat na-

Valná hromada SDH Sobotín. Archiv obce

šemu patronu Ing. Ondřeji Strykovi za spolupráci při
jednotlivých školeních. Společně s jednotkou z Petrova nad Desnou jsme se zúčastnili školení na záchranu
osob z vodní hladiny. Kurz zajišťoval Jiří Tomášek ze
stanice Šumperk. Poděkování patří také Zámeckému
resortu Sobotín za poskytnutí prostor k výcviku. Dále
jsme opět s jednotkou z Petrova provedli výcvik na
vyhledání a transport pacienta z nepřístupného terénu,
který se uskutečnil v lese nad Gabrem v Petrově.
Dalšího výcviku jsme se zúčastnili v květnu, kdy se
jednalo o vyhledávání osob v neznámém a zakouřeném
prostředí s použitím dýchací techniky. Výcvik se
uskutečnil na Starém hotelu, kde pan Hroch, který nám
zpřístupnil zmiňovaný objekt. Ve vzdělávání budeme
pokračovat i v roce letošním, kdy by se měli další dva
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členové zúčastnit kurzu na obsluhovatele motorových
řetězových pil.
V neposlední řadě vás chci seznámit s některými plány
na letošní rok. V následujících měsících bychom chtěli
pořídit dva nové dýchací přístroje Draeger a k nim dvě
náhradní láhve, které budou, jak doufám, financovány
z dotací Olomouckého kraje. Odhadovaná cena vybavení činí 115 tisíc Kč. Dále bychom chtěli pořídit benzínové kalové čerpadlo, přetlakovou ventilaci a technické rukavice pro všechny členy výjezdové jednotky.
Také chci začít jednat s Obcí Sobotín o pořízení nového
dopravního automobilu místo stávající Avie, která už
má svá nejlepší léta za sebou a je zapotřebí ji obměnit.
V závěru bych chtěl poděkovat obci Sobotín za to, jak
nás finančně podporuje. Naše výjezdová jednotka se
bude snažit na oplátku i nadále poskytovat obětavou
pomoc všem jejím občanům a nejen jim.
Jiří Fojtík, DiS. , velitel JSDH

ČZS Sobotín

Zahrádkáři na prohlídce
Zámeckého resortu Sobotín

slohům. Součástí celého komplexu je také sportovní
hala a bazén.
Jménem členů ZO ČZS děkuji touto cestou panu Josefu Hrochovi, že nám umožnil tuto prohlídku a zejména
oceňujeme vstřícnost provozní paní Vandy Vacínové,
která nám exkurzi zajistila a věnovala nám svůj čas.
Za výbor ZO ČZS
Božena Pavelková, předsedkyně

historie železáren
Bratři Kleinové – moravští
podnikatelé
Rodina Kleinů pochází z Přemyslova (Primiswald)
u Koutů nad Desnou. Otec, Hans Friedrich Klein (8.
1. 1756), se oženil s Annou, dcerou Heinricha Hampa
z Vernířovic a bydleli v Kociánově – Loučné. Zde se
jim narodilo celkem pět synů – Josef (1792), Engelbert
(1797), Franz (1800), Albert (1807) a Hubert (1813).
Libor se narodil v roce 1803 ve Slezsku.

Zámek - okolí kostela - kostel - škola (čp. 100) – mauzoleum.
Archiv autora. (1900)

Účastníci prohlídky Zámeckého resortu. Foto Archiv ČZS Sobotín

Přestože zahrady v současné době odpočívají, dalo by
se říci, že budou odpočívat i zahrádkáři. Ano, co se týká
zahradničení odpočinek se nám opravdu v tomto období
naskýtá. Ale zahrádkáři se nenudí a ke společnému
setkání a pobavení využívají i jiné dostupné možnosti.
Jednou z nich byla prohlídka Zámeckého resortu
Sobotín. Přestože jsme ZO, která sdružuje občany
Sobotína a Petrova, ne každý měl možnost prohlédnout
si nově vybudovaný komplex v Sobotíně, kterým je
Zámecký resort. Po dohodě s paní provozní Vandou
Vacínovou nám bylo umožněno si celý Zámecký
resort prohlédnout. A že byl zájem z řad zahrádkářů
i některých občanů obou obcí velký, dokazuje počet
45 zúčastněných osob. Prohlídka tak probíhala ve dvou
skupinách. Mohli jsme vidět zařízení jednotlivých
prostor, které je přizpůsobeno jednotlivým historickým

