obecní Číslo 3 – červen – 2013

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Přejeme všem občanům Sobotína
příjemné prožití prázdninových měsíců a dětem hezké prožití prázdnin.
Zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY
Dětské hřiště u školy v Sobotíně

V měsíci únoru 2013 obec požádala o dotaci Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR ohledně realizace dětského hřiště. Jednou z podmínek bylo i zapojení do projektu veřejnost – děti
a mládež. Děti ze školy Sobotína v rámci výuky vytvořily
pod vedením pedagogů spoustu krásných výkresů, koláží
a výrobků z plastelíny. To, s jakým zájmem děti malovaly,
svědčí o tom, jak moc takovéto zařízení v obci chybí a jak
moc si ho děti přejí. Jejich výkresy byly poslány společně
se žádostí na ministerstvo do Prahy. Žádostí bylo zaregistrováno z celé republiky 1070. Vybráno bylo pouze 197.
Obec Sobotín vybrána nebyla. Jelikož máme v obci školu, družinu a spoustu dětí, které nenavštěvují ani školu
ani mateřskou školku a spoustu maminek na mateřské
dovolené, které nemají možnost žádné takovéto zařízení navštěvovat, byla předložena zastupitelům na 32. veřejném zasedání důvodová zpráva ohledně vybudování
dětského hřiště. Usnesení bylo schváleno. Dětské hřiště
se může začít budovat. Hřiště bude realizováno v průběhu měsíce července 2013 na zahradě u školy v Sobotíně,
ze strany komunikace pod prodejnou Domino, která vede
k zámeckému parku. Na hřišti budou hrací prvky – pružinová houpačka - koník, vahadlová houpačka, velký kolotoč,
chodník – lavice a hrací sestava, kde bude skluzavka, dvě
závěsné houpačky, jedna z nich tzv. hnízdo pro ty nejmenší, lezecká síť a mini lezecká lanová stěna. Součástí hřiště
budou lavičky a odpadkový koš. O termínu otevření hřiště
pro veřejnost budou občané informováni prostřednictvím
infokanálu a plakátů v obecních deskách. Termín otevření
bude začátkem srpna 2013 dle počasí.

Dotace na 3. etapu oprav hřbitovní
zdi z Ministerstva kultury

V únorovém čísle 2013 obecních novin byla zpráva o podání
žádosti o dotaci u Olomouckého kraje. Z těchto prostředků
obci Sobotín dotace přiznána nebyla. Vzápětí byla zveřejněna výzva v rámci programu „Obnova kulturních památek

v Olomouckém kraji“ v roce 2013. Jelikož je zájem ze strany
obce v opravě dalších stran hřbitovní zdí pokračovat, byla
podána žádost o dotaci prostřednictvím Městského úřadu Šumperk, oddělením památkové péče. Dotace nám
byla přislíbena a bude čerpána z Ministerstva kultury
ČR ve výši 230.000,-- Kč. Stavební práce byly zahájeny
v květnu 2013 společností EKOZIS, spol.s.r.o.

Studna na hřbitově

V rámci 3. etapy oprav hřbitovní zdi bude v měsíci červenci 2013 realizována i výstavba studny, a to z důvodu
bezpečnosti odběru vody pro potřeby zalévání hřbitova.
Realizaci stavby bude provádět firma, která provádí opravy hřbitovní zdi.

Nákup nového automobilu AVIE D 75 N
s nosičem kontejnerů CTS 04-33S, automobilu
LADA NIVA a pořízení GPS

Obec Sobotín s ohledem na stáří Avie a s tím souvisejícího
špatného technického stavu, se kterým by byla spojena oprava, která by byla značně finančně náročná, přistoupila obec
Sobotín na základě schválení Zastupitelstva obce Sobotín
k zakoupení nového automobilu AVIE 75 N s nosičem
kontejnerů CTS 04-33S. Celková částka za vozidlo činí
1.164.989,-- Kč vč. DPH . Při uzavření kupní smlouvy
byla uhrazena částka 232.998,-- Kč. Zůstatek ceny bude
uhrazen během 48 měsíčních splátek. Avie je z větší části
využívána pro potřeby obce např. svoz tříděného odpadu, vývoz kontejnerů, při údržbě zeleně, odvoz a převoz bioodpadu.
Dále pro potřeby občanů – zajištění dopravy (dřevo, uhlí.)
Obec Sobotín má ve vlastní les, kde se veškerá činnost odvíjí od plnění lesního hospodářského plánu (těžba, výsadba
stromků – zalesňování, ožínání, stavba oplocenek, nátěry
apod.) Pro tuto činnost se v minulosti využíval automobil
LADA NIVA, který již nemá platnou technickou kontrolu. S ohledem na velmi špatný technický stav vozu, jehož
oprava by byla finančně náročná a s ohledem i na stáří vozu
neekonomická, zastupitelstvo schválilo na základě výběrového řízení nákup nového automobilu LADA NIVA 4 x 4.
Celková cena za vůz činí 245.370,-- Kč vč. DPH.

Veškerá technika obce včetně příslušenství byla označena
samolepkami se znakem obce a označením Obec Sobotín.
V souvislosti se zabezpečením vozového parku obce Sobotín, snížení nákladů na jeho provoz a zefektivnění pracovní
činnosti byly zakoupeny 4 ks GPS (zajištění např. ekonomiky provozu jednotlivé jízdy, vytížení stroje, jeho praktické
použití, dodržování časových harmonogramů, vhodnost jednotlivých tras, atd.
GPS budou nainstalovány do automobilu Fábie, traktoru New Holand, nové Avie a hasičské Avie.

Kurz „Senioři komunikují“ – výuka
na počítači

Obec Sobotín projevila zájem v předcházejících dvou letech
o bezplatné dotační kurzy „Senioři komunikují“, kdy jsme
nebyli vybráni. V závěru loňského roku jsme reagovali na nabídku o spolupráci při realizaci projektu „Senioři komunikují“
pro rok 2013, který se týká kurzů obsluhy počítačů. V květnu
2013 obdržela obec oznámení společnosti LYRIX nova,
o.s. , že obec Sobotín je jednou z vybraných obcí Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.
TERMÍN KONÁNÍ KURZU BUDE 5. až 8. srpna 2013
• Počet účastníků je 10 osob + 2 osoby jako náhradníci
• kurz se skládá ze 2 lekcí po 3 hodinách a 2 lekci po 4
hodinách, tzn. že se kurzy budou konat denně od pondělí
do čtvrtku, vždy v době od 8:00 do 11:00 (12:00) hod
• účast v kurzu „Senioři komunikují“ je BEZPLATNÁ
• účastníkem kurzu se rozumí fyzická osoba - senior důchodového věku
• zájemci se mohou hlásit osobně na podatelně OÚ Sobotín
od 1. července 2013 do 12. července 2013. Na podatelně
zájemce vyplní přihlášku, která se bude nejpozději do 20
dnů před kurzem odesílat společnosti, která kurz zajišťuje
• jmenný seznam 10 předpokládaných účastníků kurzu
+ 2 osob jako náhradníků
• výuka bude probíhat v prostorách Obecního úřadu Sobotín

Finanční povodňová pomoc obci Zálezlice,
okr. Mělník

Obec Sobotín poskytla finanční povodňovou pomoc ve
výši 19.000,-- Kč obci Zálezlice, která byla postižena letošní povodní. Jedná se o obec s cca 400 obyvateli v okrese
Mělník.

Materiální povodňová sbírka

Čisticí potřeby pro Zálezlice

Obec Sobotín ve spolupráci s Charitou Šumperk dne 10. 11. června 2013 uspořádala na Obecním úřadě v Sobotíně
materiální sbírku. Děkuji všem občanům, kteří přispěli do
této materiální sbírky.

