obecní Číslo 1 – únor – 2019

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.
			
Zastupitelstvo obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
od začátku roku 2019 uběhly dva měsíce, za které se
udála v obci řada věcí, o kterých bych Vás chtěla informovat. Obec podala v únoru 2019 čtyři žádosti o dotaci. V březnu bude podána žádost pátá.
První žádost byla podána na „Stavební úpravy 3. NP
ZŠ Sobotín“, kde v budově čp. 55 základní školy bude
vybudována kancelář, kabinet a serverovna, s ohledem
na stávající nevyhovující podmínky. V této žádosti je
v případě přiznání dotace výše příspěvku 50 % z celkových nákladů. Stavební práce budou zahájeny v březnu
a ukončeny v dubnu 2019.
Druhá žádost byla podána obcí pro JSDH Sobotín
na zásahové obleky hasičů. Výše dotace dle podmínek
dotace je až 50 % z celkových výdajů.
Třetí žádost byla na „1. část II. etapy opravy Mausolea rodiny Kleinů“. Předmětem je oprava podzemních drenáží, oprava zadního schodiště a s ním spojené
obě opěrné zdi schodiště z kamenných bloků, které
jsou působením spodní vody a špatné drenáže vytlačovány.
Čtvrtá žádost odešla na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na akci „Oprava místní komunikace v Rudolticích 1. etapa“ Jedná se o úsek začínající cca nad
100 m nad budovou čp. 11 (bývalá mateřská školka),
po výjezd na silnici I/ 11 u autobusové zastávky Rudoltice - myslivna.Výše dotace dle podmínek činí až 70 %
z celkových výdajů.
Pátou žádostí o dotaci je zařízení pro zkvalitnění
hospodaření v obecním lese, která je podána prostřednictvím MAS Šumperský venkov, na vyvážečku a štípačku dřeva. Výše dotace dle podmínek činí
50 % z celkových výdajů.
Dále se připravují projekty, které by se mohly použít při dalších dotačních výzvách. Pokračuje se na

projektové dokumentaci chodníku u silnice I/11 od
mostu u diakonie po odbočku k firmě Potes. Probíhá
stavební řízení ve věci chodníku od školy k zámku, které se prodlužuje z důvodu majetkových záležitostí.
Obec připravuje podklady pro podání další žádost
na stavbu „Splašková kanalizace – 2. etapa Rudoltice“. V loňském roce skončila výstavba 1. etapy
splaškové kanalizace. Jednalo se o rozšíření sítě hlavního řadu a napojení více jak 100 nemovitostí. Na
tuto část bude navazovat 2. etapa a to od stáje Tingar
po nemovitost v Rudolticích (dříve Procházkovi). To
je část vedoucí po levé straně od silnice I/11. V místě pod mostem k bytovce čp. 133 bude trasa hlavního
řadu přecházet protlakem na pravou stranu směrem na
Hraběšice. Obec nechala vypracovat prováděcí dokumentaci pro vypsání soutěže, připravují se podklady
potřebné pro podání žádosti o dotaci na Olomouckém
kraji.
V letošním roce bude zadáno vypracování projektové dokumentace na koncovou část úseku po pravé
straně směr na Hraběšice, úsek od rybářské bašty,
kde bude končit trasa hlavního řadu 2. etapy.
Na zbývající část neodkanalizované části Rudoltic
bude potřeba udělat průzkum možných variant způsobu odkanalizování s ohledem na ekonomiku, majetkoprávní a spádové poměry. Nyní nelze říci, jaké dotační podmínky a tituly budou vypsány v dalších letech.
Prvním krokem by měla být příprava studie – projektu
možnosti odkanalizování – kanalizační řad a přípojky,
nebo domovní čističky, nebo čističky společné pro více
domů. Bude se jednat o časově náročnou akci ve vyřizování potřebných povolení, protože Rudoltice leží
v chráněné krajinné oblasti.
V lednu a v únoru 2019 se konala veřejná zasedání zastupitelstva. Další termíny zastupitelstev jsou

