obecní Číslo 1 – únor – 2018

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Všem ženám přejeme k Mezinárodnímu dni žen hodně štěstí,
lásky a spokojenosti.
Přejeme příjemné a veselé prožití svátků
velikonočních a bohatou pomlázku.
Zastupitelstvo obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané od prosincového čísla loňského roku se
obecní úřad zabýval mimo běžné činnosti související
s agendou obecního úřadu také dokončováním a pokračováním v rozpracovaných akcích. Mezi ty nejdůležitější patří:

Kanalizace
I přes nepříznivé klimatické podmínky probíhaly
a probíhají práce na připojování domů na již vybudované kanalizační přípojky. V současné době je napojeno více jak 30 domů.

Technické zázemí „Marta“
V místě bývalé ubytovny „Marta“ byla v září 2017 zahájena výstavba technického zázemí obce spočívající
z části z přestavby stávajícího objektu, částečné demolice a výstavbě nové haly pro vozový park. Objekt byl
21. 2. 2018 předán obci a dne 27. 2. 2018 proběhla
kolaudace. S ohledem na počasí není prozatím udělaná
fasáda, která bude zhotovena až v jarních měsících. To
neznamená, že budova není schopna provozu. Probíhá
postupně stěhování zařízení a techniky z prostor bývalého obecního úřadu a hasičské zbrojnice. Jakmile
bude stavba zcela ukončena, tzn. bude udělána i fasáda
a venkovní nezbytné úpravy, bude uspořádán den otevřených dveří a dojde k oficiálnímu otevření, aby Ti
z Vás, kteří budou mít zájem podívat se jakou změnou
objekt prošel, se mohli podívat.

Podané žádosti o dotaci
Obec Sobotín podala v lednu a únoru 2018 žádosti
o dotace na:
• Opravu místní komunikace v Rudolticích 1. etapa
(úsek od čp. 11, bývalá školka, cca v délce 800 m
směrem nahoru)

•
•
•

Opravu Mausolea rodiny Kleinů – 1. etapa – první žádost u Krajského úřadu Olomouckého kraje
a druhá na Ministerstvu kultury ČR
Parkoviště spojené s přístupovým chodníkem
u obecního úřadu
Vybavení Jednotky dobrovolných hasičů Sobotín –
z Olomouckého kraje

Sbírka šatstva
Dne 17. února 2018 proběhla sbírka nepotřebného
šatstva, které bylo odvezeno hasiči na Armádu spásy v Šumperku. Na základě telefonátu se zástupcem
z armády spásy probíhá nyní třídění sebraného šatstva,
aby se dostalo těm, kterým pomůže. Chtěla bych poděkovat členům hasičského sboru za pomoc při svozu
šatstva a Vám, kteří jste věnovali nepotřebné šatstvo.

Parkoviště
Obec Sobotín bude realizovat výstavbu parkoviště před obecním úřadem. V souladu s podmínkami
Integrovaného regionálního operačního programu,
výzvy č. 53 „Udržitelná doprava – integrované pro-

jekty CLLD“ byla podána žádost o dotaci na výstavbu
Parkoviště u obecního úřadu Sobotín“.
Projektový záměr Parkoviště u obecního úřadu Sobotín je tvořen těmito dílčími částmi:
• rekonstrukce a výstavba bezbariérového chodníku
u obecního úřadu včetně místa pro přecházení
• stavba veřejného osvětlení pro osvětlenost celého
úseku
• výstavba parkovacích stání u obecního úřadu
v počtu 17
• vybudování oddělené příjezdové komunikace
k parkovacím stáním

Výstavbou a rekonstrukcí chodníků a oddělením příjezdové komunikace dojde ke zvýšení bezpečnosti
chodců. Veškeré stavební práce budou realizovány
s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu.
Nutnost vybudovat parkoviště a samostatný přístupový
chodník k úřadu je s ohledem na to, že v těsné blízkosti
je autobusová zastávka, základní škola a frekvence pohybu chodců i parkování je značná.

informace obecního úřadu
Ordinační hodiny MUDr. Stratilové

Pozvánka
Srdečně zveme všechny občany na 33. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Sobotín, které se bude

Pondělí

6:00 –12:00

Úterý

6:00 – 7:15
7:30 – 12:00

konat dne 23. dubna 2018 od 17 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu Sobotín.
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Středa

12:00 – 18:00

Čtvrtek

7:30 – 12:00

Pátek

6:00 – 12:00

odběry krve

Obec Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou
IČO:00303348

ROZPOČET
OBCEobce
NA ROK
2018 na rok 2018
Rozpočet
Sobotín
část
- příjmovápříjmová
část
§

položka

*

1
11111113,1121,
1211
1340
1341
1342
1345
1381
1361
1511

*

2

druhové třídění

Rok
2018

Daňové příjmy

Sdílené daně – daně z příjmů
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek z ubytovací kapacity
Daň hazardních her (VHZ)
Správní poplatky
Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy

15 500
600
23
35
10
100
20
700

Příjmy z pronájmu pozemků
Podpora ostat.produkčních činností - les
Ubytování na chatkách v Rudolticích
Činnosti knihovnické

30
2 800
60
1

3612

Bytové hospodářství- nájmy, služby

1 000

3632

Pohřebnictví – pronájmy urnových,
hrobových míst
Sběr a svoz odpadů – odměny za tříděný
odpad
Příjem z nájemného – DPS – služby +
pronájmy
Činnost vnitřní správy – příjmy

1019
1032
2142
3314

3722
4357
6171

z poskyt.služeb občanům, sankční platby,…..

Činnost vnitřní správy – splátky dle
smlouvy Senior o.s. Sobotín
Obecné příjmy z fin. operací – příjmy z
úroků

6171
6310

*

3

3639
3612

*

4

8
8115

*

Komunální služby a územní rozvoj – prodej
pozemků
Bytové hospodářství – příjmy z prodej bytů
(splátky)

4112

*

Kapitálové příjmy

celkem

Přijaté transfery

Neinvestiční přijaté transfery ze
stát.rozpočtu – výkon státní správy

Financování

Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech

Příjmová část rozpočtu

Vyvěšeno: 20.12.2017
Sňato:
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3
170
900
60
24
10

100
117

300

16 500

39 063

Platnost do : 23.7.2018

Obec Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou
IČO:00303348
Rozpočet
obce Sobotín
na
rok2018
2018
ROZPOČET
OBCE NA
ROK
výdajová část

- výdajová část

Paragraf

*

položka

5

Druhové třídění

rok 2018

Běžné výdaje

1032

Podpora ostat.produkčních činností - les

2142

Chatky Rudoltice – ubytování, pronájem

2143

Cestovní ruch

2212

Místní komunikace - silnice

2229

Místní komunikace – dopravní značení v obci

2221

Provoz veřejné silniční dopravy – autobusy

2242

Provoz veřejné železniční dopravy

2321

odvádění odpadních vod - kanály

3113

Základní škola Sobotín – provoz, energie

3141

ZŠ – vývařovna Sobotín – provoz, energie

3314

Činnost knihovnická – příspěvek, náklady knihovny

3319

Ostatní záležitosti kultury – kronika, noviny

3326

Zachování a obnova nár.histor.hodnot – členský příspěvek

3399

Ostatní záležitosti kultury- smlouvy o poskytnutí dotace neziskovým organizacím

3429

Ostatní zájmová činnost – příspěvky na kulturní činnost

3612

Bytové hospodářství-náklady,energie,drobné opravy,

3631

Veřejné osvětlení – opravy VO, náklady na energii,vánoční výzdoba 2018

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj – pracovníci z ÚP, prac.oděvy
(soc.poj.,zdrav.poj.,zál.daň,aj.)
Komunální služby a územní rozvoj – ostatní služby v obci (různé dokumentace,
práce s obecním majetkem)

3639
3639

Komunální služby a územ.rozv.-opravy obecního majetku

3639
3639
3639

komunální služby a územn.rozv. - dovybavení hřiště v obci,přístřešky na
odpad.nádoby, obecní mobiliář
Komunální služby a územ.rozv. - pronájem garáže, pozemků

3639

komunální služby a územ.rozv. - budova S 89

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů (odpadové hospodářství)

3729

Monitoring skládky

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4357

Domovy – DPS -komplet. náklady na provoz domu S 75

5512

požární ochrana - dobrov.část - provoz JSDH

5512

požární ochrana - dobrov.část- nákup hasičského auta

6112

Zastupitelstva obcí

6171

Činnost místní správy –mzdy, opravy, DKP, služby, materiál, režie, energie a
náklady na provoz budovy S 54 (OÚ)

6171

vnitřní správa - služby - pošta Petrov (partnerství)

6171

Činnost vnitřní správy - rezerva

6310
3612

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – poplatky,…

*
3639

Bytové družstvo Sobotín 16

6

kapitálové výdaje
nákup pozemků
parkoviště u OU

3631

výstavba VO

2321

Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace

3322

Zachování a obnova kulturních památek - Mauzoleum rodiny Kleinů

3639

Komunální služby a územn.rozv.-prostory pro technické zázemí

2142

chatky Rudoltice

2219

Místní komunikace

550
300
255
2 000
800
300
35
25
1 000
40
310
1 250
250
1 000
1 500
6 560
100
1 771
23
50

1 000
1 500
2 000
1 000
2 000
150
2 500

financování

8124

splátky za nákup traktoru

8124

Bytové hospodářství – úvěr – zateplení panelového domu

8124

DPS – splátka úvěru
Výdajová část rozpočtu

Vyvěšeno: 20.12.2017
Sňato:

150
200
1 150

350

3639

8

3 600
230
400
800
850
83
152
150
860
495
64
150
6

504
200
400
39 063
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Statistika evidence obyvatel
pohyb obyvatel za rok 2017 – stav k 31. 12. 2017
Sobotín
Přistěhovaní: 24
Odstěhovaní: 49
Narození: 7
Úmrtí: 23
počet obyvatel ke dni 31. 12. 2017 – celkem 1196
Část obce: Sobotín
Ženy: 559
Muži: 535
Celkem: 1094
Část obce: Rudoltice
Ženy: 47
Muži: 47
Celkem: 94
Část obce: Klepáčov
Ženy: 3
Muži: 5
Celkem: 8

Poděkování
Děkujeme panu Janu Markovi ze Sobotína za opravu
kliky na hřbitově.

