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Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem dětem přejeme příjemný a šťastný začátek
školního roku, hodně studijních úspěchů,
zdraví a pohodu.
Zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY

Dar obci Sobotín – plastika
z lipového dřeva

Obec Sobotín obdržela od olomouckého rodáka pana
Jiřího Krbečka darem překrásnou plastiku z lipového
dřeva. Zřejmě Vás bude zajímat, kdo je pan Krbeček
a proč věnoval obci Sobotín toto dílo. Kdo se bude chtít
seznámit blíže s jeho pracemi a dozvědět se více, může se
podívat na jeho webové stránky - http://krbecek-rezbar.
webnode.cz/.
Proč plastiku vyrobil právě pro obec Sobotín a proč ji
věnoval obci?
Dle slov pana Krbečka - „daroval jsem plastiku jako poděkování za zážitky a léta strávená v Sobotíně, kam jezdím na chalupu již od svých čtyř let“.
Na webových stránkách obce Sobotín – odkaz – můžete zhlédnout jak plastika vznikala. Video je podbarveno
i podmanivou hudbou.
Jménem Zastupitelstva obce Sobotín děkuji panu Krbečkovi za jeho dílo, které svědčí o jeho vztahu k naší obci,
talentu a zručnosti.

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této
služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela
zdarma. Zaregistrovat se je možné na Obecním úřadě
v Sobotíně nebo na webových stránkách obce: www.sobotin@.cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K srpnu 2012 je zaregistrováno 176 občanů.

Stará zastávka v Rudolticích

Nové autobusové zastávky

V měsíci červenci 2012 byly vybudovány 3 ks nových autobusových zastávek v místě starých, plechových a zastaralých. Nové zastávky jsou Sobotín - Bílý dům, Rudoltice
-Rychta, Rudoltice – Myslivna. Zastávky byly financovány
z dotačních peněz a z obecního rozpočtu.

obecního úřadu činí ročně cca 200 tis. Kč. Tyto finance jsou
s ohledem na obecní rozpočet, využití a ekonomiku značně
vysoké. To je také jedním z důvodu, aby byly využity maximálně prostory budovy ZŠ Sobotín a vše aby navíc bylo
v centru obce.
Dle základní studie na stavební úpravy by ve „staré“ budově
byla družina, knihovna, dílny pro technické zázemí školy
a obecního úřadu, prostory obecního úřadu, prostory pro
Cvičeníčko - klubovna, archív, ale hlavně, celé přízemí by
bylo využito jako prostory mateřské školky. „Stará“ budova by tak byla maximálně využita, bylo by ekonomičtější
vytápění, vše by bylo pohromadě tzv. uvnitř obce. V současné době probíhá výběrové řízení na zpracování vlastního
projektu včetně vyřízení povolení ve stavebním řízení, které
by mělo být odevzdáno do ledna 2013. V případě, že vyjde
dotační titul, na který by se dalo reagovat a kde by byly splněny podmínky výzvy, byla by to výhoda, jelikož stavební
úpravy budou stát nemalé finance. Proto budou rozděleny
práce do etap. V souvislosti s tímto je na prodej bývalá mateřská školka u zbrojnice. V případě, že se prodej uskuteční,
budou použity peníze právě na částečné pokrytí těchto stavebních úprav.

Žádost o dotaci na vybudování
splaškové kanalizace v Sobotíně

V měsíci červenci 2012 byla podána žádost o poskytnutí
dotace na stavbu „Sobotín - rozšíření gravitační splaškové kanalizace“. Dle informací bychom měli obdržet sdělení o výsledku ve věci dotace cca v únoru 2013.

Hospodaření v lesích obce Sobotín
za 1. pololetí 2012

Nová zastávka Rudoltice

Stavební úpravy v budově čp. 54 –
„stará“ budova ZŠ Sobotín

Budova čp. 54 Sobotín – „stará“ budova školy je z velké
části nevyužita. Je zde pouze jedna místnost pro využití
školní družiny, která byla zřízena pro tyto potřeby v květnu
2011. Jedna místnost je využívána maminkami s malými dětmi, které jsou na mateřské dovolené (využití od září 2011).
Jedná se o Cvičeníčko. Tyto prostory se vytápí a zbylé nevyužité prostory se temperují. Provoz týkající se energií na
vytápění je značně nákladný (ročně cca 100 tis. Kč). Provoz

