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INFORMACE STAROSTKY

Rodinné centrum Sobotínek

I. a II. etapa opravy
hřbitovní zdi dokončena

V měsíci říjnu 2012 byla dokončena reklamace stavebních
prací na východní straně hřbitovní zdi, která byla opravena
v roce 2011. Současně proběhly stavební práce na opravě
jižní strany zdi, na kterou je nyní záruka 24 měsíců. Zima
a klimatické podmínky spojené s ní prověří stavební kvalitu
a odolnost. V případě, že dojde ke zhoršení stavebního stavu, uplatní obec možnost opravy v rámci záruky v jarních
měsících 2013.

Vybudování studny na hřbitově

Na upozornění jednak z řad občanů, ale i s ohledem na skutečný nepříznivý stav možnosti odebírání vody pro potřebu
zalévání na hřbitově, bude v průběhu následujících měsíců
zadáno vypracování projektu na studnu a následně povolení k odebírání povrchových vod z Klepáčovského potoka.
Vlastní realizace by měla proběhnout v 1. polovině roku
2013, a to s ohledem na vydané stavební povolení a klimatické podmínky.

Kontrola břehů
Klepáčovského potoka

V první polovině listopadu 2012 proběhne preventivní
protipovodňová kontrola břehů vodního toku Klepáčovského potoka za účasti zástupce obce, Lesů ČR, s.p., Správy
chráněné krajinné oblasti Jeseníky a Povodí Moravy, a.s..
Kontrola bude provedena z důvodu zjištění problematických
míst vzhledem na možné ohrožení při povodních, přívalových deštích atd.

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace této služby pro občany. Systém
SMS InfoKanál je zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné
na Obecním úřadě v Sobotíně nebo na webových stránkách
obce: www.sobotin@.cz – informace o obci – SMS InfoKanál. K říjnu 2012 je zaregistrováno 190 občanů.

Hrajeme si a cvičíme

Cvičeníčko Sobotínek je zde pro Vás již přes rok a chceme
pozvat nové maminky s dětmi na každý čtvrtek od 9:00 do
10:30 hod. Hernu najdete v budově sobotínské školy – stará
budova. Přijďte a hrajte si s námi.

22. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Sobotín

Zastupitelstvo obce schvaluje:

– uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy budovy čp. 54 v Sobotíně“ s Ing. arch. Petrem Doležalem, Slovanská 275/16,
787 01 Šumperk, IČ 73235555, DIČ: CZ7609065783, za
celkovou částku 366.000,- Kč vč. DPH.
– Rozpočtový výhled obce Sobotín na roky 2013–2015
– Uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín
89, PSČ 788 16 IČ 00303348 a společností GEOMETRA OPAVA, spol. s r. o., zastoupenou prokuristou Ing.
Karlem Novákem, se sídlem Beethovena 2, P.O.Box 88,
Opava, PSČ 746 01 IČ 42864445. Předmětem díla je
technická a poradenská činnost při zavádění a rozvoj
geografického informačního sytému. Cena je 540,- Kč
bez DPH/hodina
– Smlouvu o dodávce a ochraně postupně předávaných
údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě pro územně samosprávný celek mezi Obcí Sobotín,
zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ 00303348 a společností GEOMETRA Opava, spol.s.r.o., zastoupenou prokuristou Ing.
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Karlem Novákem, se sídlem Beethovena 2, P.O.Box 88,
Opava PSČ 746 01, IČ 42864445
Uzavření Licenční smlouvy na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem
Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ 00303348 a společností GEPRO spol.s.r.o., zastoupenou jednatelem a ředitelem Ing.
Zdeňkem Hoffmannem, se sídlem Štefánikova 52, Praha
5, PSČ 150 00, IČ 44851529. Cena díla je 19.200,- Kč
včetně DPH
bezúplatný převod pozemku p.č. 1545 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 2 116 m2 v k.u. Sobotín do
svého vlastnictví z vlastnictví Česká republika, správa PF
ČR na základě § 2 odst. 7 b) zákona č. 569/1991 Sb.
Vytvoření jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací. Pracovní smlouva bude na dobu určitou
od 1. 9. 2012 nejdéle do 31. 12. 2012
uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, Sobotín 89, PSČ 788
16, IČ 00303348 a panem Markem Karwackým, bytem
Sobotín 20, PSČ 788 16. Předmětem smlouvy je oprava
střechy na Obecním úřadě v Sobotíně – část bývalá tělocvična. Cena díla činí 58.000,- Kč (z důvodu zatékání
došlo ke značnému poškození zdiva a k vydrolení až na
cihlu, jedná se o několikaleté zatékání)
podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova parku u hrobky v Sobotíně z Programu rozvoje venkova ČR, v rámci
4. výzvy MAS Šumperský venkov, Fiche 5 – Doklady
minulosti
Použít – vynaložit z rozpočtu obce potřebnou částku na
dofinancování realizace akce „Obnova parku u hrobky
v Sobotíně“ ( dle aktuálních podmínek)
Směrnici pro vedení účetnictví, oběh účetních dokladů
a evidence majetku
Uzavření Dodatku č. 1 s Ústavem pro strukturální politiku
v zemědělství se sídlem v Měříně, Zarybník 516 594 42
Měřín, IČ 25319515, kterým se do článku číslo 5 doplní
nový bod 7 ve znění:
Pronajimatel se zavazuje pro případ, že pozemky tvořící
předmět nájmu budou dotčeny komplexní pozemkovou
úpravou, uzavřít nejpozději do 3 měsíců od dne nabytí
právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a nájemcem novou nájemní smlouvu, jejímž předmětem budou pozemky, které pronajímatel
nabude do vlastnictví na základě rozhodnutí o schválení
komplexních pozemkových úprav
Opatření č. 1/2012, kterým je vymezena plakátovací plocha u autobusové zastávky Sobotín – Dolte
Celkovou částku na opravu úseku cesty „Za Konečnými“,
tj. části účelové komunikace p.č. 1596, 1600 a 1408/10
v k.ú. Sobotín v maximální výši do 100.000,- Kč s DPH
(doprava s uložením do vozovky účelové komunikace
v objemu 270 tun kameniva ve frakci 32-63