29. veřejné mimořádné zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín konané
dne 5. března 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• schvaluje zakoupení jednoho nového nákladního vozidla
s nosičem kontejnerů AVIA D 75 N s nosičem kontejnerů CTS od společnosti HAGEMANN a.s., IČ 26826925,
Holická 1004/29, 779 00 Olomouc – Hodolany ve výši
962.801,--Kč (bez DPH)
• požádat o bezúplatný převod p.p.č. 13-neplodná půda
o výměře 614 m2 v k.ú. Sobotín Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Praha 2, PSČ 128 00
• uzavření Smlouvy o běžném účtu (zřízení účtu) mezi obcí
Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se
sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ: 00303348 a u Českou národní bankou, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, Praha
1, IČ: 48136450
• záměr prodeje budovy č.p. 206 včetně pozemku pod ní
p.č. 44 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 184 m2
a pozemku p.č. 46 – zahrada, o výměře 779 m2 vše v k.ú.
Sobotín za min. cenu 930.000,-- Kč + náklady spojené
s prodejem
• podání námitky k návrhu územního plánu Sobotín ve znění: Obec Sobotín požaduje změnu funkčního využití na
pozemcích parc.č. 574/5, 574/11, 574/12, 574/13, 574/14
a 574/16 v k.ú. Rudoltice u Sobotína z plochy zemědělské
na plochu lesní
• podání žádosti o poskytnutí dotace na akci: „III. etapa
oprav hřbitovní zdi v Sobotíně“ v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností v roce 2013. Program je vypsán
Ministerstvem kultury ČR
• schvaluje dofinancování potřebné částky z rozpočtu obce
Sobotín v roce 2013 na akci: „III. etapa oprav hřbitovní zdi v Sobotíně“, v rámci programu v rámci programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností v roce 2013. Program je vypsán
Ministerstvem kultury ČR
• Zastupitelstvo obce Sobotín pověřuje paní Ivetu Fojtíkovu, starostku obce, zajištěním všech náležitostí spojených
s projednáním, připomínkováním a potvrzením všech
právních úkonů spojených s podáním žádosti o dotaci na
akci: „III. etapa oprav hřbitovní zdi v Sobotíně“ v rámci
programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2013. Program je vypsán Ministerstvem kultury ČR
• přijetí příspěvku na účel, dle čl. II odst. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku, uzavřené dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona
č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném znění
• schvaluje záměr pronájmu objektu č.p. 11 na pozemku st.
p.č. 11-zastavěná plocha a nádvoří, pozemků parc.č. 78,
79/1 a 79/2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína
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• rozdělení dotací v celkové částce 229 000,- Kč těmto organizacím:
• TJ Omega Sobotín-20 000,- Kč, TJ Sdružení chovatelů
a přátel koní – 20 000,- Kč, TJ Sokol – 10 000,- Kč, Spolek pro děti a mládež (fara) – 9 000,- Kč, ČZS (zahrádkáři)- 18000,- Kč, Senior Sobotín – 50 000,- Kč, SDH
(hasiči) – 30 000,- K, Schola VIva – 6 000,- Kč, Charita Šumperk – 5 000,- Kč, Armáda spásy – 5 000- Kč,
Myslivecké sdružení Vikýřovice – 10 000,- Kč, Obnova
kult.dědictví – 6 000,- Kč, Ženy Sobotín (vč.Sobotínek) –
30 000,- Kč, Myslivecké sdružení Sobotín – 10 000,- Kč
• uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku uzavřenou dle
ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Poskytovatelem je Olomoucký kraj, který se ve smlouvě zavazuje poskytnout
příjemci (Obec Sobotín) příspěvek ve výši 10 000,- Kč
na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí podle § 27
odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí příspěvků na
pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup
věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
obcí Olomouckého kraje na rok 2013
• spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše
příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (10.000,-- Kč)
• přijetí příspěvku na účel, dle čl. II odst. 1 Smlouvy o poskytnutí příspěvku, uzavřené dle ustanovení § 269 odst. 2
zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, v platném
znění

30. veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín konané dne 16. dubna 2013
Zastupitelstvo schvaluje:
• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava
cesty Rudoltice – II. etapa“(úsek sjezd z komunikace I.
třídy pod autobusovou zastávkou Rudoltice – myslivna
po napojení u kostela na p.p.č. 1550/2 v k.ú. Sobotín)
mezi objednatelem obcí Sobotín, zastoupené starostkou
Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ
00303348 a zhotovitelem Josefem Kolaříkem - OKSIL,
Staré Město 146, PSČ 792 01Bruntál, IČ 145 71 935,
DIČ CZ 67 06 24 1135. Celková cena díla činí 200.000,- Kč včetně DPH
• schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 621 a p.p.č.
1570/5 v k.ú. Sobotín z vlastnictví České republiky –
Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 697 97
111 do vlastnictví obce Sobotín, se sídlem Sobotín 89,
PSČ 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348
• omezující, zavazující a sankční podmínky bezúplatného
převodu p.p.č. 621 a p.p.č. 1570/5 v k.ú. Sobotín, které
jsou obsaženy v Čl. III. Smlouvy o bezúplatném převodu
mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, 128 00 Praha 2, IČ 697 97 111 do vlastnictví
obce Sobotín, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 Petrov
nad Desnou, IČ 00303348
• schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 013/10-1/13 na
monitoring skládky v Sobotíně v období 2013 – 2017
mezi zhotovitelem Vodní zdroje Holešov a.s., zastou-

•

•

•

•
•

•

•

pené Ing. Milošem Krybusem, ředitelem a.s., se sídlem
Tovární 1423, Holešov, 769 01, IČ 469 000 21 a obcí
Sobotín, zastoupené Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se
sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 Petrov nad Desnou, IČ
00303348. Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let (zahájení prací květen 2013, ukončení prací červenec 2017).
Cena díla je stanovena ve výši 137.470,-- Kč bez DPH
schvaluje zakoupení jednoho terénního automobilu pro
potřeby obce do max. výše 200.000,--Kč (cena uvedena bez DPH). Současně pověřuje místostarostu obce
Bc. Kamila Talpu a pana Zdeňka Měrku k vypracování
a předložení zadávacích podmínek k nákupu předmětného automobilu
schvaluje využití finanční rezervy, která je vytvořena
z čistých získaných prostředků z lesnické činnosti, na
úhradu nákladů potřebných v souvislosti s realizací staveb a projektů v souladu se Strategickým plánem obce
na léta 2010- 2014 a následujících
podmínky úhrady jednoho nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů AVIA D 75 N s nosičem
kontejnerů CTS od společnosti HAGEMANN a.s., IČ
26826925, Holická 1004/29, 779 00 Olomouc – Hodolany ve výši 962.801,--Kč (bez DPH) ve splátkách (48
měsíců x 21.931,-Kč) se složením akontace ve výši 20%
(232.998,-Kč). Současně pověřuje místostarostu obce
Bc. Kamila Talpu k zajištění pojištění předmětného vozidla
schvaluje setrvání ve funkci ředitelky ZŠ a MŠ Údolí
Desné stávající ředitelku Mgr. Evu Bicanovou.
uzavření kupní smlouvy na nákup jednoho nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů AVIA D 75
N s nosičem kontejnerů CTS mezi Obcí Sobotín, IČ
00303348 se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 a společností HAGEMANN a.s., IČ 26826925
prodloužení stávajícího obložení v tělocvičně v Sobotíně. Tyto práce provede společnost OKNA HARALD
spol. s r.o., Sobotín 81, 788 16 Sobotín, IČ 25374834 do
výše 41.550,--Kč (cena je uvedena bez DPH)
uzavření Smlouvy o dílo na prodloužení stávajícího dřevěného obložení v tělocvičně v Sobotíně mezi Obcí Sobotín, IČ 00303348 se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16
a společností OKNA HARALD spol. s r.o., Sobotín 81,
788 16 Sobotín, IČ 25374834, v celkové ceně 41.550,-Kč (bez DPH)

