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Klidné a příjemné prožití
vánočních svátků,
zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost
v roce 2019 přejí
zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
rok 2018 se blíží ke konci a jak to bývá zvykem, většina z nás bude hodnotit jaký ten letošní rok byl.
Během roku 2018 se udála řada změn v obci. Některé
akce skončily, některé započaly, některé se posunuly
do předu a některé nedopadly tak, jak bychom si přáli.
K ukončeným akcím patří zejména stavba splaškové
kanalizace, o které jsem se zmiňovala snad v každém
čísle obecních novin, protože se stavba dotkla jednak
občanů, jejichž domy se napojily na kanalizaci a dále
všech, kteří procházeli a projížděli po rozkopaných
částech komunikací v obci. Dále to bylo parkoviště
u obecního úřadu, dostavba budovy technického zázemí Marta a 1. etapa opravy hrobky Kleinů.
Započala se příprava projektové dokumentace na
chodník od mostu u Diakonie směrem po odbočku
u firmy Potes, byla dokončena projektová dokumentace na chodník od školy, vypracován projekt včetně
stavebního povolení na vnitřní úpravy v podkroví budovy školy (vybudování kabinetu, servrovny a rozšíření sborovny). Stavební práce by měly být provedeny
v roce 2019.
K akci, která nedopadla kladně patří podání žádosti
o dotaci na opravu cesty v Rudoticích, 1. etapa. Žádost
nebyla podpořena. Obec Sobotín byla jako jedna z dalších několika stovek obcí zařazena do tzv. zásobníku.
Projekt i povolení je ale připraveno pro další podání.
V měsíci prosinci 2018 došlo k realizaci přístřešku na

kontejnery u DPS v Sobotíně, a to na 8 kontejnerů na
tříděný odpad. Přístřešky tohoto typu by se měly postupně v obci budovat i v příštích letech.
Věřím, že v příštím roce se v započatých projektech
bude pokračovat. Budou se připravovat další studie
a projekty, na základě kterých dojde k dalšímu rozšíření infrastruktury, opravám obecního majetku a dalším
pozitivním změnám pro naše občany.
Vážení občané, přeji Vám i Vašim rodinám a blízkým
klidné a příjemné prožití Vánoc, hodně zdraví, úspěchů, spokojenosti a tolerance v roce 2019.
Iveta Fojtíková, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji zaměstnancům Obecního úřadu
v Sobotíně, zastupitelům, předsedům a členům komisí a výborů, kronikáři, knihovnici, pečovatelce DPS, správkyni chatek
Rudoltice, odbornému lesnímu hospodáři,
redakční radě, kolektivu pedagogů a provozním zaměstnancům Základní školy
a mateřské školy údolí Desné, občanům,
kteří byli zaměstnaní v rámci veřejně prospěšných prací za jejich práci v roce 2018.

informace obecního úřadu
Tradiční předsilvestrovský
ohňostroj
Obec Sobotín ve spolupráci se sborem dobrovolných hasičů Sobotín pořádá v pátek
28. prosince 2018 „Na Čápáku“ tradiční
„předsilvestrovský ohňostroj“.
Sraz je v 20 hodin na kopci u táboráku a čaje.
Věříme, že se sejdeme v co největším počtu
a společně se rozloučíme s rokem 2018.
Čekání na Mikuláše a čerta

Vážení a milí spoluobčané,
ve čtvrtek 6. prosince 2018 jsme se sešli již po čtvrté, abychom společně zahájili adventní čas, rozsvítili,
vánoční strom a přivítali opožděného Mikuláše. Ten se
svou družinou podělil děti balíčky a veselými razítky,
ze kterých měly mnohé děti větší radost než z nadílky.
Zazpívali jsme si spolu s dětmi ze základní školy a s Mikulášovou brigádou, zahřáli se svařákem, nebo čajem
a na posilněnou si mnozí z nás dali i svačinu a cukroví.
I letos jsme se sešli v hojném počtu i když počasí příliš
nepřálo, bylo vlhko a sychravo.

Mikuláš, anděl a čert s doprovodem

Jako každý rok bych chtěla poděkovat za zázemí a za
pomoc všem, kdo se podílejí na této akci, kdy se lidé
jen tak sejdou a setkají se v ten předvánoční čas plný
spěchu a shonu a chvíli spolu pobudou.
Děkuji vám všem, kteří jste přišli a za milá slova, kterými tento večer hodnotíte a přeji vám všem krásné
a klidné Vánoce, štěstí, zdraví, ochotu a pokoru v novém roce.
Jana Krobotová

Otevírací doba obecního úřadu
Sobotín mezi vánočními svátky
PÁTEK
21.12.2018
PONDĚLÍ
24.12.2018
ÚTERÝ
25.12.2018
STŘEDA
26.12.2018
ČTVRTEK
27.12.2018
		
PÁTEK
28.12.2018
		
PONDĚLÍ
31.12.2018
ÚTERÝ
01.01.2019
STŘEDA
02.01.2019
		

ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
08.00 - 11.00
12.00 - 15.00
DLE TEL.
DOMLUVY
ZAVŘENO
ZAVŘENO
07.00 – 11.00
12.00 – 17.00

OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY
MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY

Setkání s Mikulášem a čertem

ČTVRTEK
PONDĚLÍ
ČTVRTEK
PONDĚLÍ
ČTVRTEK
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20.12.2018
24.12.2018
27.12.2018
31.12.2018
03.01.2019

15.00 – 18.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
15.00 – 18.00

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY PLATBA PLATEBNÍ KARTOU
Oznamujeme Vám, že jsme pro větší komfort všech
našich občanů nechali na Obecním úřadě Sobotín, kancelář podatelny, zřídit platební terminál. Od 1.1.2019
bude tedy na Obecním úřadě Sobotín možné hradit veškeré úhrady platební kartou (místní poplatky,
správní poplatky, nájmy za byty i pozemky…).

Změna jízdních řádů
Upozorňujeme občany, že od 9. prosince 2018 došlo
ke změně jízdních řádů.
930215 Šumperk – Sobotín – Rudoltice – Vernířovice
Spoje 15, 47, 211, 227, 229 a 241 – vyčkají nejvýše
5 minut na vlak
Spoje 37, 39, 43 – vyčkají 15 minut na vlak
Spoj 215 – ukončen v zast. Petrov n.Des.,u konečné
žel.st., vyčká 20 minut na vlak
Spoj 219 – zrušen
Spoj 242 – nový spoj v soboty 12:04 Petrov n. Des.,u konečné žel.st. – 12:21 Šumperk, aut.st.
Spoj 243 – Nový spoj v soboty 12:25 Šumperk, aut.
st. – 12:54 Vernířovice, kostel
Bližší informace na stránkách www.kidsok.cz
Obec Sobotín společně s dalšími obcemi svazku budou společně jednat ve věci změn jízdních řádů, které
jsou konkrétně pro obec Sobotín zcela nevyhovující,
zejména i proto, že došlo ke zrušení - omezení nejen
spojů dálkového autobusu. Změny JŘ nejsou v dostatečném předstihu konzultovány se zástupci obcí.
V případě potřeby bude požádáno o společné jednání
Svazku a dotčených orgánů na kraji ve věci JŘ, aby se
občané mohli dostávat do zaměstnání, škol, k lékařům
s co nejmenšími komplikacemi.

Ocenění obec nakloněná
cestovnímu ruchu
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 proběhlo v prostorách
Kongresového sálu Priessnitzových léčebných lázní
Jeseník společenské setkání členů Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu s názvem „To nejlepší z Jeseníků“.
Součástí večera bylo i předávání cen YES LIKE, které
letos poprvé uděluje toto sdružení.
Celkem byly uděleny ceny v 5 kategoriích:
Novinka cestovního ruchu 2018 – Obří mamut Dolní
Morava
Parťák cestovního ruchu 2018 – Kolovna
Obec nakloněná cestovnímu ruchu 2018 – Sobotín
Osobnost cestovního ruchu 2018 – Karel Kozluk in
memoriam
Akce cestovního ruchu 2018 – Lesní slavnost lapků
z Drakova
Komise cestovního ruchu obce Sobotín, která pro rok

Ocenění YES LIKE získal Sobotín

2018 pracovala ve složení Zdeněk Tesař, Věra Kulichová a Markéta Csölleová si ocenění nesmírně váží
a hodlá pokračovat v nastaveném tempu.

Místní poplatek za komunální
odpad a za psy - rok 2019
Žádáme občany, aby s úhradou místních poplatků posečkali až na příchozí poštovní poukázku, která bude
rozeslána v první polovině měsíce ledna 2019. Zabrání
se tak možným nesrovnalostem.
Splatnost místního poplatku za svoz komunálního odpadu je jednorázová, a to do 30.06.2019.
Splatnost místního poplatku za psy je do 31.03.2019.
Občané mají možnost zvolit si způsob úhrady:

- bankovním převodem – je nutné zadat variabilní symbol, uvedený na poštovní poukázce
- v hotovosti na Obecním úřadě Sobotín – kancelář podatelny
- platební kartou na Obecním úřadě Sobotín –
kancelář podatelny
- poštovní poukázkou na kterékoliv pobočce
České pošty s.p.

