obecní Číslo 4 – srpen – 2018

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem žákům a studentům přejeme do nového školního roku 2018/2019 hodně zdaru
a úspěchů ve studiu

Zastupitelé obce Sobotín

Školní rok 2018/2019 ZŠ a MŠ Údolí Desné
bude zahájen

v pondělí 3. 9. 2018 v Sobotíně v 8.00 hodin,
v Petrově (2. stupeň) v 9.00 hodin,
v Rapotíně (1. stupeň) v 10.00 hodin.
Čas odjezdu školního autobusu
bude zveřejněn koncem prázdnin
na www.skolydesna.cz

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
končí volební období 2014 – 2018 a s ohledem na §103
zákona o obcích přináším shrnutí tohoto volebního období.
Za volební období 2014 – 2018 se v obci Sobotín připravilo několik projektových dokumentací, na které
se vyřídila potřebná stavební povolení, a následně se
spousta projektů realizovala:
2015
• 5. etapa opravy hřbitovní zdi (DOTACE)
• Dovybavení odpadového hospodářství – kompostéry a bio nádoby (DOTACE)
• Vybudování Sobotínského okruhu
• Zateplení č.p. 54 (DOTACE)
• Vybudování „Veřejného osvětlení za kostelem“
v úseku cca 850 m, 26 ks světel + PD
2016
• Nový Lesní hospodářský plán na 2016–2025 (DOTACE)
• Vybudování přestavby budovy čp. 54 na nový
obecní úřad (původně 2. stupeň ZŠ Sobotín) + projektová dokumentace (dále jen PD)
• Vybudování nového veřejného osvětlení v úseku
škola – zámek + PD
• Pořízení nového vozidla Renault Traffic

•
•
•

Umístění informačních cedulí v části Sobotín, Rudoltice a Klepáčov
Oprava a odhalení památníku na Klepáčově
Hospodaření v obecních lesích (DOTACE)

2017
• Vybudování nového sociálního zařízení v rekreačním zařízení v Rudolticích
• Projekt, stavební povolení a vybudování parkoviště a oplocení u domu s pečovatelskou službou
• Oprava kapličky v Rudolticích (DOTACE)
• Oprava hřbitovních brán
• Připravena projektová dokumentace na opravu
místní komunikace v Rudolticích
• Hospodaření v lese (DOTACE)
• Pořízení nového vozidla Škoda Fabia
• Vybudování splaškové kanalizace (DOTACE přes
VHZ, a,s.)
• Umístění plakátnic v části Sobotína a Rudoltic
• Nákup radiostanic s příslušenstvím pro zásahovou
jednotku hasičů (DOTACE)
• Vybavení knihovny PC technikou (DOTACE)
2018
• Projekt, stavební povolení a vybudování Technického zázemí na čp. 182 (bývalá ubytovna Marta)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt, stavební povolení a realizace rekonstrukce
1. etapy Mauzolea rodiny Kleinů (DOTACE)
Projekt, stavební povolení a vybudování Parkoviště u obecního úřadu (DOTACE)
Připraven projekt a stavební povolení na chodník
od školy po zámek
Příprava projektové dokumentace na chodník podél silnice I/11 – úsek od mostu u Diakonie po provozovnu Potes
Příprava projektové dokumentace na kanalizační
přípojky
Připravena projektová dokumentace na rozšíření zázemí pro ZŠ Sobotín (kabinet, servrovna, kancelář)
Připravena projektová dokumentace (lávky
u „Smolků“)
Rozšíření míst v části Sobotína a v části Rudoltice
na třídění odpadů (DOTACE)
Pořízení nového traktoru Deutz Fahr + mulčovacího ramene (údržba zeleně)
Projekt na retardéry + instalace
Nákup zásahových přileb s příslušenstvím pro zásahovou jednotku hasičů (DOTACE)

•

na vlastní žádost odstupuje z pozice zastupitelky paní Jarmila Palová – nastupuje paní Ludmila Mašlejová – složen slib
Zastupitelé k 31. 8. 2018
Iveta Fojtíková
Miroslav Krč
Jana Krobotová
Tereza Machusová
Ludmila Mašlejová
Renata Nosálová
Stanislav Pavelka
Andrea Pavelková
Bc. Kamil Talpa
Zdeněk Tesař
Miroslava Vlčková
Celkem za volební období proběhlo 36 veřejných zasedání (počítáno s již plánovanou zářijovou schůzí).

FINANČNÍ VÝBOR

2014 – 2018 – zájezdy pro děti a seniory, dětské dny,
Mikulášské besídky, rozsvícení vánočního stromu, dny
otevřených dveří hrobky, posezení s hudbou, výšlapy
Sobotínského okruhu, besedy, přednášky, školení, výstavy fotografií.

Složení finančního výboru na začátku volebního období:
• předseda Tereza Machusová
• členové FV – Jiří Bittner, DiS., David Kozák, Jaroslav Měrka, Jarmila Palová, Andrea Pavelková,
Miroslava Vlčková.
Složení finančního výboru k 31.8.2018
• předseda Tereza Machusová
• Mgr. Martina Chlandová, Ing. Dana Ponížilová.

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014–2018

KONTROLNÍ VÝBOR

Kulturně-společenský život v obci

Složení kontrolního výboru na začátku volebního období:
• předseda Mgr. Stanislav Bodlák
• členové KV – Robert Dulík, Jana Krobotová, Zdeněk Měrka, Mgr. Miroslav Pospíšil, Josef Procházka, Bc. Pavel Vlček.
Složení kontrolního výboru k 31.8.2018
• předseda Jana Krobotová
• členové KV – Robert Dulík, Ing. Antonín Ponížil,
Zdeněk Tesař, Bc. Pavel Vlček.