Kleinové se rozhodli přestavět budovu zrušené
zbrojovky a vystavět vlastní sobotínské sídlo – zámek. K přestavbě došlo ještě ve 40. letech 19. stoletípo roce 1844. Současně s přestavbou zámku došlo
k úpravě jeho okolí. Původně plavící hamerní rybník
byl rozšířen na velký okrasný rybník, voliéru a skleník
(dřívější sobotínské kino). Již v tomto období vybudovali u Vernířovic vodárku, která z řeky Merty dodávala
vodu pro zámeckou a parkovou potřebu.
V 50. letech 19. století se stal sobotínský zámekuznávaným duchovním střediskem železářského průmyslu
a stavby železnic. Do čela železáren byl postaven opět
F. X. Riepel, který přivádí velmi schopné muže: Konstantina Zeypheresku z Rumunska, Aloise Scholze,
který byl správcem železáren ve Vízmberku a profesora Meissnera – známého fyzika a vynálezce v oboru
metalurgie.
Výrazem ocenění práce při rozvoji železnic je skutečnost, že sobotínský Albert Klein byl v roce 1877 povýšen do stavu „svobodných pánů“ s právem užívat
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Cesta u železáren – Sobotín – strojírna Petrov – hutní rybník – nádraží
Sobotín – nádvoří železáren – hotel U hutníka – mauzoleum.
Archiv autora (1898)

„baronského“ titulu. Po jeho smrti v roce 1877 zůstal
sobotínský zámek trvalým sídlem sobotínské větve kleinovského rodu. Dokončení přestavby zámku a úprav
parku je zaznamenán letopočtem, který nalezneme na
zámku - A. D. 1892.
V tomto období se začalo stavět mauzoleum rodiny
Kleinů. Projekt výstavby byl vypracován k 1. srpnu
1880 Wenzelem S. Baumheyerema schválen je 4.
října 1880 šumperským okresním hejtmanem Erberem. V letech 1885 až 1887 se pracovalo na konečných a vnitřních úpravách mauzolea, včetně realizace
nástěnných a nástropních maleb.
Velkých úspěchů dosáhli Kleinové při výstavbě státní
dráhy z Olomouce do Prahy. Do stavebních prací se
společně s bratry zapojuje syn Franze Kleina – Franz
II. , který absolvoval vídeňskou polytechniku. Mimo
trasu Olomouc – Česká Třebová, postavili Kleinové
pražské nádraží. Zvítězili i v soutěži o stavbu první
pražské vlečky a dokončili několik železničních mostů.
Po smrti zakladatele firmy Franze Kleina I. (1855)
sestává vůdčí osobností firmy Albert Klein. Ten byl
v roce 1859 nobilitován (titul šlechty) a byl mu udělen
přídomek „z Wiesenbergu“a v roce 1872 povýšen
do stavu„svobodných pánů. “
Rodina Kleinů byla v té době velmi vážená a na žebříčku společenských hodnot patřila mezi vyhledávané
rodiny. Již dcera Franze Kleina-Marie (1826-1904) si
Byl moravským zemským poslancem, místopředsedou správní rady báňské společnosti v Rosicích. Se

Železárny – vlečka vedoucí do železáren. Archiv autora (1900)

svou manželkou v roce 1861 koupil třemešský zámek.
V Sobotíně vlastnil ředitelskou vilu (stará budova n. p.
Velamos). Dvě dcery Franze II. se staly manželkami
příslušníků významné rodiny Ringhofferů a syn Franze III. se oženil s Emy Ringhofferovou, dcerou generálního ředitele tohoto podniku.
Značné objednávky vedly bratry Kleiny k pronájmu
železáren v Železné (Buchbergsthal) u Vrbna (1852 –
1875) a opětovně otevřeli železárny v Bedřichově (Fridrichsdorf) u Oskavy. Je provedena modernizace ředitelství železáren (čp. 128), včetně výstavba závodních
domů a je dokončen hotel „U hutníka“ (Starý hotel).
Začíná se uvažovat o výstavbě železniční trati
Zábřeh – Sobotín. Teprve v roce 1869 se podařilo
projekt lokální dráhy realizovat. Zamýšlená výstavba
tratě se setkala s velkou podporou majitelů tkalcoven
v Šumperku a Sudkově. Našla se řada drobných podnikatelů, která dovedla ocenit význam železniční tratě.
Hlavním propagátorem výstavby se stává firma bratří
Kleinů. Byl zpracován plán tratě, včetně náhrad a termínů výstavby. Již od počátku bylo jasné, že trať nebude
stavebně náročná a finančně nákladná. Překážky tvoří
řeka Sázava u Zábřeha, Morava u Postřelmova, Desná
u Šumperka a Merta u Sobotína. Další překážka nastala
před vjezdem do Sobotína, kdy se musela železniční