Zastupitelstvo neschvaluje
• odkup 532 ks akcií (cena jedné vlastní akcie je stanovena na 1.000,-- Kč) od obce Loučná nad Desnou
• změnu podmínek u pronajatého pozemku p.č. 1806
v k.ú. Sobotín
• vyhlášení konkurzu na ředitele svazkové školy Údolí
Desné
Zastupitelstvo bere na vědomí
• připomínky k návrhu Územního plánu Sobotín
• zprávu odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2013
• Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2012
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31. veřejné mimořádné zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín konané
dne 14. května 2013
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje:
změny v příjmové a výdajové části rozpočtu č. 1 na rok
2013:
Příjmová část rozpočtu 2013
Položka 4112 – neinv. přijaté transf. – výkon státní správy - 30 900,- Kč
upřesnění částky transferu bylo oznámeno po vyvěšení
a schválení rozpočtu na rok 2013 (dotace na rok 2013 je
219 100,- Kč)			
Příjmová část rozpočtu na rok 2013 se snižuje o - 30 900 ,- Kč
Výdajová část rozpočtu 2013
§ 6171 – rezerva – upřesnění částky – státní správa -30 900,- Kč
§ 3729 – ostatní nakládání s odpady – MONITORING 31 000,- Kč
§ 3639 – komunální služby a územní rozvoj obce -31 000,- Kč
Výdajová část rozpočtu na rok 2013 se snižuje o – 30 900 ,- Kč
• zakoupení 4 GPS jednotek SPIRIT AUTODOHLED od
společnosti Autodohled s.r.o. Tovačovského 92/2 130
00 Praha 3, IČ 24301884 do výše 17.000,--Kč (cena je
uvedena bez DPH) včetně montáže, identifikace řidičů
a přepínače jízd
• schvaluje uzavření Smlouvy na nákup a provozování
služeb spojených s provozem GPS mezi Obcí Sobotín,
IČ 00303348 se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 a společností Autodohled s.r.o. Tovačovského 92/2 130 00
Praha 3, IČ 24301884 dle předložené cenové nabídky
a podmínek smlouvy
• schvaluje nákup automobilu značky Lada NIVA 4x4 1,7
za cenu ve výši 202.785,10 Kč + DPH
• uzavření kupní smlouvy na nákup automobilu značky
Lada NIVA 4x4 1,7 za cenu ve výši 202.785,10 Kč +
DPH mezi Obcí Sobotín, IČ: 00303348 se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 Petrov nad Desnou a firmou
AUTO ČECHÁK s.r.o., Plzeňská 989/37, 150 00 Praha
5, provozovna: Hodolanská 36, 779 00 Olomouc, IČ:
25851136
• schvaluje uzavření Úvěrové smlouvy mezi obcí Sobotín,
se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ 00303348 a společností SBERBANK CZ, a.s., se
sídlem Na Pankráci 129, 14 00, Praha 4, IČ 25083325.
Předmětem smlouvy bude úvěr ve výši 931.991,-- Kč.
Měsíční splátka bude 19.420,-- Kč, počet splátek 48 měsíců, úroková sazba pevná po dobu úvěru ve výši 1,75
% p.a., poplatek za zpracování úvěru 5.000,-- Kč. Předmětem nákupu je nové nákladní vozidlo AVIA D 75 N
s nosičem kontejnerů CTS 04 – 33S. Částka bude zajištěna podpisem dvou biankosměnek
• podmínky úhrady jednoho nového nákladního vozidla AVIA D 75 N s nosičem kontejnerů CTS 04 – 33S
od společnosti HAGEMANN a.s., se sídlem Holická 1004/29, 779 00 Olomouc, IČ 26826925 ve výši

962.801,-- Kč bez DPH, cena s DPH 1.164.989,-- Kč.
Do 15 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy bude uhrazena částka 232.998,-- Kč (20% z ceny). Zbývající částka
ve výši 931.991,-- Kč bude uhrazena do 10 dnů ode dne
podpisu Úvěrové smlouvy se společnosti SBERBANK
CZ, a.s., se sídlem Na Pankráci 129, 14 00, Praha 4, IČ
25083325
• schvaluje splátky kupní ceny pro paní L.M, Sobotín
a pana P. Č., Hradec nad Moravicí, za nákup obecního
pozemku parc.č. 1098 v k.ú. Sobotín a to:
• při podpisu kupní smlouvy bude složena na pokladně
Obecního úřadu Sobotín částka ve výši 100.000,- Kč;
• do 31. 7. 2014 bude složena na podkladně OÚ Sobotín
zbývající částka ve výši 86.880,- Kč;
• za pozemek bude uhrazeno nájemné dle stanoveného
ceníku obce a to ve výši 3,- Kč/m2/rok, tj. od počátku
roku 2013 do konce měsíce července 2014 činí částka
za pronájem 5.256,- Kč;
• nájemné bude zaplaceno současně s druhou splátkou
v červenci 2014
• ceník betonových prvků:
		
Cena za kus
Roura betonová: 600/1000
47 ks 750 Kč
400/1000
16 ks 430 Kč
300/1000
12 ks 380 Kč
1250/1000
2 ks 1800 Kč
1000/1000
4 ks 1300 Kč
600/2000
2 ks 2400 Kč
Konus betonový: 1000/700/600
1 ks 500 Kč
Prstenec betonový: 1000/30
1 ks 350 Kč
Panel betonový: 2300/1000/250
2 ks 800 Kč
2000/1000/2502 ks(ulomené) 300 Kč
Nosníky bet.(atypické) 2750/500/400
2 ks 500 Kč
Víka lamp betonová
20 ks
1 Kč
Kontrolní bet. šachta 1000/600/600průtok 1 ks 2700 Kč
Ceny jsou stanoveny s DPH (21%)
• zahájení stavebních prací na akci „III. etapa oprav hřbitovní zdi v Sobotíně“, dle Smlouvy o dílo se společností EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21 Zábřeh, IČ:
41031024
• schvaluje realizaci a úhradu finančních nákladů v plné
výši i v případě, že dotace nebude poskytnuta na akci
„III. etapa oprav hřbitovní zdi v Sobotíně“, dle Smlouvy o dílo se společností EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě
980/21 Zábřeh, IČ: 41031024
• podání žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na
zateplení objektu staré školy v rámci projektu „Stavební
úpravy budovy č.p. 54 v Sobotíně“ a tím zahájení veškerých příprav podkladů
Zastupitelstvo obce Sobotín bere na vědomí
• zprávu o neposkytnutí dotace na akci „Oprava stávajícího veřejného osvětlení v obci Sobotín – II. etapa“
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informace obecního úřadu
Hodnocení práce členů finančního
výboru za 1. pololetí 2013
Vážení spoluobčané,
jménem všech členů finančního výboru (dále FV) vás chci
ve stručnosti informovat o činnosti tohoto výboru za období od ledna do června 2013, v jehož závěru Vám současně
předkládám plán práce FV na další období.
Podle časového plánu se členové FV pravidelně scházeli na
obecním úřadě, aby zde společně se starostkou, místostarostou a referentkou řešili zásadní a důležité otázky spojené
s financemi obce. Některé z nich uvádím:
• Žádostí jednotlivých organizací na příspěvky z rozpočtu obce
• Kontrola plnění pohledávek a závazků dlužníků vůči obci
– splátkové kalendáře
• Kontejnery na tříděný odpad
• Účast zástupců FV na veřejnosprávní kontrole ve svazkové škole
• Kontrola hospodaření svazkové školy
• Kontrola hospodaření obce Sobotín
• Prodej nemovitosti „Koťátka“
• Nákup aut „AVIE“ a „LADY NIVY“
• Monitoring skládky – uzavření smlouvy
• Oprava tělocvičny ve škole v Sobotíně
• Zhotovení informačních cedulí na území obce Sobotín
• Stanovení pravidel pro odprodej obecního majetku, který
není veden v inventáři
• Oprava cesty v Rudolticích
Časový a obsahový plán práce FV - 2. pololetí 2013
Stálé body jednání:
Kontrola závěrů z poslední schůze FV
podklady z OÚ k projednání ve FV, kontrola plnění pohledávek a závazků dlužníků vůči obci Sobotín
Termín: 2.9. 7.10. 4.11. 2.12. ( vždy v 1.pondělí daného měsíce)
Čas: v 16,00 hodin
Místo: kancelář starostky OÚ
2.9.2013
1. Kontrola účetních dokladů
2. Rozpočtové změny - schválení
7.10.2013
1. Zpráva o hospodaření obce za 1. – 3. Q 2013
2. Zpráva o hospodaření svazkové školy za 1. – 3. Q 2013
4.11.2013
1. Příprava inventarizace
2. Kontrola účetních dokladů
2.12.2013
1. Hodnocení práce členů FV za 2.pol.2013 – podklady pro
odměny
2. Zpráva o činnosti FV za 2.pol.2013 – informace do Obecních novin
3. Projednání časového a obsahového plánu práce FV na
1.pol.2014
Chtěla bych touto cestou opět poděkovat všem členům FV
za spolupráci a za zodpovědný přístup k plnění úkolů.
Závěrem bych také chtěla poděkovat všem zastupitelům za
jejich práci a všem občanům naší obce popřát pěknou, bezproblémovou a hlavně sluníčkovou dovolenou.
Jarmila Palová, předsedkyně FV

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této
služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně nebo na webových stránkách obce: www.sobotin@.
cz – informace o obci - SMS InfoKanál. K červnu 2013 je
zaregistrováno 243 občanů.