Ustavující zastupitelstvo – 4. 11. 2014
slib složilo 11 zastupitelů:
Mgr. Stanislav Bodlák
Iveta Fojtíková
Dušan Juřík
Jana Krobotová
Tereza Machusová
Zdeněk Měrka
Renata Nosálová
Jarmila Palová
Andrea Pavelková
Bc. Kamil Talpa
Miroslava Vlčková

Kanalizace

Změny ve složení zastupitelstva v průběhu volebního
období
• na vlastní žádost odstupuje z pozice zastupitele
Dušan Juřík – vznikl mandát panu Stanislavu Pavelkovi – složení slibu
• na vlastní žádost odstupuje z pozice zastupitele
Mgr. Stanislav Bodlák – vznikl mandát panu Zdeňkovi Tesařovi – složení slibu
• úmrtí zastupitele pana Zdeňka Měrky – nastupuje pan Miroslav Krč – slib není složen

Stavba kanalizace se blíží pomalu k závěru. Současně
s opravami cest probíhají práce na dokončení hlavního
řadu. Nyní práce probíhají na 7mi místech současně.
Probíhají kamerové zkoušky a 2. etapa trasy se připravuje ke kolaudaci. Poté postupně dojde k připojování
objektů v úseku od křižovatky za kostelem. Zde se nachází 55 ks kanalizačních přípojek. Vlastníkům domů
byl poslán ze společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost dopis s informacemi v této
věci, tak jako tomu bylo u první etapy. V případě nejasností se mohou občané s dotazy a připomínkami obrátit i na obecní úřad. Posledními pracemi bude konečná
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úprava povrchů cest a jejich okolí. Závěrečná zpráva
týkající se kanalizace bude uvedena v říjnovém čísle
obecních novin. V měsíci červenci a srpnu 2018 probíhaly práce na konečných opravách povrchů cest, které
byly dotčeny stavbou kanalizace zejména v loňském
roce. Došlo k celoplošné opravě povrchů cest obecní
komunikace a krajské. Cesty byly poškozeny ve větší
míře, než bylo stanoveno v projektu. Stalo se tak kvůli
nestabilnímu podloží, kvalitě složení zeminy, přeložce plynu nebo vybudování nové dešťové kanalizace.
U kostela naproti hřbitovu došlo k rozšíření komunikace, jelikož zde prozatím nemáme parkoviště. Auta
návštěvníků hřbitova tak mohou stát ne v blátě, ale na
zpevněné ploše. Obec bude dofinancovávat z rozpočtu
na opravu povrchů komunikací rozdíl, který nyní činí
podle propočtů více jak 500.000,- Kč.
V průběhu celé stavby od začátku dubna 2017 byla
pořízena spousta fotografií. V případě, že budou mít
občané, zájem tyto snímky shlédnout, aby viděli, jak
to vypadalo i v jiných částech obce, proběhne dne
12. září 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu prezentace těchto fotografií kanalizace
s možností dotazů ke stavbě kanalizace.
Současně s kanalizací bylo několika vlastníky
domů v úseku od
kostela směrem
nahoru požádáno
o pomoc ve věci
vyřízení povolení na vodovodní
přípojky.
Tito
občané reagovali
na výzvu v obecních novinách
a z nových skutečností s ohle- Budování kanalizace
dem na vodu ve studních. Výzva byla vypsána proto,
aby po položení nového povrchu cesty se v této cestě
již nekopalo a nový povrch nebyl obratem poničen.
Vodovodní přípojky, které budou zasahovat do komunikace, musí být realizovány před konečnými povrchy.
Konečné opravy komunikací kostela směrem nahoru
směr Rudoltice budou zahájeny v měsíci září – říjen
2018 s ohledem na stanovené termíny v dotaci.

Parkoviště u obecního úřadu
Od začátku července 2018 probíhá realizace stavby parkoviště u obecního úřadu. Práce budou do konce srpna
hotové v části určené pro parkování vozidel. Na přístupovém chodníku k budově budou práce stále probíhat.
V poslední části se bude stavět propojovací chodník

mezi parkovištěm
a
cestou
u dětského
hřiště. Tímto se nemalou měrou
přispěje
k bezpečnosti u školy, zejména
v
ranních
hodinách,
kdy zde jezdí autobusy a rodiče
přiváží děti
do
školy.
Dalším bezpečnostním Stavba parkoviště u obecního úřadu
prvkem pro zajištění bezpečnosti bude instalace retardérů v úseku od okálů po školu. Zde dojde k montáži
dvou kusů odnímatelných retardérů, které budou demontovány před zimní sezonou s ohledem na zimní
údržbu. Další retardér je plánován umístit na silnici
v úseku od bývalé traktorky po zbrojnici.

1. etapa opravy Mauzolea Kleinů
v Sobotíně

1. etapa opravy Mauzolea rodiny Kleinů

Od května 2018 probíhá 1. etapa oprav Mauzolea rodiny Kleinů. Práce probíhají v souladu s rozpočtem i harmonogramem. Ukončení by mělo být do konce září
2018. O tom jak významnou památkou hrobka je, dokazuje to, že v jen v posledních dvou měsících se o Sobotíně psalo s velkým zájmem v několika týdenících
(Mladá fronta, Týden na severu, Šumperský a Jesenický deník, časopis Kokteil 7/2018). Rovněž proběhl na
ČT 1 i pořad speciál Toulavé kamery, který se věnoval
mimo jiné rodině Kleinů i této stavbě. Ne každá obec
má takovou památku, která by vzbudila zájem o ni jak
u památkářů, novinářů a obdivovatelů historie.
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„Lávka u Smolků“

Další novinky

Přes Klepáčovský potok je nyní umístěna vedle domu
čp. (bývalé Smolkovo) lávka, která je v havarijním stavu. Lávka stojí mezi komunikací, která vede středem
obce od kostela po bílý dům a tvoří tak spojnici s komunikací, která vede od kostela do Rudoltic. Je využívána jak místními občany tak i těmi, kdo prochází nebo
projíždí obcí na kole. Nyní má obec zpracovanou projektovou dokumentaci a vyřizují se potřebné podklady pro podání na stavební úřad. Po vydání stavebního
povolení by se mohlo realizovat. Vše bude závislé od
počasí. V případě, že by s ohledem na počasí nebylo
realizovatelné letos, mělo by se zrealizovat v příštím
roce (květen – červen 2019).

V části obce, kde byly udělány nové povrchy, došlo
k umístění laviček a několika odpadkových košů, které
snad najdou své využití pro možnost udržování čistoty
v obci. Koše byly umístěny i v jiných částech obce.
Po konečné úpravě povrchů budou koše instalovány
i v Rudolticích. Opravou prošel i Sobotínský okruh,
který navštíví v průběhu roku spousta turistů. Pro ty,
kteří se neměli možnost s ním seznámit, najdete informace na webu obce (www.sobotin.cz), kde jsou jednotlivá zastavení popsána textově a zobrazena graficky.
Prvky naučné stezky u školy dostaly také nový nátěr.
V místní části Klepáčov byla dodána informační tabule, ve které budou umístěny důležité informace.

informace obecního úřadu
Výlet pro děti do ZOO Ostrava

Kdy: sobota 22. září 2018
Kdo: maminky s dětmi (místo maminek jako
doprovod – tatínek, babička – 1 dospělá osoba)
Kam: ZOO Ostrava
Přihlášky: přijímá paní Andrea Mošelová
(tel: 583 284 615 nebo 776 759 903) do naplnění
kapacity autobusu.
Jízdné: bude hrazeno z prostředků obce
Vstupné: hradí si účastníci zájezdu
Odjezdy:
8:00 – škola Sobotín
8:05 – zastávka u „okálů“
8:10 – hasičská zbrojnice Sobotín
8:12 – kostel Sobotín
8:17 – Rudoltice rychta
Dále zastávky podle nahlášených požadavků. Příjezd
do Sobotína kolem 19. hod, rozvoz podle zájmu.
Srdečně Vás zve starostka obce

Výstava „Rekonstrukce Mauzolea
rodiny Kleinů – I. etapa“

Starostka obce Sobotín Vás srdečně zve na výstavu
věnovanou rekonstrukci hrobky Kleinů, která proběhne od 1. října do 31. října 2018. Rekonstrukce
probíhala od května do září. Na fotografiích je zachycen průběh prací z I. etapy.
Výstava bude zahájena přednáškou Ing. arch.
Jitky Štáblové Co nám tu Kleinové nechali.