Plán kulturních akcí na rok 2018
		11. 3. Kapela Sadovanka
		duben Den otevřených dveří Mauzoleum rodiny
Kleinů
		16. 4. Beseda – zdravověda, silniční provoz
		květen Cyklovýlet
		19. 5. Vycházka Sobotínským okruhem
		květen Výlet pro seniory
		červen Výlet pro děti
		 září Přednáška Kleinové
Plán kulturních akcí bude otištěn i v příštím čísle Obecních novin. V případě, že víte o kulturně – společensko
- sportovní akci, která se v obci v příštích měsících
uskuteční, zašlete prosím informace na e-mail podatelna@sobotin.cz, či ji nahlaste přímo na Obecním úřadě
Sobotín, aby mohl být plán neustále aktuální.

Recyklační tašky zdarma

Pozvánka

Firma EKO – KOM, která je zaměřena svojí činností na recyklační postupy, nabídla v loňském roce obci
Sobotín za velmi výhodných finančních podmínek nákup recyklačních tašek. Tyto tašky jsou rozděleny jak
barvou, tak i popiskami pro využití k třídění odpadů
v domácnostech.
Tyto tašky obec poskytuje zdarma na podatelně Obecního úřadu Sobotín.
Podmínkou vyzvednutí je úhrada poplatku za odpad za
rok 2018. Pro každou domácnost je určena jedna sada
tašek. Spousta domácností tuto nabídku již v loňském
roce využila. Ti z Vás, kdo jste nabídku nevyužili,
máte ještě nyní příležitost si vyzvednout do vyčerpání zásob.

Změna jízdních řádů od 28. 1. 2018
Obec dostala informaci, že od 28. 1. 2018 dojde k opětovné změně jízdních řádů. Spojů jedoucích do obce
Sobotín se změny nedotknou. Občanů dojíždějících
do zaměstnání nebo školy mimo obec se změny dotknout mohou. Kompletní informace naleznete na:
http://www.kidsok.cz/jizdni-rady-br-od-1-1-2018/
zmeny-jr-od-28-1-2018/

16. 4. 2018 v 17.00 hod.

Jízdní řády na rok 2018
Tištěné skládací jízdní řády na rok 2018 je možné zdarma vyzvednout na podatelně obecního úřadu.
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Volební komise v Sobotíně.

Jarní procházka či výlet?!
V sobotu 14. dubna 2018, v čase 08:30 – 12:30, jste
dámy a pánové zváni na jarní procházku či výlet do
Muzea silnic ve Vikýřovicích.
Zde vám bude předestřena organizace ROZHOVORŮ
ve třech tematických oblastech, při kterých budou vaše
případné otázky středem pozornosti.
V jedné oblasti je možné debatovat například k otázkám – co to je všeobecná výstraha, proč souvisí peníze
v hotovosti a elektrika, proč mít doma ajatin, kterou
rozhlasovou stanici poslouchat při povodni?
V další části pobytu absolvujete komentovanou prohlídku jedné z expozic muzea silnic. A při té příležitosti lze třeba zjistit souvislost Muzea silnic Vikýřovice
a Sobotína, co má společného Krenišov s Třemeškem
a jak vypadá pivní láhev z Vízmberka?
V posledním diskusním koši se nabízí například otázky – jak žije profesionální voják, co obsahuje nástup
do vojenské služby a jak můžete pomáhat obraně republiky?
A potom všem není vyloučeno, že zajdete na svíčkovou do sousední restaurace.

Výsledky prezidentských voleb
v Sobotíně
1. kolo
ve dnech 12. – 13. ledna 2018
Počet voličů
Vydané obálky
Odevzdaných obálek 	
Počet platných hlasů
Počet hlasů
Mirek Topolánek 	
Michal Horáček 	
Pavel Fischer 	
Jiří Hynek 	
Petr Hannig 	
Vratislav Kulhánek 	
Miloš Zeman 	
Marek Hilšer 	
Jiří Drahoš 	

Sobotín
876 	
453 	
453 	
449 	
14 	
46 	
39 	
5 	
1 	
3 	
224 	
28 	
89 	

Volební komise v Rudolticích.

2. kolo
ve dnech 26. – 27. ledna 2018
Počet voličů
Vydaných obálek 	
Odevzdaných obálek 	
Počet platných hlasů 	
Počet hlasů
Miloš Zeman 	
Jiří Drahoš 	

381 	
194 	

40
20

Keramická dílna
V prostorách přízemí Obecního úřadu Sobotín je
zařízena keramická dílna, která je určena pro širokou veřejnost. Dílnu mohou navštěvovat občané
všech věkových kategorií (ženy, muži, děti s doprovodem). Vstup je pro občany zdarma. V dílně
je k dispozici materiál včetně vybavení pro výrobu
keramiky. Návštěvníci dílny si budou moci vyrobit
něco pro radost, dárečky pro své blízké apod.
V případě zájmu je nutné se předem domluvit
na podatelně obecního úřadu u paní Zaoralové.

Rudoltice
93
57
57
56
3
1
4
1
0
0
37
1
9

Sobotín Rudoltice
898 	
93
516 	
60
515 	
60
515 	
60

Zasílání informačních SMS
Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této
služby. Systém zasílání informačních sms je pro obča-
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ny zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné na Obecním úřadě v Sobotíně osobně, telefonicky nebo mailem
uvedením jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla.
Ke konci února 2018 je zaregistrováno 426 občanů.

Sbor dobrovolných hasičů Sobotín
pracuje již 130 let
Zpráva o činnosti SDH Sobotín v roce 2017
V úvodu své zprávy oznámil  
starosta SDH Sobotín pan Martin Vlček, že organizace má
k 31. prosinci 2017 celkem
56 členů.
V roce 2017 sbor dle svých
možností pracoval na plnění
úkolů jež jsme si předsevzali.
Na výroční valné hromadě
SDH Sobotín, která se uskutečnila dne 20. ledna 2018 Starosta SDH Martin Vlček
v areálu hasičské zbrojnice, zahajuje valnou hromadu dne
20. ledna 2018
přivítal starosta SDH Sobotín
pan Martin Vlček starostku obce Sobotín paní Ivetu
Fojtíkovou, místostarostu obce Sobotín pana Bc.
Kamila Talpu, pana Josefa Hrocha, pana Miroslava
Mikuláštíka kronikáře obce a zástupce ČZS Sobotín.
Za okrsek číslo 5 přivítal paní Veroniku Pokornou
z SDH Petrov nad Desnou. Srdečně byli přivítáni pan
Martin Tymrák, pan Karel Vašíček a pan Jaroslav Tymrák z SDH Petrov nad Desnou, za SDH Maršíkov
byli přítomni pan Jan Vaculík a slečna Andrea Vaculíková a pan Martin Havlíček z SDH Hrabišín.
Podle presenční listiny bylo konstatováno, že je přítomno 46 členů.
1 - Zásahová jednotka
JPO Sobotín spadá do kategorie JPO V
I nadále zůstává na prvním místě nejdůležitější činností našeho sboru zajištění připravenosti a akceschopnosti JPO obce Sobotín, kterou garantuje náš sbor. Zprávu
o činnosti jednotky vám ve své zprávě přednesl velitel,
pan Jiří Fojtík.
2 - Ostatní aktivity sboru
Náš sbor provozuje internetové stránky, kam jsou pravidelně vkládány příspěvky, které informují a varují
naše občany. Za tuto činnost děkuji našim správcům
internetových stránek.
V souladu se schváleným plánem práce a díky financím z obecního rozpočtu, rozpočtu sboru a dotacím pokračují opravy a modernizace naší techniky a výstroje.
Stále probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Byla
dokončena plynofikace zbrojnice.
30. dubna 2017 se náš sbor prezentoval ukázkou techniky a atrakcemi pro děti při akci „Pálení čarodějnic na
Permoníku“ pořádané panem Hrochem.
V květnu se konal svoz kovového odpadu, který náš
sbor pořádá v rámci jarního úklidu obce, díky obča-

nům Sobotína se podařilo sebrat rekordní množství
šrotu. Další dvě akce proběhly v průběhu roku. Tyto
akce přinesly významnou částku do pokladny sboru.
Po celou sezónu byla prováděna údržba a úpravy soutěžní dráhy a jejího okolí. Za tuto patří dík hlavně Jirkovi Fojtíkovi, členům soutěžního družstva a v neposlední řadě OÚ Sobotín.
2. a 3. června 2017 se členové sboru podíleli na zajištění průjezdu závodníků Světového poháru v silniční
cyklistice „Závodu Míru U23“ přes naši Obec.
22. července 2017 proběhly za spolupráce se Zámeckým resortem Sobotín, oslavy 130 výročí založení
SDH Sobotín. Při těchto oslavách byl sboru předán
a vysvěcen historický prapor. Tento byl zhotoven
paní Strachotovou v Postřelmově.