V lesích obce Sobotín se hospodaří v souvislosti s lesním
hospodářským plánem (dále LHP), který je platný pro rok
2006 – 2015 (těžba dřeva, zalesňování, ožínání atd.). Funkci
odborného lesního hospodáře vykonává Ing. František Crha.
Zastupitelé jsou informováni 1 x za kvartál o stavu hospodaření. Pro větší přehled je ukazatel hospodaření za pololetí.
Na základě tohoto přináším informace o situaci v obecních
lesích jak z pohledu LHP, tak z hlediska ekonomiky.
Z pohledu LHP:
Pěstební činnost je až na prořezávky v celku plněna. Optimální výše těžby - v roce 2012 se zpracovává těžba sterilních
souší ještě z období 2006 – 2011 a následky kalamity z 1.
července 2012, která činila objem dřeva cca 150 m3.
Z pohledu ekonomiky:
Do 31. prosince 2011 měla v pronájmu lesy Obce Sobotín
společnost Služby obce Sobotín, s.r.o.. Nájemní smlouva
byla ukončena. Hospodářskou a veškerou činnost spojenou
s obecními lesy provádí od 1. ledna 2012 obec sama. V prosinci 2011 na valné hromadě s.r.o., jejíž členové jsou i členy
zastupitelstva obce, bylo schváleno hospodaření v lese prostřednictvím obce.
Pro srovnání - příjmy do obecního rozpočtu v letech,
kdy je měla v pronájmu společnost Služby obce Sobotín,
s.r.o. byly řádově o X set % nižší než je tomu nyní, když
si hospodaří obec sama. Za 1. pololetí 2012 činí čistý zisk
z obecního lesa cca 1.000.000,-- Kč. Čistý zisk z lesa je veden
jako rezerva pro případ, že by nám byla poskytnuta dotace na
kanalizaci. O to menší úvěr by si pak obec mohla vzít.
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Informace z 20. veřejného
Zastupitelstva obce Sobotín
Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo:
– záměr prodeje budovy č.p. 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 1 mil.Kč + náklady spojené s prodejem
– peníze za prodej budou vynaloženy na stavební úpravy
budovy čp. 54 – stará budova ZŠ Sobotín (finance budou
použity na stavební úpravy staré budovy ZŠ Sobotín)
– souhlas s celoročním hospodařením obce Sobotín za rok
2011 a to bez výhrad
– uzavření Dohody o poskytnutí vzájemné součinnosti při
dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu
soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0208/
OKP, reg.č. projektu: CZ.1.12/2.3.00/03.00332 – „Rekonstrukce a dostavba Mateřské školy v Sobotíně“
s obcí Petrov na Desnou, sídlo: Petrov nad Desnou č. 156,
PSČ 788 16, IČ: 72054433, za podmínek v této dohodě
uvedených a pověřuje starostku obce jejím podpisem (nedořešeno po rozdělení obcí v roce 2010)
– uzavření Dohody o poskytnutí vzájemné součinnosti při
dodržení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu
soudržnosti Střední Morava číslo ÚRR D-2009/0220/
OKP, reg.č. projektu: CZ.1.12/2.3.00/03.00331 – „Rekonstrukce a dostavba Základní školy v Sobotíně“
s obcí Petrov na Desnou, sídlo: Petrov nad Desnou č. 156,
PSČ 788 16, IČ: 72054433, za podmínek v této dohodě
uvedených a pověřuje starostku obce jejím podpisem (nedořešeno po rozdělení obcí v roce 2010)
– uzavření Smlouvy o převodu spolumajitelského podílu
na společném obchodním podílu na společnosti Služby
obce Sobotín s. r.o., se sídlem Sobotín čp. 89, PSČ 788
16, IČ 258 55 671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce 22446, s obcí Petrov na Desnou, sídlo: Petrov nad
Desnou č. 156, PSČ 788 16, IČ: 72054433, za podmínek
v této smlouvě uvedených a pověřuje starostku obce jejím podpisem (nedořešeno po rozdělení obcí v roce 2010)
– na pokrytí výdajů spojených s likvidací společnosti Služby obce Sobotín s.r.o. vyčlenit z obecního rozpočtu finanční částku do výše maximálně 50.000,-- Kč
– vypsat zadávací podmínky poptávky na akci „Stavební
úpravy budovy čp. 54 v Sobotíně“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti
pro výběr zhotovitele, včetně rozpočtu, výkazu výměr
a stavebního povolení
– obeslání pěti firem pro předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
akci „Stavební úpravy budovy čp. 54 v Sobotíně“.
– uzavření zástavní smlouvy na předmět – objekt panelového domu čp. 220 na p.p.č. 530 v k.ú. Sobotín včetně
pozemku p.č. 530 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Sobotín mezi zástavním věřitelem Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, zastoupené Ing. Hanou Musilovou, se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110
15, IČ 66002222 a zástavcem Obcí Sobotín, zastoupenou
starostkou Iveta Fojtíkovu, se sídlem Sobotín 89, PSČ
788 16, IČ 00303348

– vypracování znaleckého posudku na objekt čp. 220 na p.
p.č. 530 v k.ú. Sobotín – panelový dům Ing. Josefem Dvořákem, bytem Kaštanová ul. 12, Olomouc, PSČ 772 00.
– vytvoření jednoho pracovního místa v rámci veřejně
prospěšných prací. Úřad práce Šumperk poskytne dotaci
na jedno pracovní místo ve výši 8.000,-- Kč. Ostatní
mzdové náklady budou hrazeny z obecního rozpočtu.
Pracovní smlouva bude na dobu určitou od 1. července
2012 nejdéle do 31. října 2012.
Zastupitelstvo obce Sobotín vzalo na vědomí:
– zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011
– projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí
Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za
rok 2011 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 2011, a to
bez výhrad
– zmocňuje starostku Ivetu Fojtíkovou, aby Obec Sobotín
zastupovala, vykonávala veškeré úkony, kterých bude zapotřebí, včetně výkonu hlasovacího práva na valné hromadě Honebního společenstva Sobotín, konaného dne
29. června 2012

Informace z 21. veřejného mimořádného
Zastupitelstva obce Sobotín
Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo:
– uzavření kupní smlouvy o koupi movitých věcí
mezi obcí Sobotín, sídlo: 788 16 Sobotín č.p. 89, IČ:
00303348, DIČ CZ00303348, jako kupující a společností Služby obce Sobotín s.r.o., sídlo: 788 16 Sobotín č.p.
89, IČ: 25855671, DIČ: CZ25855671, jako prodávající za
kupní cenu ve výši 660.450,-Kč (slovy: šest set šedesát
tisíc čtyři sta padesát korun českých) bez DPH stanovenou dle znaleckého posudku č. 9749-094/12 ze dne 24. 6.
2012 vyhotoveném Ing. Ivanem Krejsou, soudním znalcem v oboru doprava, ekonomika, strojírenství, podniky,
sídlo 789 01 Zábřeh, Leštinská 22 a pověřuje starostku
obce jejím uzavřením
– přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši
90.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů vynaložených
na odstranění „sněhové kalamity“ ve dnech 15. – 17.
února 2012 uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku
mezi poskytovatelem Olomouckým krajem, zastoupeným Ing. Martinem Tesaříkem, hejtmanem, se sídlem
Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11, IČ 60609460,
DIČ: CZ60609460 a příjemcem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 89,
PSČ 788 16, IČ 00303348. Předmětem Smlouvy je příspěvek ve výši 90.000,-- Kč na částečnou úhradu nákladů vynaložených příjemcem na odstranění následků mimořádné události – sněhové kalamity ve dnech
15. – 17. února 2012.
– uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou
dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, v platném znění. Poskytovatelem
je Olomoucký kraj, který se ve smlouvě zavazuje
poskytnout příjemci (Obec Sobotín) příspěvek ve výši
32 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění
akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů
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–

–

–
–

obcí podle § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí
příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2012.
společnosti Nekvinda – Zemědělská technika a.s., Na
Řádkách 2022/17, 789 01 Zábřeh, SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
Agrotechnic Moravia a.s, Leštinská 972/32, 789 01 Zábřeh, MAREK zemědělská technika s.r.o., Banskobystrická 56, 787 01 Šumperk, P&L spol. s r. o., Uničovská
370/19, 787 01 Šumperk, BISO SCHRATTENECKER
s.r.o, Čebín 444, 664 23 Čebín pro předložení cenové
nabídky na zakoupení zemědělské techniky – mulčovače
a pověřuje místostarostu obce jejím zpracováním a předložením zastupitelstvu obce
schvaluje nákup zemědělské techniky mulčovače typ. KN
240 od společnosti SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 62508831 ve výši
112.800,-Kč (z důvodu neopravitelnosti starého mulčovače)
použít – vynaložit z rozpočtu obce potřebnou částku na dofinancování realizace stavby „Kompostárny
v Sobotíně“ (dle aktuálních podmínek)
Na podporu žádosti o grant bude Občanskému sdružení
pěstitelé a chovatelé Vernířovice, se sídlem Vernířovice
215, 788 15 Vernířovice na jeho účet č. 2106826096/2700
poukázán do 30. září 2012 příspěvek obce Sobotín ve
výši 1.200 Kč

– souhlasí se změnou hranice v návrhu KPÚ Sobotín u parcely č. 1867 dle původní hranice KN (v současnosti parc.č. 71/1 v k.ú. Sobotín) a tím i se snížením výměry parcely č. 1935 (v současnosti parc.č. 1555/3 v k.ú. Sobotín)
o 24 m2
Zastupitelstvo obce Sobotín vzalo na vědomí:
– zakoupení ponorného čerpadla 4 BLOCKm 2/13 kab.
30m Pedrollo v hodnotě 8.995,-Kč (včetně DPH) od
společnosti Ing. Rostislav Chudoba a syn sdružení podnikatelů, Šumperk (IČ 47857951) na rekreační středisko
v Rudolticích
– zprávu o plnění Plánu rozvoje obce Sobotín v letech
2010 – 2014 a následujících letech
– zprávu odborného lesního hospodáře o hospodaření
v lesích Obce Sobotín za období leden - červen 2012

Zrušení společnosti
Služby obce Sobotín, s.r.o.

Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo na 17. veřejném zasedání zrušení společnosti Služby obce Sobotín, s.r.o, s datem
k 31. srpna 2012. Nyní se podnikají právní kroky a úkony
s tímto spojené. Společnost od ledna 2012 nemá žádného
zaměstnance. Veškeré služby, které společnost vykonávala,
přešly pod obec, včetně hospodaření v obecním lese. Movitý
majetek společnosti byl převeden do vlastnictví obce.

informace obecního úřadu
Informace
o blížících se volbách

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu ČR na pátek
12. a sobotu 13. října 2012. Volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje se konají ve všech
obcích Olomouckého kraje. Volby se na území
České republiky konají ve 2 dnech, kterými jsou
pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin.
Druhý den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.
Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů i ve
volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR probíhá
v obcích ve stálých volebních okrescích vytvořených podle zvláštního zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o volbách do zastupitelstev obcí).
Obec Sobotín má dva volební okrsky – na OÚ
Sobotín a v Rudolticích

Pozvánka pro důchodce
Obecní úřad Sobotín zve všechny důchodce Sobotína
k přátelskému posezení.
Kdy: sobota 27. října 2012 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

Setkání důchodců na Dolte Sobotín dne 26. 11. 2011
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Rapotínské hody 2012

OBJEMNÝ ODPAD

se uskuteční od 3. - 7. září 2012

Sobota 8. září 2012
09.30 - Zahájení jarmarku na venkovních plochách kolem
KKC
10.00 - Slavnostní otevření KKC Rapotín za účasti občanů
Rapotína a pozvaných hostů - spojená s prohlídkou
interiéru KKC
11.00 - u KKC - ukázka hasičské techniky a zásahu SDH
Rapotín při požáru
14.00 - Koncert duchovní a vážné hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15.00 - Posezení při dechovce v novém sále KKC, občerstvení zajištěno
19.00 - Hodová zábava,,jak se patří“, název hudební skupiny bude upřesněn na plakátech a v srpnových novinách
22:00 - u KKC – o h ň o s t r o j

Umístění kontejnerů 3. – 5. září 2012:
Rudoltice – u nemovitosti paní Vaňatkové č.p. 102
Rudoltice – u nemovitosti č.p. 133 (bytovka)
Sobotín – „na točně“
Sobotín – parkoviště u kostela
Umístění kontejnerů 5. – 7. září 2012:
Sobotín – u požární zbrojnice, křižovatka u okálů, u základní školy, u nemovitosti pana Kolínka st. (č.p. 49)

NEBEZPEČNÝ ODPAD
– sobota 8. září 2012

Harmonogram svozu:
8:00 – 8:15
Rudoltice – u nemovitosti paní Vaňatkové č.p. 102
8:20 – 8:35
Rudoltice – u bytovky č.p. 133
8:40 – 8:55
Rudoltice – na křižovatce pod „Bílým
domem“
9:00 – 9:15
Sobotín – u kostela
9:20 – 9:35
Sobotín – u požární zbrojnice
9:40 – 9:55
Sobotín – křižovatka u okálů
10:00 – 10:15 Sobotín – u základní školy

Bioodpad
na březích Klepáčovského potoka

Výbor pro výstavbu při obci Sobotín při výkonu místního
šetření zjistil, že břehy Klepáčovského potoka jsou značně zaváženy biologickým odpadem. Dochází tak při přívalových deštích k jeho splavení a tím k většímu ohrožení
obce povodní. Obec Sobotín v tomto roce podnikla kroky
k umožnění svozu bioodpadu, o čemž jste byli informováni
v předminulém čísle Obecních novin. Vyzýváme proto občany, aby více využívali přistavených kontejnerů na bioodpad
a zabránili tak jak možné kontaminaci potoka, tak i zvýšení
následků při povodních.

Neděle 9. září 2012
09:00 - Hodová mše v rapotínském kostele Nanebevzetí
Panny Marie
10:00 - Po skončení mše vystoupení herců a šermířů v parku u kostela a následně společný průvod obcí od
kostela ke KKC
11:00 - u KKC - pokračování jarmarku na venkovních plochách
11:30 - Hodová domácí,,zabíjačka“ - v prostorách cateringu KKC Rapotín
12:00 - Sportovní klání na hřišti TJ Jiskra Rapotín …fotbal, volejbal, petang,....
Po celé dva dny budou v okolí KKC pro děti připraveny dětské atrakce
a dospělí si také přijdou na své – občerstvení, grilované speciality, pivo, limo, apod
.
Po oba dva dny bude v prostorách KKC probíhat:
• výstava fotografií z historie starého kulturního domu
a z průběhu výstavby nového KKC,
• výstava dokumentace výstavby budoucího nového obecního úřadu,
• výstava k výročí 15 let Svazku obcí Údolí Desné
• výstava dokumentů z povodní roku 1997 (15-let) a seznámení občanů s připravovanými protipovodňovými opatřeními v naši obci
• výstava básní místní autorky paní Milady Bartošové
• výstava děl rapotínského malíře pana Miloslava Dudkoviče

Zveme všechny občany na BESEDU NA TÉMA

„CESTA K SOBĚ“
– ALTERNATIVNÍ POHLED NA TĚLO
A DUŠI

Pronájem nebytových prostor
V budově Obecního úřadu Sobotín je možnost pronájmu nebytových prostor k podnikání. Jedná se o tři
místnosti. Rozměry jednotlivých místností činí cca
10m2 a dvakrát 19 m2. Pronájem je možný na každou místnost zvláště.

Přednáší: Svatava VÍTKOVÁ (ezoterické poradenství,
čínská meridiální diagnostika, fyzioterapie)
Kdy: pondělí 17. září 2012
Začátek: v 18 hodin

Bližší informace na tel. 583 284 616 Bc. Věra Kulichová.