Výroba železničního mostu pro Oswiečim. Archiv autora (1900)

trať doslova prokousat skalním masivem. Připraven
a schválen byl projekt jednotlivých železničních
stanic. V Sobotíně, mimo budovu nádraží, kde byla
plánována i pošta, se počítalo s výstavbou výtopny pro
lokomotivy a točnou. Již 28. února 1869 se v Šumperku schází přípravný výbor akciové společnosti a je
dohodnuto, že společnost bude považována za ustanovenou, pokud bude zakoupeno akcií nejméně za 600
000 zlatých. K docílení jednoho hlasu bylo zapotřebí
získat 4000 zlatých akcií. Této sumy bylo velmi brzy
dosaženo. Ve velmi krátké době upsalo 11 hlavních akcionářů 410 000 zlatých a pouze 43 400 zlatých bylo
upsáno menšími poplatníky. Nejvíce akcií (za 200 000
zlatých) kupily sobotínské železárny, které o budování
tratě měly největší zájem. K zajištění celé stavby bylo
zapotřebí získat nejméně 900 000 zlatých. Kleinové
zakoupili ještě další akcie a stali se hlavními podílníky
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a 6. prosince 1869 obdrželi koncesi na stavbu a provoz železniční dráhy.
Otevření železniční tratě Zábřeh na Moravě - Sobotín
Trať byla v krátké době postavena a slavnostní otevření bylo plánováno na 27. září 1871. Dochovaná reportáž z tohoto slavnostního otevření vypovídá:“Dne 27.
9. 1871 v 08. 00 hodin ráno odjel zvláštní vlak s Albertem Kleinem, jeho synovcem Franzem a centrálním
ředitele Aloisem Scholzem ze Sobotína do Zábřeha,
aby tam přivítali hosty z Brna a Vídně. Po snídani
nasedli všichni do vlaku, který v 09. 20 hodin zastavil
na šumperském nádraží. Tam už čekalo nepřehledné
množství lidí. Osazenstvo vlaku bylo zasypáno
květinami a po slavnostním uvítání, které se neobešlo
bez salv z hmoždířů a hudby – vedle šumperské tu byla
i sobotínská – nasedli zástupci úřadů a další pozvaní
hosté do vlaku, který se vydal do Sobotína. V 10. 00
hodin dorazil na zaplněné sobotínské nádraží, odkud
se všichni hosté odebrali na prohlídku sobotínských
železáren. Tam byl pro ně připraven slavnostní odpich
vysoké pece, spojený s nečekaným překvapením, když
žhavé železo vytvořilo v připravených formách nápis
„Willkommen!“ (Buďte vítáni!). Poté se hosté odebrali v připravených 46 ekvipážích k slavnostnímu
obědu na vízmberském zámku. “

trů. Pak nastalo jenom klesání k Janovicím, kde měla
existovat návaznost na trať Rýmařov – Valšov. Tato
trať předpokládala dvě odbočky. Jednu z Bedřichova
do Uničova a druhou z Janovic do Staré Vsi. Trasovací
pochůzka se uskutečnila dne 30. června1894, další se
konala na Skřítku dne 12. září 1894 a k poslední došlo 18. května1895. Problémy se objevily se statkem
v Janovicích, který žádal zachování parku a postavení
vlečky k Anenské huti. V obou případech se mělo vyhovět. Myšlenka výstavby byla oživena v roce 1901.
Posledním pokusem je učiněn v roce 1921. O důvodech nezahájení výstavby této železniční trati se můžeme již jenom dohadovat.
Sobotínské železárny a jejich výrobky byly známy
v celé Evropě. Rozsáhlý, moderně vybudovaný závod,
ustrnul. Byla nutná „prognóza“ dalšího vývoje. Dříve
než k tomu došlo, Albert Klein, největší osobnost Sobotína druhé poloviny 19. století, dne 31. října 1877
umírá. Podniku se ujímá rodina, která 26. března
1884 jmenuje vrchní ředitelem železáren Fridricha
Kleina (1841 – 1902), uznávaného železářského odborníka, který dokonale znal provoz sobotínských železáren. Narodil se 1. září 1841 v Šumperku. Ke konci
života si postavil v Sobotíně (Petrovicích), v blízkosti nádraží dům, (všeobecně nazývaný „Klub“), kde
nechal zabudovat iniciály svého jména a letopočet