Plán veřejných zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín na 2. pololetí 2013

10. září 2013		
v 17 hodin - úterý
22. října 2013		
v 17 hodin - úterý
10. prosince 2013	 v 17 hodin - úterý
Veřejná zasedání se konají v budově Obecního úřadu Sobotín v zasedací místnosti.
V případě potřeby a časové naléhavosti budou svolána zastupitelstva mimořádná.

Prodej betonových výrobků

Obec Sobotín má v evidenci níže uvedené předměty, které jsou nabízeny občanům – firmám k odprodeji. Zájemci,
obraťte se na podatelnu Obecního úřadu Sobotín, kde
s vámi bude sepsána písemná žádost, v níž bude uvedeno
jméno a příjmení zájemce, předmět, cena a počet požadovaných kusů.
		
Cena za kus
Roura betonová: 600/1000
47 ks 750 Kč
400/1000
16 ks 430 Kč
300/1000
12 ks 380 Kč
1250/1000
2 ks 1800 Kč
1000/1000
4 ks 1300 Kč
600/2000
2 ks 2400 Kč
Konus betonový: 1000/700/600
1 ks 500 Kč
Prstenec betonový: 1000/30
1 ks 350 Kč
Panel betonový: 2300/1000/250
2 ks 800 Kč
2000/1000/250 2 ks(ulomené) 300 Kč
Nosníky bet.(atypické) 2750/500/400
2 ks 500 Kč
Víka lamp betonová
20 ks
1 Kč
Kontrolní bet. šachta 1000/600/600průtok 1 ks 2700 Kč
Ceny jsou stanoveny s DPH (21%)

Prodej zastaralé silniční a stavební techniky.

Důvodem prodeje zastaralé silniční a stavební techniky je
amortizace techniky a její následná velmi drahá nutnost
oprav pro možnost provozu na pozemních komunikacích
v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a stavební techniky včetně závěsného zařízení traktoru.
Došlo k posouzení jednotlivých předmětů soudním znalcem.
Seznam navrhované techniky k prodeji včetně cen stanovených soudním znalcem:
• pásový dopravník sypkých hmot 10.000 Kč
• nesený mulčovač 1.000 Kč
• Avia 31 T SPZ-1M91668(stávající) 15.500 Kč
• Avia 30 K SPZ-SUA 1953(odstavená) 6.200 Kč
• Lada NIVA SPZ-4M69358 9.000 Kč
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Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo na 32. veřejném zasedání dne 18. června 2013 prodej navrhované techniky.
Základní minimální cena je cena navrhovaná znalcem.
Prodej proběhne obálkovou metodou, v níž uvedete adresu, tel. kontakt, konkrétní techniku, o kterou máte zájem
a navrženou částku. Nabídky budou přijímány do 15.července 2013 do 15 hodin na podatelně OÚ Sobotín.
Obálky budou zalepené, označené „NEOTVÍRAT - Prodej
zastaralé silniční a stavební techniky“.
Vybrány budou nabídky s nejvyšší cenou.

Zájezd seniorů na Vysočinu
a památky Santiniho

Motorest Studená Loučka byl naší poslední zastávkou.
Krátké občerstvení a nákup tvarůžků byl krásnou tečkou za
touto zastávkou.
Oceňujeme, že nás „netlačil čas“ a kázeň účastníků patřila
ke kladům celého zájezdu. Závěrečné poděkování patří Obci
Sobotín, kdy bez její finanční podpory by se náš zájezd nemohl uskutečnit.
Poděkování patří paní starostce, která vše organizačně zajistila. Zájezd se všem líbil a již se těšíme na další akce. Doprava pana Moťky byla bezproblémová a slunečné počasí jen
udělalo tečku nad krásně prožitým dnem.
Miroslav Mikuláštík

Vítání občánků

Je 28. května 2013. Autobus pana Moťky vyzvedl na Klepáčově první účastníky. Scházíme se na tradičním místě u sobotínské školy. Je deštivé ráno. Nad hlavami držíme deštníky. Neustále kontrolujeme zamračenou oblohu. Bude pršet?
Přijíždí autobus a pan Moťka nás ubezpečuje, že bude krásné počasí. Moc jsme mu nevěřili. Usedáme a paní starostka
Iveta Fojtíková nás všechny vítá. V Bludově přestalo pršet.
Za Moravskou Třebovou je vidět modrá obloha. U Svitav
nás již vítají sluneční paprsky.

Vítání občánků dne 16. května 2013 na obecním úřadě

Senioři na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

První zastávkou se stala Polička. Královské město bylo
založeno již v roce 1265 Přemyslem Otakarem II. První zájemci si prohlížejí překrásné náměstí, kterému vévodí Mariánský sloup. Někteří si prohlížejí bašty,fortny a brány. Na
věž kostela sv.Jakuba nás očekává 192 schodů a prohlídka
světnice, kde se narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Ten je pohřben na místním hřbitově.
Druhou zastávkou se stal Žďár nad Sázavou. Po krátkém odpočinku a obědě, jsme navštívili poutní kostel sv.
Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Byl vystavěn v letech
1719-1722 proslulým architektem Janem Santinim Aichlem.
Ambit okolo chrámu má půdorys deseticípé hvězdy. Chrám
je postaven na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. Do celého
areálu vede pět vchodů, uvnitř chrámu je pět kaplí a pět oltářů. Výjimečné hodnoty tohoto poutního kostela vedl k tomu,
že v roce 1994 byl zapsán do seznamu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Třetí zastávkou se stává hrad Svojanov. Královský hrad
má bohatou historii. Leží na českomoravském pomezí.
Založen byl Přemyslem Otakarem II a byl nazýván „vilou
českých královen“. Bohatý dvůr byl vyhlášen po českém
království. Hrad byl upravován v 16. století a v 19. století.
Zásluhou dotací ROP Severovýchod byl hrad v roce 2012
částkou 23 mil. Kč rekonstruován.

Dne 16. května 2013 se v zasedací místnosti na obecním
úřadě uskutečnilo slavnostní vítání nejmenších občánků. Pozváno bylo celkem 8 novorozenců společně se svými rodiči.
Slavnostnímu aktu byli přítomni Iveta Fojtíková – starostka obce, Marie Popelková – předsedkyně sociální a bytové komise, Renata Nosálová, Ludmila Kozáková, Světlana
Šmotková – členky sociální a bytové komise a kronikář obce
pan Miroslav Mikuláštík. Po uvítání občánků nám předvedly krásné vystoupení děti z Mateřské školy Beruška s paní
učitelkou Helenou Beňovou a paní učitelkou Věrou Ponížilovou. Jak je již zvykem, zástupci obce věnovali dětem
finanční dar, plyšovou hračku, knížku a maminkám pěknou
kytičku. Přivítáni byli tito novorozenci: Lucie a Tereza Bittnerovi, Sebastian Peňas, Nikola Vágnerová, Josef Juřík, Lucie Žídková, Valentin Soudek a Miroslav Červeňák. Přejeme
dětem a rodičům pevné zdraví, spokojenosti, lásky a radosti.