Údržba komunikací v zimním
období
Z důvodu údržby komunikací a odhrnování sněhu,
žádáme občany, aby neparkovali vozidla na místních
komunikacích a nevyváželi od svých domů sníh na
obecní komunikace. Ztěžují tak práci zaměstnancům
obecního úřadu, kteří vykonávají zimní údržbu.
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nahlásili nejpozději 31. 12. 2018 do 9:00 hod. Později provedená hlášení již nebude možno zohlednit.
Toto platí i pro odběratele s dálkově odečítanými
vodoměry.
V případě nenahlášení stavu vodoměru k 31. 12. 2018
nejpozději do 7. 1. 2019 bude proveden technický propočet tak, jak je obvyklé.
Vyúčtování za dodanou vodu a odvedenou odpadní
vodu obdržíte od naší společnosti ve stejném období
jako v předcházejících letech.
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na naše zákaznické centrum, tel. 583 317 317, e-mail: zakaznicke.centrum@spvs.cz.

REFLEXNÍ PRVKY
Upozorňujeme občany, že opět nastává doba,
kdy se dny zkracují a nastává dříve tma. Bez reflexních prvků jste za tmy velmi špatně vidět.
Buďte prosím obezřetní k sobě a svým blízkým.
Nošením reflexních prvků dáváte řidičům šanci
vás vidět.

BUĎTE VIDĚT,
BUĎTE V BEZPEČÍ
Veřejné osvětlení a rozhlas
Prosíme občany, aby případné nefunkční veřejné
osvětlení, chrapot, přeslechy a nefunkčnost rozhlasu
nahlásili na Obecní úřad na tel. 607 964 988. Děkujeme – obecní úřad.

ODEČTY VODOMĚRŮ K 31.12.2018
Vážení zákazníci,
s účinností od 1.1.2019 dochází ke změně cen vodného
a stočného:
vodné: Stávající cena (do 31.12.2018): 39,06 Kč
+ 15 % DPH, tj. 44,92Kč/m3
Nová cena (po 1.1.2019): 39,98 Kč
+ 15 % DPH, tj. 45,98 Kč/m3
stočné: Stávající cena (do 31.12.2018): 37,96Kč
+ 15 % DPH, tj.43,66 Kč/m3
Nová cena (po 1.1.2019): 39,73 Kč
+ 15 % DPH, tj. 45,69 Kč/m3
Protože naše společnost není schopna technicky zajistit odečty všech vodoměrů k výše uvedenému datu,
připomínáme možnost si k datu 31. 12. 2018 nahlásit
stav vodoměru svépomocí a to následujícími způsoby:
telefonem na tel. číslo 583 317 317. Po vytočení čísla
budete spojeni s operátorem, který vás požádá o sdělení následujících informací: číslo odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru k 31.12.2018.
e-mailem na adresu zakaznicke.centrum@spvs.cz. Do
předmětu zprávy uveďte tyto informace: číslo odběratele, číslo vodoměru a stav vodoměru k 31. 12. 2018.
www stránky v naší virtuální kanceláři http://zakaznici.spvs.cz/. Tato možnost platí pro zákazníky, kteří již
mají u naší společnosti vygenerovaný přístup do virtuální kanceláře.
Výše uvedené způsoby nahlášení stavu vodoměru
bude možno provést v pracovní dny do 31. 12. 2018
(do 9:00) a od 2. 1. do 7. 1. 2019 a to vždy v čase od
7:00 – 15:00 hod.
Plátce daně, kteří si přejí mít uvedeno na daňovém
dokladu datum uskutečnění zdanitelného plnění
ještě v období roku 2018, tímto žádáme, aby si stav

Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
generální ředitel společnosti
29,98 + 15% DPH, tj. 45,98 Kč/m3 (1000 litrů)

VÝTAH USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín konaného dne 31. října 2018 od 17:00
hodin
Přijato:

• Program:

1.) Zahájení
2.) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.) Schválení programu
4.) Volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
5.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona
o obcích)
6.) Volba členů zastupitelstva obce do dalších orgánů (Svazek obcí údolí Desné, MAS Šumperský
venkov, Vodohospodářská zařízení Šumperk,
a.s. a další)
7.) Diskuze
8.) Závěr
• Pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
• Pro výkon funkce místostarosty obce bude člen
zastupitelstva neuvolněn.
• Veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
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•

•
•
Ustavující Sobotín 31. října 2018

• Pro výkon funkce uvolněné starostky obce Sobotín volí paní Ivetu Fojtíkovou
• Pro výkon funkce neuvolněného místostarosty
obce Sobotín volí pana Josefa Hrocha
• Ukládá místostarostovi zastupování starostky
v rozsahu § 104, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Další úkoly nebo pravomoci
prozatím určeny nebudou.
• Stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 1.534,- měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Současně s tímto stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
27.613,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1.11.2018 a dále v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
a předsedy komise ve výši 3.068,- Kč měsíčně
a člena výboru nebo komise ve výši 2.557,- Kč.
Odměna bude poskytována od 1.11.2018.
V souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
• Volí paní Ivetu Fojtíkovou, starostku do funkce
zástupce obce Valné hromady Svazku obcí údolí
Desné pro období let 2018-2022.
• Volí pana Josefa Hrocha, místostarostu do funkce
zástupce obce Valné hromady Svazku obcí údolí
Desné pro období let 2018-2022.
• Odvolává pana Bc. Kamila Talpu z funkce zástupce obce Valné hromady Svazku obcí údolí Desné.
• Volí paní Ivetu Fojtíkovou, starostku do funk-

•

•

•

•

•

•

ce zástupce obce Kvalifikované valné hromady
Svazku obcí údolí Desné pro období let 20182022.
Volí pana Josefa Hrocha, místostarostu do funkce zástupce obce Kvalifikované valné hromady
Svazku obcí údolí Desné pro období let 20182022.
Odvolává paní Jarmilu Palovou z funkce zástupce
obce Valné hromady Svazku obcí údolí Desné.
Deleguje zástupce obce Sobotína starostku paní
Ivetu Fojtíkovou do valných hromad společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk konaných
v období od 1.11.2018 do konce funkčního volebního období v roce 2022, a to dle § 84, odst. 2,
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
s účinností od 1.11.2018.
Deleguje s účinností od 1.11.2018 zástupce obce
Sobotín místostarostu pana Josefa Hrocha do
valných hromad společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6,
787 01 Šumperk konaných v období od 1.11.2018
do konce funkčního volebního období v roce 2022,
a to dle zákona o obcích a to tak, že místostarosta
pan Josef Hroch bude na jakékoliv takové valné
hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. zastupovat obec Sobotín pouze
v případě nepřítomnosti starostky Ivety Fojtíkové
na předmětné valné hromadě.
Volí paní Ivetu Fojtíkovou, starostku zástupcem
obce Sobotín na jednání valné hromady sdružení
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu pro období
let 2018-2022.
Volí paní Ivetu Fojtíkovou, starostku zástupcem
obce Sobotín na jednání v orgánech sdružení
Místní akční skupina Šumperský venkov pro období let 2018-2022.
Volí pana Josefa Hrocha, místostarostu prvním
náhradníkem zástupce obce Sobotín na jednání
v orgánech sdružení Místní akční skupina Šumperský venkov pro období let 2018-2022.
Volí paní Ivetu Fojtíkovou, starostku zástupcem
obce Sobotín na jednání sdružení Svaz měst
a obcí ČR pro období let 2018-2022.
Volí paní Ivetu Fojtíkovou, starostku zástupcem
obce Sobotín na jednání Sdružení místních samospráv ČR pro období let 2018-2022.

Nepřijato:
• výkon funkce uvolněného starosty obce Sobotín
pana Josefa Hrocha
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VÝTAH USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín konaného dne 26. listopadu 2018
od 17:00 hodin
• Program
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Připomínky k zápisu
5. Rozpočtové opatření č. 20/2018
6. Rozpočet Svazku obcí údolí Desné (úhrada režijních nákladů)
7. Dodatek č. 3 Partnerské smlouvy pro projekt
„Technologické centrum ORP a elektronická
spisová služba“
8. Směrnice o inventarizaci majetku a závazků
č. 1/2018
9. Výbory, školská rada
10. Příspěvky spolkům a organizacím
11. Těžba dřeva pro rok 2019
12. Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín pro rok 2019
13. Organizační záležitosti
a). Rozpočtové opatření na vědomí
b). Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 4/2017 vedení
účetnictví a oběh účetních dokladů
c). Informace starostky
14. Diskuze
15. Závěr
• rozpočtové opatření č. 20/2018 ve výši
413.459,- Kč.