Prapor SDH Sobotín - vysvěcen 22. 7. 2017. Na praporu naleznete znak
obce Sobotína a SDH a rok vzniku.

V rámci oslav se podařilo zajistit bohatý kulturní
a sportovní program pro děti a dospělé, díky atrakcím,
které zajistil pan Hroch, členové sboru za velké pomoci Hasičů z Brna Bohunic zajistili opravdu překrásný
dětský den plný soutěží a poučení. Díky sponzorům
si každé soutěžící dítě odneslo dárek a nejlepší děti
si vyzkoušely hašení požáru domečku.
Velký dík patří i HZS Olomouckého kraje, který předvedl ukázku vyproštění osoby z havarovaného automobilu, dále SDH Petrov nad Desnou, SDH Vikýřovice,
SDH Brno Bohunice, SDH Maršíkov kteří vystavili
a prezentovali svou techniku.

Prapor SDH Sobotín. Symbolem je sv. Florián, který chrání hasičskou
zbrojnici. Symbolem je heslo: „Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci – vlasti
k ochraně“.
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Hasiči z Brna Bohunic na svém stanovišti seznamovali
děti a dospělé s poskytováním první pomoci.
Díky patří i Obci Sobotín a Olomouckému kraji, kteří poskytnutím dotací významně přispěli
k důstojnému průběhu oslav a spokojenosti malých
i velkých návštěvníků akce. Panu Hrochovi, který
zajistil a poskytl zázemí pro pořádání celé akce.
Díky všem členům sboru, kteří se aktivně zapojili do
organizace a průběhu akce, zvláštní díky patří Lidce
Mašlejové ml., Lidce Kubíčkové za přípravu programu
pro děti a jednání se sponzory. Díky všem sponzorům
za jejich příspěvky a věcné dary.
6. srpna 2017 proběhla pohárová soutěž „Memoriál
Zdeňka Měrky“, která byla zařazená do seriálu VC
Holba Cup 2017, což přispělo k hojné účasti soutěžních družstev.
Na soutěži se prezentovalo 24 družstev mužů, 9 družstev žen a 12 družstev veteránů.
Muži na domácí soutěži po NP obsadili 22-24 místo
(loni 4). Veteráni 6 místo (loni 2).
Velký dík patří paní Radomíře Kupcové, která nám
poskytla svůj pozemek k vybudování závodní dráhy
pro konání akcí sboru a na soutěžích fandí našim
družstvům. Dále děkujeme Katce Klenotičové za přípravu vynikajícího jídla pro soutěžící a diváky.
Členové naší zásahové jednotky prováděli asistence
a dozory při akcích pořádaných jinými subjekty v obci
např. (rozsvěcení vánočního stromu u obce, rozsvěcení
stromu a koncertu u zámku, při tradičním výstupu na
Čápák s ohňostrojem náš sbor zajistil čaj pro všechny
účastníky akce).
Velký dík patří:
Panu Josefu Hrochovi za zajištění odborných prací
při modernizaci prostor zbrojnice, na které naše síly
nestačily a za napomáhání při organizaci akcí sboru
a poskytnutí stanů a setů pro soutěž.
Obci Sobotín, že uvolnila prostředky ze svého rozpočtu a v případě potřeby poskytla techniku.
Paní Radomíře Kupcové za poskytnutí její parcely
pro trénink a organizaci soutěže.
Soutěžnímu týmu mužů, jehož členové provedli velký
kus práce.
A samozřejmě díky všem členům sboru, kteří se účastnili na brigádách.

3 - Soutěže
Barvy našeho sboru reprezentovaly i v loňském roce
dvě soutěžní družstva.
Soutěžní družstvo mužů se účastnilo jak soutěží pořádaných sbory našeho okrsku, ale i seriálu VC okresu
Šumperk „HOLBA CUP 2017“ ve kterém obsadilo 12 místo, což zajišťuje našemu sboru právo pořádat soutěž zařazenou do seriálu VC okresu Šumperk
„HOLBA CUP 2018“.
Přejeme mužům, aby i sezóna 2018 byla ve znamení
dobrých výkonů, postupu v žebříčku a utužování party.
Družstvo veteránů šlo do sezóny 2017 se strojníkem
panem Martinem Havlíčkem z SDH Hrabišín a panem
Janem Vaculíkem ze SDH Maršíkov na postu rozdělovače.
Družstvo veteránů obsadilo celkově 5. místo (loni 4.)
a zajistilo si účast ve finále VC, kde obsadilo 5 příčku.
Pro zajištění uvedených akcí a úkolů bylo třeba svolat
14 výborových, 4 členské schůze a odpracovat velké
množství brigádnických hodin na svolaných brigádách.
V této souvislosti bych rád poděkoval těm členům sboru, kteří jsou ochotni svému sboru pomoci.
V roce 2017 jsme se přihlásili do několika dotačních
titulů a z několika se nám podařilo získat prostředky na naše akce (OÚ Sobotín 80 000,- Kč, Ol. kraj
10 000,- Kč)
Velký dík patří Ing. Markétě Csölleové za pomoc při
podávání žádostí o dotace a jejich získání.

Plán práce
Na rok 2018 si náš sbor plánuje
• zajistit fungování zásahové jednotky
• zajišťovat, obnovovat a doplňovat vybavení zásahové jednotky
• zajistit odbornou přípravu členů zásahové jednotky JPO SDH Sobotín
• opravovat a udržovat techniku a pokud možno získat novější
• pokračovat v opravách hasičské zbrojnice (pokračování rekonstrukce zbrojnice, strop společenské
místnosti, chodby a obnovu fasády)
• uspořádat sběr železného odpadu
• uspořádat hasičskou soutěž v naší obci
• pracovat na získání dotací na činnost a akce sboru
• spolupracovat při pořádání sportovních a kulturních akcí
To jsou zhruba nejdůležitější úkoly, které nás v roce
2018 čekají a jistě přibydou i další.

Účastníci valné hromady na hasičské zbrojnici v Sobotíně.

Rád bych Vám všem popřál hodně zdraví a štěstí
v roce 2018. Zásahové jednotce co nejméně výjezdů
a soutěžním družstvům hodně štěstí při reprezentaci
našeho sboru.
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Ocenění členů u příležitosti 130 let
SDH Sobotín

Starosta SDH Sobotín Martin Vlček předává ocenění nejstaršímu členu
SDH Sobotín panu Františku Kolouchovi.

Čestné uznání SDH Sobotín za dlouholetou práci
a podporu hasičů v Sobotíně
Blahopřání
Panu Janu Klenotičovi - u příležitosti výročí 80 let
Medaile za zásluhy:
Panu Jiřímu Linhartovi (náměstek SDH Sobotín)
Pamětní list za spolupráci a podporu hasičů v Sobotíně
OBCI SOBOTÍN - (převzala starostka obce paní Iveta Fojtíková)
Čestné uznání SDH Sobotín za dlouholetou práci
a podporu hasičů v Sobotíně
Panu Janu Klenotičovi, panu Benjaminu Davidovi,
paní Marii Csölleové, paní Zdeňce Kunradové, paní
Ludmile Dorňákové
Čestné uznání SDH Sobotín za podporu hasičů
v Sobotíně
Panu Františku Kolouchovi, panu Josefu Mikuškovi
Čestné uznání SDH Sobotín za práci pro sbor
Paní Lucii Kondysové, paní Ludmile Mašlejové ml.,
panu Romanu Měrkovi, paní Zdeňce Tesařové, paní
Ludmile Kubíčkové
Čestné uznání SDH Sobotín za spolupráci při oslavách
130 výročí založení SDH Sobotín
Panu Josefu Hrochovi, SDH Maršíkov, SDH Brno
Bohunice, SDH Petrov nad Desnou
Panu Janu Vaculíkovi (SDH Maršíkov), panu Martinu
Havlíčkovi (SDH Hrabišín)
Čestné uznání OSH Šumperk (okresní sdružení hasičů
Šumperk)
Panu Jiřímu Fojtíkovi, paní Evě Klenotičové, paní
Ludmile Fojtíkové, paní Ludmile Mašlejové st., paní
Janě Churavé, paní Romaně Krčové
Martin Vlček, starosta SDH Sobotín