plánovány na 25. března 2019 a 17. června 2019.
V případě potřeby a časové naléhavosti mohou být
termíny změněny. Informace o konání zastupitelstva
jsou vždy uveřejněny 7 dnů před konáním na webu
obce Sobotín. Pozvánky jsou v obecních vývěskách.
V sobotu 2. března 2019 se koná maškarní průvod

s maškarním karnevalem. Bližší informace jsou
uvedeny na plakátech uveřejněných na webu a ve
vývěskách. Jedná se o první ročník. Bude výborné,
když se průvodu a následně maškarního karnevalu
zúčastní co nejvíce dětí i dospělých v maskách.

informace obecního úřadu
Statistika evidence obyvatel

Upozornění na změnu dopravního
značení

Pohyb obyvatel za rok 2018 – stav k 31. 12. 2018
Sobotín
Přistěhovaní: 38
Odstěhovaní: 22
Narození:
9
Úmrtí:
17
Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2018 – celkem 1160
Část obce: Sobotín
Ženy: 549
Muži: 520
Celkem: 1069
Část obce: Rudoltice
Část obce: Klepáčov
Ženy: 37
Ženy: 3
Muži: 46
Muži: 5
Celkem: 83
Celkem: 8

V rámci obce Sobotín dochází od konce minulého
roku průběžně ke změnám dopravního značení dle
platného pasportu. Upozorňujeme na tuto skutečnost a vyzýváme k ostražitosti při jízdě obcí.
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Rozpočet obce na rok 2019
odvětvové
třídění

ř.

1 paragraf

2

druhové
třídění
položka
11111113,
1121,12
11

název položky

Návrh
rozpočtu
na rok 2019

čerpání k 31.10.2018

daňové příjmy (ř.2 až ř.9)

16 485

sdílené daně z příjmů FO a PO, DPH

11843

15000

460

500

3

1340 mítní poplatky - komunální odpad

4

1341 místní poplatky - psi

17

20

5

1342 místní poplatky - rekreační

82

85

6

1345 místní poplatky - ubytovací

27

30

7

1361 správní poplatky

20

20

8

1381 daň z hazardních her

184

100

9

1511 daň z nemovitosti

730

730

10
11

1019

nedaňové příjmy (ř.11 až ř.21)
ostatní zemědělská činnost-příjmy z pronájmu
pozemků

12

1032

podpora ostatních produkčních činností - les

13

2142

ubytování - chatky Rudoltice

14

2143

15

3314

16

3612

17

3632

18

3722

19

4357

pohřebnictví - příjmy z hrobových míst
sběr a svoz komunálních odpadů - třídění odpadů
+ fa podnikajícím
DPS - pronájmy bytů, služby, přefaktuce - ZŠ a MŠ
ÚD, Relaqua

20

6171

činnost místní správy - příjmy za služby

21

6310

obecné příjmy z fin.operací - úroky,…

22
23

4253
31

30

2669

2000

68

60

cestovní ruch - prodej propag.předmětů

5

5

činnosti knihovnické - zapůjčení knih
bytové hospodářství - pronájmy
bytů+služby,splátky

1

1

725

892

13

10

271

270

788

900

71

75

8

10

kapitálové příjmy (ř.23)
3639

24

2

příjmy z prodeje pozemků - splátky R133,…

566

přijaté dotace (ř.25)

25

300

4112 neinv.přij.transfery na výkon státní správy - kraj

246

300

21040

příjmy celkem

26

2

27
28

běžné výdaje (ř.29 až ř. 60)

21279

29

1032

30

2142

podpora ostatních produkčních činností - les
ubytování - chatky Rudoltice
(provoz+rekonstrukce 2ks chatek)

2364

2000

309

530

31

2143

cestovní ruch - propagace, služby

74

100

32

2212

316

680

2229

silnice - oprava a udržování komunikací, retardéry
ostatní záležitosti v silniční dopravě dopr.značení,..