Veřejné Zastupitelstvo obce Sobotín, číslo 2 konané dne 26.11.2018

• Návrh rozpočtu na úhradu režijních nákladů
SOÚD na rok 2019 ve výši 150.000,- Kč.
• Rozpočtové opatření č. 10/2018 ve výši
1.736.620,-Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje o 1.736.620,- Kč.
• 3 členný kontrolní výbor.
• Předsedu kontrolního výboru pana Bc. Kamila
Talpu.
• Člena kontrolního výboru pana Roberta Dulíka
a pana Jiřího Bittnera, DiS.
• 3 členný finanční výbor.
• Předsedkyni finančního výboru paní Janu
Krobotovou, Sobotín 3.
• Členku finančního výboru paní Mgr. Martinu
Chlandovou, bytem Sobotín 194.
• Členku finančního výboru paní Ing. Danu Ponížilovou,
• Deleguje do školské rady ZŠ a MŠ Údolí Desné
paní Jaromíru Bartošovou
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• Rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu obce
Sobotín na podporu a rozvoj činností v obci zejména na sociální služby, zdravotnictví, tělovýchovu, sport, kulturu, vzdělávání, vědu, ochranu
životního prostředí a další odborné činnosti na rok
2018 (viz. níže) .
• Rozpočtové opatření č. 21/2018 týkající se rozepsání neinvestičních finančních příspěvků pro organizace a spolky.
§ 3399 (ostatní záležitosti kultury) - 45.500,- Kč
§ 3429 (ostatní zájmová činnost
a rekreace)
+ 15.500,- Kč
§ 4351 (osobní asistenční služba
a podpora)
+ 4.000,- Kč
§ 3419 (ostatní tělovýchovná
jednota)
+ 16.000,- Kč
§ 2143 (cestovní ruch)
+ 0,- Kč
§ 5512 (požární ochranadobrovolná část)
+ 10.000,- Kč

• uzavření smluv o poskytnutí dotace na rok 2018
dle přílohy č. 2.
• Obecné podmínky pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín.
• Vyhlášení podání žádostí o dotaci pro rok 2019.
Podání žádostí do 31. 1. 2019.
• Obsah a znění Dodatku č. 1 ke Směrnici č. 4/2017
vedení účetnictví a oběh účetních dokladů s účinností od 27. listopadu 2018.

Zastupitelstvo BERE NA VĚDOMÍ:
Zápis z ustavujícího zasedání ZO Sobotín.
Směrnici o inventarizaci majetku a závazků
č. 1/2018.
Informace starostky podané na Zastupitelstvu obce
Sobotín konaném dne 26. 11. 2018.
Rozpočtové opatření č. 18/2018 a č. 19/2018.
Zastupitelstvo NEPŘIJALO:
• schválení 5-ti členného kontrolního výboru.
• schválení předsedkyně kontrolního výboru paní Miroslavu Vlčkovou, bytem Sobotín 240.
• přesunutí důvodové zprávy
č. 2/11 na další zasedání zastupitelstva obce.
• schválení maximální těžby
dřeva pro rok 2019 ve výši
1 372 m3. Jedná se o snížení
o 548 m3, které byly vykáceny s ohledem na nutnost
zpracování stromů napadených kůrovcem a stromů
vyvrácených a polámaných
větrem v roce 2018.
• uložení starostce obce paní
Ivetě Fojtíkové svolávat
pracovní schůzky 10 dnů
před konáním zastupitelstva
obce.
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Adventní koncert se v kostele vydařil
Nádherný adventní koncert uskutečnila obec Sobotín
ve spolupráci s Farností Sobotín 15. prosince 2018
v kostele sv Vavřince Sobotín. V úvodu koncertu přivítala přítomné paní starostka Iveta Fojtíková. Se svým
hodinovým programem vystoupil vokální soubor
„Haleluja Band“. Vyslechli jsme si různé české a zahraniční koledy, které zaplnily prostor celého kostela, což pochválili i samotní hudebníci. Kostel má výbornou akustiku, kterou ocenili i zpěváci „Haleluja
Band“.
Závěrečným potleskem vyjádřili posluchači spokojenost s předvedenou interpretací jednotlivých skladeb.
Milým překvapením bylo získání CD s jednotlivými
skladbami a paní starostka předala jednotlivým účastníkům keramická blahopřání.

Haleluja Band

Památník obětem světové války u kostela sv. Vavřince v Sobotíně

Uctění památky válečných veteránů
Dne 9. listopadu 2018 byl položením kytice k památníku obětem světové války 1914 – 1918 u kostela
sv. Vavřince v Sobotíně starostkou obce uctěn Den
válečných veteránů. V České republice se Den veteránů slaví od roku 1999. Datum 11. listopadu připomíná podpis příměří mezi Německem a Francií v roce
1918, kterým fakticky skončila první světová válka.
Pamětním Dnem padlých byl ve Francii připomínán
jedenáctý listopad až o rok později a tato tradice se
rozšířila po celé Evropě, včetně meziválečného Československa. V těchto letech jsou v jednotlivých městech a vesnicích zhotovovány nejen pamětní desky, ale
i pomníky, které připomínají hrdinství vojáků, bojujících za Rakousko – Uhersko a ve východních legiích.
V Rudolticích byl tento pomník – zvonice – odhalen
2. září 1923 (rekonstrukce byla provedena v srpnu
2012). V Sobotíně je pomník vysvěcen 20. května
1934. Na Klepáčově byl pomník odhalen a vysvěcen
29. června 1938 a obnoven 11.listopadu 2016.

Poděkování
Při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl
již 19. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka.
Jménem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých bychom Vám rádi poděkovali za spolupráci
na sbírce, které si velmi vážíme, ale i za Vaši dobrou
vůli pomáhat lidem se zrakovým handicapem, neboť
život bez zraku představuje velkou výzvu nevzdat se
a bojovat.
V rámci celé republiky bylo vybráno 2 935 920,- Kč,
v našem regionu bylo vybráno 105 078,- Kč a v obci
Sobotín bylo vybráno 1555,- Kč.
Výtěžek ze sbírky podpoří speciální služby pro těžce
zrakově postižené osoby jako je chůze s bílou holí,
vzdělávací kurzy, výuka ovládání kompenzačních pomůcek a další dovednosti nezbytné k jejich životu.
Vaší podpory si vážíme a děkujeme všem, kteří si bílou
pastelku zakoupili jako symbol světa nevidomých.
S pozdravem
Soňa Bezděková, DiS., pracovnice SONS Šumperk
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Bezmála 400 kg potravin a hygieny
půjde na lidi v nouzi na Šumpersku
V sobotu 10. listopadu 2018 proběhla v Šumperku
Národní potravinová sbírka. Návštěvníci supermarketu Billa mohli zakoupením potravin a hygieny přispět
lidem v nouzi. Za pomoci desítky dobrovolníků bylo
letos vybráno 356 kg potravin a 28 kg hygieny (což je
bezmála o 100 kg více než v loňském roce).
„Národní potravinová sbírka se v České republice
koná od roku 2012 a je společnou iniciativou platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ,
České federace potravinových bank a Charity Česká
republika. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí nedostatkem jídla a základního drogistického zboží. Hlad totiž není bohužel ani
u nás abstraktní pojem – podle kvalifikovaných odhadů žije u nás na hranici chudoby nebo sociálního
vyloučení téměř 1,5 milionu lidí,“ jak uvádí portál
Národní potravinové sbírky narodnipotravinovasbirka.cz.
Charita Šumperk se do Národní potravinové sbírky
zapojila letos již podruhé, a to ve spolupráci se supermarketem Billa. Kromě jejích zaměstnanců se do

žehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška, především v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty,
co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na
pomoc nemocným, handicapovaným, lidem v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijících na Šumpersku. Část výnosu sbírky je určena na
humanitární pomoc do zahraničí.
V roce 2018 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 833
452 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv
darem. V roce 2019 bychom rádi podpořili Centrum
pro rodinu v Šumperku,ONŽ – pomoc a poradenství
pro ženy a dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech
Vám poskytneme během roku.
Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své
dveře i srdce a přispět tak těm, kteří si sami pomoci
nemohou. Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk
Mgr. Lada Matyášová, DiS
koordinátorka Tříkrálové sbírky

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.

Historické
zajímavosti
100. výročí
vzniku Československé republiky
Dobrovolníci z Charity Šumperk

realizace sbírky zapojila desítka dobrovolníků, kteří
věnovali na dobrou věc svůj čas. V Šumperku půjdou
potraviny a hygiena zejména na lidi v hmotné nouzi,
na lidi ohrožené ztrátou bydlení, na osamělé osoby.
Za Charitu Šumperk
Mgr. Lada Matyášová, DiS.