Poslední zasedání Zastupitelstva obce v tomto volebním období se uskuteční v pondělí 24. září 2018 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Sobotín (Sobotín 54).
Program jednání bude zveřejněn na vývěskách
a webu obce.

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstev obcí
Starostka obce Sobotín podle § 29 zákona č. 491/2001
Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční dne:
• v pátek 05. 10. 2018 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
• v sobotu 06. 10. 2018 od 08:00 hod. do 14:00 hod.
2. Místem konání voleb
• v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v zasedací místnosti
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•
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Obecního úřadu Sobotín, Sobotín 54, 788 16, Petrov nad Desnou
v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově č.p. 11 v Rudolticích
(bývalá mateřská školka), 788 16 Petrov nad Desnou
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev
obcí. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ve volbách do zastupitelstev obcí nelze hlasovat na
voličský průkaz.
Do stálého seznamu je volič zapsán na základě rozhodného trvalého pobytu v dané obci.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním
úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu a může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Oznámení o době a místě konání
voleb do Senátu Parlamentu
České republiky
Starostka obce Sobotín podle § 15 odst. 1 zákona
č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční ve dnech:
• v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 6. 10. 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
případné druhé kolo pak ve dnech:
• v pátek 12. 10. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu 13. 10. 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb
• v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v zasedací místnosti
Obecního úřadu Sobotín, Sobotín 54, 788 16, Petrov nad Desnou
• v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování v budově č.p. 11 v Rudolticích (bývalá mateřská školka), 788 16 Petrov nad
Desnou
3. 		Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).
4. 		Každému voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev

obcí. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb
do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech
05. 10. a 06. 10. 2018 nebo u případně druhého
kola konaném ve dnech 12. 10. a 13. 10. 2018 ve
volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu,
může hlasovat podle ustanovení § 6a, odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů na voličský průkaz.
		 Volič může požádat o vydání voličského průkazu
ode dne vyhlášení voleb, a to osobně (nejpozději
do 03. 10. 2018) nebo písemným podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (nejpozději do 28. 09. 2018) tomu, kdo stálý nebo zvláštní
seznam vede; toto podání musí být:
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
		 O osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
		 Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze
vydat duplikát.
8. 		 Do stálého seznamu je volič zapsán na základě rozhodného trvalého pobytu v dané obci.
9. 		 Každý volič si může v úředních hodinách na obecním
úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu a může
požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 20. září 2018 se bude konat slavnostní zápis
a přivítání nově narozených dětí do života. Vítání
občánků proběhne v zasedací místnosti budovy
Obecního úřadu Sobotín v 16:00 hodin. Pozvánky budou rodičům rozeslány.

UPOZORNĚNÍ
– VOLNĚ POBÍHAJÍCÍ PSI
Dolujeme si upozornit na rozmáhající se problém,
který mnohé občany v Sobotíně a jeho přilehlých částí obtěžuje, mnohdy také ohrožuje na zdraví a bezpečnosti dětí i ostatních obyvatel naší obce
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a znečišťují veřejné prostranství i soukromé majetky.
Je potřeba si uvědomit, že jste za svého psa nejenom povinni zaplatit místní poplatek ze psů, ale vaší
povinností je zamezit volný pohyb psa a zamezit
únik vašeho psa z vašeho dvora, případně zahrádky.
Není jistě nic příjemného, než dorážející a štěkající pes
nejen na děti, ale i ostatní obyvatele nebo jen kolemjdoucí turisty. Ve sdělovacích prostředcích čteme, slyšíme a také vidíme mnoho úrazů způsobených psy. Jistě
jste zaznamenali i to nejhorší, co se může stát. Nic takového nechceme přivolávat, ale vážení občané, buďte
ohleduplní, předvídající a dodržujte si své povinnosti.

Výtah z usnesení z 35. veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Sobotín
konaného dne 26. června 2018
Přijato:
• peněžitý vklad ve výši 6.654.000 Kč (slovy: šest milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých) do
základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01
Šumperk, IČO: 47674954 (dále také jen „společnost
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.“), za účelem
navýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. s možností započtení pohledávky obce Sobotín, kterou má obec Sobotín
za společností Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a.s. na základě SMLOUVY O PODMÍNKÁCH REALIZACE PROJEKTU „SOBOTÍN – ROZŠÍŘENÍ
GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE“ uzavřené mezi obcí Sobotín a společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dne 17. února 2017 proti
pohledávce společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s. za obcí Sobotín ve výši 6.654.000 Kč
(slovy: šest milionů šest set padesát čtyři tisíc korun
českých) na splacení emisního kursu kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1.000 Kč každá v počtu 6.654 (slovy: šest tisíc šest set
padesát čtyři) kusů, které společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. vydá v případě výše uvedeného peněžitého vkladu obce Sobotín.
• pověření Ivety Fojtíkové, starostky k veškerým právním jednáním a úkonům s tímto souvisejícím, zejména k úpisu akcií, uzavření smlouvy o vkladu, k učinění prohlášení o vkladu, uzavření smlouvy o započtení
výše uvedených pohledávek, a dále k převzetí nově
vydaných kmenových akcií společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá v počtu
6.654 (slovy: šest tisíc šest set padesát čtyři) kusů
a/nebo hromadné listiny, která nahrazuje více akcií
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě, a podpisu
příslušného předávacího protokolu ohledně těchto
akcií a/nebo takové hromadné listiny.“