Zpráva velitele JSDH Sobotín
Je mi ctí letos premiérově přednést zprávu o JSDH, kdy vloni
jsem se stal velitelem jednotky.
Hned na začátku musím říct, že
to nebyl vůbec klidný rok. Jen
pro zajímavost, v roce 2016
naše jednotka zasahovala pouze u 4 událostí. V roce 2017 se
tento počet rapidně zvýšil, a to Jiří Fojtík, DiS, velitel JSDH
Sobotín.
konkrétně na 22 událostí.
Jednalo se především o technickou pomoc při odstraňování spadených stromů z pozemních komunikací,
ke kterým jsme vyjeli celkem 12x. V této souvislosti
bych chtěl vyzdvihnout datum 29. října 2017, kdy se
nad Českou republikou prohnal orkán Hervart a naši
jednotku zaměstnal hned od ranních hodin. Během
dne jsme vyjeli hned k 4 výjezdům, a to jmenovitě ve
složení Martin Vlček, Martin Fojtík, Jakub Talpa a Jiří
Fojtík.
Celkem 2x byla naše pomoc zapotřebí u stržených
střech, a to konkrétně na domě rodiny Fojtíkové (č.p.
174) a rodiny Kočandrlové (č.p. 129), která nám
následně poděkovala krátkým článkem v Obecních novinách.
Mezi dalšími výjezdy bylo čerpání vody ze sklepa nebo
úklid vozovky po přívalovém dešti. Jednou jsme také
byli povoláni k úniku zemního plynu z důvodu překopnuté plynové přípojky u místní hasičské zbrojnice, kde
probíhaly zemní práce na kanalizaci. Dále jsme vyjeli k jedné dopravní nehodě, která se stala u motorestu
Permoník. Jednalo se o osobní vozidlo, které najelo do
betonového propustku. K této události byla povolána
i letecká záchranná služba, která transportovala jednu
zraněnou osobu.
Dále jsme vyjeli ke třem požárům, z nichž se v jednom případě jednalo o taktické cvičení, a to konkrétně
o evakuaci lidí z domova důchodců.
Na samotný závěr výčtu výjezdů v roce 2017 jsem si
nechal náš nejdelší zásah, který trval dlouhých téměř
9 hodin – od půl 8 večer až do 4. hodiny ranní. Jednalo
se o spolupráci s IZS při hledání pohřešovaného houbaře u motorestu Skřítek. Na tomto místě bych chtěl
znovu poděkovat všem zúčastněným hasičům, za jejich obětavost.
Také se naše jednotka během roku zúčastnila několika
požárních hlídek. Šlo o hlídku během pálení čarodějnic
na Permoníku,
Pohádkový les
rovněž na Permoníku, nebo
o mikulášské Velitel JSDH Jiří Fojtík, DiS při přednesu zprávy
v y s t o u p e n í za rok 2017.
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u Obecního úřadu. Jednou jsme zajišťovali uzavření silnic při cyklistickém závodě Míru juniorů do 23
let. V neposlední řadě jsme již tradičně drželi požární
hlídku při ohňostroji na Čápáku. Tady bych chtěl také
poděkovat panu Petrovi Šmotkovi staršímu, za to, že
nám poskytl svůj stavební stroj, který nám pomohl na
kopec vyvézt potřebné zázemí a vytáhnout naši avii,
která už má svá léta.
Na začátku roku 2017 přešla naše jednotka na elektronický systém zpracovávání ZOZ na tzv. Port.All, ve
kterém se vedou informace jak o zásahu, tak i o evidenci použité techniky, doby zásahu, pořadí příjezdu
jednotek k zásahu či účasti hasičů u události. Statistiky
za loňský rok, jsou k nahlédnutí u mě.
Také se nám v loňském roce podařilo pořídit jednu
vozidlovou a čtyři kapesní radiostanice. Celková cena
byla 53 tisíc Kč, z nichž bylo 26 tisíc pokryto dotací
z Olomouckého kraje. Dále jsme z rozpočtu výjezdové jednotky zakoupili mnoho dalšího vybavení, jako
například páteřní desku, skládací dopravní kužely,
vakuové dlahy, ruční svítilny nebo vysavač na likvidaci hmyzu. Po zaškolení členů jednotky na likvidaci
hmyzu bude uveřejněno oznámení do Obecních novin
o možnosti této služby pro občany Sobotína, a to zcela
zdarma.
Na přelomu roku se nám také podařilo získat 6 kusů
dýchacích přístrojů Saturn S7, které byly pořízeny bezúplatným převodem od výjezdové jednotky z Libiny,
za což jim velmi děkujeme. S tím také souvisí to, že
se v průběhu roku 8 členů jednotky zúčastní kurzu nositelů dýchací techniky, který se uskuteční na požární
stanici v Šumperku.
Během loňského roku jsme také provedli několik školení ke zdokonalení schopností jednotlivých členů
jednotky. Zúčastnili jsme se například školení na radioprovoz a radiostanice, lezeckého kurzu, poskytování neodkladné první pomoci atd. Na tomto bych chtěl
poděkovat našemu patronovi Ing. Ondřeji Strykovi za
spolupráci při jednotlivých školeních. Ve vzdělávání
budeme pokračovat i v roce letošním, kdy by se měli
další dva členové zúčastnit školení na velitele družstev.
V letošním roce bych chtěl pořídit 7 nových zásahových přileb společně s dobíjecími svítilnami, které budou, jak doufám financovány z dotací Olomouckého
kraje.
A hlavní věcí, na kterou se chci v následujících měsících zaměřit, je zvyšující se nutnost pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky, vzhledem
k tomu, že naše stárnoucí Ávie už pomalu, ale jistě
dosluhuje. Z obce nám byl přislíben jistý obnos peněz,
a proto budeme nyní obesílat různé firmy s našimi
požadavky, abychom vybrali pro nás nejvýhodnější
a nejpřijatelnější variantu. Nebude to jednoduché, ale
věřím, že společně se nám podaří cíle dosáhnout. Tím
bych chtěl v závěru své řeči poděkovat obci Sobotín
za to, jak nás finančně podporuje. Naše výjezdová

jednotka se bude snažit na oplátku i nadále poskytovat
obětavou pomoc všem jejím občanům.
Velitel JSDH Sobotín Jiří Fojtík, DiS.

Sportovní činnosti mužů za rok 2017

Družstvo mužů – Ondřej Krč, Jiří Fojtík, Aleš Dorňák, Petr Šmotek, Michal
Michut, Jakub Talpa, Radek Dubový, Martin Fojtík a Jakub Gubáni.

Družstvo mužů se i letos potýkalo s problémem kompletního složení stabilního týmu, což se odrazilo i na
výsledcích. Sezóna probíhala jako na houpačce, dobré
výkony střídaly výkony špatné. Téměř na každé soutěži
jsme si museli půjčovat jednoho člena z ostatních
družstev. Nejčastěji to byl proudař z Třeštiny, Honza
Přecechtěl, kterému tímto ještě jednou děkujeme.
Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 22 soutěží,
z nichž se 21 konalo na Šumpersku.

Účastníci soutěže Velké ceny Holba Ceny dne 8.srpna 2017.

Nejlepšího umístění kluci dosáhli na okresním kole
v Bludově - 4. místo, které bylo zároveň nejlepším
umístěním v historii našeho sboru na okresním kole.
Pouhá sekunda na 100m překážek jednotlivců nás dělila od celkového prvenství v této soutěži. O den později si kluci v Hrabové zaběhli pro krásné 5. místo.
Pěkná umístění zaznamenali i na VC v Postřelmůvku
a v Třeštině, kde zaběhli 6. místo. Téměř vždy se muži
umístili do dvacátého místa, výjimkou byla jen VC
v Dolních Studénkách (24. místo) a VC v Dolní Libině (26. místo). Ovšem ani letos se bohužel nevyhnuli
nepopulárním neplatným pokusům. Svůj požární útok
nedokončili celkem 4x, a to v Mostkově, Pavlově, Nemrlově a na domácí soutěží v Sobotíně. V průběhu se-
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zóny navštívila muže černá série 5 závodů bez bodů.
Tato série mohla být prolomená v Nemrlově, kde kluci
zaběhli 4. nejrychlejší čas soutěže - 14:60. Avšak po
ukončení útoku byl pokus uznán jako neplatný z důvodu nestroubených savic.
Kromě Velkých cen Holba Cupu Šumperk, muži zavítali i na pohárovou soutěž do Vernířovic, kde zvítězili.
Ale…. V den soutěže to vypadalo, že se muži kvůli
absenci košaře a obou proudařů soutěže nezúčastní.
Pomocnou ruku mužům však podali veteráni, kteří pozice obsadili a vyhráli. Tímto jim ještě jednou děkujeme. Dále kluci vyrazili na pohárovku do Žárové, kde
obsadili třetí místo. Také se zúčastnili dvou nočních
soutěží. Pro třinácté místo si ve velké konkurenci družstev doběhli v Kožušanech-Tážalech (okres Olomouc)
a pro patnácté místo v Třeštině. Nejlepšího času na
3 hadice B dosáhli muži na soutěži v Hrabové (17,42)
a na 2 hadice B v Ráječku (15,52).

Muži a veteráni – Jan Vaculík, Robert Sámel, Ludmila Fojtíková, Martin
Vlček, Jiří Linhart, Stanislav John, Jiří Csölle, Martin Fojtík, Radek Dubový, Jakub Talpa a Jiří Fojtík.