Zastupitelstvo obce Sobotín neschvaluje:

– Využití předkupního práva na odkoupení spoluvlastnického podílu p.č. 533/2 a budovy bez čp/če. V k.ú, Sobotín
(pozemek u domu čp. 20, je součástí bytu, který prodává
fyzická osoba, jelikož obec má v objektu také jeden byt,
je zapotřebí jejího vyjádření).

Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí:

– Přerozdělení získané částky ve výši 154.875,21 Kč, která
bude použita především na podporu kultury a sportu
mládeže obyvatel Sobotína. Výtěžek z loterií a sázkových her bude přerozdělen na základě obecně daných zásad FV a ZO Sobotína.
– Zmocňuje místostarostu Bc. Kamila Talpu, aby Obec
Sobotín zastupoval, vykonával veškeré úkony, kterých
bude zapotřebí, včetně výkonu hlasovacího práva na valné hromadě Honebního společenstva Sobotín, konaného
dne 11. září 2012

23. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Sobotín
Zastupitelstvo schvaluje:

– uzavření Smlouvy o dílo na opravu lesní cesty „Za Konečnými“ mezi Obci Sobotín IC 00303348 se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 a fyzickou osobou podnikající dle
živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku – Pavel Vaculík, IČ 43980287 se sídlem Maršíkov 81,
788 16 Velké Losiny. Celková cena za tunu dopraveného
a řádně zapraveného kameniva ve frakci 32-63 bude činit 98,- Kč/tunu bez DPH (117,60 Kč/tunu s DPH). Celkem bude dopraveno a řádně zapraveno na části účelové
komunikace p.č. 1596, 1600 a 1408/10 v k.u. Sobotín
270 tun kameniva ve frakci 32-63 ( navržený úsek k opravě byl značně poškozen po přívalových deštích, daný
úsek cesty byl nebezpečný)
– pověřuje místostarostu obce Bc. Kamila Talpu k uzavření
Smlouvy o dílo na opravu lesní cesty „Za Konečnými“
mezi Obci Sobotín IČ 00303348 se sídlem Sobotín 89,
PSČ 788 16 a fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku – Pavel
Vaculík, IČ: 43980287 se sídle Maršíkov 81, 788 16 Velké Losiny
– nákup potřebného kameniva ve frakci 32-63 na opravu
úseku cesty „Za Konečnými“, tj. část účelové komunikace
p.č. 1596, 1600 a 1408/10 v k.ú. Sobotín, od společnosti
EKOZIS spol. s.r.o. IČ: 41031024 – Kamenolom Krásné
ve výši 160,- Kč/tuny bez DPH (192,- Kč/tuny s DPH)
v množství 270 tun
– převod závazků INFOKANÁL s.r.o. vůči Obci Sobotín
na společnost KONZULTA Brno, a.s. a s převodem závazků Obce Sobotín vůči společnosti INFOKANÁL s.r.o.
na společnost KONZULTA Brno a.s.
– zadat aktualizaci projektu „Obnova parku u hrobky Ing.
Janě Mikiskové, autorce původního projektu z roku 1998,
uzavřít s ní smlouvu o dílo a vynaložit z rozpočtu obce
příslušnou částku na zpracování aktualizovaného projektu
– úhradu za obnovení dat, opětovné instalování dat (ekonomiky) do určeného úložiště společnosti ASI informační
technologie s.r.o. 1. máje 3, 789 85 Mohelnice – divize
GORDIC v maximální výši do 35.000,- Kč s DPH
– zpracování a tisk informačního letáku – Sobotín v počtu
5 000 ks na formátu A4 od společnosti Machovský mapy
s.r.o., Boční 551, 783 72 Velký Týnec, IČ 28619633
v maximální výši do 7.000,- Kč s DPH
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– obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší Nařízení Rady obce Sobotín č. 1/2005-R o ochraně ovzduší
v obci

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

– zajištění odpovídajícího zálohování dat formou záložního zdroje a případně přejít na Ginis ekonomiku, která je
umístěna na serverech Technologického centra Šumperk
– pověřuje místostarostu obce Bc. Kamila Talpu k jednání
a zajištění záložního zdroje

Ostatní

– Zastupitelstvo obce Sobotín ruší OZV č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze
dne 31. 5. 2011.
– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 z 31. 5. 2011 o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj.
– Zastupitelstvo obce Sobotín ruší nařízení Rady Sobotín
č. 1/2005-R o ochraně ovzduší v obci.

informace obecního úřadu
Vážení občané

Parlament ČR přijal novelu zákona č.202/1990Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, která mění od roku
2012 rozdělení výtěžku loterií. To znamená, že odvody
z hazardu již nesměřují přímo do sportu, ale většina těchto prostředků je přerozdělována do rozpočtu obcí.
Obec Sobotín tak získala nad rámec svého plánovaného
rozpočtu celkem 154.875,21 Kč.
Protože máme zájem, aby tyto finanční prostředky byly
opět použity ke stejnému účelu jako v minulosti, tzn.
do sportu, kultury, ale také pro děti, obracíme se tak
na všechny neziskové organizace, aby si v termínu do
15. listopadu 2012 podaly žádost o přidělení části těchto
prostředků pro svou činnost.
Tiskopis žádosti obdržíte na OÚ v Sobotíně u paní Františákové nebo u slečny Lucie Jelínkové.
Jarmila Palová, předsedkyně FV

Dodatečný svoz bioodpadu v obci Sobotín
od 30. října do 7. prosince 2012
Místo přistavení
kontejneru

Říjenlistopad

Listopad

Listopadprosinec

Cesta u VlhůŠtětínov

úterý

30.