Kde: Jídelna rekreačního střediska Dolte Sobotín
Vstupné: 40,- Kč
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ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Požární sport

Sbor dobrovolných hasičů Sobotín
a MAS Šumperský venkov

Hasičský sport je pro tým mužů časově velice náročný. Skoro každý víkend stráví na závodišti, jezdí do různých koutů
okresu a snaží se získávat dobrá umístění.
V sezoně 2012 jsme měli v plánu pořádně máknout a získat
Velkou cenu. Ze začátku sezony se nám velmi dařilo. Útok
jsme běhali rychle a získávali vysoké bodové ohodnocení.
Jenomže od poloviny sezony se nám přestalo dařit. Pokaždé
když jsme jeli na nějaké závody, tak jsme se vraceli s tím, že
se nám něco pokazilo.
Je před námi posledních pár závodů a my pevně věříme, že
nás opustí smůla a my ještě dokážeme získat vytouženou
Velkou cenu.
Umís- Soutěž
Datum
tění			

Levý
terč

Pravý Výsledný Body
terč
čas

23. - 35. VC Hrabová
20.
VC Dolní Libina
16.
VC Kolšov
5.
VC Štíty
20.
VC Chromeč
20.
VC Pavlov
32.
VC Nemrlov
18.
VC Bludov
19.
VC Rájec
22.
VC Hrabišín

NP
21,41
21,36
16,65
17,49
18,77
21,56
22,20
22,42
22,09

NP
19,68
19,70
16,59
19,99
17,34
17,84
19,87
22,43
20,40

3. 6. 2012
16. 6. 2012
17. 6. 2012
7. 7. 2012
8. 7. 2012
14. 7. 2012
15. 7. 2012
4. 8. 2012
5. 8. 2012
11. 8. 2012

NP
21,41
21,36
16,65
19,99
18,77
21,56
22,20
22,43
22,09

Vás srdečně zvou na pohárovou soutěž při
příležitosti oslav 125. výročí založení sboru
SDH Sobotín.

Soutěž se koná 1. září od 13 hodin v areálu u hasičské
zbrojnice.
Po skončení soutěže bude následovat taneční zábava od 20
hodin v prostorách Pivnice u Pařeza. Všichni jste vítáni.

Z výjezdů JSDH Sobotín:

Během letošního roku JSDH Sobotín vyjížděla zatím ke
třem událostem a to:
17. 4. – Technická pomoc čerpáni studny: Čerpání studny na
motorestu Skřítek v celkovém počtu 3 členů.
29. 4. – Technická pomoc likvidace spadlého stromu: Likvidace spadlého stromu na maršíkovském kopci v celkovém
počtu 4 členů.
29. 7. – Technická pomoc čištění komunikace: Čištěni komunikace od kostela směrem ke zbrojnici po přívalovém
dešti. V celkovém počtu 8 členů.

0
6
8
17
3
3
0
3
3
3

Družstvo veteránů letos, tak jako v loňském roce, patří ve
své kategorii k nejlepším družstvům, což prokazují i dosažené výsledky. Veteráni si i v tomto roce zajistili účast na
Finále velké ceny v Nemrlově, která se koná 8. září 2012.
Doufáme, že je přijedete podpořit ve velmi hojném počtu.
Umís- Soutěž
Datum
tění			

Levý
terč

Pravý Výsledný Body
terč
čas

5.
1.
7.

22,42
22,09
21,97

22,56
21,92
20,45

VC Bludov
VC Rájec
VC Třeština

4. 8. 2012
5. 8. 2012
12. 8. 2012

22,56
22,09
21,97

2
10
0

Čištění komunikace dne 29. července 2012 u kostela Sobotín

Členové Českého zahrádkářského
svazu Sobotín se vydali za poznáním

Foto: ČZS Sobotín v lázních Poděbrady

Horní řada zleva: Dražný Petr, Polanský Luboš, Měrka Zdeněk, Hrachovický Milan, Linhart Jiří, Beran Radek, Strnad Jiří, John Stanislav, Fojtík
Jiří, Csölle Jiří.
Spodní řada: Kunrad Pavel, Krč Pavel, Krč Miroslav, Vlček Martin, Michut
Michal

Podrobnější informace najdete na webových stránkách:
www.sdhsobotin.cz			 SDH Sobotín

Nádherný zájezd připravil výbor ČZS Sobotín pro své členy
dne 14. července 2012. Cílem se stalo výstaviště v Lysé nad
Labem. Toto město s téměř 9 tisíci obyvateli leží v úrodné
nížině při řece Labi. V roce 2003 bylo prohlášeno městskou
památkovou zónou. Tato malá „Flóra“, kterou známe z Olomouce, se proslavila především svými výpěstky lilií a růží.
Doslova jsme byli nadšeni skanzenem v Polabském muzeu
v Přerově nad Labem. Nádherná „Staročeská chalupa“ se
stala perlou, na kterou nelze zapomenout. Obdivovali jsme
vzácný malovaný polabský lidový nábytek a černou kuchyň, vybavenou starým nábytkem a náčiním. Procházeli
jsme jednotlivými místy a obdivovali zručnost a umění našich předků. Velmi zajímavá byla expozice školství. Úroveň
vyučování na venkovských školách byla tehdy velmi nízká,
neboť pro učitele nebylo organizováno žádné zvláštní vzdě-
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lání. Vyučování se začalo zlepšovat v první třetině 19. století, kdy i do venkovských škol přicházeli zkušení učitelé.
Poslední zastávkou našeho poznávání se staly lázně Poděbrady, odkud jsme se vydali na zpáteční cestu do Sobotína.
Miroslav Mikuláštík

Odpoledne na DPS Sobotín

Tradičně jsme se setkali, abychom si užili letních dnů. Poča-

sí nám tento den sice nepřálo a tak jsme přistěhovali veškeré
občerstvení pod přístřešek a pokračovali v připraveném programu. Krásné odpoledne se nám vydařilo. Na další setkání,
tentokráte podzimní, se těší obyvatelé DPS Sobotín.
Foto: František Kolouch