Zámek Sobotín (vpravo je vidět voliéra). Archiv autora (1903)

Od 1. října 1871 začal pravidelný provoz. Železniční
přeprava se stala atrakcí doby. Otevření dráhy se stalo
doslova svátkem. Každý chtěl být při otevření dráhy.
Hudba, proslovy, občerstvení, jízda bez placení - byly
malým darem pro všechny, kteří se na výstavbě této
dráhy podíleli. Všem se líbila a byli jí doslova nadšeni.
Příprava projektu železniční dráhy Sobotín - Rýmařov
Zájem o další výstavby železničních tratí byl obrovský. Trať vycházela ze železniční stanice v Sobotíně
a vedla kolem řeky Merty do Vernířovic, kde by přes
Kosaře vedla ke Klepáčovu. Zde se předpokládaly dva
tunely a dalším tunelem měla přecházet na Skřítek.
Tam její stoupání končilo v nadmořské výšce 720 metrů. Potom klesala k projektované zastávce „Rabštýn“
do Bedřichova, kde na horním okraji vesnice měla být
další stanice. Trasa pak opětovně stoupala do stanice
„Ferdinandov“ s nejvyšší nadmořskou výškou 760 me-

Železárny a nové kanceláře železáren. Archiv autora (1924)
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dokončené výstavby. V tomto období se projevuje typická „Kleinovská houževnatost“ a koncem 80. let je
o výrobky opět zájem. Zavedený široký sortiment výrobků vzbudil zaslouženou pozornost v roce 1895 na
průmyslové výstavě v Olomouci, kde své zboží vystavovali ve vlastním paviloně. Fridrichu Kleinovi se za
to dostalo osobního uznání, neboť byl v roce 1897
jmenován horním radou.
Dne 20. 8. 1900 dochází k vytvoření akciové společnosti, která převzala celý podnik „Sobotínsko –
štěpánovských železáren. “
Došlo ke změně firmy, která původně zněla
„Zöptauer u. Stephanauer bergbau u. Eisenhüttengewerkschaft“ na nový „Zöptauer und Stephanauer
bergbau und Actiengesellschaft“.
Výsledky hospodaření roku 1901 dokázaly, že
výdělečnost této společnosti je malá. Správní rada projednává několik variant. Některé návrhy byly perspektivní, některé se zdály nereálné. Dokonce se uvažovalo, že podnik bude odprodán firmě „Baťa“, která měla
zájem o postavení podniku na severní Moravě. Dokonce v Sobotíně měl Baťa malý obchod s obuví (čp. 157).
Po několika jednáních bylo od prodeje upuštěno.
Podnik stále upadal a v roce 1917 se Kleinové rozhodli celý podnik prodat. Zakoupily je Kabelovny
a drátovny z Ostravy a o čtyři roky později (1921)
byla výroba železa úplně zastavena. Potíže železáren
vzrostly natolik, že musel být zastaven i provoz sléHubertova vila (škola) – pila – Hubertova vila (škola).
Archiv autora (1920)

Zámek - dole železárny + staré kanceláře (čp. 128). Archiv autora (1908)