Výpomoc SDH spoluobčanům
Máte nejen po jarním tání vodu ve sklepě nebo jiných
prostorách, potřebujete vyčerpat studnu pro opravu, dezinfekci a nemáte potřebné vybavení? Hasiči Vám pomohou.
Jak na to!
V případě zájmu o čerpání studny – sklepa nebo jiných prostor stačí doručit svoji žádost na obecní úřad s adresou a telefonem, následně budete kontaktováni velitelem jednotky
SDH Sobotín a bude dohodnut termín provedení požadovaných prací. V dohodnutém termínu se k Vám dostaví členové jednotky SDH oprávnění a zaškoleni k obsluze potřebného zařízení, kteří požadovaný úkon provedou. Tato pomoc
je zdarma.
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Termíny svozů komunálního odpadu
na II. pololetí 2013

červenec			
srpen			
září			
říjen			
listopad			
prosinec			

2. 7.,
13. 8.,
10. 9.,
8. 10.,
5. 11.,
3. 12.,

16. 7., 30. 7.
27. 8.
24. 9.
22. 10.
19. 11.
17. 12., 31. 12.

Termíny svozů plastového odpadu
na II. pololetí 2013
červenec			
srpen			
září			
říjen			
listopad			
prosinec			

4. 7.,
1. 8.,
12. 9.,
10. 10.,
7. 11.,
5. 12.,

18. 7.
15. 8., 29. 8.
26. 9.
24. 10.
21. 11.
19. 12.

Co musím mít s sebou?
• „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností
• platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
• průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
• ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5
pracovních dnů od podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku,
vyjma vydání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti (viz výše - správní poplatek 500 Kč).

Nejmenší občané Sobotína se vydali
na výlet do ZOO Lešná u Zlína

Termín úhrady poplatku za komunální odpad na II. pololetí
2013 je stanoven dle OZV č. 3/2012 do 31. července 2013.

SOBOTÍNEK

ZOO Lešná.

Letní vycházka v přírodě

Milé maminky, tatínci a prarodiče, přijďte se za námi
podívat v novém školním roce 2013/14 do cvičeníčka pro malinké děti ve věku 0-3 roky. Zpíváme, hrajeme si, svačíme, tvoříme nebo chodíme na procházky.
Těší se na vás kolektiv maminek.
Eva Kočandrlová, Sobotín 129

Dne 4. června 2013 připravila Obec Sobotín již tradiční
výlet do ZOO Lešná. Dva zcela zaplněné autobusy přivítaly na šedesát účastníků – dětí, babiček, dědečků. Přítomna
byla starostka obce paní Iveta Fojtíková, která všem dětem
předala pitíčka a sladkosti. Opět jsme se přesvědčili, že tyto
výlety patří k oblíbeným a děti se na takové výlety vždy těší.
Jejich rozzářené oči tohoto byly důkazem. Mnozí rodiče se
do areálu ZOO dostali po mnoha letech. Počasí nám během
prohlídky celkem přálo a tak jsme byli spokojeni. Věříme,
že se příště sejdeme ve stejném počtu a vydáme se opět poznat další zajímavá místa.

Putování za Kleiny

Výměna řidičských průkazů
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30.
4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do
31. 12. 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu,
řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou
zákona č. 119/2012 Sb.).
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad, Magistrát města), příslušného podle
místa trvalého pobytu na území České republiky.

Putování za Kleiny. Přivítání u Koliby Permoník
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Necelá stovka zájemců se sešla ve středu 5. června 2013
před restaurací Permoník, aby se pod vedením známého
historika RNDr Zdeňka Gáby seznámila se slavnou minulostí Sobotína, s ohromjícím podnikatelským úspěchem
bratří Kleinů a s historií dnes již neexistujících Sobotínských železáren, které ve druhé polovině 19. století patřily
k největším závodům v rakousko-uherské monarchii a jen
v Sobotíně zaměstnávaly přes 2000 lidí.
První zastávka vlastivědné vycházky byla u rodové hrobky
Kleinů, kde účastníky přivítala starostka obce paní Iveta
Fojtíková a iniciátorka akce, šumperská památkářka
Ing.Arch. Jitka Štáblová.
Vycházka dále vedla místy, kde sobotínské železárny, zaměřené hlavně na výrobu pro železnice, stávaly a my všichni
jsme žasli, jak úžasně velký prostor kdysi zabíraly. Fundovaný výklad doplňovaly informace sobotínských občanů,

kteří upozorňovali, co v které dosud zachovalé budově kdysi bylo. Přešli jsme dnes již zarostlou haldu a potok Mertu
a stoupali lesem až ke kapličce Nejsvětější Trojice. Kromě
odborného výkladu si účastníci ještě vyslechli pověst o skřítkovi, který všechny poklady, ukryté v našich horách, hlídá.
Úplně nakonec nás přespolní turisty zachránila před deštěm
útulná restaurace Permoník.
Jménem našeho klubu turistů bych chtěla poděkovat nejen
všem účastníkům vycházky za zájem o historii našeho kraje, ale též ostatním organizátorům – Vlastivědnému muzeu
v Šumperku, Národnímu památkovému ústavu Olomouc,
Olomouckému kraji, i obci Sobotín, která nás tak mile přijala.
Za Klub českých turistů Šumperk
Jiřina Skřivánková

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Informace SDH Sobotín

(Podrobnější a další informace najdete na webových stránkách sboru: www.sdhsobotin )

Velká cena SDH opět v Sobotíně

Sbor dobrovolných hasičů Sobotín pořádá dne 27. července od 13 hodin pohárovou soutěž zařazenou do seriálu Velké ceny HOLBA Cupu v kategorii veteránů „O pohár starostky obce“ v kategorii mužů a žen.
Pořadatelé zvou všechny příznivce hasičského sportu Občerstvení a zábava zajištěna.
Martin Vlček, starosta SDH Sobotín
Nové výstaviště „Floria“ v Kroměříži

Z výjezdů JSDH Sobotín:

Informace ČZS Sobotín
• Dne 4. května 2013 uspořádal výbor ČZS Sobotín tematický zájezd do Kroměříže, kde se konala první výstava květin „Floria“. Léta jsme obdivovali výstavu ve
Věžkách, která měla již svou tradici. Nové výstaviště nás
v Kroměříži příjemně překvapilo. Pěkné pavilony, dostatek prostoru nejen pro výběr jednotlivých výpěstků, ale
i míst pro zakoupení občerstvení. Odpoledne jsme navštívili Luhačovice. Po obědě jsme si prohlédli lázeňskou kolonádu a mnozí ochutnali i lázeňské minerální prameny.
Zcela zaplněný autobus nám dokázal, že naši zahrádkáři
mají o tyto tematické zájezdy zájem. Poděkování patří
panu Moťkovi za bezpečnou dopravu a paní Kolouchové
za organizaci zájezdu.
• Na měsíc srpen připravujeme tradiční posezení na rybářské baště v Rudolticích u pana Dušana Juříka.
• V září se uskuteční návštěva skleníku v Lednici. Exkurse bude spojena s návštěvou vinného sklepa.
• Začátkem října bude na Dolte Sobotín podzimní výstava
ovoce, zeleniny a květin. Obracíme se na všechny členy
o podporu této akce.
• O všech akcích Vás všechny budeme včas informovat.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Během letošního roku JSDH Sobotín vyjížděla zatím ke
třem událostem a to:
23. 2. – Požár komínu: Požár komínového tělesa rodinného
domu č. p. 63 v celkovém počtu 6 členů.
24. 2. – Požár komínu: Požár komínového tělesa rodinného
domu č. p. 63 v celkovém počtu 8 členů.
26. 4. – Technická pomoc čištění komunikace: Čištěni komunikace okolo zámku a jeho parkoviště. V celkovém počtu
5 členů.

Foto z požáru komínu č. p. 63
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Požární sport

Umístění

Poč.
týmů

Výsledný
čas

Hasičský sport je pro tým mužů časově velice náročný. Skoro každý víkend stráví na závodišti, jezdí do různých koutů
okresu a snaží se získávat dobrá umístění.
V sezoně 2013 máme v plánu pořádně máknout a získat Velkou cenu. Začátek sezóny se nám velmi podařil. Ale další
závody už nebyly podle naších představ což se podepsalo na
výsledcích. Sezóna je teprve na začátku a doufáme v dobrý
konec.

14.

24

PS Dolní Studénky

25. 5. 2013 17,33 17,78 17,78 nebodováno

10.

17

Okresní kolo Bludov

1. 6. 2013 21,68 24,47 24,47

12

23.