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Injekční stříkačka do svozu odpadu nepatří
Ve dvou případech
svozu plastů bylo
při následném třídění zjištěno pracovníky společnosti Suez,
že byla do odpadu
vhozeno
i
použité inzulínové pero. Inzulínové pero ve svozu plastu
Pokud se pracovník poraní o ostrý zdravotnický
materiál, musí na vyšetření k lékaři. Kromě absolvování následných několikaměsíčních preventivních vyšetření a léčby na
případné infekční nemoci
to představuje i psychické
vypětí
pro
poraněného.
Nakládání se zdravotnickými ostrými předměty, které
vznikají v domácnostech, je
v kompetenci a na náklady
zdravotnického zařízení, jehož lékař léčiva pacientovi
předepsal. Příslušné zdravotnické zařízení má pacientovi dodat patřičné nádoby na
zdravotnický odpad a ošetřující lékař má pacienta poučit,
jak s odpadem nakládat. Vyplývá to ze stanoviska
Státního zdravotního ústavu.
Nádoby na ostrý odpad musí být pevné, nepropustné i nepropíchnutelné. Naplněné a uzavřené nádoby s ostrými předměty se odevzdají na stanovené
shromažďovací místo, například na poliklinice
nebo v nemocnici.
Svoz bioodpadu (velké modré kontejnery)
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Září

Říjen

cesta u Vlhů

3. a 17.

1. a 15. a 29.

před hotelem Dolte

4. a 18.

2. a 16. a 30.

u panelového domu
č. p. 220

5. a 19.

3. a 17. a 31.

u hřiště TJ Sokol

6. a 20.

4. a 18.

u okálu - tel. budka
+ u p. Karoly

7. a 21.

5. a 19.

u hasičské zbrojnice
+ u p. Šmotka

10. a 24.

8. a 22.

u Bejka

11. a 25.

9. a 23.

pod Bílým domem

12. a 26.

10. a 24.

Rudoltice č. p. 133

13. a 27.

11. a 25.

u Hlošků

14. a 27.

12. a 26.

Svoz velkoobjemového odpadu ve II. pololetí 2018
5.10. – 7.10.

pod lyžařským vlekem Klepáčov

8.10. – 10.10.

u nemovitosti paní Vaňatkové, Rudoltice č. p. 102

Historické zajímavosti o Rudolticích

12.10. – 14.10. u bytovky č. p. 133 v Rudolticích
15.10. – 17.10. na křižovatce pod ,,Bílým domem“
18.10. – 21.10. u požární zbrojnice
22.10. – 24.10. parkoviště u kostela
26.10. – 28.10. u základní školy Sobotín
29.10. – 31.10.

u nemovitosti č. p. 279 cesta
u Vlhů

1.11. – 4.11.

křižovatka u okálů

Svoz nebezpečného odpadu proběhne dne 8. září 2018
Rudoltice
8:00 – 8:15 u nemovitosti č. p. 102 (paní Vaňatkové)
8:20 – 8:35 u nemovitosti č. p. 133 (u bytovky)
Sobotín
8:40 – 8:55 na křižovatce pod „Bílým domem“
9:00 – 9:15 parkoviště u kostela
9:20 – 9:35 u požární zbrojnice
9:40 – 9:55 křižovatka u okálů
10:00 – 10:15 u základní školy

Zasílání informačních sms
Stále platí možnost registrace pro občany ohledně
této služby. Systém zasílání informačních sms je
pro občany zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné na Obecním úřadě v Sobotíně osobně, telefonicky nebo mailem uvedením jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla.

Plán kulturních akcí na rok 2018
DATUM
12. září
22. září
28. září

NÁZEV UDÁLOSTI
Prezentace fotografií ke kanalizaci
Výlet pro děti do ZOO Ostrava
Jezdecké závody TJ Omega

1. října

Přednáška Co nám tu Kleinové nechali
Výstava „Rekonstrukce Mauzolea ro1. – 31. října
diny Kleinů – I. etapa“
Rozsvícení stromečku a mikulášská
prosinec
nadílka
prosinec Tradiční ohňostroj na Čápáku
Plán kulturních akcí bude otištěn i v příštím čísle
Obecních novin. V případě, že víte o kulturně – společensko - sportovní akci, která se v obci v příštích měsících uskuteční, zašlete prosím informace na e-mail podatelna@sobotin.cz, či ji nahlaste přímo na Obecním
úřadě Sobotín, aby mohl být plán neustále aktuální.

Horní část Rudoltic (tzv. Neu Rudelsdorf – 1786) tvoří několik chalup kolem Klepáčovského potoka – Pohostinství v Rudolticích – Myslivna v Rudolticích.

Rudoltické perličky o erbovním rychtáři Sibertovi
Před mnoha lety mě zanesla učitelská práce do Rudoltic u Sobotína. Tehdy byl nejvýše postavenou osobností v údolí řeky Merty velkostatkář Jan Antonín Siebert, který vlastnil statek o výměře 233 ha, 2 hostince
a 21 domů. Byl také dědičným vedoucím pošty a dopravoval svými koňmi poštu ze Sobotína do Rýmařova. Rudoltice byly tak jednou z posledních obcí, kde
zaznívala poštovní trubka.
Dominantou byl zájezdní hostinec „U rychty“ a budovy velkostatku, které se nacházely za hostincem. Součástí komplexu budov byla i rychta. V tomto prostoru
se sušil len. Pro máčení lnu se u sušárny používal malý
rybníček.
Zájezdní hostinec „U rychty“ byl významným místem
kulturního dění celé obce. V přízemí budovy byla pošta (dnešní obchod) a vlevo hostinec. Za výčepem se
nacházel „salon“, kde se konala řada kulturních a společenských akcí. V prvním poschodí byl velký sál, kde
se ještě v sedmdesátých letech minulého století konala
řada akcí. V tomto poschodí se nacházely i 3 hostinské
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(cizinecké) pokoje. Ubytování v zájezdním hostinci
„U rychty“ bylo vyhledáváno především turisty a lyžaři. Posledním předválečným majitelem byl pan Itze.
Budova postupně chátrala a nebyla udržována.
Siebert byl vysoký muž, stářím již shrbený, oblečen do
starého ošumělého kabátu, černých kalhot, polovysokých bot, vypouklého – vysokého klobouku a na krku
s typickým černým šátkem. Kapsy na kalhotách sahaly
až po kolena, ve kterých nosil značný obnos peněz.
Siebert byl svobodný a po dlouhá léta mu sloužila služebná Marie. Na dvoře byli k vidění pouze bílí holubi, bílé slepice a žlutohnědý skot. Silní vysocí hnědáci
byli pýchou tohoto rychtáře. Siebert obyvatelům pouze
„onikal“. Nenechal nikoho při setkání projít po pravé
straně. Po některých mostech nechodil a raději přebrodil řeku. Jednou ročně se nechal zavést do kostela
v Sobotíně. Byl nekuřák a abstinent. Pro vzácné hosty
měl vždy připravené nejlepší víno a doutníky. Místem
pro spaní byla pryčna s koňskými pokrývkami, která
se nacházela v 1. patře obytného domu. Malá místnost
byla vždy dobře uzavřena a pevnost pravidelně kontrolována.
Rychtář Siebert byl také stavitelem. Postavil v dolní
části hostinské domy a v horní školu. Obvodní zdi
hostince „U Rychty“ jsou 1,20 m silné, kde ve druhém poschodí je sál s klenutým stropem. Na nátlak
okresního hejtmana Bölseho postavil starosta Siebert
školu a daroval ji obci. Všechny obytné a vyučovací místnosti jsou klenuté, střecha pokryta měděným
plechem. Při převzetí školy ústřední komisí vytýkal
okresní lékař rychtáři obce dřevěné záchodové svody. Starosta obce škodolibě poznamenal, aby doktor
Schwarz napřed školu sám postavil, obci daroval
a potom kritizoval.