V lednu 2019 Vás opět navštíví
tříkráloví koledníci
Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové
sbírky na rok 2019. V lednu se vydají desítky koledníků do ulic roznášet radost a připomínat událost
příchodu Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi
1. a 13. lednem 2019.
Posláním tří králů je přinášet do všech domovů po-

Dne 28. října 1918 došlo k definitivnímu rozpadu Rakouska-Uherska. Byl to nekrvavý převrat, při
němž byla zachována kontinuita právního řádu rozpadající se monarchie po 300 leté nadvládě. Československá republika se pod vedením T.G.Masaryka a Dr.
Ed. Beneše stabilizovala jako prosperující stát. Brzy
se zařadila mezi deset nejprůmyslovějších států na
světě. Z hlediska vojenského-strategického hlediska
zaujímala naše republika klíčové postavení v Evropě.
28. říjen 1918 zůstane navždy významným dnem našich novodobých dějin a Československé republiky,
symbolem svobody, demokracie a boje za dodržování
lidských práv. Tato svoboda byla vykoupena mnoha
životy našich i zahraničních vojáků, kteří bojovali nejen za svobodu našich národů, ale i za svobodu Evropy a světa v první i ve druhé světové válce.
Dějiny 20. století byly pro Evropu i pro ČSR kruté.
Po celou dobu hledala své rovnoprávné postavení
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mezi evropskými státy. Od 1. ledna 1993 se Česká
republika zařadila mezi ty státy, které prosazují svou
státnost a suverenitu.
Jsme přesvědčeni, že ideály, které vedly v roce 1918
ke vzniku Československého státu, jsou dále živé
a aktuální. Proto je nutné si je neustále připomínat.
Miroslav Mikuláštík

První oslavy vzniku ČSR na české
menšinové škole v Sobotíně
První oslava vzniku ČSR se uskutečnila v prostorách české menšinové školy dne 25. října 1925. Ve
slavnostně vyzdobené třídě předvedli žáci svůj nacvičený program. Ředitel menšinové školy, Jaroslav
Šír, ve svém projevu ocenil provedení oslav, které
se staly významným dnem nejen školy, ale i našeho
státu. Jednalo se o první české oslavy, které se konaly v Sobotíně. Přítomna byla většina rodičů žáků,
starosta obce Franz Nitsch, místní farář Theophil
Goldmann, ale i němečtí občané, kteří spíše ze zvědavosti, se na tuto oslavu dostavili.
Lípa zasazená u příležitosti 100 let vzniku ČSR dne 26. října 2018

SDH Sobotín
Vánoční dárek pro Sobotínské
hasiče
V současné době disponuje naše jednotka dopravním
automobilem Avia, který je pro nás svým stářím a možnostmi nedostačujícím. Z tohoto důvodu zastupitelstvo
obce koncem září schválilo zakoupení cisternové automobilové stříkačky, kvůli které bylo na začátku září
vyhlášeno výběrové řízení.
Předčasný vánoční dárek, konkrétně cisternu Dennis
Rappier CAS 24, jednotka převzala v sobotu 15. prosince 2018. Přivezli ji dva pracovníci dodavatelské
firmy, kteří celý den naši jednotku školili v tom, jak
cisternu obsluhovat.
Cisterna obsahuje bezmála 2 kubíky vody, uveze
8 hasičů, má automatickou převodovku a je schopná
pojmout veškeré vybavení potřebné pro výjezdy, které vlastníme. Z důvodu nedostatku místa v Avii jsme
museli některé vybavení nechávat na zbrojnici, a tak
se mohlo lehce stát, že bychom jej mohli při výjezdu postrádat. Také má k dispozici držáky pro dýchací
přístroje, které naše jednotka získala na začátku roku
bezplatným převodem z Libiny. Kvůli nim se čtyři naši
členové zúčastnili výcviku nositelů dýchací techniky
(NDT) na požární stanici v Šumperku, a to jmenovitě
Krč Ondřej, Fojtík Jiří, Talpa Jakub, Zadina Miroslav.
V následujících dnech se bude jednotka s vozem se-
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V krátkém projevu poděkovala předsedkyni všem, kteří se podíleli na tradiční vánoční výzdobě a na tombole
připravené ve vánočním duchu.
Se zájmem jsme sledovali vánoční program člena divadla Šumperk Tomáše Vursta, který nás v tomto adventním obdobím vrátil do mladších let. Předání vánočního svícnu bylo malým poděkováním za chvíle,
které jsme společně prožili.
Členové SDH Sobotín u nové cisterny dne 15. prosince 2018.

znamovat. Strojníci musí rovněž najezdit potřebné kilometry k tomu, aby mohlo být nové vozidlo zařazeno
do výjezdu. Cisternu si občané budou pravděpodobně moci prohlédnout 28. prosince 2018 u příležitosti
obecního ohňostroje.
Naše jednotka je zařazena do poplachového plánu IZS
jako JPO V. To znamená, že musíme podle zákona vyjet do deseti minut od vyhlášení poplachu a zasahujeme jen v katastru obce Sobotín.

Tradiční tombola

Informace ČZS Sobotín
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky
a hodně zdraví v novém roce
přeje výbor ČZS Sobotín

Vánoční posezení při svíčkách
oslavilo 20 let

Tomáš Vurst obdivuje svícen darovaný ČZS Sobotín

Tradiční posezení při svíčkách má u Českého zahrádkářského svazu Sobotín dlouholetou tradici. První se
uskutečnilo „U Klenotičů“ v roce 1998. Již dvacáté
setkání proběhlo 9. prosince 2018v jídelně Hotelu
Dolte Sobotín. Všechny přítomné přivítala předsedkyně ČZS Sobotín Zdeňka Tejkalová. Obzvlášť byly
přivítány členky Územního sdružení Šumperk-Jeseník
paní Bohunku Žváčkovou a Jitku Sitařovou.

Vánoční posezení při svíčkách

Po občerstvení, které připravil kolektiv Hotelu Dolte
Sobotín, následovala tradiční tombola. Letošní posezení při svíčkách se opět vydařilo. Poděkování patří
nejen paní předsedkyni Zdeňce Tejkalové, ale i celému
výboru ČZS Sobotín, který toto setkání zajistil.
Miroslav Mikuláštík

Klub paní a dívek při ČZS Sobotín
Dne 22. listopadu 2018 uspořádal Klub paní a dívek
při ČZS Sobotín přátelské posezení na téma: „Pečeme
z jablek a medu.“ Zanedlouho zaplnily stoly koláčky,
perníčky, ořechovo-jablečné řezy a různé tvarohové
a jablečné výtvory. Dokonce nechyběl bůček naložený v medu.Opět se potvrdilo, že sobotínské ženy jsou
nejenom zdatné zahrádkářky, ale i vynikající kuchařky
a cukrářky.
V dobré pohodě a při dobrém punči nám čas rychle
uběhl. Získané recepty otiskneme v Zahrádkářském
informátoru.
V závěru našeho posezení jsme poděkovali panu Jiřímu Mikuláštíkovi za možnost uskutečnění této zdařilé
akce a ocenili jsme vstřícnost personálu.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín
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Úspěšně zahájena tradice
adventních sobot v Diakonii Sobotín
Děkujeme všem, kteří si
v sobotu 1. prosince 2018
udělali čas a přišli si užít spolu s klienty i pracovníky
sobotínské Diakonie příjemné adventní odpoledne. Na
návštěvníky čekal slavnostně vyzdobený park, ozářený množstvím skleněných lampiček. Ředitel střediska,
Mgr. Miroslav Podhajský, na úvod vyjádřil naději, že
vzniká adventní tradice, zamýšlená jako setkávání lidí
dobré vůle. Děti ze ZŠ Sobotín krásně a s nasazením
zazpívaly známé koledy a v tajuplné atmosféře zimní noci se k nim s chutí přidávali ostatní hosté. Paní
starostka obce Sobotín, Iveta Fojtíková, a pan starosta obce Petrov nad Desnou, Ing. Jan Vaníček, pronesli
zdravice a podpořili činnost střediska. Oba pak společně rozsvítili stromeček, který Diakonii věnovala obec
Sobotín. Od této chvíle se rozproudila živá zábava,
okořeněná punčem, svařeným vínem a ovoněná čerstvě praženou kávou z pražírny v Petrově nad Desnou.
Zájemci si mohli zakoupit drobné vánoční dárečky
a ochutnat výborné víno z vinařství Velkobílovická
vína s.r.o.

ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Projekt k výročí 100 let republiky
Stejně jako v celé naší zemi i ve škole Údolí Desné
jsme oslavovali kulaté výročí vzniku republiky. V pátek 26. října 2018 jsme realizovali k tomuto tématu
na všech pracovištích projektové vyučování. V Sobotíně se na úvod všechny děti podívaly na krátký film
o T. G. Masarykovi a poslechly hymnu. Ve starších
ročnících bylo zhlédnuto video Nejcennější okamžiky
za 100 let republiky.