várny a 30. března 1925 byl posledním dnem provozu.
Správa železáren Sobotín – Štěpánov byla přeložena
do Brna. Tato okolnost vedla k prodeji, teprve v roce
1922 s velkými náklady vybudované a moderním
zařízením vybudované správní budovy, v hodnotě
2,8 milionu korun. Budovu zakoupila Německá
evangelická církev pro svou „milosrdnou činnost“.
Výroba byla přeorientována na výrobu hospodářských
strojů. Zbylý majetek byl postupně rozprodáván, staré
haly byly rozebrány a prodány jako stavební materiál. Některé budovy jsou přestavěny na obytné domy,
jiné slouží jako ozdravovny. Pouze strojírna v Petrovicích nad Desnou pokračovala v tradicích a výrobě.
Hospodářská krize zasáhla i sobotínskou továrnu. Již
na podzim roku 1930 byla většina dělníků propuštěna.
Výroba byla definitivně zastavena 30. září 1931.
O rok později zahájila svou činnost továrna na výrobu jízdních kol bratří Josefa a Gustava Heinzových pod názvem „Velamos – Heinz“.
Ze železáren toho již na konci 20. století mnoho nezbylo.
V původní podobě se zachovalo staré a nové ředitelství
železářských závodů. V areálu Diakonie je prádelna,
která je posledním zbytkem tohoto slavného areálu.
Dům čp. 176 nám v Sobotíně svou polovinou ukazuje,
jak tato hala asi vypadala. U čp. 140 (Turbína) můžeme
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Hotel „U Hutníka“ (Starý hotel). Archiv autora. (1930)

vidět, jak asi vypadal tovární blok slévárny „Tereziny hutě“. Zůstala tam i původní kulatá okýnka. “Starý hotel“ (Hüttenmann – čp. 125) osloví každého, kdo
se zastaví a zavzpomíná. Vzhled této budovy se příliš
nezměnil a ve štítech na nás zamává kladívko a mlátek, který se stal součástí novodobého obecního znaku.
Nesmíme zapomenout na činžovní domy, kde bydleli
mistři a dílovedoucí. Každého potěší, že jsou zachovány a slouží do dnešních dnů nejen pro rekraci, ale

i pro potřeby občanů (Diakonie, Dolte, Zámecký rezort
–rodiny pana Hrocha, Dům s pečovatelskou službou,
areál školy, atd. ). Výstavba, která byla v obci prováděna, nám poodhaluje tajemství, která jsou v zemi
ukryta. Největší zážitek jsme prožívali v červenci roku
1993, kdy při výstavbě kanalizace v areálu Diakonie,
byly odkryty dva tažné sopouchy.
Sobotínské železárny jsou již dávnou historií. Noví
majitelé vždy položili základy k dalšímu a modernějšímu rozvoji závodu. Tři generace Kleinů zde provedli
obdivuhodný kus podnikatelské činnosti. Jejich dravost a pracovní tempo je vyneslo mezi nejváženější
průmyslníky Rakouska – Uherska.
Až budete procházet Sobotínem, uvědomte si, co nám
železárny přinesly. Mnohé budovy slouží do dnešní
doby, mnohé jsou postaveny z materiálu železáren.
Snažme se, aby zaniklý biblický citát nad dveřmi vedoucí do kaple hrobky splnil to, co Kleinové pro další
generace zanechali:“Blahoslavení jsou od této chvíle
mrtví, kteříž v Pánu umírají. Duch zajisté dí jim, aby
odpočinuli od svých, skutkové pak jejich jdou za nimi“.
Miroslav Mikuláštík

ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
losovali čísla a postupně jsme šli na podium. Na řadu
jsme přišli jako sedmí a byli jsme nervózní. Zajímavě
jsme měli přesvědčit porotu o tom, že nejlepší Zlatý
Ámos je naše Martina. Měli jsme připravenou báseň,
píseň a taky tanec. Zvládli jsme to. No, prostě jsme
dobří. Nevyhráli jsme, ale to nevadí. Hlavní je, že jsme
si to užili…
Za žáky ZŠ a MŠ Údolí Desné
Martina Pospíchalová, Kateřina Prečová a Martin
Vágner

Zlatý Ámos

Poděkování
Žáci sobotínské školy při svém vystoupení v Ostravě

O jarních prázdninách 5. února 2020 jsme se zúčastnili
s paní učitelkou Martinou Chlandovou soutěže
Zlatý Ámos. Přihlásili jsme ji tam, protože ji máme
rádi, je s ní zábava, je vtipná a prostě úžasná. Nejdříve
jsme museli sehnat spoustu podpisů žáků, jejich rodičů
a také učitelů naší školy. Podařilo se a naši přihlášku
přijali. Do Ostravy jsme jeli autobusem. Museli jsme
vstávat brzy, ale stálo to za to. V Ostravě bylo regionální
kolo pro Olomoucký a Ostravský kraj. Přijeli jsme asi
v 8. 20 a taxíkem jsme jeli do klubu Heligonka. Tam
jsme si sedli a čekali jsme na ostatní učitele. Nabídli
nám hodně občerstvení, tak jsme se najedli a napili.
Když dorazili všichni učitelé, museli jsme čekat na
porotu, která jela až z Prahy! Potom jsme si všichni