Pohostinství v Rudolticích a pošta

Jednou si udělal procházku z Nového Malína – přes
Hraběšice – do Rudoltic kníže Evžen. V hostinci „U Rychty“ si sedl vzácný host na prostou lavici
k otci Aplovi a požádal přítomného hostinského, aby
došel k rychtáři a objednal u něho bryčku k odvozu na
sobotínské nádraží. Siebert hostinskému řekl, že ten
pán není asi velkým pánem, a ať si přijde o bryčku
požádat sám. Povoz mu nepůjčil. Po zamítnutí odešel

Apel k sedlákovi Hamplovi, ten zapřáhl koně do obyčejného povozu a přijel k hostinci. Kníže poděkoval
za laskavou obsluhu, nasedl a odjel na nádraží. Zde
odměnil sedláka značným množstvím peněz. Za pár
dnů se rychtář dověděl, komu vlastně odvoz odmítl.
Na konci 19. století se stala severní Morava, Slezsko
a severovýchodní Čechy místem, kde řádil nebezpečný zloděj Šimák. Jednoho dne přišel do hostince na
„Rychtě“ v Rudolticích. Zde se posadil mezi sedláky,
poručil si sklenici piva. Působil dojmem lepšího dělníka. Uprostřed noci odešel z hostince na velkostatek
vzbudit rychtáře. Ten však otevřel v prvním poschodí
pouze okno a zeptal se na přání. Byl velmi opatrný,
protože přijal velmi důležitou zásilku, a proto odkázal
cizince na příští den. Byl si vědom, že do velkostatku
bylo nemožné vniknout. Všechna okna byla zamřížovaná a dveře bezpečně uzamčeny. Obavy rychtáře byly
oprávněné. Šimák vylezl po bleskosvodu na střechu,
světlíkem vnikl na půdu a hledal cestu do prvního poschodí. Těžké a bytelné dveře mu to však nedovolily. Šimák si vzal sváteční oblek kočího a opustil dvůr.
Marně sháněl v neděli kočí svůj oblek. Nikdo ještě netušil, že bohatého rychtáře navštívil obávaný zločinec.
Určitou dobu se Šimák schovával v polorozpadlém ovčinci, kde si z roští, mechu a drnů pořídil útulek. Po
nějaké době byl zločinec na základě popisu hospodské z Červené Vody poznán a zatčen. Policie našla na
obleku Šimáka firmu krejčího ze Sobotína, která ušila
kočímu oblek. Brzy se dozvěděl bohatý velkostatkář,
jak blízko byl smrti a chudinu v Rudolticích obdaroval
velkou peněžní částkou.
Všichni zemědělští pracovníci bydleli v domech rychtáře. Mzda na dvorci byla nízká, bydlení a dřevo na
otop bylo zadarmo. Dřevo bylo dodáváno z bohatých
lesů Sieberta. Les byl pýchou velkostatkáře. Měl staleté porosty, kde byly 10 až 15 kubíkové stromy, které
na sousedních panstvích nebyly. Nevěřil tomu ani lesní
rada z Loučné Venzlovský. Rychtář Siebert jej pozval,
nasedli společně do bryčky a zavezl lesního radu do
části, kde tyto stromy stály. Sám uznal, že péče o stromy je značná a ocenil, že základ lesa leží v teplém údolí a uzavřené z velké části od ostatních panství. Zde
nacházela zvěř velmi dobré podmínky pro život v lese.
Siebert nebyl myslivcem. Nedovolil, aby v revíru byla
střelena silná a zdravá srna. Lov prováděl místní kovářský mistr, obchodník a učitel. Povolený odstřel činil
až 10 srnců. Zvěř byla lovena většinou z posedu nebo
šouláním. Velký problém byl s pytláky. Majitelé honiteb je většinou znali a pytláci si dávali velký pozor,
aby se nesetkali s myslivci barona Kleina a hraběte Haracha. Často se stalo, že pytláci byli chyceni a posláni
před soud. Trest byl většinou nízký, protože odběrateli
zvěře byli většinou vysoce postavené osoby.
Siebert zemřel náhle v roce 1905. Bylo to v době,
kdy byl 57 let erbovním rychtářem, velkostatkářem
a starostou. Místní kovář musel násilím otevřít dveře,
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aby se dostal do jeho pokoje. Po sobě zanechal, vedle
usedlostí, majetek neocenitelné hodnoty. Značná část
peněz byla uložena ve státních obligacích. Celá řada
příbuzných byla obdarována. Hlavním dědicem byl
notář, který prováděl pozůstalostní řízení. Hospodářská usedlost byla na prodej. Nenašel se však kupec ani
z místa a ani z okolí. Nakonec je koupil obchodník se
dřevem, který pocházel z „Říše“. Cena byla jen zlomkem původní ceny majetku. Nový majitel zahájil těžbu
dřeva v lese. Aby byl umožněn odvoz velkých stromů, musela být zhotovena cesta z lesa po státní silnici
z dřevěných kuláčů. Kmeny byly potom na zvláštním
voze dopravovány na nádraží v Sobotíně. Po vymýcení nejlepšího lesa nabídl obchodník se dřevem obci,

aby si velkostatek odkoupila. Obec však o odkoupení
neprojevila zájem.(Pamětníci pan František Jackwert
a František Nickmann si vzpomínají, že dřevo z těchto
lesů bylo použito i na vazbu Svatoštěpánského dómu
ve Vídni).
Jednoduchý a málo udržovaný hrob Sieberta nedává tušit dnešní generaci, že zde odpočívá věčným
spánkem jeden z nejmajetnějších mužů z údolí řeky
Merty.
(Ze vzpomínek nadučitele německé školy
v Rudolticích pana Höniga. Z německé vlastivědy Rudoltic u Sobotína přeložil pan Hynek Pavelka
v roce 2009).
Miroslav Mikuláštík