35

VC Hrabová

2. 6. 2013 23,21 23,66 23,66

3

26.

43

VC Dolní Libina

15. 6. 2013 25,75 25,25 25,75

0

24.

33

VC Kolšov

16. 6. 2013 29,32 29,96 29,96

1

Soutěž

Datum

Levý Pravý
terč terč

Body

Mladí hasiči
Na začátku dubna se poprvé setkali mladí hasiči a začali pilně trénovat protože koncem května je čekala první soutěž.
Na prvním setkání byli mladí hasiči seznámeni s místní hasičskou technikou. Na druhé setkání přijeli kolegové z HZS
Šumperk pod vedením Ing. Ondřeje Stryka. Poté na dalších
setkání mladí hasiči pilně trénovali požární útok. Na konci května tedy mladí hasiči vyjeli na první soutěž, která se
konala ve Velkých Losinách. Na této soutěži se zúčastnily naše dvě družstva v kategorii mladších žáku. Prvnímu
družstvu se na první soutěži dařilo velmi dobře a obsadilo
celkové 3. místo. Druhému družstvu se dařilo o něco méně
a obsadilo celkové 6. místo. Přejme tedy, aby se dětem dařilo i nadále.

Poč. týmů

Soutěž

2.

10

VC Dolní Studénky

25. 5. 2013 20,60 19,74 20,60

11

2.

15

VC Hrabová

2. 6. 2013 20,22 21,15 21,15

11

Datum

Levý Pravý
terč terč

Výsledný
čas

Umístění

Družstvo veteránů letos, tak jako v loňském roce, patří ve
své kategorii k nejlepším družstvům okresu Šumperk , což
prokazují i dosažené výsledky. Veteráni si letos na dvou soutěžích připsali dvakrát druhé místo. Tím pádem jsou veteráni
prozatím na prvním místě průběžného pořadí v seriálu Velké
ceny HOLBA Cup. Doufejme, že se jim bude i nadále dařit
a utrží na konci sezony stupínek nejvyšší.
Body

Mladí hasiči ze Sobotína při soutěži ve Velkých Losinách.

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Zahájení nového školního roku
2013/2014

Nový školní rok bude zahájen 2. září 2013 v 8.00
ZŠ Petrov, v 9.00 ZŠ Sobotín, v 10.00 ZŠ Rapotín

Den maminek a tatínků se konal
dne 6. června 2013

Je již zvykem, že se na začátku června sejdou v naší škole rodiče, prarodiče dětí, aby společně oslavili Den matek
a Den otců. I letos si pro ně děti připravily hodinové vystoupení plné divadla, tanců a písniček.
A protože máme ve škole i malé talenty, bylo na co se dívat.
Letos nám vystoupení zpestřil
přírodovědný kroužek, který přišel i se svými miláčky. Velkým a dojemným překvapením byl společný zpěv jednoho
z rodičů spolu s dětmi z 1. třídy.
Mgr. Marcela Navrátilová

Naše škola má talent

Country tanec žáků 4. třídy.

Již třetím rokem se žáci prvního stupně naší svazkové školy celoročně připravují na soutěž NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT. Sobotínské školní kolo proběhlo 23. dubna 2013.
Děti si připravily zajímavá a překvapivá vystoupení. Ze sobotínské školy postoupili do finále Bára Kalivodová a Jan
Golda z 1. B, Václav Merta, Petra Procházková a Adéla Lišková ze 2. B, Miriam Zálešáková, Kamila Krywdová a Anna
Hamříková ze 3.B. Mezi nejlepší kolektivy se probojovali
žáci 1. B a TheRobberGirlsze 4.B. Nejvíce se dařilo Barušce Kalivodové, která v nejmladší kategorii suverénně
zvítězila. Kolektiv žáků sobotínské první třídy si vyzpíval stejný počet bodů jako žáci ze 4. A a spolu se dělili
o první a druhé místo.
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Chráníme přírodu

Soutěžní vystoupení žáků 1. třídy v Rapotíně

Václav Merta ze 2. B nádherně zahrál na flétnu a tak se umístil v kategorii Talentíků na druhém místě. Velmi děkujeme
představitelům našich obcí - paní Ivetě Fojtíkové , panu
Pavlu Žerníčkovi a panu Janu Vaníčkovi, ředitelce svazkové
školy Evě Bicanové a Sdružení rodičů Údolí Desné, kteří
věnovali ceny do jednotlivých kategorií.

Filip Chmelař a Ladislav Pakr (zleva)

Děti školní družiny a školního klubu se vydaly čistit studánku u kapličky Svaté Trojice nad Maršíkovem, aby oslavily
Den Země. Vycházka se vydařila a jako nejlepší sběrači byli
vyhlášeni Filip Chmelař, Láďa Pakr a František Václavský.
Školní družina Sobotín

Opět jsme v kraji nejlepší

Již potřetí se našim žákům podařilo získat titul NEJLEPŠÍ ŠKOLA OLOMOUCKÉHO KRAJE ve sběru papíru.
Soutěž proběhla v jarních měsících a nasbírali jsme více jak
200kgv průměru na žáka a tak překonali druhou umístěnou
školu o 96 kg!

Zprava: Bára Kalivodová, Jan Golda, Vašek Merta a Ondra Vaněk (zprava)

Výsledky školních TALENTŮ
Benjamínci
1. Bára Kalivodová 49b
2. Jan Golda 45b
Talentíci
1. Kamila Krywdová a Václav Merta 49b
2. Miriam Zálešáková a Anna Hamříková 48b
3. Adéla Lišková 47b
4. Adriana Nosálová 44b
5. Petra Procházková 43b
6. Tereza Čížová 40b
Kolektivy
1. TheRobberGirls 47b
2. Žáci 1.B a Václav Merta s Adélou Liškovou 46b
3. Bendová, Chmelařová, Dujková, Aiglová 45b
4. Jankowski, Chmelař, Gajdošík 42b
5. Sumo Boys 38b
6. Partička 33b

Nejlepší sběrači papíru ze sobotínské školy

Za naše žáky děkujeme občanům, kteří nás podpořili a starý
papír do školy přivezli. Všechny děti, které se sběru zúčastnily, získaly odměnu. Nejlepší sběrači za celý školní rok byli
také oceněni při příležitosti Dne dětí v KKC Rapotín a za
odměnu vyrazili 21. června 2013 na výlet do Františkova.
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Nejlepší sběrači za celý školní rok - uvádíme všechny
žáky, kteří přinesli více než 300kg:
Klára Šofrová
IV.B
1137kg
Simona Töröková
III.B
856kg
Nikola Töröková
IV.B
856kg
Adéla Mošelová
IV.B
605kg
Martina Bendová
I.B
590kg
Petra Bendová
IV.B
590kg
Tereza Kachtíková
I.B
577kg
Josef Korytář
I.B
522kg
Jakub Vaňatka
IV.B
410kg
Samuel Jankowski
II.B
372kg
Simona Helešicová
IV.B
367kg
Jiří Segeč
III.B
364kg
Kateřina Aiglová
IV.B
350kg
Tomáš Troják
IV.B
345kg
Hana Popelková
I.B
330kg
Adriana Nosálová
II.B
317kg
Kristýna Havlíčková
III.B
308kg
Veronika Pavelková
IV.B
308kg

Školní výlet

Školní výlet na hrad Sovinec

Ve čtvrtek 13. června 2013 jsme vyrazili dvěma autobusy na
školní výlet. Dobrodružná výprava na Rešovské vodopády
byla ukončena výborným obědem v penzionu Nad vodopádem. Zde jsme si také pohráli na dětském hřišti a vyznavači
míčových her zase neúnavně skotačili na sportovním hřišti.
Pradědova galerie v Jiříkově nás překvapila nádhernými sochami ze dřeva. Na závěr jsme si prohlédli podhradí Sovince. Žáci měli výlet zdarma – financovali jsme jej ze sběru
papíru a přispělo nám také Sdružení rodičů Údolí Desné.
Děkujeme.
Mgr. Martina Chlandová