Žáci 2. třídy

Adventní lampička

Možná se ptáte, v čem spočívala zmiňovaná dobrá
vůle? Každý, kdo si v onu magickou adventní noc koupil punč, svařené víno nebo drobný dárek, přispěl do
charitativní sbírky. Díky všem, kteří si přišli udělat radost, setkat se se známými a přitom pomoci dobré věci,
se podařilo vybrat celkem 8.650 Kč. Za tyto prostředky Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně pořídí
čajovary pro seniorské pobytové služby. Po celou zimu
tak budou mít klienti stále k dispozici čerstvý teplý čaj.
Bylo nám s vámi dobře. Pokud i vám s námi,o příštím
adventu se na vás opět těšíme. Nezapomeňte – adventní soboty jsou nejlepší v Sobotíně!
Jana Dvořáčková

Žáci 1. ročníku si poslechli od paní učitelky pohádku
„Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen“, poté dostali tematickou omalovánku. Dále vyrobili státní vlajku
s pozadím české lípy a narozeninový dort pro republiku.
Děti ve 2. třídě se naučily slova naší státní hymny, vyrobily si svůj vlastní erb a na závěr vytvořily plakát,
kde na číselné ose znázornily důležité události za posledních 100 let naší vlasti. Celý plakát poté dozdobily
státními symboly České republiky.
Ve třetí třídě se děti dozvěděly, jak to vypadalo ve
škole před 100 lety, zkusily napsat jméno našeho prvního prezidenta husím brkem, vytvořily přání v hodině
informatiky.
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ně naladili svými nádhernými skladbami. Následovala
oblíbená píseň našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka „Ach synku, synku“ a státní hymna v podání
zpěváků ze třetí a čtvrté třídy. Společně s paní starostkou Ivetou Fojtíkovou jsme poblíž nového chodníku
zasadili nádhernou lípu, kterou věnovala obec Sobotín.
Všichni přítomní přispěli trochu zeminy k symbolickému poselství pro další generace.

Myslivečtí trubači

Sázení památeční lípy u Obecního úřadu Sobotín

Naši čtvrťáci vymysleli republice k narozeninám nádherné básničky, tvořili ve skupinách občanské knížky,
do kterých pečlivě zaznamenávali nejen vědomosti
z historie, ale také se pokoušeli dokreslit podobizny
některých našich prezidentů.
V 5. ročníku děti napsaly slohovou práci na téma: Co
přeji své republice na dalších 100 let. V rámci českého
jazyka si žáci procvičili čtení s porozuměním, kde si
přečetli o významných událostech během uplynulých
100 let.

Naše milé paní kuchařky k obědu uvařily švestkové
knedlíky s mákem - oblíbený pokrm pana prezidenta
Masaryka a tak vytvořily výbornou sladkou tečku za
příjemným a zajímavým školním dnem.
Mgr. Romana Kukulová

Česká republika
Naše země česká,
Ta je tuze hezká.
Jsou v ní lesy, bory, háje
pověsti a staré báje.
Krásná města, hrady, zámky,
potoky, řeky a studánky.
Tak jí neseme k tomu svátku
spoustu kvítí na památku.
Ať nám jenom vzkvétá
ještě dlouhá léta.

Sborové zpívání žáků školy

Závěr projektového dne proběhl ve znamení českého národního stromu. Nejprve jsme se shromáždili
u obecního úřadu nedaleko dětského hřiště. Zde na
nás čekalo překvapení v podobě stylově myslivecky
oblečených trubačů v čele s naším panem školníkem
Ivanem Markem. Skvělí hudebníci všechny slavnost-

Tereza Jankowska
4. ročník

Báseň o naší zemi
Nejkrásnější z české republiky,
jsou naše hory Jeseníky.
Jedinečná krajina,
bydlí tu má rodina.
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Modrá, bílá, červená,
co ten symbol znamená?
Známe přece vlajku českou,
republiku máme hezkou.
Před 100 lety vznikla,
do srdce nám pronikla.

Veronika Machusová
4. ročník

Pasování prvňáčků
V KKC Rapotín proběhlo dne 15. listopadu 2018 tradiční pasování prvňáčků. Sešli jsme se ve slavnostní
náladě a těšili jsme se, co si pro nás děti letos za pomoci paní učitelek připravily.

Pasování Lukáše Havlíčka paní učitelkou Mgr. Janou Mertovou

Sobotínští prvňáčci

Děti ze všech tří prvních tříd naší svazkové školy Údolí Desné si nacvičily pro rodiče a hosty krásné představení - tancovaly, zpívaly, cvičily a přednášely básničky. Dokonce jsme si s nimi připomenuli, ve vtipném
retro vystoupení dětí z Rapotína, i 100. výročí vzniku
republiky.
Děti ze Sobotína nám dokonce představily svou vizi
budoucnosti a prozradily nám, čím by chtěly být a co
je baví. Také zazpívaly na známou melodii písničku

Pasování Terezy Karwacké paní ředitelkou Mgr.Evou Bicanovou

„My jsme žáci 1. C“ s vlastním textem, kterým vtipně
popřály hezkou zábavu všem přítomným.
Celé odpoledne se vydařilo, za námahu dostaly děti
malé občerstvení.
Hlavní ale bylo, že byly pasovány na prvňáčky a odnesly si domů svůj první SLABIKÁŘ a drobné dárečky, které převzaly z rukou paní ředitelky Mgr. Evy
Bicanové a zástupců obcí sdružených v Údolí Desné
a předsedkyně SRUD.
Krásné odpoledne bylo završeno sladkou odměnou
v podobě čokoládové fontány pro všechny. Moc se to
povedlo!
Zpracovala Mgr. Jana Mertová

Vánoční koncert Radima Zenkla

Vánoční koncert

– 14 –

Ekoprogram
Dne 29. listopadu 2018 se žáci 3. a 4. ročníku vypravili do Šumperka. Navštívili Vilu Doris, kde pro ně
ekologové připravili program s tajuplným názvem Příšerky CH. K. O. Z příšerek se vyklubaly bytosti, které
žijí v chráněné krajinné oblasti, pečují o ni a pomáhají
ji chránit. Děti zjistily, jaké chráněné krajinné oblasti
v Jeseníkách máme a jak se v nich chovat. Pomohly
příšerkám uklidit les, přešly ve skupinách přes rašeliniště, poznaly rostliny a živočichy, kteří se zde vyskytují. Také si malou příšerku v podobě přívěsku na klíče
vyrobily a odnesly domů.
Radim Zenkl

V pondělí 3. prosince 2018 proběhl od 13:00 do
14:00 v tělocvičně naší školy vánoční koncert Radima
Zenkla. Koncertu se účastnily všechny děti od
prvňáčků až po páťáky. Program zahrnoval jak tradiční
vánoční koledy a písně z ČR, tak z ciziny, např.
z Anglie, USA či Slovenska. Při koncertu pan Zenkl
použil strunné i dechové nástroje, jako jsou pastýřská
píšťala, fujara, irská píšťala, mandolína, aj. Hudba
byla doplněna povídáním o zajímavých vánočních
zvycích v zahraničí, kde pan Zenkl mnoho let působil.
Na závěr jsme si všichni společně zazpívali a zahráli
na rytmické nástroje. Celý koncert krásně navodil
vánoční atmosféru.
Mgr. Veronika Šťastná

Sběr papíru podzim 2018

Nejlepší sběrači:
1. Lucie Vaňatková
2. Tereza Jankowska
3. Daniel Pavelka
4. Matyáš Demčák
5. Matyáš Ondráček
6. Matyáš Mareš
7. Amálie Bartošová
8. Lucie Šofrová
9. Antonín Frank
10. Veronika Machusová

Nejlepší sběrači

509 kg
309 kg
261 kg
180 kg
174 kg
152 kg
148 kg
141 kg
134 kg
125 kg

Návštěva Vily Doris

Předvánoční vyrábění
v keramické dílně
Ve dnech 28. a 29. 11.2018 si všichni žáci sobotínské
školy zase jednou vyzkoušeli práci s hlínou v keramické dílně na Obecním úřadě. Tentokrát se zaměřili na
výrobu vánočních dárků a drobné keramiky s vánoční
tematikou. Někteří z nich se v dílně objevují pravidelně v rámci keramicko-výtvarného kroužku, který pod
patronací paní starostky už druhým rokem vede paní
uč. Uhmannová. Jiní se pro hliněné vyrábění nadchli
prvně. Bylo to náročné, ale výsledky za námahu stojí. Prstíky, které umí kromě mačkání myši na počítači
taky něco pěkného vytvořit, máme všichni. A tak se
těšíme na jarní repete.
Mgr. Livia Uhmannová
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Wolfgangsee, lázeňské městečko Bad Ischl, Gosau
a Hallstatt. Ve městě Hallstatt jsme strávili 3,5 hodiny
v Solné komoře, kde jsme se účastnili skvělé exkurze.
Ubytování bylo zajištěno v městečku BadIschl v mládežnické ubytovně, kde měli žáci na pokoji vlastní sociální zařízení a kde na nás ráno čekala skvělá snídaně
formou bufetu. Všichni jsme si tento pobyt skvěle užili, žáci si v praxi zdokonalili anglický i německý jazyk
a poznali místní zvyky a tradice.
Sepsala: Mgr. Zuzana Nétková