Tímto velmi děkuji všem žákům, rodičům i kolegům
za nominaci do soutěže Zlatý Amos. Vážím si toho a je
to pro mne za více než 26 let pedagogické praxe nejvyšším oceněním.
Mgr. Martina Chlandová

VÝUKA PLAVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE
Dne 12. února 2020 se uskutečnila poslední 10. lekce
výcvikového kurzu plavání. Děti jezdily do plaveckého
areálu v Zábřehu. Výuka probíhala v duchu zábavy
a závodů. Na začátku se děti při hudbě rozcvičily pod
vedením zkušených instruktorek. Plavci si zahřáli
svaly a vrhli se s nadšením do rozplaveb.
Závodů se účastnili žáci každého družstva. Do finále
postoupili tři nejlepší dívky a tři nejlepší hoši. A všichni získali skutečné medaile! Zlaté medaile vybojovali
Matyáš Ondráček a Lucie Jílková. stříbrné medaile si
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rozdali Matyáš Zaoral a Klaudie Zálešáková a bronzové získali Antonín Frank a Tereza Karwacká.
Celý kurz se nesl ve skvělé náladě, paní instruktorky
byly milé a měly pochopení probázlivé děti.
Na konci kurzu již nikdo bázní netrpěl a všichni se radovali ze samých 1 na MOKRÉM VYSVĚDČENÍ.
Mgr. Jana Mertová

Matematická olympiáda
V letošním školním roce proběhl již 69. ročník
matematické olympiády. Školního kola se zúčastnili
žáci pátých a devátých ročníků. Šest páťáků se stalo
úspěšnými řešiteli. Do okresního kola postoupilo pět
nejlepších. V okresním kole se velmi dařilo žákyni
Kateřině Prečové, která se umístila mezi 26 nejlepšími
počtáři okresu Šumperk na skvělém druhém místě.
Blahopřejeme!
Mgr. Martina Chlandová

Naši plavci

Kateřina Prečová

Sdružení rodičů údolí Desné informuje
Turistický výlet k přehradě Krásné
Do nového roku 2020 jsme vykročili 25. ledna 2020
s našim turisťáčkem procházkou na krásnou přehradu
Krasné v počtu 13 dětí a 3 dospělých. Dojeli jsme
vlakem na zastávku Vikýřovice a pěkně z vesela se
vydali k přehradě. Cesta nám příjemně utíkala, a i když
bylo počasí mrazivé - děti byly skvělé. Mimochodem
jako vždy. Přehrada děti okouzlila svou zimní, ledovou
krásou! Odměnou nám byla dobrota v podobě chutného
oběda v restauraci Pod Trámkami. Velice ráda bych
našim dětem popřála do nového roku. Ať nám to
pořád spolu tak pěkně šlape a boty které nikdy netlačí!
A všem ostatním hlavně zdraví a úsměv na tváři!
Klára Matějčková

Výlet na přehradu Krásné
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Velikonoční dílna

farnost sobotín
O TŘI TISÍCE VÍC

SPOLEK PRO DĚTI A MLÁDEŽ – SOL

zve děti s doprovodem, mládež i dospělé na
velikonoční dílnu,
která se koná v sobotu

7. 3. 2020 v 15 hod.
na faře v Sobotíně
Přineste si vyfouknutá vejce.

Srdečně zve
Dana Ponížilová

SPORT
2. ročník sokolských závodů
ve slalomu

Mladí Sobotínští koledníci

Sokolští závodníci v kategorii dospělých.