Poděkování

Děti, které se starají o školní Zvěřinec, děkují všem obětavým rodičům, kteří jim dovolí vzít si chlupaté miláčky do
prázdninové péče. K dnešnímu dni to jsou rodiče Kamilky
Doleželové, Haničky Popelkové, Františka a Kuby Václavských, Verunky Pavelkové, Miriamky Zálešákové, Karolínky Tilcerové, Káti Aiglové, Šárky Chmelařové, Aničky Hamříkové. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na další školní
rok v našem Zvěřinci.
Mgr. Livia Uhmannová

Miriam Zálešáková a mladí chovatelé

Fotbalový turnaj žáků ZŠ a MŠ
Údolí Desné

Každý rok pořádá Základní škola Údolí Desné sportovní turnaje pro své žáky. V pátek 17. května 2013 se na hřišti ZŠ
Rapotín sešlo osm družstev třetích, čtvrtých a pátých tříd
z Rapotína, Sobotína a Petrova, společně se svými fankluby
ke čtvrtému ročníku turnaje ředitelky školy.
Úderem deváté hodiny začaly vzájemné zápasy ve dvou
rozlosovaných skupinách. Na ploše se hrálo systémem 4+1,
kdy po celou dobu zápasu musela být na hřišti alespoň jedna
dívka. O krásné fotbalové momenty nebylo nouze a atmosféru opravdového turnaje dotvářely třídní fankluby, složené
z žáků, kteří nebyli zařazeni do mužstva. Dodržování pravidel ostře sledovali rozhodčí, ostřílení fotbalisté z řad žáků
osmých a devátých tříd. Po odehrání všech zápasů ve
skupinách, na základě dosažených výsledků, nastoupila proti sobě družstva v utkáních o celkové umístění v turnaji.
Většina střetnutí byla velmi vyrovnaná a o jednom výsledku
musel dokonce rozhodnout penaltový rozstřel. Fankluby se
pak předháněli v hlasové podpoře svých týmů a objevily se
i transparenty.
Fotbalové dopoledne nakonec dospělo k následujícím výsledkům :
1. 5.C (Rapotín)
5. 4.A (Petrov)
2. 4.B (Sobotín)
6. 3.B (Sobotín)
3. 4.C (Rapotín)
7. 3.A (Petrov)
4. 5.A (Petrov)
8. 3.C (Rapotín)
Při slavnostním vyhlášení výsledku převzali zástupci všech
družstev z rukou pani ředitelky školy Mgr. Evy Bicanové
zasloužená ocenění v podobě dárkových košů plných sladkostí. Celý turnaj byl provázen pohodovou sportovní atmosférou.
Závěrem bych chtěl poděkovat Sdružení rodičů Údolí
Desné, které celou akci finančně zajistilo, panu Moťkovi ze
Sobotína, který svým autobusem všechny děti bezpečně přepravil, manželům Janušovým a jejich Cukrovinkám u mlsného kocoura, za přípravu cen pro družstva, všem třídním
učitelům, rozhodčím - žákům 8. a 9. tříd ze ZŠ Petrov a chci
také ocenit všechny hráče za fair-play hru a jejich sportovní nasazení. Poraženým pak vzdáváme čest za jejich snahu,
všem vítězům blahopřejeme a už se těšíme na další ročník
tohoto fotbalového turnaje!
Miloslav Svatoň za ZŠ a MŠ Údolí Desné
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Mezinární den fascinace rostlin
V pátek 17. května 2013 využili žáci druhého stupně vhodného počasí a v rámci mezinárodního Dne fascinace (poznání) rostlin navštívili nedaleká pokusná políčka, provozovaná šumperskou firmou Agritec. Na místě si poslechli
krátkou přednášku o činnosti firmy, která se věnuje především výzkumné a šlechtitelské činnosti. Další informace
pak získali při prohlídce políček s rostlinkami hrachu, bobu,
geneticky upraveného lnu nebo znovu populárního konopí
setého, na které se tato firma specializuje. V závěru si prohlédli také secí techniku, přičemž menší ze strojů mohli
osobně vyzkoušet. Do školy se vraceli bohatší o další zážitky a zkušenosti - příště už budou vědět, co se děje na polích
skoro pod okny školy.

Návštěva žáků školy na pokusném políčku

farnost sobotín
Patroni Evropy – sv. Cyril a Metoděj
1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu
Rodní bratři Cyril a Metoděj se narodili v Soluni v Řecku v rodině vysokého vojenského úředníka provincie. Původní Cyrilovo jméno bylo Konstantin a Metodějovo Michal. Jména si změnili dle zvyklostí při vstupu do řeholního
řádu.
Konstantin byl v rodině nejmladší, narodil se roku 827 jako
sedmé dítě. Brzy se u něj projevilo mimořádné nadání ke
studiu a tak na otcovo přání šel studovat do Cařihradu (Konstantinopole). Měl před sebou možnost skvělé kariéry, ale
zvolil si duchovní stav. Starší Konstantinův bratr Michal
(později Metoděj) si měl podle otcova přání zvolit vojenskou dráhu, ale nebyla pro něj pravou cestou. Nejprve byl ve
státní správní službě,posléze dal přednost řeholnímu životu.
Moravský kníže Rostislav se snažil o zařazení Velké Moravy
mezi vyspělé křesťanské země. K tomu potřeboval zřídit církevní instituce v čele s biskupem. Kolem roku 861 se proto
obrátil na papeže do Říma a v roce 862 k byzantskému císaři
Michalovi III. Ten úkolem pověřil Konstantina a Metoděje.
Roku 863 přišli oba bratři na Velkou Moravu. Za nejpravděpodobnější sídlo je pokládáno Staré Město u Uherského
Hradiště nebo Hradiště u Mikulčic.
Ohniskem, kolem něhož rozvinuli svou apoštolskou práci
byla především srozumitelná zvěst evangelia. Tomu věnovali velkou přípravnou práci. Pro překlady biblických a liturgických textů vytvořili abecedu uzpůsobenou logice slovanského jazyka - hlaholici. Tím položili základ slovanského
písemnictví a vzdělanosti. Žáci sv. Cyrila a Metoděje později vytvořili zjednodušené písmo, tzv. cyrilici, ze které se vyvinula dnešní azbuka. Ve staroslověnštině oba bratři vytvořili i základ právního systému (Zakonsudnyjludem), první
občanský zákoník Slovanů. Překlady liturgických knih byly
v roce 867 v římské bazilice Santa Maria Maggiore schváleny papežem Hadriánem II. k použití pro slovanskou liturgii.
Do Říma se oba bratři vydali i s ostatky sv. Klementa I.
Před návratem na Velkou Moravu Konstantin těžce onemocněl a vstoupil do řeckého kláštera v Římě. Zde přijal řeholní
jméno Cyril a zde i zemřel 14. února 869. Pohřben je v bazilice sv. Klementa v Římě.

Metoděj se vracel jako arcibiskup Panonie se sídlem na
Veligradě. Po cestě byl na pokyn německých biskupů zajat
a odvlečen do Bavorska. Teprve na zákrok papeže Jana VIII.
propuštěn a v roce 873 se vrátil na Velkou Moravu. Zemřel
6. 4. 885. Pochován byl v hlavním moravském chrámu na
levé straně ve zdi za oltářem Bohorodičky Marie. Dosud se
přesně neví, kde tento mariánský chrám stál. Většina odborníků se přiklání buď k Mikulčicím nebo Uherskému Hradišti
– Sadům.
Cyril a Metoděj se stali našimi duchovními otci, kterým vděčíme za křesťanskou víru i kulturu, jejíž přijetí nás zařadilo
mezi civilizované národy. Na Moravě byli oba věrozvěsti
již ve 14. stol. uctíváni jako patroni. Centrem úcty se stal
cisterciácký kostel na Velehradě, vysvěcený r. 1228. V roce
1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony všech slovanských národů a papež Jan Pavel II. je 31.12.1980 prohlásil za spolupatrony Evropy s odůvodněním, že vedle zásluh
o kulturu bojovali za jednotu církve východní se západní
a ukázali správnou cestu ke sjednocení Evropy. Jejich svátek si připomínáme 5. července.