13.

27.

Panelák 220

středa

31.

14.

28.

U okálů - telef.
budka

čtvrtek

1.

15.

29.

Hasič. zbrojnice

pátek

16.

30.

U Bejka

úterý

20.

4.

Pod Bílým domem

středa

7.

21.

5.

Rudoltice 133

čtvrtek

8.

22.

6.

U Hlošků

pátek

9.

23.

7.

2.

6.

Kontejner bude na příslušné místo uložen vždy v uvedený
den okolo 15 hodiny a odvezen následující den ráno v 7 hodin. Vzhledem k možnosti špatných povětrnostních podmínek může být svoz z těchto důvodů ukončen.

Oznámení pro občany se zdravotním postižením
Městský úřad Šumperk upozorňuje občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P na povinnost výměny označení
vozidel přepravující osobu se zdravotním postižením (parkovací průkaz).

Původní zvláštní označení vozidel, označující osobu zdravotně postiženou (parkovací průkaz), mohou osoby, které je
obdržely, využívat na území České republiky do ukončení
jeho platnosti, nejpozději však do 31. 12. 2012. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny osoby, které vlastní toto
zvláštní označení vozidla (parkovací průkaz), provedly jeho
výměnu za nový typ tohoto označení evropského typu.
Výměnu dosavadního označení 01 za nový parkovací průkaz č. 0 7 (netýká se osob se sluchovým postižením) provádí
v úřední hodiny bezplatně odbor sociálních věcí Městského
úřadu v Šumperku, ul. Lautnerova 1:
PO a ST
ÚT a ČT
PÁ		

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
dle dohody

12:45 – 17:00

K výměně je třeba se dostavit osobně a doložit:
• občanský průkaz
• průkaz držitele mimořádných výhod
• fotografii o rozměru 35x45 mm
• stávající označení 01
U osob, které byly omezeny nebo zbaveny způsobilosti
k právním úkonům, předkládá opatrovník listinu o ustavení
opatrovníka.
Nabádáme a prosíme všechny občany, kterých se výměna
týká, aby ji nenechávali ke konci roku 2012 a výměnu si
vyřídili co nejdříve.
Bližší informace poskytne Vojtěška Chmelařová, odbor sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku, tel: 583 388
802, e-mail: vojteska.chmelarova@sumperk.cz.
Bc. Pavla Skálová, vedoucí odboru SOC

Volby do zastupitelstva Olomouckého
kraje 12.–13. října 2012
Zapsaných voličů
Vydaných obálek
Odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů

Sobotín Rudoltice Celkem
906	 94
1000
254	 38	 292
250	 38	 288
225	 28	 253

Název strany
Suverenita
5
Pravý blok
0
Strana Práv občanů – Zemanovci 3
Moravané
7
Národní socialisté – levice 21. století 2
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0
1
1
0
0

5
1
4
7
2

Nezávislí
TOP 09 a Starostové
KSČM
ČSSD
ODS
Strana svobodných občanů
DSSS
Koalice pro Olom.kraj se starosty
Nezávislá volba
Česká pirátská strana
Statistika voleb
Česká republika		
Kraj Olomoucký		

Sobotín Rudoltice Celkem
18
1
19
7
0
7
65
6
71
56
8
64
20
7
27
7
0
7
4
0
4
13
0
13
18
3
21
1
0
1

Upozornění
k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“)
Zásah proveďte v období vegetačního klidu od 15. listopadu tohoto roku.

36,89 %
35,67 %

Sobotín
29,20 %
• KSČM
28,08 %
• ČSSD
25,29 %
• ODS
10,67 %
• Nezávislí	 7,50 %
• Koalice pro Olom. kraj	 5,13 %
• TOP 09	 2, 76 %
Do krajského zastupitelstva v Olomouci byla opět zvolena
za KSČM Miroslava Vlčková, která obhájila svůj mandát
z roku 2008.

Volby do Senátu 12.–13. října 2012
První kolo se uskutečnilo dne 12. – 13. října 2012
		
Sobotín
Rudoltice
Zapsaných voličů
906	 94
Vydaných obálek
243	 37
Odevzdaných úředních obálek 236	 37
Počet platných hlasů
203	 25
1. Miloslav Vlček
52 hlasů
7 hlasů
2. Není zařazení
3. Jan Kubíček
23 hlasů	 3 hlasy
4. Vilém Bruk	 4 hlasy 	 0 hlasů
5. Zdeněk Brož
67 hlasů
9 hlasů
6. Petr Procházka
12 hlasů 	 3 hlasy
7. Jana Němečková
14 hlasů 	 1 hlas
8. Jiří Novák	 3 hlasy 	 0 hlasů
9. František Mencner 	
28 hlasů	 2 hlasy
Do druhého kola postoupili Zdeněk Brož a Miloslav Vlček.
Druhé kolo se uskutečnilo dne 19. – 20. října 2012
		
Sobotín
Rudoltice
Zapsaných voličů	 904	 94
Vydaných obálek	 124 	 21
Odevzdaných úředních obálek	 124	 21
Počet platných hlasů	 121	 19
Výsledky:
Zdeněk Brož	 55 hlasů	 11 hlasů
Miloslav Vlček	 66 hlasů	  8  hlasů
Senátorem je zvolen Mgr. Bc. Zdeněk Brož, starosta města
Šumperka
(Statistika krajských a senátních voleb)

Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená
nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od
nadzemního vedení takto:
• u nadzemního vedení nízkého napětí nn do 1 kV
(400/230 V) AC
– u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá
výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů 2 m a od izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
– u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá
výstup osob, musí být zachována nejmenší vzdálenost
větví od holých vodičů a izolovaného a kabelového
vedení 1,5 m
• u nadzemního vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do
35 kV AC včetně
– u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů 3,5 m, od izolovaného vedení 2,5 m, od kabelového vedení 1,5 m
– u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a izolovaného a kabelového vedení 1,5 m
• u nadzemního vedení velmi vysokého napětí vvn nad
350kV AC včetně:
– u stromů a jiných porostů, na které lze vylézt, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a izolovaného a kabelového vedení 4,5 m
– u stromů a jiných porostů, na které nelze vylézt, musí
být zachována nejmenší vzdálenost větví od holých
vodičů a izolovaného a kabelového vedení 3 m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při práci dodržujte bezpečné
vzdálenosti od vodičů pod napětí uvedené v ČSN EN 50110-1
a na internetových stránkách http:/www.cezdistribuce.cz.
K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani
nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu. Zásah nesmíte
provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před
zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
stromů a jiných porostů dotek a vedení. Zásah, při kterém by
mohla být ohrožena bezpečnost osob a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, můžete provést se souhlasem společnosti ČZE Distribuční služby, s.r.o.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na dotčené pozemky a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po
těžbě budou zlikvidovány a vytěžená hmota bude uložena
v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo na vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikace, budov, plotů apod.
V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin popř. si vyžádat povolení dle zákona
č. 114/1992 Sb., v plném znění.
Děkujeme za spolupráci.
Zákaznická linka 840 840 840 www.cezdistribuce.cz
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Upozornění Policie ČR
nejen pro seniory – 18. 10. 2012

Nesedejte k cizím lidem do auta, nevěřte ani nejrůznějším
povídačkám o nehodách a operacích v nemocnici, kvůli
kterým nutně potřebují oni nebo dokonce nějaký váš příbuzný
(např. syn či vnuk) ihned finanční hotovost. Odkažte je na
Policii ČR, která jim ráda pomůže a vás ochrání.
Své úspory byste měli mít uložené v bance nebo ve spořitelně,
neměli byste si nechávat vyšší částky doma v různých
skrýších. Tím, že po vás podvodník požaduje zaplacení
nějaké částky nebo zálohy, případně rozměnění peněz, vás
nenápadně přiměje k tomu, že mu bezděčně ukážete, kde své
úspory schováváte. Pak už jen stačí odlákat vaši pozornost
a v nestřeženém okamžiku peníze sebrat. Proto také často
podvodníci pracují ve dvou i více, kdy jeden vás zabaví
a druhý má možnost krást.
Mějte po ruce důležitá telefonní čísla na rodinné příslušníky,
policii, lékařskou pomoc a hasiče, případně i na organizace,
které se zabývají péčí o seniory. V případě komplikací můžete rychle zavolat pomoc. Pokud se stanete obětí výše zmíněného podezřelého jednání, zkuste zachovat klid a pokuste
se zapamatovat si a vybavit si důležité údaje o pachateli –
především, zda to byl muž či žena, jak byl vysoký, jakou měl
postavu, oblečení, věk, barvu vlasů, očí. Jestli měl nějaké
další typické znaky – brýle, vousy, tetování; jaký měl způsob
řeči, chůze apod. Jestliže vám ukáže nějaký doklad (průkaz),
neváhejte a pro jistotu si co nejvíc údajů z tohoto dokladu
opište. Pokud dotyčný přijel vozem, zapamatujte si, nebo si
zapište registrační značku vozidla, případně typ a barvu. Váš
popis může významně přispět k odhalení pachatele a navrácení vašich věcí. Samozřejmě o celé události neprodleně informujte policii na bezplatné tísňové lince 158.
por. Mgr. Marie Šafářová,
komisař preventivně informační skupiny

V souvislosti s množícími se případy krádeží na seniorech
v poslední době pokládáme za důležité varovat a upozornit
občany, na co by si měli dávat pozor. Nástrahám nejrůznějších
chytráků a podvodníků se mohou i sami senioři aktivně
bránit tím, že budou dodržovat následující zásady:
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
Zkontrolujte, kdo je za dveřmi přes kukátko, nejlépe
panoramatické. Pořiďte si na dveře bezpečnostní řetízek.
Nebuďte důvěřiví a nepouštějte cizí lidi do svých domů
a bytů, nikomu nepůjčujte peníze.
Zvoní-li nějaký opravář nebo pracovník úřadu, případně
jiných služeb (odečet plynu, elektřiny, vody apod.), nechte
si předložit jeho služební průkaz nebo raději zavolejte na
úřad či instituci, na kterou se dotyčný odvolává. Tyto
instituce navíc většinou domlouvají návštěvu svých
pracovníků telefonicky předem nebo ji oznamují vývěskou
v domě. V případě jakýchkoli pochybností trvejte na tom, že
o nabízenou službu nestojíte. Slušný člověk vaši ostražitost
pochopí.
Podvodníci využívají různé „báchorky“, záminky a lsti, neštítí se ničeho, využívají vaší důvěřivosti, působí na vaše
city, aby se dostali k vašim penězům. Pokud z vás nevylákají
peníze přímo, ovládají řadu jiných způsobů, jak vás okrást.
Nevěřte historkám, že pracovník jde s vámi podepsat dokumenty, na základě kterých vám bude zvýšen důchod nebo
sjednáno výjimečné pojištění, jde s vámi sepsat výhodnou
smlouvu na využití telefonu, rozšíření programů televize,
vrátit přeplatek za služby apod.