V celkovém umístění Velké ceny Holba Cupu okresu
Šumperk se kluci oproti loňskému roku o jedno místo posunuli, se 143 body skončili na dvanáctém místě
a zajistili si pořadatelství Velké Ceny i pro rok 2018.
Muži děkuji za výpomoc v průběhu sezony Martinovi Vlčkovi a Janu Vaculíkovi. Dále patří velké díky

Obci
Sobotín
za finanční podporu, Kamilovi
Talpovi za darování sudu piva na
dnešní výroční
schůzi a všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na chodu
našeho družstva.
Děkujeme.
Memoriál Zdeňka Měrky, byl
zařazen do seriálu Velké ceny
Holba
Cupu
okresu Šumperk.
Vítězné poháry a ceny se družstvům líbily.
Naši neobvyklou
trať přijelo pokořit 24 družstev mužů, 9 družstev žen
a 12 družstev veteránů ze Šumperska a Bruntálska,
z nichž pouze šest družstev svůj pokus nedokončilo.
V kategorii mužů si pro první místo doběhl Ráječek
s novým traťovým rekordem (15,17). Na druhém
místě skončilo družstvo Nemrlova (15,21) a na stupně vítězů se probojoval ještě Hrabišín (15,26). Domácí družstvo bohužel skončilo s neplatným pokusem
v poli poražených. Ženskou kategorii ovládla rovněž
s novým rekordem trati Dolní Libina (19,52). Za ně se
postupně zařadily ženy z Hrabové (20,76) a Nového
Malína (20,88). Prvenství v kategorii veteránů obhájilo družstvo Hrabišína (20,20), stříbro patřilo Bratrušovu (21,84) a na bronzové příčce skončily Dolní Studénky (22,70). Družstvo domácích obsadilo s časem
25,27 šesté místo.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem,
kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na zajištění bezproblémového chodu celé soutěže. Velice vděčni jsme
také sponzorům, díky kterým jsme mohli zajistit věcné
ceny pro nejlepší zúčastněná družstva.
Velitel JSDH Sobotín Jiří Fojtík, DiS.

Informace ČZS Sobotín

Pozvánka na výroční schůzi ČZS Sobotín
Výroční schůze ČZS Sobotín se uskuteční dne 17. března 2018 v 15:30 hodin v jídelně DOLTE Sobotín. Večer nám zpříjemní hudba pana Vojty Slavíčka a je připraveno i malé občerstvení. Máme připravenu tradiční
tombolu, do které můžete přispět svými dary.

Výbor ČZS Sobotín
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ZE ŽIVOTA svazkové ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
Vážení rodiče budoucích prvňáčků.
Pro mnohé z Vašich dětí bude rok 2018 velmi významným – v září totiž zahájí školní docházku. Při této příležitosti bychom Vás chtěli pozvat na zápis do první
třídy naší svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné, který
proběhne v úterý 17. 4. 2018 v rapotínské a sobotínské
škole v době od 13.00 – 17.00 hod.
Nabízíme Vám školu, která Vašemu dítěti poskytne
kvalitní aprobovanou výuku v moderním, příjemném
a přátelském prostředí.
Zajišťujeme:
• kvalitní, moderní a zajímavou výuku, projektové
vyučování
• stabilní, empatický a tvůrčí pedagogický sbor
• výuku AJ od 1. ročníku a výuku INF od 3. ročníku
• přepravu dětí školním autobusem do školy a zpět
• výuku v přípravné třídě – závisí však na dostatečném počtu zájemců
• individuální přístup k dětem
• pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
• pestrou nabídku zájmových kroužků
• členství v občanském spolku rodičů a přátel školy
- SRÚD, který
pomáhá škole organizovat zábavné a sportovní akce
pro žáky i dospělé
V případě zájmu o odklad školní docházky, popř. zájmu o přípravnou třídu, doloží zákonný zástupce dítěte
žádost i s doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa v době zápisu. Dle novely § 47 školského
zákona budou od 1. 9. 2017 zařazeni do přípravné třídy
pouze děti s odkladem povinné školní docházky, a to
v nejnižším povoleném počtu deseti dětí.
U zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší pedagogové
ZŠ a MŠ Údolí Desné.

VALENTÝN
Již dlouho před svátkem
sv.
Valentýna
probíhaly ve 4. a 5. třídě
velké přípravy. Děti
vyráběly valentýnskou
výzdobu do jídelny.
14. února 2018 našli
všichni strávníci jídelnu Slavnostně prostřený stůl
slavnostně prostřenou.
Děti vzaly výzdobu opravdu vážně. Anička Šilarová
dokonce ušila se svou maminkou měkoučké podsedáky
s růžovými srdíčky.              Mgr. Marcela Navrátilová

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI

Žáci 4. ročníku

Bojíte se? Nebojíte se? Zkuste se doma zeptat svých
dětí. V pátek 26. ledna totiž zavítal do naší školy
proškolený pracovník, člen posádky zdravotnické záchranné služby, a žákům 4. a 5. třídy názorně předvedl,
jak je třeba postupovat při záchraně lidského života.
Při praktických ukázkách si děti mohly vše potřebné
vyzkoušet na figuríně. Také samy děti posloužily jako
figuranti v různých situacích.
Zodpověděl i různé dotazy. Děti se tak dozvěděly, že
o životě a smrti často rozhoduje pouhých pět minut.
Záchranné systémy nelze organizovat tak, aby se tým
k pacientovi dostavil v průběhu rozhodujících pěti minut a správně provedené jednoduché výkony laické
první pomoci v mnoha případech mohou smrti zabránit.
Za všechny nabízím jeden zajímavý dotaz:
KDY VOLAT 155 A KDY 112?.
Jsou-li na místě zranění, vždy volejte tísňovou linku
155. Dovoláte se přímo na zdravotnické operační středisko, kde vám zkušený operátor poskytne rady potřebné k poskytnutí první pomoci před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby.
Na tísňové lince 112 sedí zkušený důstojník hasičského
záchranného sboru, který umí cizí jazyky. Neposkytne
vám ale rady ohledně první pomoci, musí váš hovor
přepojit na zdravotnické operační středisko a může
tedy dojít k časové prodlevě.
Program byl sice krátký, ale velmi poučný. Názornými
ukázkami resuscitace a radami nás ujistil, že první pomoc by mohl poskytnout každý, že právě my můžeme
být tím, kdo v kritické chvíli zachrání lidský život.
Mgr. Jana Mertová

Beseda Zdravé zoubky
V pátek dne 16. 2. 2018 proběhla u nás ve škole beseda na téma zubní prevence. V rámci besedy se žáci
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a dovedností. Kvalitní výuka bývá zpestřena pobytem
v sauně, či oblíbené vířivce. V průběhu výcviku se
všichni jistě zdokonalí a budou z nich skvělí plavci.
Mgr. Martina Chlandová
		

Soutěžní klání v anglickém jazyce
na 2. stupni ZŠ a MŠ Údolí Desné

Žáci 1. a 2. ročníku

1. a 2. tříd seznámili s pravidly ústní hygieny, s příčinami vzniku zubních kazů a možnostmi, jak těmto problémům předcházet. Děti se dozvěděly základní principy při čištění zubů, zhlédly naučnou pohádku o tom,
jak se o zoubky starat a dozvěděly se, co zubům škodí
a co naopak prospívá. Dle mého názoru se žákům beseda velice líbila a byla pro ně přínosem. Děti si odnesly
cenné rady a praktické dárky, které jim budou v péči
o zoubky velice nápomocné.
		
Mgr. Veronika Benešovská

Plavecký výcvik

Žáci 2 a 3. ročníku

Plavecký výcvik je povinnou součástí výuky tělesné výchovy. V ZŠ a MŠ Údolí Desné jej pravidelně
zařazujeme do druhého a třetího ročníku. Od letošního roku jsou náklady na výuku plavání financovány
MŠMT a zřizovatelem. Na dopravu se naší škole podařilo získat dotaci, tudíž byla platba za tuto službu ze
strany zákonných zástupců téměř zanedbatelná.
Druháci a třeťáci ze Sobotína navštěvují společně
se třeťáky z Rapotína Plavecký areál v Zábřehu a to
každou středu od 31. ledna do 11. dubna 2018. Nejbližší bazén v Šumperku je totiž momentálně uzavřen
z důvodu rekonstrukce. Při úvodních lekcích byli žáci
rozděleni do několika družstev podle svých schopností

Zimní měsíce jsou na
naší škole
vždy ve znamení soutěžního klání
v anglickém
jazyce. Během prosince a ledna
se
konalo
školní kolo
soutěže
Search
It,
jejímž cílem
je prokázat
znalosti v co
nejrychlejším vyhle- Zleva: Markéta Ševčíková - 6.B  a Petra Bendová - 9.A
dávání informací na internetu v angličtině. Tato soutěž
je určena pro žáky osmých a devátých tříd. Bohužel
se letos nekonalo okresní kolo, ale i přesto jsme si ve
škole zasoutěžili.
V letošním roce se vítězi stali Kateřina Aiglová 9.A,
Jan Hudec 9.A ve starší kategorii a Patrik John,
Adam Novák, Dominik Osladil a Karel Mareček se
stejným počtem bodů v mladší kategorii.
Ve druhé polovině měsíce ledna jsme zahájili zápolení
ve školním kole konverzační soutěže, která je určena
všem žákům 2. stupně ZŠ ve dvou kategoriích – žáci
6. a 7. tříd, žáci 8. a 9. tříd. Musím konstatovat, že
všichni bojovali statečně a snažili se ukázat to nejlepší,
co se za svou dobu školní docházky naučili. Letos se
do soutěžení zapojilo v mladší kategorii 19 a starší kategorii 18 „speakerů“. V obou kategoriích postupoval
do okresního kola pouze vítěz.
Výsledky školního kola byly tyto:
Kategorie 6. a 7. tříd:                 Kategorie 8. a 9. tříd:
Markéta Ševčíková, 6.B	
Petra Bendová, 9.A
V okresním kole, které se konalo dne 14. 2. 2018, měla
děvčata toto umístění:
Markéta Ševčíková - 13. místo
Petra Bendová - 13. místo
Velmi děkujeme nakladatelství Oxford University Press za cenné dárky pro vítěze soutěže.
Všem účastníkům soutěží velmi děkuji a těším se na
další ročník vědomostního zápolení.
Mgr. Jana Učňová

– 13 –

Odpoledne na sněhu

Jan Pospíchal, Veronika Machusová, Matyáš Zaoral a Štěpán Hreňo...
Natálie Kočandrlová, Michaela Prečová.