Římskokatolická farnost Sobotín zve
na pouť k sv. Vavřinci, patronu jáhnů

Mše svatá v neděli 11. srpna 2013 v 11.15 hodin v kostele.
Po mši sv. je pohoštění na faře .
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sport
Volejbalový turnaj

Dne 13. července 2013 pořádá TJ Sokol Sobotín tradiční červencový turnaj ve volejbale. Hostující družstva už
obdržela naši pozvánku, a tak bychom rádi pozvali také
příznivce volejbalového sportu, aby se přišli na nás podívat a povzbudit sportovní výkony zúčastněných. Turnaj
se koná na antukovém hřišti TJ Sokol Sobotín, možnost
občerstvení bude zajištěna. Těšíme se na Vaši účast.
VV TJ Sokol Sobotín

Sobotínský pohár 2013

TJ Omega Sobotín pořádala v neděli 23. června 2013
jezdecké hobby závody. Utkaly se téměř čtyři desítky koní
a jezdců. Křížkový parkur zvládl nejlépe Štěpán Filip s koněm Merci z Horymasu Horní Město. Další soutěž – cenu
Miky Farm do 70cm – přesvědčivě vyhrála zástupkyně stáje
Šťastný ze Žárové Veronika Liďáková na Kiaře. Začínající
jezdecká mládež se utkala v židličkové soutěži. Nejlépe se
dařilo Aničce Stančíkové na koni Šaman. Překážky vysoké
100cm nejrychleji překonala domácí Markéta Chlandová na
Limetě. Sobotínský pohár si bezvadnou jízdou vybojovala
také domácí jezdkyně Renata Czyžová s koněm Quatrnei.
Výsledky
Křížkový parkur
1. Štěpán Filip – Merci ( JO Horymas)
2. Lucie Komárková – Blesk (TJ Omega Sobotín)
3. Hana Olejníková – Go Potsy Go (TJ Omega Sobotín)

Skákací hrad a altán

Spolek pro děti a mládež SOL v Sobotíně, který zajišťuje
rekreační a ozdravné pobyty pro děti, mládež i rodiny, získal
v minulém roce dotaci z dotačního titulu z Programu rozvoje venkova přes MAS Šumperský venkov, a to na vybavení zvláště pro děti a mládež. Jedná se o stoly a židle, které
nahradí staré nekompatibilní vybavení, dále o skákací hrad,
altán, florbalové mantinely a hračky pro děti. Toto vybavení
bude sloužit nejen Spolku pro děti a mládež, ale také dalším
organizacím na území našeho regionu, které o ně projeví
zájem o zapůjčení pro své aktivity. V den pouti 11. srpna
2013 bude uvedeno do provozu. Zahájení se uskuteční
v 13.00 hodin.
Dana Ponížilová

Opravy fary

Možná jste si někteří všimli, že fara v Sobotíně se začíná
opravovat. Proto prosíme muže, kdo mohou, aby přišli pomoci v sobotu 29. června od 9 hodin. Děkujeme.
Dana Ponížilová

Českoněmecká mše ve Vernířovicích

Ve Vernířovicích bude v sobotu 29. června 2013 v 16 hodin sloužena českoněmecká mše sv. Zúčastní se jí rodáci
z Německa a mají zájem na setkání s námi, kteří zde žijeme. Pojďme a zúčastněme se této mše sv.. Podpoříme tím
dobrou věc.
Farnost Sobotín

Vítězná Renata Czyžová s koněm Quatrnei. Foto: Zdeněk Czyž
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Postupná obtížnost do 70cm
1. Veronika Liďáková – Kiara (Stáj Šťastný Žárová)
2. Pavla Saňáková – Žilieta( JO Šumperk)
3. Lucie Maturová – Ogar ( Hrabenov)
Židličková
1. Anna Stančíková – Šaman (TJ Omega Sobotín)
2. Kristýna Kovářová – Della (TJ Omega Sobotín)
3. Simona Miškaninová – Kiara (Stáj Šťastný Žárová)

Parkur do 100 cm
1. Markéta Chlandová – Limeta (TJ Omega Sobotín)
2. Veronika Liďáková – Dantana (Stáj Šťastný Žárová)
3. Helena Pavelková – Caroline (TJ Omega Sobotín)
Parkur do 110 cm
1. Renata Czyžová – Quatrnei (TJ Omega Sobotín)
2. Veronika Liďáková – Dantána (Stáj Šťastný Žárová)
3. Helena Pavelková – Carol (TJ Omega Sobotín)
Mgr. Martina Chlandová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování

Poděkování
Děkujeme všem spoluobčanům,
přátelům a známým,
kteří při posledním rozloučením
doprovodili do šumperského
krematoria
dne 7. května 2013

Dne 7. května 2013 jsme se na OÚ Sobotín zúčastnili přednášky na téma „ Historie domů z roku
1936“. Se zasvěceným výkladem pana Miroslava
Mikuláštíka jsme si prohlédli panely s fotografiemi domů. Do diskuze se zapojili místní pamětníci,
ale zájem o historii domů projevili i mladí účastníci
přednášky.

pana Vladimíra Tejkala
ze Sobotína.

Přednáška nás provedla z historie do současnosti.
Přednášející připomněl, že historie naší obce bývá
i tématem prací studentů. Neřekl však, že jim při
sbírání materiálů nezištně pomáhá. Za to mu patří
uznání a poděkování.

Děkujeme všem za slova útěchy a krásné květinové dary.
Manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Děkujeme Obci Sobotín za uspořádání této výstavy.
Pro srovnání a dalším generacím by mohl být zdokumentován současný stav domů v naší obci.
Strávili jsme příjemný podvečer. Děkujeme panu
Miroslavu Mikuláštíkovi za zajímavou a poučnou
procházku historií naší obce.
Účastníci přednášky

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, ten neodešel.
Dne 24. června 2013
uplynulo 20 let od úmrtí pana
Josefa Štipčáka
ze Sobotína.
Stále vzpomíná manželka Lubomíra,
syn Petr a dcera Zdena se svými rodinami.

Blahopřání

Kdo znal, ten vzpomene.
Kdo měl rád,
nikdy nezapomene.

Za život, za lásku,
za vše, co jsi nám dal,
jsou milá slova díku málo.

Dne 23. července 2013
vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana

Dne 8. května 2013 oslavil
své 60. narozeniny pan

Jiří Vašina
ze Sobotína.
Vše nejlepší a pevné zdraví přeje manželka Dáša, dcery
Ivona s Vaškem,Dáša s Láďou, Simona s Pepou, vnoučata Renek, Karolina, Jiřík, Kristýna, Eliška, Kájík a Pepíček, maminka Marie a babička Eliška s tetou Eliškou

Josefa Paly ze Sobotína.
S láskou v srdci vzpomínají manželka Jarmila a syn Josef.

Vážení spoluobčané, pokud budete mít zájem využít
Obecních novin pro blahopřání k životnímu výročí
nebo vzpomínce, nic tomu nebrání. Zveřejníme jej
bez poplatku. Věříme, že využijete naší nabídky.
Zastupitelstvo obce Sobotín
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Památník obětem světové války 1914 – 1918

Památník obětem války byl slavnostně odhalen 20. května 1934

Současný stav památníku v květnu 2013

Nabízíme Vám...
Vysoce kvalitní ofsetový a digitální tisk:
• vizitek
• letáků
• stravenek
• katalogů
• kalendářů
• knih

• vstupenek
• brožur

Včetně:
• výseku
• číslování
• laminace
• lakování
• ochranných prvků

Reprotisk s.r.o.
M. R. Štefánika 318/1
787 01 Šumperk
tel: +420 302 182 321
e-mail: info@reprotisk.cz
www.reprotisk.cz
Najdete nás i na Facebooku!

– 15 –

U z á v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 19. s r pna 2013.

Obecní noviny. Vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 500 výtisků. Vydavatel Obec Sobotín, Sobotín 89, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním
číslem MK ČR E 11239. Vyšlo dne 28. června 2013. Redakční rada: Iveta Fojtíková – předsedkyně, Bohunka Sinčáková a Mi– 16 –
roslav Mikuláštík - členové. Neprošlo jazykovou úpravou. Příští číslo vyjde v srpnu 2013. Vytiskl: Reprotisk s.r.o., Šumperk