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce

Starostka obce se členy SDH Sobotín při oslavách 125 let vzniku organizace
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SDH Sobotín
oslavil 125 let od svého vzniku

Předsilvestrovský ohňostroj
na Čapím vrchu v Sobotíně

Dne 1. září 2012 se uskutečnila ve sportovním areálu U Pařeza oslava 125 let vzniku SDH. Jednalo se o soutěž družstev
v kategoriích muži, ženy, veteráni a své umění předvedli i ti
nejmenší. Starosta SDH Sobotín Martin Vlček přivítal starostku Sobotína Ivetu Fojtíkovou, z Rapotína starostu ing.
Pavla Žerníčka, kandidáta na senátora ing. Miloslava Vlčka,
starostu Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Šumperka (OSH) ing. Josefa Ošťádala, rozhodčí a zasloužilé členy a ostatní hosty. Starostka obce Iveta Fojtíková
ocenila činnost a práci členů SDH Sobotín a popřála mnoho
úspěchů v jejich náročné práci. Starosta OSH Šumperk ing.
Josef Ošťádal ocenil dlouholetou práci SDH Sobotín a předal SDH Sobotín medaili starostovi SDH Sobotín Martinovi
Vlčkovi.
V soutěži se bojovalo o pohár starostky obce Sobotín
(6 družstev), dále o pohár Povodí Desné (6 družstev). V kategorii veteránů soutěžila o pohár starostky obce 2 družstva.
Ženy soutěžily (2 družstva) o poháry starostky obce a Povodí Desné. V kategorii soutěžila družstva mladších a starších
dětí.

SENIOR Sobotín o. s. si Vás dovoluje pozvat dne 29. prosince 2012  na společný výstup na Čápák, kde po 20:30
hodině  bude velký ohňostroj viditelný z celého širokého
okolí. Každé velké město na celém světě má v tento den
velký ohňostroj. U nás v Sobotíně bude dne 29. prosince
2012. Těšíme se, že se 29. prosince 2012 sejdeme v pohodě na Čápáku u čaje a táboráku. Doufáme, že se sejdeme v co nejširším počtu, že nám bude přát počasí a že
nám bude přát co nejlepší viditelnost ať je nás vidět až,
až, až ….co nejdále a ať je plný kopec veselých malých
a velkých Sobotíňáků.
SENIOR o. s.

Pohádková zima,
Vánoce a sníh v září

Výsledky soutěže - muži
O pohár starostky obce Sobotín – 1. kolo
1. Maršíkov 	
16,89
2. Sobotín
17,55
3. Sudkov
22, 85
O putovní pohár Povodí Desné – 2. kolo
1. Loučná 	 34,78
2. Sobotín	 39,42
3. Lesnice	 39,51
Veteráni
O pohár starostky obce Sobotín – 1. kolo
1. Sobotín	 22,50
2. Vikýřovice 	
37,90
O putovní pohár Povodí Desné – 2. kolo
1. Sobotín 	
26,73
2. Vikýřovice 	
36,92
Ženy
O pohár starostky Sobotín – 1. kolo
1. Rapotín	 33,66
2. Vikýřovice 	
NP
O pohár Povodí Desné – 2. kolo
1. Vikýřovice 	
35,60
2. Rapotín 	
40,76
Děti
Mladší děti
1. Velké Losiny I. 	
2. Loučná II, 	
Starší děti
1. Loučná I. 	
2. Velké Losiny 	

Jízda po bobové dráze

25,66
43,03
25,25
O

Pohárová soutěž byla úspěšná a při závěrečném slově pozvala starostka všechna soutěžní družstva na příští pohárová
klání v roce 2013. Všechny Vás opět přivítáme.
SDH Sobotín

Další ročník Sobotínských Vánoc se uskutečnil dne 8. září
2012, tentokráte pod názvem „Pohádková zima, Vánoce
a sníh“. S úderem druhé hodiny odpoledne se ve sportovním
areálu SENIOR o.s. Sobotín začala tolik očekávaná slavnost. Na děti čekal nejen opravdový „Železný ZEKON“,
který udivoval svou silou, ale především svým uměním
a příjemnými triky. Na děti čekal vyzdobený vánoční stromek, vánoční cukroví, bobová dráha a řada drobných atrakcí, které navodily vánoční atmosféru. Vrcholem odpoledne
byla pravá zimní koulovačka mezi dětmi a dospělými.
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Skvělý zájezd sobotínských
zahrádkářů

Letní koulování, rodiče prohráli

Potěšitelné bylo, že dětské úkoly nebyly náročné a lehce je
splnili i ti nejmenší. Odměnou jim pak byl vánoční dárek.
Akce se vydařila. Natěšené děti odcházely spokojené. A o to
jistě organizátorům této akce především šlo.
Senior o.s., Sobotín