Robotický kroužek
Práce v keramické dílně

První výrobky

Rakousko – Solná komora nad zlato
Ve dnech 22. 10. – 24. 10. 2018 proběhl tolik očekávaný zájezd 42 žáků do Rakouska. Cílem zájezdu
bylo podpořit a motivovat žáky ke studiu německého
a anglického jazyka. Šlo také o poznávání této krásné země i na jiných místech než ve Vídni, kam jezdíme každoročně v adventním čase. Program byl velice
nabitý a měli jsme možnost poznat následující místa:
vodní zámek Ort, město Gmunden, St.Gilgen, jezero

Drazí studenti a rodiče, už několikátým rokem se zde
na 2. stupni ZŠ a MŠ Údolí Desné věnujeme polytechnickému vzdělávání dětí.
Co to znamená? Ve výuce propojujeme přírodovědné,
technické a environmentální myšlení a dětem tím poskytujeme vědomosti o vědeckých principech, znalosti
z technických oborů a jiných odvětvích, kde lze toto
spojení nalézt.
U školních lavic to ale nekončí. Nabízíme řadu kroužků tohoto zaměření, které lze navštěvovat mimo rámec
“běžného” vyučování. Jedním z nich je i Robotický
kroužek.
Název jistě napoví, že se zde věnujeme robotům. Co
přesně tu tedy děláme?
V první řadě si řekneme, jakého robota budeme stavět, k čemu poslouží a co by měl umět. Někdy studenti
zadání dostanou, jindy si sami zkouší vymyslet “svého” robota. Žáci rozvíjejí převážně svou představivost
a kreativní myšlení. Druhým krokem je stavba robota, ke které využíváme hlavně robotickou stavebnici
LEGO Mindstorms. Tady přichází na řadu trochu technického myšlení a zručnosti. Robota je třeba navrhnout
a postavit tak, aby byl schopen splnit všechny požadované úkony. Roli zde hraje nejen vzhled, ale také
umístění motorů a využití různých senzorů, kterých je
celá řada, jimiž robot komunikuje s okolím.
V posledním kroku je potřeba robotovi “říct”, co má
dělat. Na řadu se dostává programování a převážně
tvorba tzv. algoritmů. V řídící jednotce robota, programovatelné kostce, se nastaví, co má robot v konkrétních případech vykonávat, a robot “ožije,,.
K čemu je to všechno dobré? Studenti se učí principům robotiky a programování, kterých se běžně využívá také v praxi, dále dochází k rozvoji logického
a technického myšlení, které se hodí nejen ve fyzice,
matematice a dalších přírodovědných a technických
oborech, ale také v běžném životě. Umožňuje lepší
vyhodnocení situací, uvědomování si následku svých
činů, chápání principu - příčina a následek, ale hlavně
jde o zábavu a čas strávený s kamarády.
Bc. Petr Nitsche

Účastníci zájezdu.
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Es weihnachtet…
Jako tradičně i letos jsme se s žáky 8. a 9. tříd vydali
7. prosince 2018 navštívit adventní Vídeň. Sváteční rakouská metropole nás přivítala slunečným počasím, a tak procházka zahradním komplexem barokního
zámku Schönbrunn byla příjemným začátkem našeho
zájezdu. Při prohlídce centra města, doplněnou o zajímavý výklad paní průvodkyně, jsme nejen obdivovali, ale i fotografovali nejznámější historické památky.
Většina dětí se však nejvíce těšila na návštěvu vánočních trhů, které patří k nejstarším v Evropě. I tentokrát

jsme zvolili vesničku na Maria – Theresien – Platz, kde
vládla opět kouzelná atmosféra. Všudypřítomná vůně
nás přinutila ochutnat jedlé kaštany, pečené brambory,
perníčky či langoše a „přiťuknout si“ horkým punčem
nebo čokoládou. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na
dárečky pod stromeček. Pohádková výzdoba v ulicích
nám pak osvětlila zpáteční cestu k autobusu. Děkujeme všem zúčastněným za pohodu, SRÚDu za velkou
finanční pomoc při realizaci výletu. Myslím, že jsme si
ho patřičně užili!
Mgr.Ivona Loubalová

Spolek rodičů Údolí Desné (SRÚD) informuje
Turistický výlet
v šumperském městském lese
Měsíc utekl jako voda a my se opět setkáváme dne
9. prosince 2018 ke společnému prožití druhé adventní neděle. I když nám počasí příliš nepřálo, naše parta turistů zvládne naprosto vše! Autobus nás přiblížil do Rejchartic a pak
rovnou opět po modré! V počtu 18 skvělých dětí a 4 dospělých jsme se vydali Andělskou cestou směr Nové domky.
Cestou na nás dávali pozor okouzlující dřevění andělé.
Děti opět nezklamaly, a i když kaluže byly plné dešťových
kapek, nálada byla výborná.
Chtěla bych obzvláště poděkovat restauraci Nové domky za
přátelské a milé přijetí. Za teplo hořícího krbu, teplého čaje
a chutného obědu.
Přeji vám z celého srdce krásné vánoce a v tom novém roce
2019 opět plno skvělých zážitků.
Už teď se těším na další setkání!
Klára Matějčková,
průvodkyně dětí na turistických výletech, členka SRÚDu

Andělská cesta z Rejchartic směrem na Nové domky
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Děti si mohly vyrobit adventní věnec, vyzkoušet malování na dřevo, vyrobit obrázek ubrouskovou technikou, nazdobit perníčky, vyrobit svíčku z včelího vosku, nebo vyrobit vánoční přáníčko. Bylo zde pro ně
připraveno i občerstvení. Děti zde strávily příjemné
dopoledne tvořením a vyráběním, venku napadl sníh,
a tak si mnohé provětraly těla malou koulovačkou.
Celá akce měla velký úspěch a konala se za finanční
podpory Olomouckého kraje a obce Sobotín, jimž tímto děkujeme. Velké poděkování patří i členům spolku,
bez jejichž času a úsilí by takovéto akce neprobíhaly.
A na závěr děkuji Vám, že jste přišli, pobyli, snad se
potkali se svými přáteli a známými.
Přeji vám krásné, klidné a spokojeně prožité Vánoce
a pevné zdraví a pokoru v novém roce.
Jana Krobotová, členka výboru SRÚDu, Sobotín

Vánoční tvoření pro děti

Vyroba svícnů

Dne 1. prosince 2018 proběhlo tvoření pro děti. Akce
pořádaná Spolkem Rodičů Údolí Desné se konala
v KKC Rapotín a zúčastnilo se jí 56 dětí ze všech škol
našeho svazku spolu se svými rodiči.

farnost sobotín
Tříkrálová sbírka se bude konat
v sobotu 5.1.2019
Vánoční zamyšlení
Tak jako slavíme své narozeniny a narozeniny svých
blízkých, tak slavíme i narozeniny Ježíše Krista. To je
střed a smysl Vánoc. Tak také Vánoce vnímáme. Mnozí lidé se ale myšlenkově rozcházejí v tom, co je na Vánocích to nejdůležitější. Když se ptám dětí, dozvídám
se často, že nejdůležitější jsou dárky nebo slavnostní
večeře. Názory dětí jsou často odrazem reality světa
dospělých a jistě není špatné, když vybíráme dárky
pod stromeček a těšíme se na rozzářené tváře našich
drahých. Problémem je, když si obrátíme priority a těšíme se víc na dárek od tetičky, která za námi přijede
z velké dálky, než na samotnou tetičku.