ČZS Sobotín v lázních Poděbrady

Uskutečněné akce zahrádkářů

- V prostorách Galerie Zámečku ve Vikýřovicích jsme
navštívili dne 4. srpna 2012 výstavu mečíků, liií.
- Rybářská bašta nás 16. srpna 2012 přivítala slunečným
počasím. Všichni jsme se těšili, jak si pochutnáme na
rybích specialitách, dobrém pivu a lahodném vínu. To vše
přispělo k dobré náladě. Na závěr setkání jsme si prohlédli zvonici, která byla 14. srpna 2012 zprovozněna a slavnostně vysvěcena.
- Někteří zahrádkáři navštívili letní olomouckou výstavu
Flóra Olomouc, která se uskutečnila ve dnech 16. – 19.
srpna 2012. Největší expozicí, která nás okouzlila, byla
Zahrada Getsemanská – botanická zahrada. Návštěvníci se mohli obdivovat nejen vzrostlým olivovníkům, ale
i flóru Středomoří.
A co nás ještě čeká?
• Dne 15. září 2012 navštívíme zahradnické muzeum
v Hradci Králové, v Libčanech bonsaje a mořské akvárium.
• Zveme vás všechny na regionální výstavu v Šumperku,
která se uskuteční dne 5. – 6. října 2012.
• Podzimní Flora Olomouc se uskuteční 11. – 14. října 2012
• V předstihu zveme občany na tradiční posezení při svíčkách. Uskuteční se v prostorách hotelu Dolte Sobotín.
Děkujeme všem zahrádkářům a přátelům zahrádkářům, kteří se aktivně zapojují do naší činnosti a doufáme, že v ní budou i nadále pokračovat.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Posezení na Rybářské baště v Rudolticích

Činnost občanského sdružení
SENIOR Sobotín

V letním období se činnost Občanského sdružení Senior
Sobotín (dále jen Senior) stává pestřejší a četnější. Nezaměřuje
se jen na sportovní akce, ale Senior organizuje i společenské,
kulturní a odpočinkové akce pro rodiče s dětmi a pro své členy.
Mezi nejzajímavějšími akcemi uplynulého období byla
společná dovolená 51 členů Senioru v Bulharském letovisku – Primorsku. Díky společnému zajištění dovolené stál týdenní pobyt v luxusním hotelu u pláže s plnou penzí jen 6280,-Kč. Což byla velmi výhodná cena
a proto letošní společná dovolená patřila k těm s největší
účastí. Naše společná dovolená se nesestává jen z poléhávání na pláži. Patří k ní každodenní sportovní program a večerní předem připravený společenský program.
Letošní dovolená se členům Senioru povedla a všichni se
těšíme na příští dovolenou.
Pro děti jsme připravili hezkou akci Vítání prázdnin se strašidelnou pohádkovou stezkou. Bohužel nám příliš nepřálo
počasí. Ale i tak byla strašidelná stezka pro zúčastněné děti
a i některé rodiče adrenalinovým zážitkem: „Pohádkové peklo, létající smrťák, vodníci, vlkodlaci, světelné a zvukové pohádkové efekty. To všechno si děti s větší či menší bázní užily.
Ovšem na hrůzostrašnou katovnu, na tu děti určitě nezapomenou. Ze sportovních letních aktivit Senioru stojí zejména za
zmínku zahraniční fotbal v Bulharsku.
V letošním roce máme ovšem v plánu ještě další akce:
- 30. srpna 2012 sehrajeme fotbalové utkání starých gard
s mužstvem Velkých Losin,
- 1. září nám začínají mistrovská utkání Okresního přeboru
v malé kopané,
- 7. září 2012 proběhne pokus o vytvoření světového
rekordu v pivní štafetě, kdy 50 vybraných pivařů postupně za sebou co nejrychleji vypije půllitr piva, a to se bude
5 x opakovat. Doufáme, že 250 půllitrů piva vypijeme
rychleji než za 40 minut. Na Slovensku to dokázali za 41
minut 25 vteřin. K poslechu bude hrát skvělá country ka-
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pela My. Na čepu bude spoustu zajímavých piv a k jídlu připravíme speciality, které Vám jinde nenabídnou.
- 8. září 2012 proběhne další ročník tradiční akce Pohádkové Vánoce a sníh. Máme se na co těšit. Budou vánoční dárečky, spoustu opravdického sněhu, soutěže a jako
vrchol programu přijede jeden z nejlepších tvůrců bublin
na světě. Jeho Bublinová show - to je tvorba bublin velkých,barevných, kouřových, do bubliny uzavře i člověka.
- 28. září 2012 odehraje náš tým fotbalových
veteránů utkání s mužstvem z jihomoravského Vlkoše.
V letošním roce se pokusíme na konci roku zorganizovat výstup na Čápák spojený s ohňostrojem a adventní koncert. Tedy tradiční a oblíbené akce, které se nám
v loňském roce z finančních důvodů nepodařilo připravit.
Prázdninové akce v areálu SENIORu byly plné zábavy
a sportu
• Dne 29. června 2012 proběhl od 21:00 hodin noční
turnaj v nohejbalu trojic. Tuhé boje se protáhly až do
pozdních nočních hodin. Vítězem se stalo družstvo z Rapotína, druhé bylo družstvo ze Sobotína. Turnaj se vydařil a všechna soutěžní družstva obdržela pozvánku pro
příští ročník 2013.
• Turnaj HOLBA Cup se uskutečnil dne 14. července 2012
od 11:00 hodin. Vítězem se stalo družstva Loštic, Sobotín obsadil třetí místo.
• Turnaj v golfu dvoučlenných týmů se uskutečnil 20.
července 2012. Při dramatickém boji obsadili 1.místo
Kašpar – Ngo, druhé místo získali Miroslav a Romana
Krčovi a třetí si vybojovali A. Pavelka – Martin Fojtík.
• Tenisový turnaj ve čtyřhře se uskutečnil na umělém povrchu ve sportovním areálu SENIORU dne 21. července
2012. Vítězem turnaje se stali H. Bublík a Šindler, druhé
bylo družstva z Rapotína a Krč Miroslav- Pavelka A. obsadili třetí místo.
• Malá kopaná si zaslouží pochvalu. Dne 28. července
2012 uspořádala 6. ročník Memoriálu Jana Benedikta,
mladého sportovce, který dne 14. října 2006 tragicky zahynul. Turnaj, který uctil památku tohoto sportovce, měl
velmi dobrou úroveň. Vítězem se stalo družstvo Šumperka (SEMTEX), před družstvem z Velkých Losin.
Váš SENIOR Sobotín, o.s.

Foto Jana Benedikta a Družstvo Seniorů Sobotín –Zleva -horní řada - Harald Bublík, Pavel Gargulák, Petr Hradil, Josef Suchan, dolní řada- Martin
Vlček, Josef Musil. Miroslav Krč a Aleš Dorňák
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Motorest PERMONÍK Sobotín je
opět otevřen

Motorest Permoník Sobotín byl opět otevřen 12.
července 2012 za přítomnosti majitelů rodiny Hrochovy, ale i velkého zájmu sobotínských občanů, ale
i ze širokého okolí. Slavnostního otevření se zúčastnili i starostové ze Sobotína a Petrova nad Desnou
Iveta Fojtíková a Ing. Jan Vaníček. V letech 1970
– 1971 byla Dolem Dukla Havířov postavena koliba
Permoník, která byla otevřena 12. července 1971.