Dne 15. září 2012 se sobotínští zahrádkáři rozjeli do okolí Hradce Králové. První zastávkou bylo zahradnictví
„Čarověníky“ v Bělečku u Třebechovic po Orebem. Velký
výběr dřevin, prohlídka rozlehlého zahradnictví, pěkné jezírko s upraveným okolím nás nadchli. Spokojeni jsme odjeli do Hradce Králové. Navštívili jsme zahrádkářské muzeum, kde nás člen Územního sdružení Hradec Králové (ÚS)
seznámil s historií a vznikem muzea. Poté jsme odjeli do
podmořského akvária. A bylo se na co dívat. Další zastávkou
se staly Libčany. Nepřeberné množství vnitřních i venkovních bonsaí muselo uspokojit i ty nejnáročnější návštěvníky. Upravená zahrada s vodopádem a jezírkem a mini ZOO
se všem líbila. Při zpáteční cestě jsme navštívili restauraci
„U Lípy“ nedaleko Týniště nad Orlicí. Byli jsme překvapeni rychlostí obsluhy a nabídkou jídla. Poslední zastávkou
se staly Horní Heřmanice, kde ČZS pořádal výstavu jiřin.
Krásně vyzdobený sál a nepřeberné množství jiřin různých
barev a druhů naše zahrádkáře nadchl. Výstava byla krásnou
tečkou za naším zájezdem. Poděkovali jsme řidiči za bezpečnou jízdu a Obci Sobotín a Petrov nad Desnou za finanční podporu zájezdu.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně

Naše sobotínské zahrádkářky opět dokázaly své umění
V sobotu 6. října 2012 jsme navštívili již IV. okresní výstavu
ovoce, zeleniny a květin, kterou pořádala základní organizace ČZS u Sanatoria a Územního sdružení Šumperk – Jeseník.
Na výstavu se sešlo téměř 80 vzorků ovoce. Krásná jablka,
hrušky a zelenina vrchovatě zaplnily stoly a přilehlé prostory. Kolekce jiřinek z Horních Heřmanic nadchla milovníky
těchto květin. Jako tradičně se zapojila při přípravě i naše
základní organizace. Její členky vytvořily květinové vazby,
které přispěly k výzdobě výstavních prostor. Zajímavá byla
i vědomostní soutěž, kde jsme si vyzkoušeli své vědomosti.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně

Akce, které zahrádkáři připravují do konce roku 2012
1. Dámský klub se uskuteční dne 22. listopadu od 17:00
hodin v penzionu Dolte. Tentokráte si připravte „něco“
ke kávě a vínu.
2. Posezení při svíčkách se uskuteční dne 15. prosince
2012 v 16:00 hodin na penzionu Dolte.. Děti z místní
školy vystoupí s krátkým programem.
3. Dne 30. prosince 2012 uspořádáme zájezd do Slezského divadla v Opavě na zpěvohru „Uličnice“.
Zve výbor ČZS Sobotín

Účastníci zájezdu ČZS Sobotín
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ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Organizace školního roku
2012/2013

V základních školách bylo zahájeno vyučování 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek
26. října 2012. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013.
Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. Jarní
prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy
stanoveny takto:
11. 3. - 17. 3. Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Pracha2013
tice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

První seznámení – Jakub Václavský

Zvěřinec opět v provozu

Už první týden v září se zvířátka ze školního Zvěřince
vrátila z prázdnin a oba kroužky – Chovatelský i Přírodovědný (tentokrát s novým názvem Kamarádi přírody
a rozšířenou náplní) tradičně pod vedením paní Jany Hofschneiderové a Mgr. Livie Uhmannové zahájily činnost.
Mgr. Livia Uhmannová

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března
a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013
do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014
začne v pondělí 2. září 2013.

Den s lesy

Zahájení školního roku 2012–2013
Nový školní rok byl letos zahájen nejen za účasti paní ředitelky a paní starostky, ale taky sluníčka, které všem zlepšilo
náladu. Z tohoto krásného dne se radovali především naši
prvňáčci, kteří už tradičně odemykali symbolickým „maxiklíčem“ pohádkové dveře školy, které pro ně letos ze dřeva vykouzlil pan školník Ivan Marek.

Žáci třetího a čtvrtého ročníku z celé naší svazkové školy
se v pátek 14. září 2012 zúčastnili v lázeňském parku ve
Velkých Losinách už tradiční akce DEN S LESY ČESKÉ
REPUBLIKY.
Počasí, které den před tím vypadalo bezútěšně, se jako zázrakem vydařilo. Všichni si nejprve prohlédli a vyzkoušeli
některé lesnické aktivity – střelbu ze vzduchovky i kuše,
výrobu budek pro ptáky, výcvik loveckého psa a výcvik
dravce. Později vyrazili ve dvojicích do tajemného lesa plnit
úkoly. Za správně vyplněnou kartu dostali odměnu a mohli
se občerstvit horkým čajem a grilovanou uzeninou.
Vraceli jsme se domů s dobrou náladou a plni dojmů i nových vědomostí o lese a přírodě, za což velmi děkujeme pořadateli této zajímavé akce.

Těšíme se na školu, zleva: Bára Kalivodová, Ondra Vaněk, Hana Popelková, Jakub Václavský, Martina Bendová a Kamila Doleželová

Starší žáci pak v prvním školním týdnu pomohli připravit
prvňáčkům, ale i sobě na školní zahradě dopoledne plné her
a atrakcí. Nakonec se všichni společně se svými učitelkami
sešli ve Zvěřinci na krátké besedě o zvířatech.
Mgr. Livia Uhmannová

Tajemný les, zleva: Lucie Polanská a Klárka Šofrová
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Kroužky při ZŠ Sobotín
Název

Vedoucí

Aerobik

Kateřina Žoldová

Ruční práce

Mgr. Marcela Navrátilová

Krůčky v hudbě

Mgr. Jana Cekrová

Kamarádi přírody Mgr. Livia Uhmannová

Co je Advent?
Advent znamená doslova „příchod“ a byl dobou očekáváním
příchodu Mesiáše na svět. Přípravná doba na Vánoce zahrnovala prvé čtyři neděle církevního
roku (před Štědrým dnem).
Byla dobou postní, v níž platily
zásady střídmosti v pití a jídle,
intenzívního zbožného rozjímání
a zákazu zábav, tance a zpěvu. Přesto se o adventu konaly
četné lidové obřady a zvyky, které postní zásady porušovaly.