Pohledy do minulosti – bratři Kleinové
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SDH Sobotín

V kategorii mužů se jako loni na vítěze čekalo téměř
až do závěru soutěže, na start Bohuslavic. Časem
15,06 muži z Bohuslavic nejen zvítězili, ale také nastavili nový traťový rekord, když překonali čas Ráječka
z loňského roku (15,17). Na druhém místě skončilo
družstvo Nemrlova (15,30) a na stupně vítězů se probojoval ještě Hrabišín (15,74). Naše družstvo mužů nastoupilo na startovní čáru až po polední pauze. Bohužel
se nám nepodařilo štěstěnu naklonit ani na domácí dráze a opět náš útok ztroskotal už na nalívačce. Košíkáři
se nepodařilo našroubit koš na savici hned na první po-

kus, navíc byla i špatně nabraná voda. Časomíra se zastavila až v čase 17,47 (LP: 17,01), což nám stačilo na
deváté místo, za které jsme si připsali dalších dvanáct
bodů do celkového pořadí Holba Cupu. Za výpomoc
na PP děkujeme Honzovi Přecechtělovi z Třeštiny.
Současně s kategorií mužů probíhala i kategorie žen.
Zde slavilo největší úspěch družstvo Dolní Libiny, které dosáhlo času 18,62 a stejně jako muži z Bohuslavic
nastavilo nový rekord dráhy ve své kategorii. Za ně
se postupně zařadily ženy z Pavlova (20,99) a Lesnice
(21,06).
Závěr soutěžního dne patřil již tradičně veteránům,
kdy naše družstvo celou kategorii odstartovalo. Jejich
útok se podobal tomu našemu, zádrhel nastal už na nalívačce. Košíkář utekl savičáři se savicí a tomu nějakou dobu trvalo, než ji v kádi „zkrotil“. K tomu se přidal ještě téměř třívteřinový průstřik pravého proudaře.
Z toho důvodu si domácí doběhli pro šesté místo s časem 24,39 (LP: 21,59)
a připsali si dalších pět
bodů do celkového pořadí Holba Cupu. Za výpomoc na stroji opět děkují
Martinovi
Havlíčkovi
z Hrabišína. Pro první
místo si doběhlo družstvo
Sudkova (20,72), stříbro
patřilo Hrabové (22,11)
a bronzové medaile si
odvezli veteráni z Leštiny (22,95).
Po vyhlášení a rozdání
cen třem hlavním katego- Soutěž „o nejrychlejší nalívačku“
riím jsme uspořádali doplňkovou soutěž „o nejrychlejší nalívačku“, do které se přihlásilo 25 dvojic. Soutěž
probíhala ve dvou kolech a do výsledného pořadí se
počítal vždy ten rychlejší pokus. V mužské kategorii
zvítězil Ráječek (7,42) před Nemilí (7,85) a Hrabišínem (7,91). Z ženských dvojic byl nejrychlejší Mar-

Družstvo mužů Sobotín

Družstvo veteránů Sobotín

Požární sport

VC Holba cup Sobotín 5. srpna 2018, II. ročník memoriálu Z. Měrky
Neděle 5. srpna patřila v kalendáři Velkých cen Holba
Cupu 2018 Sobotínu. Už od brzkého rána probíhaly na
našem areálu u hasičské zbrojnice, kde se uskutečnil
druhý ročník memoriálu Zdeňka Měrky, četné přípravy, abychom pro všechna družstva i návštěvníky zajistili co nejlepší podmínky. Naši neobvyklou a pro proudaře nelehkou trať přijelo pokořit 19 družstev mužů,
9 družstev žen a 12 družstev veteránů. V letošním
roce jsme navíc uspořádali novou doplňkovou soutěž
„o nejrychlejší nalívačku“, která se setkala s velkým
nadšením ze strany zúčastněných družstev.

Nástup družstev
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šíkov (9,30) před Dolními Studénkami (9,82) a Dolní
Libinou (9,86).
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zajištění bezproblémového chodu celé soutěže. Velice vděčni jsme také sponzorům, díky kterým jsme mohli zajistit věcné ceny pro
nejlepší zúčastněná družstva.
VC Sobotín - 5. 8. 2018

Kategorie MUŽI
Umístění
Družstvo

Okres Čas

Body

1.

Bohuslavice

Su

15,06

25

2.

Nemrlov

Su

15,30

22

3.

Hrabišín

Su

15,74

20

4.

Ráječek

Su

16,01

17

5.

Pavlov

Su

16,21

16

6.

Nemile

Su

16,95

15

7.

Třeština

Su

17,29

14

8.

Dolní Studénky

Su

17,38

13

9.

Sobotín

Su

17,47

12

10.

Nový Malín

Su

17,48

11

11.

Nová Dědina

Ol

18,25

10

12.

Štíty

Su

18,32

9

13.

Mostkov

Su

19,29

8

14.

Dubicko

Su

25,84

7

15.

Maršíkov

Su

27,99

16.

Brno - Bohunice

Bm

28,50

17.

Kosov

Su

28,68

18.

Bludov II

Su

NP

19.

Bilý Potok

Je

NP

Kategorie ŽENY
Umístění
Družstvo
1.
Dolní Libina
2.
Pavlov
3.
Lesnice
4.
Nový Malín
5.
Chromeč
6.
Kosov
7.
Hrabišín
8.
Maršíkov
9.
Nová Dědina

Okres
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Ol

Čas
18,62
20,99
21,06
22,44
24,25
24,42
25,12
26,00
28,55

Body
15
12
10
7
6

Kategorie VETERÁNI
Umístění
Družstvo
1.
Sudkov
2.
Hrabová
3.
Leština
4.
Dolní Studénky
5.
Bratrušov
6.
Sobotín
7.
Bohuslavice
8.
Hrabišín
9.
Bludov
10.
Janovice
11.
Třeština
12.
Nový Malín

Okres
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Su
Br
Su
Su

Čas
20,72
22,11
22,95
23,41
23,45
24,39
25,49
26,70
26,76
30,68
65,69
NP

Body
15
12
10
7
6
5
4
3
2

5
4
3

1

Výjezdy JSDH Sobotín:
• 15. 7. 2018 12:33 - POŽÁR - POLNÍ POROST,
TRÁVA - neuhašené ohniště prohořívá hrabankou mezi Bílým a Černým kamenem
• 19. 7. 2018 13:59 - POŽÁR - POLNÍ POROST, TRÁVA - prohořívají kořeny, přímo na vrcholu Skály

6

Informace ČZS Sobotín
Členové Českého zahrádkářského
svazu Sobotín bojují s nadměrným
suchem
Naše činnost se nezastaví ani v letních měsících. Během prázdnin připravil výbor ČZS několik zajímavých
akcí.