Dne 12. února 2018 měly děti ze sportovního kroužku
a školní družiny možnost zdarma využít Ski areálu
v Sobotíně k zimním radovánkám. Děti si vyzkoušely,
jak sjezdovku pro lyžaře a snowboard, ale i pro
rekreační jízdy s boby a lopatami. Odpoledne jsme si
pěkně užili. Poděkování patří panu Josefu Hrochovi za
možnost uskutečnění dvou hodin krásného rekreačního
sportování. 	                                         Jitka Ničová

Naše florbalová cesta do krajského
finále

Stojící zleva – Karolína Krobotová, Adriana Nosálová, Denisa Korbářová,
Aneta Albertová. Klečící zleva – Adéla Kosová, Veronika Pavelková, Bára
Žaitliková, Nikola Dokoupilová a ležící brankařka Bára Buriánková.

Když jsem s družstvem našich děvčat v polovině letošního října nastupoval k okrskovému kolu Ligy základních škol ve florbalu, trochu jsem si zavzpomínal. Bylo
to v roce 2014, také na podzim, kdy se děvčata poprvé
postavila v okrsku jiným družstvům z okolí a hned postoupila do okresního finále, kde obsadila třetí místo.
Tehdy se zrodil základ pro úspěšné tříleté tažení dívek
naší školy nejen touto ligou. Začala se formovat parta,
která později a věřím, že s hrdostí, vstoupila do povědomí našeho malého florbalového světa pod názvem
„Kočky z Údolí“. V roce 2015 se úspěch třetího místa
v okrese zopakoval a s daleko přesvědčivějším výko-

nem. Ve stejném roce pak tohle družstvo vstoupilo do
turnajů Zábřežské florbalové ligy, kde rozčeřilo vody
chlapeckých florbalových oddílů. Ne, z počátku děvčata nevyhrávala, ale nabírala zkušenosti a zápasy byly
postupně vyrovnanější a vyrovnanější. Přišly i první remízy, výhry a kluci je začali brát vážně. Tady, v roce
2015, se zrodily „Kočky z Údolí“. Dovolte, abych vám
je představil: Nikola Dokoupilová, Bára Buriánková,
Aneta Albertová, Denisa Korbářová, Veronika Pavelková, Karolína Krobotová, Bára Žaitliková, Adriana Nosálová, Adéla Kosová.
A máme tu 17. říjen 2017, letošní okrskové kolo u nás
v Rapotíně, přijela sem družstva škol z Postřelmova, Libiny, Zábřehu a Hrabišína. Jsem docela klidný, loňské
výsledky okrsku byly tak přesvědčivé (6:0, 12:0, 5:2
a 6:0, impozantní skóre 29:2) a navíc? Vyřešen ještě jeden, letitý, problém. Máme konečně brankařku. Dříve to
byla Denisa, chytala dobře, ale s přemlouváním, protože
nikdo jiný nebyl. Dnes máme Báru. Sice s námi trénuje
od září, ale je šikovná. Holkám jsem řekl, že mají poslední možnost vyhrát i to okresní finále, protože pět
z nich tu už příští rok nebude, jsou v deváté třídě a budeme se muset s nimi rozloučit. No, i trenér udělá chybu,
neměl jsem to říkat. První zápas s Postřelmovem, kde
mají tři hráčky z florbalového oddílu, skončil po vyrovnaném boji remízou 2:2, druhý zápas s Libinou 1:1. Někde to skřípe a ten okres, který se zdál jednoduše blízko, se vzdaluje. Ale chybují i tyto týmy a my další dva
zápasy vyhráváme. Se Zábřehem 4:0 a s Hrabišínem
3:0. Nakonec postupujeme do okresu o lepší skóre
s Postřelmovem, který postoupil z druhého místa. Uff,
to jsem si oddechl.
Devátý říjen, tělocvična III. Základní školy v Šumperku a okresní finále. Jak to nakonec dopadne? Bude kraj
nebo ne. Účastní se vítězové ostatních okrskových kol,
družstva z I. ZŠ Šumperk, z Dubicka, domácí „Hluchák“ a staré známé z Postřelmova a hned první zápas
s nimi. Víme, že florbal umí a tenhle duel bude velmi
důležitý. No, a hned na úvod jsme dostali branku. Holky
to ale nevzdaly a po urputném boji zápas otočily. Vítězství 2:1!! To nejtěžší máme za sebou, pak už přichází
další výhry. S I. ZŠ 3:0, s „Hluchákem“ 5:0 a Dubicko
porážíme také 5:0. Celkové skóre 15:1, krása! Kraj je
náš!! Holky mají obrovskou radost a já se jim nedivím,
já ji mám také. Přeji jim to.
Je 6. prosinec a my ráno o půl šesté odjíždíme vlakem
na krajské finále do Přerova. Nikdo nezaspal, a tak jsme
v plném složení. Holky jsou v dobré náladě, až moc
dobré, chvílemi se mi zdá, že se spíše vítězně vracíme zpět. To není moc dobré. No, uvidíme. A jsme na
místě. V přerovské Městské hale má právě změřit své
síly o prvenství v Olomouckém kraji pět družstev, ZŠ
Němčice nad Hanou, ZŠ Sv. Voršily Olomouc, ZŠ Přerov Za Mlýnem, ZŠ Přerov U Tenisu a my, ZŠ a MŠ
Údolí Desné. Los nám přál, hrajeme až třetí zápas, a tak
se můžeme podívat na hru všech čtyř družstev dřív, než
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se s nimi utkáme. Hrají dobře, ale jak znám holky, jsou
všechny týmy „hratelné“. Jenom ta předem vítězná nálada v našem družstvu se mi nezamlouvá. Když jsem
se je snažil na poradě před zápasem uklidnit, uslyšel
jsem jen: „Pane učiteli, vy nám nevěříte!“. A jdeme na
to. První zápas s Němčicemi. Euforii v družstvu umocnil krásný gól na jeden dotek, který holky vypracovaly hned na začátku utkání. Ale pak už nic, vytratila se
sehranost a postupně dostáváme dvě branky a končíme
s těsnou prohrou 1:2. Do šatny odchází celé družstvo naštvané, snažím se je uklidnit, aby zapomněly na tenhle
zápas a připravily se na další, že ještě není nic ztraceno.
Někdo to pochopil, někdo ne a psychika jde dolů. Nastupujeme na druhý zápas se ZŠ sv. Voršily Olomouc.
Atmosféra v našem družstvu není dobrá, což se podepisuje i na výkonu. Není to ono a prohráváme, byť po boji
1:4. A opět ty vzteklé emoce, i když ne u všech děvčat.
Snažím se je utnout i trochu zvýšeným hlasem a zklidnit
atmosféru, no uvidíme. Máme před sebou ještě dva zápasy, dvě domácí, přerovská družstva. První, ZŠ Přerov
Za Mlýnem. Už od úvodního hvizdu je vidět, že se něco
změnilo, holky začaly hrát tak, jak je znám, jak to umí,
se zaujetím, s přehledem a kolektivně. Konečně! Nedaly soupeři šanci a vyhrály 5:0. Pochvala! Při pohledu
na tabulku je jasné, že můžeme ještě získat třetí místo,
musíme hrát svoji hru. V družstvu ZŠ Přerov U Tenisu
jsou florbalistky, je to poznat, jsou docela sehrané, údajně loni postoupily z kraje výš, ale pravděpodobně doplatily na to samé, jako naše holky, přílišné sebevědomí,
protože mají na kontě prohru, remízu a jen jednu výhru
a na jejich chování je to znát. Tak jdeme do toho. Moje
holky hrají krásně, stejně jako minulý zápas a přerovačky se nemůžou najít. Na rozdíl od nich jsme se dokázali
včas psychicky zvednout a porážíme je 3:0. Družstvo
ZŠ a MŠ Údolí Desné obsadilo při své premiéře v krajském finále krásné třetí místo. Gratulujme.
Řeknete si krásné třetí místo? Vždyť, „kdyby se ...“
a „kdyby bylo ...“ Víte, ale na „kdyby“ se nehraje
a někdy třetí místo s novou zkušeností je vítězství pro
život, a to je více než deset prvních míst. Tak holky,
ať se vám v tom budoucím životě daří. Děkuji vám,
Kočky z Údolí.
Mgr. Miloslav Svatoň

Žáci
Jakub
Václavský,
Milan
Vlček
a Josef Korytář
se do soutěže
probojovali ze
školního kola
Regionálního
kola se zúčastnilo 40 žáků Jakub Václavský, Josef Korytář a Milan Vlček.
základních škol z celého Šumperska. Dvacet soutěžních týmů mělo za úkol postavit a oživit svého
robota a naprogramovat ho tak, aby v co nejkratším
čase projel nástrahy labyrintu. Odborná porota hodnotila navíc i estetickou stránku každého robota a za
design udílela týmům další body navíc.
Naši žáci se sice neumístili na žádném z prvních tří
míst, jejich robot ale všechny úkoly splnil.
Mgr. Jana Rozsívalová

3. ročník regionálního kola soutěže
„Robotický den s průmyslovkou“
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk spolu se Základní školou Postřelmov uspořádaly
v úterý 6. února 2018 třetí ročník Robotického dne,
tedy regionálního kola soutěže ve stavbě a ovládání
robotů vystavěných ze stavebnice LEGO Mindstorms, což je řada robotických stavebnic, jejichž
základ tvoří programovatelné senzorové bloky kombinované s elektrickými motory, senzory a díly z řady
LEGO Technic.
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Diakonie ČCE Sobotín
Ohlédnutí za čtvrt stoletím Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně

Nádvoří Diakonie Sobotín – čp. 203.