V sobotu 15. 2. 2020 se ve Ski areálu Sobotín konal
2. ročník sokolských závodů ve slalomu. Závod
pořádala TJ Sokol Sobotín – Petrov nad Desnou, z. s.
ve spolupráci se Zámeckým resortem Sobotín.
Počasí vyšlo fantasticky, od rána svítilo sluníčko. Závodu se zúčastnilo bezmála 60 závodníků různého
věku, kteří byli rozděleni do 6 různých věkových kategorií, podle ročníku dětí. Nově byla i kategorie dorostů
a dospělých. Děti v rámci startovného obdrželi oplatek
Mladí Sobotínští koledníci

Touto cestou děkuji všem, kteří se podíleli na Tříkrálové
sbírce. Vedoucím skupinek, dětem a v neposlední řadě
všem, kdo do sbírky přispěli. Sedm skupinek koledníků
vybralo v letošním roce 25. 345, - Kč, o tři tisíce více
jak v loňském roce. Děkuji za radost a nadšení malých
koledníků, za obětavost a nasazení vedoucích a dalších,
kteří se podíleli na tvorbě tříkrálových kostýmů a za
plné pokladničky.
Dana Ponížilová

Vyhlášení výsledků v areálu Ski Sobotín.
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a celý den měli k dispozici neomezeně čaj. Dále mohli
všichni závodníci od samého rána využívat sjezdovku a trénovat, aby mohli zajet co nejlepší časy. Pro ty,
kteří si od sněhu chtěli odpočinout, byl vedle bufetu
nafukovací skákací hrad a trampolína.
Závod dětí začal v 10 hodin. Děti byly velmi šikovné
a snažily se zajet co nejrychlejší čas. Závod dorostu
a dospělých pak začal ve 13 hodin. Slalom se jel na dva
časy, takže komu to nevyšlo napoprvé, mohl to při druhé jízdě napravit. Rozhodující byl součet obou časů.
Dole pod svahem povzbuzovali fanoušci všechny závodníky bouřlivým potleskem. V cíli pak každý závodník obdržel památeční keramickou medaili, které pro
děti vyrobily naše sokolské děti a mládež, za podpory
spolku Ženy Sobotína o. s. Za propůjčení keramické
dílny jim patří naše velké poděkování. Dále bychom
touto cestou chtěli poděkovat Zámeckému resortu Sobotín, který nám na závody poskytl perfektně připravenou trať a také se kompletně postaral o občerstvení.
Sponzory této akce byly obec Sobotín, obec Petrov nad
Desnou a pan Jakub Minařík. Našim sponzorům bychom chtěli moc poděkovat za poskytnutí finančního
daru a za podporu sportovních aktivit.
Závody se velmi vydařily a my se na všechny odvážlivce budeme těšit zase příští rok.
Vítězové kategorií:
1. kategorie (ročník 2015 – 2016)
1. místo: Srdýnková Veronika
2. místo: Vlček Josef
3. místo: Káňová Helena

2. místo: Krmela Erik
3. místo: Mazal Tadeáš
6. kategorie (ročník dorost + dospělí)
1. místo: Kupec Karel st.
2. místo: Krmela Tomáš
3. místo: Káňa Václav
Nejen vítězům, ale i všem zúčastněným patří naše obrovská gratulace.
TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z. s.

Vítězové kategorie dospělých.

společenská kronika
Blahopřání
Dne 27. února 2020
se dožila 85 let paní
Kateřina Mikulčáková
ze Sobotína.
Hodně zdraví a spokojenosti do dalších let
přejí dcera Vlasta a syn Jiří s rodinami.

Vzpomínka
Kdo znal, ten si vzpomene,
kdo miloval, nezapomene.

Dne 27. ledna 2020 jsme vzpomněli
na 19. výročí
od úmrtí pana
Bohdana Stoncela ze Sobotína.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka,
syn s rodinou a dcery s rodinami.

Vítězové kategorie nejmenších.

2. kategorie (ročník 2013 – 2014)
1. místo: Kupec Sophie
2. místo: Kukulová Valerie
3. místo: Srdýnko Matouš
3. kategorie (ročník 2011 – 2012)
1. místo: Rosák Antonín
2. místo: Beranová Amélie
3. místo: Brunecová Michaela
4. kategorie (ročník 2009 – 2010)
1. místo: Laštůvka Jakub
2. místo: Kašíková Adéla
3. místo: Vašková Pavlína
5. kategorie (ročník 2005 – 2008)
1. místo: Staněk Vít

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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inzerce
SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ POŘÁDÁ

Velikonoční
tvoření pro děti
5. 4. 2020, 9 - 12 hod
v KKC Rapotín
Přijďte si uplést pomlázku,
namalovat vajíčka, perníčky,
nasít travičku a vyrobit jiné
krásné věci.
Vstupné 50,-