Prvním provozovatelem se stal pan Karel Stromšík.
Od roku 2007 byla koliba uzavřena.
Zámek v Sobotíně sloužil původně jako zbrojovka
a od 40. let 19. století jej vlastnili Kleinové až do
roku 1945. Zámek v Sobotíně sloužil původně jako
zbrojovka a od 40. let 19. století jej vlastnili Kleinové, až do roku 1945. V roce 1966 byl zámek převeden správy Dolu Dukla a sloužil jako rekreační
středisko, později jako hotel a restaurace. Posledním
majitelem byla RPG RE Commercial, která se odštěpila z průmyslového gigantu OKD. Společnost
nenašla pro objekt vhodné využití, proto v roce 2008
celý balík nemovitostí, včetně motorestu, ubytovny
i zámku nabídla v dražbě. Aukce se ale neúspěšně
opakovaly i v dalších letech.
Novými majiteli se stali 5. března 2012 manželé
Hrochovi.
Miroslav Mikuláštík

DOLTE Sobotín nabízí občanům
Sobotína i kulturní vyžití

DOLTE Sobotín má dlouholetou tradici, Již od roku 1925
zde existovaly letní tábory, které se zachovaly až do dnešních
dnů. Tak tomu bylo i v letošním roce, kdy ZO OS KOVO
Prostějov tyto letní tábory provozuje. Během prázdnin navštívil tábor Mgr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Mnozí občané Sobotína se mohli
seznámit s produkcí Filmového studia Sobotín a mohli
shlédnout také výsledky práce mladých filmařů z celé Evropy. Velmi zajímavé byly pracovní snímky ze Sobotína a nejbližšího okolí. Úspěšné bylo vystoupení Taneční školy TS
Free dance Prostějov. Jejich umění a zapálenost pro tanec
byl příkladný.
Kulturní akce na DOLTE Sobotín
• 2. června 2012 - Řecký večer – nádherné tance
• 7. července 2012 – Country Vánoce s hudbou
• 28. července 2012 - Setkání Harley Davidson club - motorky
• 15. září 2012 – koncert skupiny PIGS On The Wind – viz
plakáty

DOLTE Sobotín

• 22. září 2012 – III. Sobotínské vinobraní ve spolupráci
s ČZS Sobotín
• Využití bazénu na Dolte Sobotín
• Cesta pivních znalců – každých čtrnáct dní jiné pivo
z regionálních pivovarů.
DOLTE Sobotín

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Vážení spoluobčané,
školní rok 2011/2012 uběhl velmi rychle a byl bohatý na
mnoho událostí.
Svazková škola ZŠ a MŠ Údolí Desné za své pětileté trvání
dokázala, že je školou akční a schopnou prosadit se v našem školském systému. V dubnu letošního roku byla činnost
a organizace školy prezentována ve školském výboru Poslanecké sněmovny. Prezentace se zúčastnil předseda SOÚD
Ing. Pavel Žerníček a ředitelka svazkové školy Mgr. Eva Bicanová. Schůzka byla zakončena návštěvou u státní tajemnice – náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Evy Bartoňové a vrchní ředitelky sekce financování
kapitoly školství RNDr. Zuzany Matuškové. Obsahem této
schůzky bylo projednání dalších kroků k podpoře svazkového školství.

Další významnou akcí v rámci prezentace naší školy bylo
setkání s představiteli Svazu měst a obcí. Starostové, kteří se
k nám sjeli z celé ČR, se velmi zajímali o chod a organizaci
školy.
Milou návštěvou bylo také setkání se starosty Regionu
Karlovarský venkov, kde vznikla první svazková škola. Na
setkání se vyhodnotily činnosti obou škol, prezentovala se
jejich aktivita a hledaly se cesty k dalšímu rozvoji.
Ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné srovnávala možnosti získávání finančních prostředků v případě, kdy by existovaly
samostatné základní a mateřské školy v jednotlivých obcích
a v případě, kdy jsou tyto školy spojeny v jeden celek, tedy
svazkovou školu. Ve formě svazkové školy získává vedení školy zdroje k činnosti nejen od zřizovatele, z MŠMT,
ale také z MF, na dotace z EU má možnost dosáhnout díky
většímu počtu žáků. V rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost získala škola
cca 7 600 tis. Kč na Rozvoj a inovaci ICT a Inovaci jazykového vzdělávání. Z těchto prostředků byly vybaveny dvě nové počítačové učebny a jedna jazyková učebna. Kromě
mnoha dalších materiálů, které jsme
z projektů pořídili, jako jsou různé
metodické pomůcky, softwary atd.,
získala škola také finanční prostředky na působení zahraničního lektora. Ten po celý školní rok vstupoval
do výuky od první až do deváté třídy na všech pracovištích svazkové
školy. Jeho přínos k rozvoji a osvojení si cizího jazyka byl pro děti
neocenitelný. Nyní škola získala
dotace z EU – peníze školám - prostředky v hodnotě necelých 2 mili-
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ónů Kč. Ty jsou určeny na vybavení škol a tvorbu učebních
materiálů.
V rámci dalšího rozvoje se nám podařilo rozšířit nabídku
služeb žákům i rodičům.
Od 1. září 2012 zahajujeme výuku v přípravné třídě. Třída
bude umístěna na pracovišti základní školy v Petrově nad
Desnou. Je určena dětem, které splňují kritéria školského
zákona č. 561/2004 Sb., pro děti, kterým byla odložena
školní docházka nebo pro děti, které dosáhly pěti let a výuka
v přípravné třídě jim pomůže připravit se na bezproblémový
vstup do první třídy.
Zde je také možno v případě zájmu rozšířit školní družinu
o jednu třídu. Toto oddělení mohou navštěvovat i žáci druhého stupně.
V letošním školním roce jsme dosáhli rozšíření kapacity
v mateřském školství. V našich třech mateřských školkách
se podařilo v poměrně krátkém čase navýšit kapacitu na 191
míst. V důsledku to znamená, že byla navýšena kapacita
v MŠ Sluníčko, Petrov nad Desnou č.171 z 50 na 55 míst,
v MŠ Skleněnka Rapotín 556 byla navýšena kapacita o 6
míst – tedy na 81 míst. Navýšením kapacity jsme pokryli požadavky rodičů o přijetí dětí do MŠ. Nyní se na jednotlivých
pracovištích zajišťují úpravy z hlediska nově vzniklých míst
pro děti. V současné době se také opravují škody v MŠ Beruška v Petrově, kde silné lijáky zatopily učebny a poničily
vybavení. V MŠ Skleněnka došlo bohužel k havárii vody,
ale opravy tříd probíhají tak, aby 1. září 2012 byly školky
v pořádku a mohly uvítat naše děti.
Jen v krátkosti se zmíním o výchovně vzdělávacím procesu.
Na škole během celého roku jsou realizovány různé projekty, které doplňují a rozšiřují učivo našich žáků. Pokračuje
se v propracovávání školního vzdělávacího programu a sledují se jednotlivé výstupy z něj. Naši žáci prošli testováním
„SCIO“ testy v oblastech český jazyk, matematika a obecné
předpoklady. Žáci pátých a devátých tříd se účastnili celoplošného testování žáků – NIQES. Cílem tohoto testování
bylo poskytnout informaci o tom, jak každý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností (podrobnější výsledky testování budou uveřejněny ve Výroční
zprávě za školní rok 2011/2012).
Ve výroční zprávě se budete také moci dočíst o výsledcích
přijímacího řízení na střední školy. Z celkového počtu 47