Německé Diakonie Sobotín (Zöptau) – 1934.

Sobotínské středisko patří v rámci Diakonie Českobratrské církve evangelické mezi střediska největší. Je
také jedním ze středisek s nejstarší historií.
Počátky sociální práce v Sobotíně sahají již do roku
1925. Německá luterská církev tehdy odkoupila správní budovu Kleinových železáren. Budova na současné
adrese Petrov nad Desnou 203 nejdříve sloužila jako
dům diakonek. Brzy však začala poskytovat útočiště
také opuštěným dětem a starým lidem. Německá Diakonie postupně získala do vlastnictví celkem tři budovy, dnes na adresách Petrov nad Desnou 203, Sobotín
127 a Sobotín 147. Všechny tyto objekty sloužily diakonickému účelu, tedy službě lásky a pomoci ve všech
oblastech lidské nouze, ještě v období 2. světové války.
Po skončení války získala v roce 1946 objekty Českobratrská církev evangelická a až do prosince 1959
zde provozovala Sociální ústavy ČCE. V lednu 1960
byly všechny církevní ústavy násilně převedeny do
vlastnictví státu. Působení Diakonie v Sobotíně bylo
přerušeno na více než 30 let.
Krátce před listopadovou revolucí v roce 1989 se podařilo tehdejšímu prvnímu polistopadovému řediteli PhDr. Karlu Schwarzovi Diakonii v naší zemi obnovit. Postupně začala
vznikat nová střediska
Diakonie, avšak byla
snaha, aby práce pokračovala i v původních
třech velkých Domovech
- v Krabčicích, Myslibořicích a v Sobotíně.
Po složitých jednáních
s vedením Okresního
úřadu a Okresního ústavu sociálních služeb
v Šumperku bylo nakonec dosaženo Dohody
První poválečný ředitel Diakonie So- o poskytování služeb
botín, evangelický farář Jaroslav Řepa.

a převedení majetku do trvalého bezplatného užívání
s účinností od 1. 1. 1992. Od tohoto data v Sobotíně,
jako v posledním ze jmenovaných velkých domovů,
započala obnovená práce Diakonie. Ředitelkou střediska byla jmenována Ing. Hana Řezáčová.
Diakonie začínala v Sobotíně se službou Domov pro
seniory s 58 zaměstnanci a s oficiální kapacitou 171
obyvatel, ale faktickým stavem 176 lůžek na vícelůžkových pokojích bez hygienického zázemí. Situace
byla vyhrocená vyhlášením stávkové pohotovosti zaměstnanců, jako důsledek stávajícím vedením navozované atmosféry strachu a nejistoty z příchodu Diakonie
do „Domova“, nyní již „Střediska“. Situaci se podařilo
překonat a středisko začalo fungovat plně ve smyslu
diakonického poslání, tedy službě potřebným.
V roce 1998 bylo ve středisku zřízeno specializované
oddělení pro pobyt seniorů s projevy demence a v roce
2005 se spektrum služeb střediska rozšířilo o Odlehčovací a Pečovatelskou službu. Od roku 2011 středisko,
díky službě Dům na půl cesty, pomáhá také mladým
lidem v tíživé sociální situaci. Počet zaměstnanců postupně vzrostl na současných 118. Také počet lůžek se
změnil. Díky promyšleným rekonstrukcím objektů získalo středisko postupem času důstojné prostory pro pobyt klientů s celkovou lůžkovou kapacitou 156 (z toho
12 lůžek je určeno klientům Domu na půl cesty). Standardem je ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zázemím.
V roce 1997 postihla sobotínské středisko rozsáhlá
povodeň. Voda z rozvodněné říčky Merty napáchala
obrovské škody zejména na hlavní budově a v přilehlé zahradě. Zásluhou
technické a finanční
pomoci mnoha obětavých
jednotlivců
i institucí ze zahraničí i z naší republiky
se podařilo částečně
modernizovat hlavní
budovu. Byl přistavěn výtah, suterénní
prostory byly upra- Obyvatelka Diakonie paní H.
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veny pro využití k různým aktivitám, vznikly pokoje
s vlastním hygienickým zázemím. Díky přístavbě jsme
získali malou kapli.
K dalším velkým stavebním úpravám došlo v letech
2012 - 2016. Nejdříve se podařilo díky projektu Diakonie ČCE vyměnit na budově Domova pro seniory na
adrese Sobotín 127 kotel na pevná paliva za plynový,
vyměnit okna a zateplit celou budovu. Navázal další
projekt, tentokrát již střediskový, který byl zaměřen na
celkovou rekonstrukci prostor již zmíněné budovy Domova pro seniory a budovy Domova se zvláštním režimem na adrese Sobotín 147. Díky finančním prostředkům z Programu švýcarsko – české spolupráce získali
klienti obou budov jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
apartmánového typu s vlastním hygienickým zázemím,
budovy jsou nyní zcela bezbariérové, pamatováno bylo
i na důstojné zázemí personálu.
V loňském roce se podařilo s přispěním zahraniční nadace Otto per Mille obnovit vybavení počítačové sítě
a server, zabezpečit datové toky ve středisku a nainstalovat systém nouzové signalizace pro klienty. Z vlastních
zdrojů pak středisko částečně zrekonstruovalo prádelnu.
Jak sama říká ředitelka střediska, Ing. Hana Řezáčová:
„Snažíme se rekonstruovat budovy, upravovat areál,
zlepšovat vybavení pomůckami a technickými prostředky, modernizujeme prádelnu a kuchyň, zlepšujeme bydlení obyvatel ve středisku i pracovní podmínky zaměstnanců. Uvedené změny jsou více či méně
technicko - organizačního rázu. V čem je však zásadní
změna a jasný cíl, o který usilujeme, je změna v kvalitě
poskytovaných služeb, ve filozofii péče. Jako inspirativní vzor nám slouží Psychobiografický model profesora Erwina Böhma. Tento model je využíván v oblasti péče o seniory a seniory s projevy demence hlavně
v německy mluvících zemích. Je zaměřen na podporu
oživení zájmu seniorů pečovat v míře přiměřené o sebe
samotné a na oživení jejich zájmu o dění kolem nich.
Velkou roli při tomto novém způsobu práce hraje prostředí - takové, které je klientovi důvěrně známé a ve
kterém ví, k čemu která věc slouží. Pečující personál
hledá způsoby, jak podporovat seniory, aby si zachovali chuť k životu a soběstačnost v činnostech, které
mohou zvládnout sami. Proto se tomuto způsobu práce
někdy říká „péče s rukama v kapsách“. Až tedy uvidíte pečovatelku našeho střediska s rukama v kapsách
u skupinky seniorů, zapomeňte prosím na předsudky.
Budete vědět, že jste ji s největší pravděpodobností zastihli při pilné práci.
Klienti střediska jsou zde „DOMA“ a naším úkolem
je poskytovat jim maximální možnou podporu a pomoc a nezbytné množství péče, kterou potřebují. Cíl je
jasný, ale vede k němu množství dílčích kroků. Jsme
tedy stále na cestě. A že je to cesta dobrá, o tom svědčí
například i skutečnost, že v letech 2013 a 2017 získaly dvě z pracovnic střediska prestižní národní ocenění
Pečovatelka roku.

Za 25 let se podařilo ve středisku dosáhnout mnohé. To
by nebylo možné bez partnerství s organizacemi a subjekty, jimž patří náš dík:
Děkujeme organizacím, nadacím, firemním i soukromým dárcům, s jejichž pomocí se nám daří realizovat
velké investiční i méně nákladné projekty. Žádný projekt v našich očích není malý, všechny jsou zaměřeny
ve prospěch klientů střediska.
Děkujeme za podporu okolním obcím. Ty se aktivně zajímají o své občany, klienty střediska, a v rámci
možností podporují činnost střediska.
Děkujeme evangelickému sboru v Šumperku a také
ostatním církvím, které se podílejí na pastorační práci
v Domově.
Radujeme se z partnerských vztahů s ostatními středisky Diakonie u nás i v zahraničí a z přátelských vztahů
s mnohými, nám blízkými organizacemi.
Literatura – Miroslav Mikuláštík: Sobotín 650, Vydal
Obecní úřad Sobotín v roce 2000 (str. 89- 93)
Hana Řezáčová, ředitelka střediska

Pečovatelská služba
MÁTE CHUŤ DO PRÁCE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH?
V Diakonii ČCE – středisku v Sobotíně do týmů
Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Pečovatelské služby

HLEDÁME PEČOVATELKY
Možná také chcete dělat něco pro druhé? Stojí za to to zkusit!
Více na www.diakoniecce-sobotin.cz nebo na telefonu 703 493 954.