Chovatelský

Jana Hofschneiderová

Počítačový

Jana Hofschneiderová

Adventní neděle připadají na 2. prosince, 9. prosince,
16. prosince a 23. prosince 2012

Fotbalový

Bc. Kamil Talpa (od listopadu)

Významné svátky spojené s tradicemi Adventu:

Připravujeme: – barevný týden
– sběr papíru
– drakiádu
– pasování prvňáčků
– projekt KOUZLO VÁNOC
Mgr. Martina Chlandová

Sv. Barbora (4. 12.) – toho dne se uřezaly větvičky třešní,
daly se do vázy s vodou a často se pojmenovaly jmény některých chlapců. Ta, která první rozkvetla, určila, kdo bude
tím vyvoleným.
Sv. Mikuláš (6. 12) – známá tradice po celé Evropě
Sv. Lucie (13. 12.) – jistě znáte pořekadlo „Svatá Lucie noci
upije“. V minulosti byl tento svátek spojen s předením lnu.
(Církevní rok)

FARNOST SOBOTÍN
SEDMIKRÁSEK PRO DĚTI
Spolek pro děti a mládež – SOL v Sobotíně
zve děti od 2 do 6 roků s maminkami, tatínky či babičkami
na pravidelná setkávání se Sedmikráskem.

Každé úterý v 17 hod. na faře v Sobotíně.
Děti, přijďte, Sedmikrásek si bude s Vámi povídat a hrát.
První setkání bude 6. listopadu 2012

Změny bohoslužeb ve Velkých
Losinách a v Loučné nad Desnou
Od měsíce října je změněn čas nedělní bohoslužby v kostele
ve Velkých Losinách a v Loučné,
Velké Losiny – 8:15 hod., Loučná – 9:45 hod.
V Sobotíně se čas nemění, mše sv. se koná v 11:15 hod.

Přijďte
v neděli 2. prosince 2012
2012
v 15.00 hod.
hod. do farního kostela
v Sobotíně.

Farnost Sobotín

Za měsíc již bude Advent

Vezměte s sebou někoho z rodičů nebo
babičku či dědečka.

Domníváte se, že je brzy psát o Adventu? Domníváme se, že
ne! Podívejte se do obchodů a různých reklamních nabídek,
které každodenně nalézáme v našich poštovních schránkách.
Přesto se domnívám, že pár informací o tomto období nikomu neuškodí.

Srdečně Vás zve Farnost Sobotín.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování
Zhasly Tvoje oči, zmlkl Tvůj hlas.
Měla jsi ráda život i nás.
Tak, jak Ti z očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš
chybět do konce života.
Kdyby to nebyla pravda a byl to jen sen,
z něhož bychom Tě mohli, maminko, probudit
a vidět Tě každý den.
Tolik jsi život milovala a chtěla jsi s námi být.
Osud byl ale hrubý a nenechal Tě žít.
V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý,
kdo Tě měl rád.
Je smutno bez Tebe žít,
když nemá kdo poradit, pohladit a potěšit.
Hvězdičkám na nebi bolest svou žalujeme,
kytičku na hrob Ti věnujeme.
Kytička uvadá, nám v srdci padá tiš,
k nám se už maminko, nikdy víc nevrátíš.
Její život byla práce, láska a obětavost.
Tvůj hlas se vytratil, milý úsměv vítr vzal
a nám vzpomínku na Tebe, maminko, zanechal.

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří při posledním rozloučení s panem Milošem Chlandou
dne 13. října 2012 projevili svou účast slovy útěchy
a krásnými květinovými dary.
Rodina Chlandova
Děkuji touto cestou všem, kteří dne
18. října 2012 vyprovodili na poslední
cestě do chrámu Páně
sv. Vavřince v Sobotíně paní
Miladu Gajdošovou ze Sobotína.
Děkujeme všem za slova podpory a pochopení v této době. Děkuji za květinové
dary a podporu obyvatel DPS Sobotín.
Manžel a zarmoucená rodina

Vzpomínka
Děkujeme Ti, tatínku, za to,
čím jsi pro nás v životě byl,
za každý den, jenž si pro nás žil.
Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít,
Pro nás pracovat a mnoho toho říct.
Však osud byl tak krutý
a musel jsi od nás odejít.

Dne 25. října 2012 tomu bude rok,
co beze slůvka rozloučení odešla
naše milovaná
maminka, manželka, babička,
sestra, teta a švagrová paní
Maruška Hrabalová
z Petrova nad Desnou.

Dne 10. září 2012 by se dožil 70 roků pan
Petr CSÖLLE ze Sobotína.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Manžel Miroslav, dcery Alenka, Kamilka, Mirka
a vnoučátka.

Stále vzpomínají manželka Marie,
děti Petr, Jirka, Iveta a vnoučata.

Jen kytičku květů
Ti na hrob můžeme dát,
chvilečku postát
a tiše vzpomínat.

Odešla nám, jak osud si to přál
V našich srdcích však žije dál.
Dne 20. května 2012
uplynulo 10 let, kdy
nás navždy opustila
ve věku 81 let naše milovaná
maminka, paní
Růžena Pakrová ze Sobotína.

Dne 1. října 2012 uplynul rok,
kdy zemřel pan
Hynek Pavelka
z Rudoltic.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka, syn a dcera s rodinami.

S láskou vzpomínají synové a dcery s rodinami.