Posezení na Rybářské baště v Rudolticích

Dne 12. července 2018 se sešlo 30 sobotínských zahrádkářů na tradičním setkání na Rybářské baště pana
Dušana Juříka v Rudolticích. Ochutnali jsme rybářské
specialisty. U dobrého piva se nám tak lépe snášelo
odpolední vedro. Společné setkání nám rychle uběhlo.
Všichni spěchali na své zahrádky, aby zavlažili květiny
a zeleninové výpěstky. Poděkovali jsme personálu za
vzornou obsluhu a těšíme se na další setkání.
Ve dnech 11. a 12. srpna 2018 navštívili někteří naši
členové výstavu mečíků v Rapotíně. Prezentaci živých
květin pořádají každoročně rapotínští zahrádkáři, kteří
letos naaranžovali mnoho živých květů.
Ve dnech 16. – 19. srpna 2018 se uskutečnila letní Flora Olomouc, kterou navštívili zahrádkáři u příležitosti
60. výročí květinových výstav v Olomouci. V pavilonu
A jsme obdivovali výzdobu s tematickým zaměřením.
„Rozkvetlá louka.“ Podzimní Flora Olomouci se
uskuteční ve dnech 4. – 7. října 2018.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín
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ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Den matek a Den otců

Vystoupení dětí

Lucie Vaňatková suverénně vítězí ve vytrvaleckém běhu

Ve středu 20. června 2018 si děti sobotínské školy
připravily krátké vystoupení k příležitosti oslav Dne
matek a Dne otců. Žáci 1. a 2. ročníku předvedli krátké
pásmo písniček, básniček a taneček. Třeťáci udělali
divákům radost dramatizací pohádky Sněhurka. Sedm
trpaslíků pobavilo všechny dokonalým tancem. Čtvrťačky nacvičily gymnastickou sestavu a poté společně celá třída zazpívala píseň Říkej mi táto. Na závěr
mohli rodiče zhlédnout pověst o vzniku ZŠ a MŠ Údolí
Desné, kterou si pro ně připravili žáci 5. ročníku. Doufáme, že se naše vystoupení všem líbilo.
Šárka Bendová

Lucie Jílková - 1. místo skok daleký

Super sprinter Marek Žigmond

Atletická olympiáda v Rapotíně
V posledních týdnech školního roku jsme v hodinách tělocviku a ve sportovním kroužku ladili formu
na tradiční atletickou olympiádu. Příprava se nám
vyplatila. Sobotínští žáci se dokázali prosadit téměř
ve všech disciplínách i kategoriích a na stupních vítězů jsme jich letos zaznamenali rekordní počet. Ve
skoku dalekém proměnily Lucie Jílková, Martina
Pospíchalová své výkony ve zlato, Karin Jurečková,
Matyáš Mareš, Vladimír Juřík a Adam Václavek ve
stříbro, třetí místo mezi nejmladšími obsadil Antonín
Frank. Nejrychleji uběhl krátkou trať sprinter Marek Žigmond, stříbro zacinkalo pro Romana Diblíka a bronz pro Terezu Jankowskou, Marka Vágnera
a Štěpána Hreňa. Naši borci také skvěle házeli. Nela
Konečná zvítězila a Amálie Sokolová, Kristýna Hutnyk a Jakub Kurek obsadili třetí místo A že máme
nejlepší zlaté vytrvalce, dokázali Lucinka Vaňatková,
Matyáš Zaoral, Jan Lubina a Simona Vaňatková. Kateřina Prečová doběhla stříbrná a Matyáš Ondráček
bronzový. Akce byla velmi dobře zorganizovaná,
všichni sportovci dostali odměnu.
Těm nejlepším blahopřejeme!!!

Martina Pospíchalová a Karin Jurečková nejlepší dálkařky
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Zlatá Simona Vaňatková

Sport
Volejbalový turnaj
V sobotu 14 . července 2018 uspořádal TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s., tradiční červencový
Volejbalový turnaj volejbalový na hřišti TJ Sokol. Počasí bylo tentokrát jako na houpačce a několikrát zapršelo, ale přesto se oblíbená sportovní akce vydařila a ti,
kdo nás přišli povzbudit, mohli vidět pěkný volejbal.

Nejen smutné střípky z Omegy
Letošní rok připravil pro členy TJ Omega Sobotín
opravdu smutné jaro a začátek léta. Jelikož celá činnost tohoto spolku úzce a nedílně souvisí s koňmi,
velice nás zaskočily osudy našich chovných klisen.
V jarních měsících jsme netrpělivě očekávali dva nové
koňské přírůstky. Bohužel matka příroda si s námi zahrála nelítostnou hru. Nejprve se narodil po složitém
porodu klisně Likoře hřebeček Licarus. Byl velmi veliký a krásný, ale nedokázal sám vstát ani se udržet na
nohou. Museli jsme oddojovat nejprve mlezivo a později mléko a krmit ho každé dvě hodiny z láhve. Po několika dnech uhynul. Z lékařské
zprávy jsme později zjistili, že trpěl
srdeční vadou.
Den po jeho smrti
se narodil klisně
Limetě další hřebeček Limonit. Limetka musela být
s komplikacemi po
porodu odvezena
na Kliniku chorob Limonit
koní do Brna. Po návratu domů se však její stav za-

43. ročník letního volejbalu – soutěžní družstva

Družstvo Sokola Sobotín

Výsledky turnaje
1. Sart
2. Loučná nad Desnou
3. Petrov nad Desnou – Desná
4. Sawik Vikýřovice
5. Strýci – Vernířovice
6. Sokol Sobotín
Výkony jednotlivých družstev byly vyrovnané, obsazení týmů bylo z části ovlivněno dobou dovolených. Využíváme této příležitosti, abychom poděkovali všem, kteří se aktivně podíleli na organizaci
turnaje, zejména Laďovi Havlíčkovi, manželům
Šrámkovým, paní Dagmar Vernerové a Petrovi Pláškovi.
Výkonný výbor
TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou

Limeta s Limonitem
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čal zhoršovat a během tří týdnů se zkomplikoval natolik, že už nedokázala žít. Všichni jsme byli nesmírně
zdrceni, ale museli jsme vyřešit existenční problém
čtyřtýdenního sirotka Limonitka. Nakonec nám ukázala cestu žijící legenda stáje Omega sedmadvacetiletá
klisna Della.
Hřebečka se ujala a začala jej vychovávat. Zajistili
jsme sušené kobylí mléko a mladý pán se k naší radosti naučil pít mléko z vědra. Della tak získala originální
přezdívku Babiteta a přes artrózu a dvě zahojené zlomeniny si s Limonitem ráda zadovádí na sobotínských
pastvinách. Přejeme oběma pevné zdraví a dlouhý
a šťastný život. Myslíme na všechny naše drahé lidské
i zvířecí bytosti, co už tu s námi nejsou…
Vítězka parkuru – handicapu Lucie Komárková se Sešlostí. Foto Jitka
Maixnerová