žáků byli přijati na střední školu 32 žáci a do učebních oborů
nastoupí 15 žáků. Všichni učitelé přejí odcházejícím žákům,
aby prošli další etapou vzdělávání bez problémů a splnili si
své sny o budoucím životě.
Na závěr chci popřát všem žákům a jejich rodičům prožití
krásných, bezstarostných a slunečných prázdnin. Na setkání s nimi a s našimi novými prvňáčky se budeme těšit 3.
září 2012. Průběh začátku školního roku 2012/2013 bude
z hlediska rozložení svazkové školy probíhat podle časového harmonogramu takto:
- ZŠ Sobotín zahájení v 8,00 hod.
- ZŠ Petrov nad Desnou zahájení v 9,00 hod.
- ZŠ Rapotín zahájení v 10,00 hod.
Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy

Poděkování
Kolektiv školní jídelny připravil v rámci školního stravování k výročí 100 let Petrovské školy pro žáky svazkové
školy překvapení, a to největší čokoládovou fontánu v ČR
a k tomu ovocné špízy.
Chci touto cestou poděkovat všem maminkám, které se na
této akci podílely, za jejich obětavou spolupráci a v neposlední řadě kuchařkám svazkové školy za jejich celoroční
úsilí, kreativitu a ochotu, se kterou svou práci vyknávají.
VŠJ Sobotín Pavelková Andrea

Čokoládová fontána

FARNOST SOBOTÍN
Obnovená zvonička v Rudolticích
Čím déle žiji v naší vesnici, tím více si uvědomuji,
jaké cennosti i pamětihodnosti naše obec se svým
okolím skrývá. Vedle známých dřevěných kostelů,
z nichž ten klepáčovský patří k naší obci, jsou to obnovené základy kostela v zaniklé obci Svobodín, nyní
opět další historická, obnovená zvonička v místní
části Rudoltice. Když původní zdevastovaná stavba
začala podléhat zkáze, zrodil se v rodině Juříků nápad zvoničku opět postavit. K jejímu požehnání se

nás v úterý 14. srpna 2012 v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie u zvoničky, zasvěcené Panně
Marii, sešlo asi kolem 150. Sluncem prozářená louka,
květinami ozdobená zvonička, prostý obětní stůl před
ní na louce, lavičky těsně kolem obětního stolu zvaly
k zastavení, k radostným chválám, zpěvu i k naslouchání.
Po skončení mše nás nalákala hudba do místní rybárny, kterou vlastní rodina Juříků a tam pokračovala
agapé - pohoštění a přátelské povídání.
Dana Ponížilová
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Požehnání zvoničky v Rudolticích

Zvonice v Rudolticích

Dne 2. září 2012 uběhne již 89 let od slavnostního
otevření dřevěné zvonice v Rudolticích. Vybudována
byla u staré silnice číslo 11, která vedla ze Šumperka
do Opavy. Při modernizaci silnice Rudoltice - Skřítek

Zvonička z roku 1935

se zvonice ocitla stranou silničního provozu a pomalu
upadala v zapomnění. Díky několika nadšencům z Rudoltic zůstala tato památka zachována a v nezměněné
podobě je mnoha turisty do dnešní doby obdivována.
Proč byla tato zvonice vybudována? Po ukončení první
světové války (1914 - 1918) docházelo k postupnému
obnovování kostelních zvonů a výstavbě památníků
obětem světové války. Tak tomu bylo v Sobotíně, Vernířovicích, Klepáčově, Svobodíně, ale i v Rudolticích.
Slouží ke cti tehdejšího Obecního úřadu v Rudolticích,
že byli mezi prvními, kteří k uctění památky padlých
ve světové válce přistoupili. Realizace a výstavba proběhla velmi rychle. Pozemek na tuto výstavbu poskytl
bez náhrady rudoltický sedlák Franz Müller, čp. 10 (zemřel v roce 1952 v Münzenbergu). Dřevo věnoval
obecní úřad a na zvony se složili místní farníci. Výstavba zvonice byla pojata jako památník padlým z let
světové války 1914 - 1918. Nad vchodem byl zhotoven nápis: «Den Helden der Heimat 1914 - 1918». Ve
spodní části kapličky, která byla obložena dřevem, se
nacházel oltář s dvěma obrazy svatých. Dále zde byly
dvě desky, do kterých byla vytesána jména 23 padlých
obyvatel Rudoltic. ( V obci bylo dále 6 nezvěstných
a 8 občanů zemřelo na válečná zranění). Věžní část,
která byla rovněž dřevěná, byla zakončena zvonem.
K slavnostnímu vysvěcení došlo sobotínským farářem Theophilem Goldmannem dne 2. září 1923.
Patronkou zvonu byla baronessa Emmy Kleinová.
Okolí zvonice se tak stalo po mnoho let místem, kde
se odehrávaly různé církevní obřady a slavnosti. Bylo
místem, které uctívali všichni místní občané. Pravidelné zvonění jediného rudoltického zvonu zajišťovala
rodina Franze Müllera, dále Johann Hilbert a nakonec
Franz Breitner. Smutným dnem se stal 2. únor 1942,
kdy tento zvon byl opětovně „rekvírován“ pro válečné účely. Po roce 1945 se zvonici již nevěnovalo tolik
pozornosti. Našli se opět obětavci, kteří na tuto zvonici
připevnili klepáčovský (?) (štětínovský?) zvon a prováděli běžnou údržbu, včetně jejího okolí.
Oběti světové války 1914 – 1918
Padlí:
Grund Johann, Hamp Josef, Jackwert Josef, Klein
Franz, Kolb Karl, Konrad Franz, Krist Johann, Mikusch Karl, Öhl Alois, Pfeifer Josef, Pohlner Dominik,Rösner Adolf, Rösner Alois, Schmid Franz, Schön
Emanuel, Sponer Hubert, Stärk Felix, Stärk Franz,
Stärk Johann, Stärk Johann, Stärk Otto, Thiel Franz
a Winkler Gustav.
(Zpracoval Miroslav Mikuláštík)
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Pouť k sv. Vavřinci
Svatý Vavřinec, první podzimec.
Chladné ráno, horký den, vyzdobený kostel, naleštěné lavice zkrášlené
vkusnými kytičkami lnu a obilí ozdobené karafiátem, z Diakonie dovezení
zájemci o poutní mši svatou, pohoštění na faře, vzácná návštěva až z daleké Tanzánie i sbírka na sirotky v jeho
farnosti, která vynesla 9,5 tisíce Kč
a na zakončení pobožnost ke sv. Vavřinci - to vše bude patřit v našich myslích k letošní pouti ke sv. Vavřinci.
Otec Bruno, kněz z Kansamby v Tanzánii nám v poutním kázání ukázal,
jak napodobit sv. Vavřince. Jak? Ve
víře a lásce sloužit druhým. Můžeme
být v této době mučedníky? Když budeme tvrdě, pilně pracovat a sloužit
druhým. Já, kněz, prozradil na sebe
Otec Bruno, musel na sobě tvrdě praPoutníci v kostele sv. Vavřince
covat, abych sloužil druhým. I jáhni
i všichni, všichni musíte na sobě pracovat. Je nutná pravmůžeme být novodobými mučedníky. Víra bez skutků, bez
divá a věrná služba lidem, pravdivá a věrná služba Bohu.
služby je k ničemu. Víra musí být aktualizovaná prací. Tak
Nabídkou pro mladé lidi v Evropě je sloužit starým lidem.
bychom měli následovat J. Krista a jako dědictví přijímat
Kdyby ti staří neměli čas, mohli bychom se narodit? Já vím,
Krista v Eucharistii.
navázal O. Bruno, že je zavazující i nepříjemné sloužit druA tak dnes při pouti se můžeme ptát: Co mohu udělat pro
hým, ale to je moment, kdy můžeme být jako sv. Vavřinec,
druhé?
Dana Ponížilová