Výkup kovů včetně
rozebrání součástí

nejlepší výkupní ceny

PRODÁM ELEKTRICKOU INVALIDNÍ TŘÍKOLKU ZN. LUNA – MÁLO JETÁ.
Původní cena 21.800,- Kč
Nyní za 13.000,- Kč
Telefon: 737 385 473

Technické parametry:
Délka: 140 cm
Šířka: 68 cm
Světlá výška: 13 cm
Poloměr otáčení: 120 cm
Nosnost: 136 kg
Akumulátory gelové 2x: 12 V 56Ah
Rychlost: 13 km/h
Dojezd dle terénu: 30 km

.ÁTEJ OLÁM – ANUL .NZ UKL

Nastavitelná výška sedadla od podlahy: 43-53 cm
Barva: modrá

Přijedeme přímo k Vám a sami si naložíme, nebo můžete
předat v jedné z našich výkupen kovů.
OO
OO
OO
OO
OO

Výrobce: Pride Mobility Product Co. USA

Šumperk, Anglická 2637/1, sběrný dvůr
Jeseník, Otakara Březiny 168/41
Zábřeh na Moravě, Na Křtaltě 9A, (otevíráme 9. 3. 2020)
Hanušovice, Hynčická 2637/1, sběrný dvůr
Mikulovice, Mlýnská 486/1, sběrný dvůr
Kontaktujte naše obchodní zástupce

+420 724 605 706
+420 583 215 308

www.suez.cz
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mc 35-
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Koutek pro děti
Ahoj děti, už vás to taky láká jít ven, vytáhnout kola, koloběžky nebo vyrazit jen tak na
procházku, když nám sluníčko začíná tak pěkně svítit? Už se na nás směje jaro. A my ho
můžeme přivítat třeba vyluštěním jarní osmisměrky nebo hledáním rozdílů na obrázku
oslíka. Pokud tajenku vyluštíte, přineste ji na obecní úřad a můžete něco pěkného vyhrát.
Výherce z minulého čísla: Nela Malíšková
Výherce si může svoji odměnu vyzvednout na obecním úřadě 11. 3. 2020 v 16 hodin.

OSMISMĚRKA
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Najdi v osmisměrce následující slova a ze zbývajících
písmen dostaneš tajenku.
PES
KOČKA
LILIE
TRÁVA
SLUNÍČKO
FIALKA

NAJDI 10 ROZDÍLŮ
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TULIPÁN
MRAKY
ŽÁBA
KOŠÍK
ZMIJE

Sobotín (Štětínov) v roce 1936

Dům čp. 22 byl postaven kolem roku 1780. Zásadní předválečná přestavba
byla provedena v roce 1932. Foto pochází z roku 1936,
Archiv obce Sobotín

Dům čp. 35 byl postaven v roce 1786. Zásadní přestavba domu byla provedena v roce 1938. Foto zachycuje stav domu v roce 1936.
Archiv obce Sobotín

Dům čp. 36 byl postaven v roce 1786. V roce 1892 byla provedena oprava
celého stavení. Foto pochází z roku 1936,
Archiv obce Sobotín

Dům čp. 40 patří k nejstarším domům Štětínova. A byl postaven v roce 1786.
Přestavba byla provedena v roce 1908. Foto pochází z roku 1936.
Archiv obce Sobotín

Dům čp. 43 patřil rovněž k nejstarším domů Štětínova. Byl postaven v roce
1782. Přestavba somu byla provedena v roce 1903 a v roce 1938. Foto zachycuje stav v roce 1936 před celkovou opravou.
Archiv obce Sobotín

Dům čp. 45 patří rovněž mezi nejstarší domy Štětínova. Byl postaven v roce
1782 a byl několikráte přestavován (1919 a 1935). Foto zachycuje stav domu
v roce 1936.
Archiv obce Sobotín

U zá v ě r k a d a lš íh o čís la Obe c níc h novin je 15. dubna 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 28. 2. 2020. Redakční rada: Iveta Fojtíková, Bc. Věra Kulichová, Veronika Špačková a Miroslav Mikuláštík. Neprošlo jazykovou
úpravou, graficky upravil Reprotisk Šumperk. Příští číslo vyjde v dubnu 2020. Vytiskl: Reprotisk s. r. o. Šumperk
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