Vážení spoluobčané,
pokud budete mít zájem využít Obecních novin pro blahopřání k životnímu výročí nebo vzpomínce, nic
tomu nebrání. Zveřejníme jej bez poplatku. Věříme, že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce
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SPORTOVNÍ AKCE
Informace TJ SOKOL Sobotín

Od 5. září 2012 bude každou středu od 19:30 opět v tělocvičně ZŠ Sobotín probíhat cvičení žen. Srdečně Vás
zveme, abyste přišli mezi nás a udělali něco pro své zdraví
a figuru. Dále v této souvislosti připomínáme, že fotbalové
hřiště v areálu TJ Sokol Sobotín je celoročně volně přístupné ke sportování veřejnosti, zejména mládeže. Kromě toho upozorňujeme na možnost pronájmu antukového
hřiště pro tenis. Bližší informace o TJ Sokol Sobotín a o našich akcích lze nalézt na webových stránkách TJ: www.tjsokolsobotin.cz.

širokého okolí. Předpokládá se maximální míra využití, a to
nejen na poli jezdeckém, ale také v oblasti míčových her –
plážový volejbal a fotbal.

PODZIMNÍ PARKUROVÁ CENA

Úspěch sobotínského volejbalu

Dne 9. září 2012 dosáhlo skvělého úspěchu volejbalové
družstvo TJ Sokol Sobotín. Na turnaji v Rapotíně obsadil
tým TJ Sokol Sobotín 1. místo, neprohráli jsme ani jeden
zápas. Na druhém místě se umístilo družstvo – mix, složené
ze seniorských hráčů TJ Sokol Sobotín a Rapotína.
Další místa pak obsadila družstva v pořadí: Vikýřovice (SAVVIK), Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Rapotín.
VV TJ Sokol Sobotín

S l av n o s t n í o tev ř e n í n ové
t r é n i n kové p l o c hy v S o b o t í n ě

Dne 28. září 2012 byla slavnostně otevřena v Sobotíně, v areálu TJ-Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín, o.s., nová
písková plocha pro výuku jízdy na koních a hipoterapii.
Vybudování nové tréninkové plochy bylo umožněno díky
významné spolupráci s MAS Šumperský venkov a možnosti
spolufinancování Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci MAS
Šumperský venkov Ing. Sršeň a Ing. Mihulková a zástupce
Obce Sobotín pan Bc. Kamil Talpa. Slavnostní otevření bylo
doprovázeno celodenním programem, který vyvrcholil soutěžemi v jezdeckých disciplinách pro nejmenší děti a křtem
hříbátka.
Tímto novým projektem dojde k probuzení sportovního života v obci Sobotín se zaměřením na cílovou skupinu dětí,
mládeže a především ženy. Prospěch z projektu budou mít
všichni zájemci z řad široké veřejnosti o kondičně rekreační a sportovní ježdění na koních nejen ze Sobotína, ale i ze

Lesní mužíček v podání Viktorky Vokounové z Rapotína

V sobotu 6. října 2012 proběhly na kolbišti TJ OMEGA
Sobotín již třetí letošní hobby závody. Návštěvníci mohli
sledovat početné pole startujících nejprve v křížkovém parkuru, dále v soutěžích do 70 a 90 cm a na závěr v nejtěžším
závodu do 120cm.
Diváky překvapila různorodost a nápaditost masek při MAŠKARNÍ JÍZDĚ . Svými hlasy rozhodovali o vítězném kostýmu. Stal se jím „ lesní mužíček“ v podání Viktorky Vokounové z Rapotína. Členové TJ Omega Sobotín Renata
Czyžová a Miloš Chlanda potom předvedli exhibiční ukázku
soutěže MINI – MAXI. Oba junioři dosahují po celý rok
na českých i moravských kolbištích vynikajících výsledků,
především v rámci Českého skokového poháru. Se svými
koňmi Quatrnei, Likorou i Démantem úspěšně dokázali
překonat výšku 155 cm a to i se slušnou rezervou. Všechny
velmi zaujal tento úctyhodný výkon, který předznamenává
další výkonnostní růst jezdeckého sportu v naší oblasti.
PODĚKOVÁNÍ patří všem sponzorům jednotlivých soutěží a také OBCI SOBOTÍN, která významným dílem napomáhá činnosti TJ Omega Sobotín, o.s.
Výsledky:
Křížkový parkur:
1. Štěpán Filip - Mercy, JO Horymas Horní Město
2. Sandra Kučerová - Friend, TJ Sdružení chovatelů a přátel
koní Sobotín
3. Julie Fedorová - Quatrnei, TJ Omega Sobotín
4. Jana Kratochvílová - Pampy, Ranch Kulich
5. Olga Liesnerová - Žakelina, Stáj Rapotín
Parkur do 70 cm:
1. Radka Morongová - Nany , Stáj Morongová
2. Měrková Kateřina - Diana, TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
3. Markéta Chlandová - Limeta, TJ Omega Sobotín
4. Nikola Smolková - Démant 1 , TJ Omega Sobotín
5. Julie Fedorová - Quatrnei, TJ Omega Sobotín
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Parkur do 90 cm:
1. Kamila Šebelová – Démant 2 , JO ŠUMPERK
2. Kateřina Měrková – Vichi, TJ Sdružení chovatelů a přátel
koní Sobotín
3. Helena Pavelková – Caroline, Pavelkovi – Sobotín
4. Simona Měšťánková – Démant 1, TJ Omega Sobotín
5. Eliška Konieczna – Lotar, Ranch Kulich

Parkur do 120 cm:
1. Miloš Chlanda – Likora, TJ Omega Sobotín
2. Miloš Chlanda – Limeta, TJ Omega Sobotín
3. Milan Kvapilík – Vicomte de Maziere, TJ Sdružení chovatelů a přátel koní Sobotín
4. Helena Pavelková – Caroline, Pavelkovi – Sobotín
Mgr. Martina Chlandová
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