Možná jste o nás slyšeli, či máte osobní zkušenost.
Anebo ještě pečovatelskou službu neznáte?
Jsme jednou ze sociálních služeb sobotínského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Fungujeme již od roku 2007 na území obcí Svazku
údolí Desné. Pečujeme o osoby, které potřebují pomoc
druhého člověka, podporujeme je a v případě potřeby
přebíráme péči i o jejich domácnost.
Přáním našich klientů je žít v důvěrně známém prostředí vlastního domova a těšit se ze společnosti rodiny a přátel. Naším cílem je pomoci toto přání splnit.
Dokážeme pomáhat i lidem, kteří sami pečují o svého
blízkého. V mnoha činnostech totiž může pečovatelská
služba rodinného příslušníka zastoupit.
Pokud se ptáte, jak spolupráce s pečovatelskou službou
probíhá, odpověď je následující. Sociální pracovnice
nejdříve zjistí potřeby člověka (od něj samotného, či
od rodiny, pokud to jinak není možné) a s ohledem na
možnosti služby dojedná, jak a kdy bude spolupráce
probíhat. Často pomáháme s osobní hygienou, s pohybem člověka po bytě, pomáháme při podávání jídla
a pití, vaříme a dovážíme obědy, doprovázíme klienty
k lékařům či na úřady, zajišťujeme jim nákupy či úklid
domácnosti (běžný denní i velký), pereme, žehlíme
a mnoho dalšího, co pomůže člověku v zachování navyklého způsobu života.
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Zeptala jsem se klientů pečovatelské služby, co by
vzkázali těm, jež pomoc druhého člověka potřebují,
ale z nějakého důvodu se zatím neodvážili o ni požádat. Odpověděli mi a možná odpověděli i Vám, kteří
stále váháte:„Nečekejte a nechte si pomoct. A nebojte
se, pečovatelky dokážou najít řešení a vždycky pomůžou.“
Je nám ctí pomáhat Vám v situacích, které si pomoc
a podporu zaslouží, či ji dokonce vyžadují.
Kateřina Kotasová
vedoucí Pečovatelské služby

Farnost sobotín
Při Gloria se na projev radosti rozezvučí
varhany, zvony a zvonky. Můžete si je
přinést i z domu. Po promluvě následuje
obnova křestních slibů. Bohoslužba vrcholí slavením eucharistie.
Po večerní mši svaté velikonoční beránek na faře.

Velikonoce 2018
25. 3. 2018 - Květná neděle
Sobotín mše svatá 11.15
Žehnáním ratolestí (kočiček) a průvodem si
připomeneme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Kočičky
můžete mít celý rok doma za křížem a před Popeleční
středou je přineste do kostela. Budou spáleny a popel
se použije na udělování popelce na Popeleční středu.
Při mši svaté se čte evangelium o umučení Pána Ježíše
Krista (pašije).
29. 3. 2018 - Zelený čtvrtek
Velké Losiny Mše svatá v 17. hod.
Mší svatou si připomeneme poslední večeři Pána Ježíše s apoštoly a současně první mši svatou. Při ní ukázal
všechnu svou lásku až do krajnosti, obětoval Otci své
tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína. Poté
přikázal apoštolům, aby to konali na jeho památku.
Po mši sv. bude bdění v Getsemanské zahradě do 20.00 hod.
30. 3. 2018 Velký pátek - den přísného půstu
Sobotín - 15.00 křížová cesta, 15.30 liturgie, uctění
kříže
Dnes si připomínáme utrpení a smrt Ježíše Krista, které
lidem přinesly spásu. Sbírka na Boží hrob v Jeruzalémě.
31. 3. 2018 Bílá sobota
Bílá sobota je dnem ztišení a bdění u Ježíšova hrobu.
Po celý den se věřící střídají na stráži, aby se připravili
na jeho slavné vzkříšení.
K modlitbě u Božího hrobu bude kostel otevřen od
14.00 – 16.00 hod.
31. 1. 2018 Velikonoční vigílie
VELKÉ LOSINY 20.00 hod. - slavnostní mše svatá
Veliké noci.
Slavnost Veliké noci začíná slavností světla. Následuje
Exultet (velikonoční chvalozpěv) a bohoslužba slova.

1. 4. 2018 Neděle Zmrtvýchvstání
Sobotín 11.15 Vernířovice 16.00
Po mši svaté žehnání pokrmů.
Žehnání pokrmů - v církvi je to starý zvyk. Požívání
jídla je posvátnou činností (1 Kor. 10,31), proto se
modlíme každý den také před i po jídle a na největší
svátek Zmrtvýchvstání žehnáme pokrmy.
2. 4. 2018 Velikonoční pondělí
Mše svatá 11.15 hod.

Dětský karneval na faře v Sobotíně
Dne 11. 2. 2018
se konal na faře
v Sobotíně Karneval, kterého se zúčastnily všechny
věkové kategorie
nejen ze Sobotína. Děti si dobře
zatancovaly, zasoutěžily a každé si na konci
vylosovalo dárek
z tomboly. Všichni se mohli během zábavy občerstvit
připravenými teplými i studenými pokrmy. Milé zpestření přišlo asi v polovině programu ve věrně zpodobněném vlkovi s velmi milou povahou. Děkujeme za
uspořádání této akce.
Rodiče ze Sobotína
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se uskutečnila v obci Sobotín začátkem ledna 2017. Bylo celkem vybráno 20.400,- Kč.
Všem koledníků i dárcům děkujeme

Sobotínští Tříkráloví koledeníci. Zleva – Klaudie Zálešáková, Ester Záležáková a Barbora Gubániová.

společenská kronika
Blahopřání
Milá maminko, babičko a prababičko,
Devadesát let, to není málo,
prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.

Přidáváme přání vzácné knihy Bible:
„Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí,
přečká noc ve stínu Všemocného.
Říkám o Hospodinu: Mé útočiště,
má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.

Ať Ti těch vzpomínek stále jen
přibývá,
ve zdraví, v radosti život Ti
ubíhá,
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.

Až mě bude volat, odpovím mu,
v soužení s ním budu, ubráním ho,
obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti,
ukáži mu svoji spásu.“		 Žalm 91,1.2.15.16.

Dne 8. února 2018 oslavila své 90. narozeniny
paní Podsedníková Marie.

To přejí synové Petr, Jan, Milan a dcera Lydie
s rodinami.

Poděkování

Vzpomínka

Ráda bych touto cestou poděkovala za vynikající
služby místních potravin u kostela v Sobotíně paní
Měšťánkové Ilonce a kolektivu. Oceňuji široký výběr sortimentu a ochotnou obsluhu. Doufám, že se
podaří zajistit pokračování této veřejně prospěšné
prodejny.

Tak, jak Ti z očí zářila
láska a dobrota,
tak nám budeš chybět
do konce života.
Dne 8. března 2018 uplynou
2 roky od úmrtí paní
Ludmily Dostálové ze Sobotína.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Mgr. Marie Bedáčová, host

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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Koutek pro děti

Dominik Dulík, Pavel Matis, Jiří Bittner.
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Z historie SDH Sobotín

Hasičskou zbrojnici postavila Továrna na hospodářské stroje
v roce 1932 u čísla 20/21. V roce 1945 byla hasičská zbrojnice
zrušena a slouží pro soukromé účely.

Malá hasičská zbrojnice (hlavní) byla v roce 1926 zbořena
a postavena novější a prostornější s věží, kde se mohly sušit
hadice. V roce 1955 bylo rozhodnuto vybudovat novou zbrojnici, která byla dokončena a slavnostně otevřena 30. 12. 1957.
Průběžně je prováděna modernizace celé budovy.

V horní části Sobotína vznikla v roce 1934 další zbrojnice, která
byla postavena svépomocí a stála jen 896,30 Kč. Zbrojnice se
nacházela u cesty vedoucí k panu Smolkovi. Ještě v dnešní době
jsou vidět základy této stavby.

Sobotínští dorostenci a dorostenky při převzetí praporu, které jim byl předán na slavnosti ve Velkých Losinách. V letech
1955–1959 patřila tato požární družstva k nejlepším. Rok
1958.

Zleva - Zdeněk Měrka, Drahoš Strnad, Radek Mahoušek, Petr
Vojtíšek, Jiří Linhart, Jana Davidová, Alena Šulíkoví,Jana Linhartová, Bob Coufal,   dole- Jiří Csölle, Dagmar Trojáková,
Iveta Csölleová, Lenka Juříková Vlastimil Bittner.

Vítězné družstvo SDH Sobotín. Zleva Jiří Linhart, František Juřík, Josef Juřík, Ferda Kunrad, Jiří Csölle a Petr Dražný. Asi rok
1970.

Družstvo žen SDH Sobotín a družstvo SDH z Diviacké Nové
vsi v Sobotíně v roce 1981. Sobotínské družstvo se zúčastnilo
soutěže v jejich obci. Rok 1982.

Soutěžní družstvo mladých požárníků patřilo k nejlepším
družstvům v celém regionu. Asi rok 1970.
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