Exotická návštěva v kostele sv. Vavřince v Sobotíně
Asi před čtyřmi lety se velkolosinský farník Richard Jašš
rozhodl poznat Tanzanii ze sedla jízdního kola. Při této návštěvě se dostal i do Kansamby, kde se seznámil s otcem
Brunem, jeho farností i farníky. Tato návštěva ho tak oslovila, že se rozhodl Tanzanii znovu navštívit a dovézt Otci Brunovi dar. Farnosti Otce Milana se složily a Richard s otcem
Milanem a dvěma blízkými lidmi odjeli o dva roky později
do Tanzanie znovu s darem, za který si otec Bruno koupil
motorku. V loňském roce byl Otec Bruno vyslán svým biskupem na studia do Benátek a letošní prázdniny strávil u nás
na Šumpersku. Otec Bruno nejdříve budoval odvodnění
kostela v Rejcharticích a pak našel i odvahu a v nedělních
kázáních nám ukázal africký pohled na Evropu, Českou republiku i církev. Nepřijel k nám proto, aby obdivoval naše
historické památky, silnice… Přijel za námi, za lidmi, aby
nám poděkoval za to jaký máme vztah k němu a k jeho službě, aby nám poděkoval, že jsme mu koupili motorku.
Už v prvním kázání i v Sobotíně - nám ukázal africký pohled
na smysl života a poslední věci člověka. Přestavte si, že by
všichni okolo vás zemřeli a vám by naráz spadlo veškeré
bohatství světa do klína. Mohli byste jet čímkoli a kamkoli.
Měli byste všechny peníze světa a k čemu by vám to bylo,
když byste si neměli s kým popovídat a ke komu jet.

O. Bruno z Kansamby z Tanzanie

Všechna kázání O. Bruna nás zasahovala velmi hluboce,
např. když se nás ptal“ proč nechodíte na poutě/nemyslel
tu naši vavřineckou/ nebo když nás upozorňoval, abychom nepřehlíželi jemné pokyny k pomoci vozíčkářům,
opuštěným….
Antonín Ponížil

– 12 –

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

Za Tvoji lásku, tatínku náš zlatý,
za všechny Tvoje oběti,
buď štědrou k Tobě ruka Boží svatá,
toť poslední vroucí přání
od manželky a od dětí.

Rok k roku přidává
a jen vzpomínky nechává.
Dne 19. srpna 2012 by se dožil
70 let pan
Antonín Františák
ze Sobotína.

Dne 21. srpna 2012
jsme vzpomenuli
2. výročí úmrtí pana
Miroslava Švestáka
ze Sobotína.

Vzpomínají sourozenci s rodinou

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka a syn

Odešla nám, jak osud si to přál,
ale v našich srdcích žije dál.
Dne 3. září 2012
by se dožila 95 let
naše maminka paní
Marie Františáková
ze Sobotína.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

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

SPORTOVNÍ AKCE
Volejbalový turnaj
Dne 14. července 2012 uspořádala TJ Sokol Sobotín
tradiční červencový turnaj ve volejbale. Šest zúčastněných družstev bojovalo i přes nepříznivé počasí až
do večerních hodin. Sportovní výkony byly vyrovnané
a většina vzájemných utkání končila jen malým rozdílem míčů v jednotlivých setech. Počasí sice bylo zejména odpoledne deštivé, ale nálada výborná a povedlo
se i následné společné posezení u kytary.
Výsledky turnaje:
1. SART
2. Sokol Sobotín
3. SAVVIK (Vikýřovice)
4. Chataři z Vernířovic („strejci“)
5. Železnice Desná
6. Loučná nad Desnou
Děkujeme všem, kteří se přišli na volejbal podívat, povzbudit nás a nevadila jim nepřízeň počasí, a také firmě SART za příspěvek na ceny. Poděkování patří také
manželům Šrámkovým za zajištění provozu bufetu.
VV TJ Sokol Sobotín

Fotbalový oddíl Petrov – Sobotín má
nového předsedu a zahájil soutěž
v okresním přeboru 2012-2013
V posledním čísle Obecních novin jsme vás informovali
o sestupu fotbalistů Petrova – Sobotína do okresního přeboru. Věříme, že v nastávajícím ročníku se podaří tuto soutěž
vyhrát a postoupit zpět do krajské I.B. třídy. Druhou změnou
je zvolení nového předsedy. Stal se jim Martin Minarik ze
Sobotína.
Složení výboru fotbalového klubu Petrov – Sobotín
Martin Minarik
Sobotín
předseda
Miroslav Kolínek Sobotín
místopředseda
Michal Vlček
Sobotín
jednatel
Anton Tomík
Petrov n/D. pokladník
Jan Mošel
Sobotín
trenér
Okresní přebor - muži
Vedoucí družstva: Miroslav Kolínek
Trenér mužů: Jan Mošel
III. třída – skupiny „A“ – družstvo „B“
Vedoucí družstva: Michal Michut
Trenér: Martin Minarik
Starší přípravka –skupina A
Vedoucí družstva: Zdeněk Kobza
Trenér družstva: Zdeněk Kobza
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