Předvánoční čas bývá charakterizován nabídkami na
rychlou půjčku na koupi dárků, slibuje rozzářené tváře
u stromečku a nabízí ten očekávaný pocit štěstí. Ten se
však mnohdy rychle rozplyne, když nastane čas půjčky
splácet. Vnímat hodnotu dárku jeho cenou je totiž ošidné, protože největším darem, který můžeme dát našim
drahým, je náš čas. Deficit času, který nevěnujeme našim blízkým, si totiž nevykoupíme o to dražším dárkem a pokud se o to pokusíme – běda nám. Ti obdarovaní pak budou mít raději naše dárky, než nás samotné.
Zkusme o těchto Vánocích darovat našim blízkým také
tento vzácný dárek – náš čas a věnujme ho kousek také
tomu, kvůli kterému tento svátek slavíme. Zabráníme
tomu, že si jinak Vánoce „vytunelujeme“ a ztratíme
z nich radost.
Radostné Vánoce Vám přeje
Váš farář Milan Palkovič
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Rozpis vánočních bohoslužeb
Sobotín

Pondělí 24. 12. - Štědrý den
14.00 – 15.00 - otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma, bude možnost odnést si domů betlémské světlo
21.30 – mše svatá
Úterý 25. 12. - Slavnost Narození Páně
11.15 – mše svatá
14.00 – 16.00 otevřený kostel pro děti – prohlídka Betléma
Středa 26. 12. - Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
11.15 – mše svatá (v kostele)
Neděle 30.12. - Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
11.15 - mše svatá, obnova manželských slibů, žehnání
manželům
Pondělí 31.12. 2018 - Sv. Silvestra
16.30 Děkovná bohoslužba na závěr roku, adorace
Úterý 1.1.2019 (Nový rok) - Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
8.15 – mše svatá
Středa 2.1. 2019
16.45 – fara adorace, 17.30 mše svatá
Sobota 5.1. 2019
9.00 – mše svatá - Pouť na Vřesové studánce
Neděle 6. 1.2019 - Zjevení Páně (Tří králů) 11.15 – mše svatá – žehnání vody, křídy a kadidla

Malování na textilu

Neděle 13. 1. - Svátek Křtu Páně
11.15 – mše svatá
konec vánoční doby.
Loučná
Pondělí 24.12. – Štědrý den
16.00 – mše svatá pro rodiny s dětmi
Vernířovice
Pondělí 24. 12 - Štědrý den.
20.00 – mše svatá
Od Vánoc do Velikonoc bohoslužby nebudou.

Adventní a tvořivá dílna
Již tradiční adventní dílna se v letošním roce na žádost maminek školáků konala s předstihem týden před
začátkem adventu. Přinesené jedlové větve slibovaly,

že vydrží celý advent a tak se v sobotu odpoledne vrhly děti na zdobení věnců. Tak to bylo alespoň v mých
představách. Ve skutečnosti se vrhly na malování textilu a věnce vyráběly maminky s částí dětí. Druhou část
dílny totiž představovalo malování na textil. Našité batůžky a tašky čekaly na kreativitu našich dětí a ty se
s chutí pustily do malování hudebních motivů, domečků, květin atd. Na batůžcích se objevovaly i kroužky
v různých barvách. Poté děti musely přijít na to, jak
provléct šňůru oky a tunýlkem, aby batůžek správně
fungoval. Všem se to podařilo, takže v následujícím
týdnu mohly vyrazit na florbal, do Motýla, do klavíru
či do jiných kroužků s novým batůžkem. Dílna se líbila
a děti i maminky se už těší na další dílnu, kterou možná
uspořádáme už na jaře.
Za Spolek pro děti a mládež Dana Ponížilová

Mikuláš v kostele.

Tvořivá práce

V neděli 2. prosince 2018 pozvala farnost Sobotín
místní děti do kostela za sv. Mikulášem. Tentokrát
do kostela zavítaly především mladší děti. Martinka
s Kačenkou ze 4. třídy si pro děti připravily scénku,
jak spolu rozmlouvá duše a tělo. Scénka se odehrávala mezi hospodou, kde na tělo čekali u piva a karet
kamarádi (Terezka a Honzík) a kostelem. Bíle oděná
duše nabádala tělo, aby chodilo do kostela, a když si
tělo dalo konečně říci, bylo v kostele rádo a slíbilo, že
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už bude do kostela chodit pravidelně každou neděli.
Po scénce jáhen Petr dětem vysvětlil, že každý člověk
má v těle duši a do duše Bůh vložil víru, naději a lásku.
A to neznámé slovo svatý znamená, že je to každý, kdo
se snaží žít dobrým životem. Aby nám bylo dobře na
zemi, máme myslet na dobro druhých, jak to dělal sv.
Mikuláš, který pomáhal, kde mohl. A tak, abychom mu
udělali radost naučily děti Kačenka, Martinka, Terezka a Honzík děti v kostele písničku „Všichni sejdeme
se v nebi“. Mikulášovi jsme ji zazpívali, a když každé
dítě přidalo ještě píseň, dostalo od Mikuláše dárek.
Za farnost Dana Ponížilová

Historie Betlémského světla
Snahou každého světla je prozářit tmu…
Takhle nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského rozhlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak
ozvláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou
Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat událost v italském městě Florencie.
Římský papež Urban II. (1088–1099) vyzval v té době
evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu
do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především
Betlém a Jerusalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Podle červených křížů, které si připevňovali na oděvy, se
jim proto začalo říkat „křižáci“. Dalo se na ni najmout
i několik mládenců z Florencie. Jeden z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu přežije a vrátí se, donese
do rodného města plamínek ohně z věčného světla, které hoří v Betlémské basilice. Málokdo mu tehdy věřil.
Po několika letech, těsně před Vánocemi, se před branami města objevilo několik otrhaných a zubožených
postav, v jejichž čele šel jeden s hořící svící. Těžko
v nich Florenťané poznávali svoje syny, kteří před lety
odešli z domova do války proti mohamedánům. Všichni
ale přísahali, že plamínek na svíci, kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. Ochránili ho v každém počasí,
vezli ho po souši i po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve
středověku to tak bylo první a zároveň poslední Betlémské světlo.
A nápad byl na světě! Dopravit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, kteří

Niklas Lehner – dítě Betlémského světla 2018

ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým
dětem. V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za
pár let se z tohoto nápadu zrodí jeden z novodobých
vánočních zvyků. A tak od roku 1986 vždy jedno dítě
a malý televizní štáb jedou do Betléma pro Betlémské
světlo.
K jubilejnímu třicátému výročí Betlémského světla byl
vybraný jako „Dítě světla“ jedenáctiletý NiklasLehner
z Horního Rakouska z Vorchdorfu v okrese Gmunden.
Niklas se dlouhodobě angažuje v rozvozu Betlémského světla. Navštěvuje první třídu střední školy ve Welsu. Je bubeníkem v místním sboru, ministruje, hraje
fotbal za místní klub ASKÖ Vorchdorf a samozřejmě
skautuje. Spolu s rodiči odcestoval do Betléma, kde
28. listopadu 2018 odpálil Betlémské světlo od světla,
které nepřetržitě hoří v jeskyni narození Krista a s doprovodem převezl do Lince. V Rakousku se Betlémského světla už potřicáté ujali skauti. Českou výpravu
letos vedli skauti z Českých Budějovic a z Plzně a po
slavnostní mši svaté ho odvezli do naší republiky. Tam
se ho ujali skautští kurýři a Betlémské světlo rozvezli
vlaky po celé republice do všech měst a vesnic, i do
Sobotína.
Převzít si ho můžete v pondělí na Štědrý den v kostele
sv. Vavřince Sobotín od 14 – 15 hodin.

Sport
Zprávy z TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní Sobotín, z.s.
Možnost sportovního vyžití pro všechny věkové kategorie
je nedílnou součástí života v obci. V Tělovýchovné jednotě Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, z.s. (dále
také „spolek“) je zapsáno 27 členů – dětí a mládeže do
23 let (celkem 45 členů). Všichni členové mohou pravidelně využívat pískové sportoviště s jeho zázemím tvořeným klubovnou, šatnami a přilehlými prostory. Jejich
údržba však stojí náš oddíl nemalé finanční prostředky
(dosyp písku, bránování, válcování plochy, poplatky za
elektřinu, nátěr zábradlí, oprava jezdeckých pomůcek).
K tomu je nutno ještě připočítat výdaje za dopravu na soutěže, dopravu a pronájem haly na ježdění v zimním období (nejblíže Nové Zámky a Olomouc) a především největší výdaje našeho spolku za koníky, bez nichž by nebylo
možno jezdecký sport vlastně vůbec provozovat, tj. výdaje za krmení, očkování, korekce kopyt a ustájení koní, a to
v duchu jednoho krásného přísloví: „Kůň bez jezdce je
stále koněm, ale jezdec bez koně je jen člověkem“. Celkové výdaje našeho spolku se tak ročně pohybují okolo
200 000,- Kč. Získání takovýchto prostředků není jednoduché, samotné příspěvky z České jezdecké federace
a příspěvky členů by v žádném případě tuto částku nevykryly. Proto je pro činnost našeho spolku klíčová pomoc
dalších subjektů.
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•

Den sportovních a jezdeckých her

Veškerá činnost našeho spolku může být podporována a rozvíjena ze sponzorských příspěvků soukromých
osob a podnikatelských organizací, což je ale v našem
regionu ve vyšší míře víceméně nereálné, jelikož zde
nemáme žádný významně prosperující podnik. A proto nám zůstává pouze možnost finanční podpory ze
strany krajského úřadu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci jejich dotačních programů
a především pak ze strany obce (v rámci rozpočtu
obce), za jejíž finanční podporu patří velké poděkování. V souvislosti s trvalým zvyšováním cen můžeme
tuto podporu považovat za klíčovou ve snaze udržet
činnost v rámci našeho spolku na stejné (nebo i nepatrně vyšší) úrovni. Díky finančním podporám, se činnost
našeho spolku v letošním roce zaměřila na následující
aktivity:

•

•

•

Den sportovních a jezdeckých her

•

• DEN SPORTOVNÍCH A JEZDECKÝCH HER
V SOBOTÍNĚ – již 3. ročník tzv. „projektového
dne“- akce určená pro děti a jejich rodiny, děti rodinám předvedly co všechno se naučily, dále byla
vidět ukázka hasičského záchranného systému,
krásné vystoupení cvičenek „zumby“, ukázky
canisterapie (léčebný kontakt se psem), zdarma
možnost jízdy na koních. Akce byla opět určena
i pro občany Sobotína.
• VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – jezdeckou školičku, školu i kroužek navštěvuje v letních měsí-

•
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cích celá řada dětí z okresu Šumperk. Děti jsou
cíleně vedeny k tomu, aby uměly nejen na koni
jezdit, ale aby se o něj dokázaly postarat a věděly,
jaké jsou jeho potřeby. Učí se tedy nejen smyslu
pro povinnost, ale také umění empatie a vlastního
sebezapření a překonávání hranic. Zároveň je tato
aktivita výborným prostředkem ke zvýšení sebevědomí jedince a uspokojení ze společných aktivit, kdy malé dítě „ovládá“ velkého tvora. Průměrně nás v průběhu pracovního týdne navštíví
10 dětí, se kterými je třeba individuálně pracovat.
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA – pro ty, kteří chtějí
s koňmi nejen navazovat společný vztah, ale láká je
jezdectví jako sport nabízíme sportovní přípravu ke
Zkouškám základního jezdeckého výcviku (ZZVJ)
pod vedením 2 zkušených cvičitelů – instruktorů
jezdectví. K největším úspěchům posledních let
patří kvalifikace na Mistrovství České republiky
(v letošním roce kvalifikaci na MČR splnila Eliška Krobotová na naší vlastní poničce Nikolce, a to
v kategorii družstva na pony) a pravidelná účast
a umístění na Oblastních mistrovstvích v drezúře
i ve skákání.
TVOŘIVÉ DNY – v letošním roce jsme taktéž
v rámci zachování tradic začali s organizací „tvořivých tradičních dnů“ určených pro děti – jednalo se
o obnovení tradic Velikonoc, 1. Máje apod.
ORGANIZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH TRÉNINKŮ – pro děti navštěvující jezdecký klub i pro ty
z ostatních klubů z celého kraje nabízíme možnost trénování pod zkušenými trenéry. V letošním
roce proběhl veřejný trénink pod vedením státního trenéra pana Zdeňka Žíly, který k nám opět zavítal do Sobotína. Tyto veřejné tréninky mohou
navštívit i občané Sobotína.
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI - Každoročně pořádáme vánoční besídku pro naše děti a jejich rodiče.
V letošním roce plánujeme vánoční besídku, kdy
pod stromečkem budou naše zvířátka tvořit živý
betlém.
DOMOV DŮCHODCŮ V SOBOTÍNĚ - na základě dobrovolnické aktivity máme v plánu docházet
v příštím roce do Domova důchodců v Sobotíně
– zde se bude jednat o kontakt klientů se zvířaty,
konkrétně se psem a s poníkem. Klienti tak mohou
společně zavzpomínat na svá zvířata.
Děti jsou v našem spolku vedeny i ke slušnosti ke
svému okolí, při společných aktivitách jsou neustále poučovány o nutnosti zdravit, o chování na
pozemních komunikacích a také o pravidelném
úklidu stájí, cest a výběhů. Tyto úklidy probíhají
formou společných „brigád“ minimálně 1x měsíčně.

Závěrem nezbývá než doufat, že náš spolek bude
moct nadále pokračovat ve své činnosti se stejnou
chutí a úsilím, že se jim podaří získat do svých řad
nové členy (především mezi mládeží) a budou tak
moci přispět k udržování zdraví a smysluplného prožívání volného času našich občanů.
A protože se blíží konec tohoto roku, přejeme Vám
jménem našeho spolku:

Neplačte nade mnou
ten klid a mír mě přejte,
jen v srdci vzpomínku
si na mne zachovejte.

Dne 3. prosince 2018 uplynulo 5 let,
co nás navždy opustil pan
Arnošt Rafaja ze Sobotína.
S láskou stále vzpomíná
maminka a sestra s rodinou.
Vážení spoluobčané,
pokud budete mít zájem využít Obecních novin pro blahopřání
k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic tomu nebrání. Zveřejníme jej bez poplatku. Věříme, že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín

inzerce

Společenská kronika
Vzpomínka
To, že se rána hojí, je jen zdání,
v srdci bolest zůstává a vzpomínání.
Měl jsi nás rád, my Tebe
ještě víc, přišel zlý osud a Ty
jsi musel odejít. Přijď k nám
alespoň ve snu, když nemůžeš
v bdění, ať máme lepší sen než
probuzení.
Čas plyne, nevrací, co vzal,
zbyly jen vzpomínky, bolest, žal.

Dne 20. ledna 2019 vzpomeneme
7. výročí úmrtí našeho
manžela, tatínka, švagra a dědečka, pana
Petra Csölle ze Sobotína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie,
děti Petr, Jirka, Iveta a vnoučata.
Dne 8. prosince 2018
uplynulo již 10 let
od smrti naší maminky, babičky,
manželky,
tety a báječné Paní Učitelky
Evy Krobotové ze Sobotína.
S láskou stále vzpomínáme...

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních, hodně
štěstí, zdraví, pohody a pracovních úspěchů
v roce 2019
Zdeňka Strnadová, Kadeřnictví Petrov nad Desnou

Všem zákazníkům
přejeme hezké vánoce
a do nového roku hodně
štěstí a hlavně zdraví.
Ilona Měšťánková
a Marie Popelková
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koutek
děti strana
Koutek
pro děti – pro
předposlední
Ing. Bittnerová
Milé děti,

VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA

blíží se nám nejkrásnější část roku – Vánoce.
Určitě se všichni těšíte, až ochutnáte maminčino výborné
cukroví a taky jste zvědaví, co Vám přinese Ježíšek. Pro
zkrácení čekání tu pro Vás opět máme pěknou křížovku.
Abyste zjistili řešení, musíte doplnit slova do věty a
zapsat je do tajenky podle čísel. Pod kulatými čísly se
skrývá řešení křížovky. 😊😊
Pokud tajenku vyluštíte, můžete nám přinést řešení na
podatelnu Obecního úřadu Sobotín a můžete být mezi
třemi vylosovanými, kteří obdrží pěkné malé odměny.
Vylosovaní výherci z minulého čísla: Matyáš Mareš,
Anička Krobotová, Amálka Sokolová

1

❷

❶
2

❻

3

❼

4

VODOROVNĚ:
1) K večeři jíme bramborový …
2) Ježíšek zazvoní na …
3) Nad dveřmi nám visí zlaté nebo zelené …
4) Nosí dárky, ale většinou ho ani nezahlédneme …
5) U stromečku si společně zazpíváme vánoční …
6) Vzkaz pro Ježíška dáme za …

7

❽

❹
9❸
5

SVISLE:
1) Krásně ozdobíme vánoční…
7) Pro štěstí si z ryby necháme …
8) Ve vaně nám plave …
9) Ježíškovi napíšeme …
10) Mašlí ovážeme krásně zabalené …

10❺

6

Tajenka: O VÁNOCÍCH JSME VŠICHNI❶❷❸❹❺❻❼❽

Najdi 10 rozdílů
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8

Vánoční pozdravy z let 1900 – 1938

Klasické obrázkové pohlednice se vyvinuly z korespondenčních lístků, které zavedla jako první na světě
k 1. říjnu 1869 rakousko-uherská pošta. Volná strana
„koresponďáků“ přímo lákala k tomu, aby na ni lidé
začali kreslit různé symboly nebo obrázky. Rozesílání
vánočních pohlednic bylo zpočátku výsadou movitějších občanů, kteří zadávali tuto práci různým malířům.

Přání poslané v roce 1900

Během dvacátého století se ale vánoční a novoroční
pohlednice staly nejenom finančně přístupnými, ale i
neskutečně populárními. Než papírová přání převálcovaly nové moderní technologie, patřilo jejich odesílání
dokonce ke společenským povinnostem.
(Soukromý archiv Miroslava Mikuláštíka).

Přání poslané v roce 1900

Přání poslané v roce 1923

Přání poslané v roce 1924

Přání poslané v roce 1931

Přání poslané v roce 1933
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