Máme rádi koníčky
V
pondělí
13.
srpna
2018 proběhlo v areálu TJ
Omega tradiční prázdninové setkání bývalých
i současných
členů spolku pod názvem Máme
rádi koníčky.
Všichni se
mohli zapojit
do připravených aktivit.
Nejprve si
Eliška Juříková pomáhá Veronice Machusové na
o v ě ř o v a l i Démantovi v opičí jízdě. Foto Jitka Maixnerová.
mladí jezdci
své dovednosti v opičí jízdě. Pro pokročilejší až pokročilé jezdce i koně byl připraven parkur handicap od
50 do 110 cm.

Následovala soutěž v hobbyhorsingu pro děti z jezdecké školky. Soutěžící byli po zásluze odměněni stužkami a různými dobrotami. Po bohatém občerstvení si
mohli přítomní zatančit na diskotéce DJ Chlandise. Po
setmění vyrazili nejodvážnější na stezku odvahy. Naštěstí se nikdo neztratil a všichni se už teď těší, až se
znovu sejdou o prázdninách 2019.

Soutěž Zlatý plamen
Firma POTES s.r.o. zastoupená
jednatelem panem Zdeňkem Tesařem se zúčastnila
soutěže
o Zlatý plamen
profesní komory požární
ochrany. Svým
výrobkem digitálního měřiče průtoku vody kalibrovaným Venturiho trubicemi se stala Výrobkem
roku 2017. Děkujeme za reprezen- Ocenění ze soutěže
taci obce.

Společenská kronika
Vzpomínka

Blahopřání

Dne 31. července jsme si
připomněli
nedožité 78. narozeniny
a 19. srpna si připomněli
5 let,
co nás navždy opustil
pan Jiří Linhart ze Sobotína.

Dne 18. září 2018
se dožívá významného
jubilea
paní Libuše Czastková.
Hodně zdravíčka, pohody
a radosti ze života
přejí ze srdce manžel,
dcera s manželem, vnuci
a vnučky s rodinami.

S láskou vzpomíná rodina.
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Jsme Vaš
tiskárna.

Vzpomínka
Osud nám nevrátí,
co nám vzal,
vrací jen vzpomínky
a s nimi žal.
Dne 3. srpna 2018 uplynulo
již 5 let od úmrtí
paní Jaroslavy Trojákové
ze Sobotína č.p. 21
Vzpomínají manžel a syn
Lukáš.

Ruku Ti již nepodáme,
abychom Ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 22. října 2018
by oslavil 75. narozeniny
náš tatínek, manžel, dědeček
a pradědeček
pan Antonín Juřena
ze Sobotína.
Vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Tak jak ti z očí zářila dobrota,
tak nám budeš chybět do
konce života.
Těžko se s tebou loučilo,
těžko se je bez tebe žít,
v srdci tě navždy budeme mít.
Ruku ti již nepodáme,
abychom ti mohli přát,
jen kytičku na hrob dáme
a budeme vzpomínat.
Dne 10. 9. 2018 by se dožil 76 let náš drahý
manžel, tatínek, švagr, dědeček
pan Petr Csölle ze Sobotína.
Stále z celého srdce vzpomínají manželka a děti
s rodinami. Vzpomeňte s námi, kdo ho měl rád.

Kvalitu naší práce si již ověřili napříkla
pojišťovna UNIQA, Ministerstvo země
Národní muzeum, Univerzita Palackéh
Město
Šumperkbudete
i Zábřeh.
Přesvědčte
Vážení
spoluobčané,  pokud
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

Nabízíme Vám mimo jiné:
• digitální tisk již od 0,50 Kč za kus
• ofsetový tisk vyšších nákladů
Reklama
• vizitky, letáky, vstupenky, plakáty
• brožury, katalogy, publikace, knihy
15. září od 14 do 18
• kalendáře a další...
čtyři hodiny bez mobilu, obrazovky a computeru
Je to možné ? Je to možné.
muzeum silnic vikýřovice

čtyři expozice muzea
ukrytí při nepohodě + možnost zpytování
 v čem jsme lepší než naši předci
 v čem jsme horší
beseda k obraně republiky, díla našich babiček a dědečků
informace pro čtyři krizové stavy
zdravotnická první pomoc
čtyři ukázky k ochraně před požárem v bytě
retro vojenská technika
hra civilní ochrany + čtyři druhy odměn

občerstvení uvnitř i za plotem
československá muzika, dětská šlapadla
ekologická doprava – pěšky, kolo, vlak

Jsme Vaše
tiskárna.

tiskárna Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1,
787 01 Šumperk
Nabízíme
mimo182
jiné: 321
mob.:Vám
603
• digitální tisk již od 0,50 Kč za kus
583
211nákladů
288
•tel.:
ofsetový
tisk vyšších
• vizitky, letáky, vstupenky, plakáty
info@reprotisk.cz
•e-mail:
brožury, katalogy,
publikace, knihy
• kalendáře a další...
web: www.reprotisk.cz

Kvalitu naší práce si již ověřili například
pojišťovna UNIQA, Ministerstvo zemědělství,
Národní muzeum, Univerzita Palackého v Olomouci,
Město Šumperk i Zábřeh. Přesvědčte se o ní také Vy.

Jsme Vaše
tiskárna.

Kvalitu naší práce si již ověřili například
pojišťovna UNIQA, Ministerstvo zemědělství,
tiskárna Reprotisk s.r.o.
Univerzita Palackého v Olomouci,
M.Národní
R. Štefánikamuzeum,
318/1,
787
01 Šumperk
Město
Šumperk i Zábřeh. Přesvědčte se o ní také Vy.
mob.: 603 182 321
tel.: 583 211 288
e-mail:
info@reprotisk.cz
Nabízíme
Vám mimo
web: www.reprotisk.cz

jiné:

– 15 – • digitální tisk již od 0,50 Kč za kus

• ofsetový tisk vyšších nákladů
• vizitky, letáky, vstupenky, plakáty
• brožury, katalogy, publikace, knihy

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu
třeba na sportovní aktivity

Cestovní
pojištění

Zdraví
Bonusy

Program
slev
a výhod

Lékař na
telefonu

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září
U z á v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 15. ř íjna 2018.
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