33
34

2242

provoz veřejné železniční dopravy - SOÚD

152

152

35

2292

dopravní obslužnost - autobusy

83

83

36

3113

základní škola

645

860

37

3141

školní stravování

371

495

38

3314

27

38

39

3319

činnosti knihovnické
ostatní záležitosti kultury - noviny, materiál,
kronika

88

120
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20

Zpětný sběr použitých injekčních stříkaček, jehel, zdravotních per
V jednom z minulých čísel obecních novin byli občané požádáni o to, aby do plastů nevhazovali použité
jehly na aplikaci inzulínu, pera na inzulín, injekční
stříkačky. Na tuto skutečnost jsme byli upozornění
provozem společností SUEZ Rapotín, kam je vyvážen
odpad. Obracím se na ty, kteří v souvislosti se zdra-

votním stavem používají injekční stříkačky a pera na
inzulín, aby je vraceli v ambulancích svých lékařů dle
jejich pokynů. Pacienti MUDr. Stratilové mohou
tyto předměty odevzdat na zdravotním středisku
v Sobotíně dle doporučení paní doktorky. Chraňme
zdraví svoje i zdraví ostatních občanů.
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Místní poplatek za psy

platební kartou na pokladně OÚ Sobotín – kancelář podatelny,
převodem z bank. účtu na účet obce
č. 5329841/0100 – nutné uvést variabilní symbol
poštovní poukázkou, která byla rozeslána
v průběhu měsíce ledna

•

Připomínáme občanům, že splatnost místního poplatku za psy končí 31. 03. 2019.
Žádáme majitele psů, kteří poplatek ještě neuhradili,
aby tak neprodleně učinili, a to
• v hotovosti na pokladně OÚ Sobotín - kancelář podatelny,

•
•

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
VÝTAH USNESENÍ
ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 17. 12. 2018 od 17:00 hodin
Přijato:
• Program:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Připomínky k zápisu
5) Rozpočtové opatření č. 23/2018
6) Rozpočet obce Sobotín na rok 2019
7) Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobotín na léta 2020 – 2022
8) Převod pozemku p.č. 1576/2 v k.ú. Sobotín od Olomouckého kraje
9) Příkaz starostky č. 1/2018 k provedení
řádné inventarizace majetku a závazků

10) Plán rozvoje obce Sobotín v roce 2019
11) Organizační
a) Pověření starostky obce Sobotín
k provedení rozpočtových opatření
k 31. 12. 2018
b) Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO, předsedům
výborů zastupitelstva, předsedům
komisí a členům výborů zastupitelstva, členům komisí starostky
c) Odměny členům výborů a komisí,
kteří nejsou ZO za 3. čtvrtletí 2018
d) Rozpočtové opatření č. 22/2018 –
na vědomí
e) Vodní díla na řece Merta
f) Informace starostky
12) Diskuze
13) Závěr

•

Rozpočtové opatření č. 23/2018 ve výši 419 000,- Kč.

•

Rozpočet na rok 2019 v příjmové části
21 040 000,- Kč a výdajové části 25 104 000,- Kč.
Financování 4 064 000,- Kč (čerpání ze ZBÚ
5 000 000,- Kč, splátky úvěrů ve výši

•
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936 000,- Kč). Rozpočet obce Sobotín na rok
2019 se schvaluje jako schodkový.
(Podrobně viz tabulka na následující straně)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Sobotín na
léta 2020-2022.

•

•

•

•

•

•

Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1576/2 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 119 m2
v k.ú. Sobotín, který vznikl rozdělením pozemku p.č. 1576 – ostatní plocha, silnice na základě GP č. 576-135/2018 ze dne 26.10.2018
od Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779
11 Olomouc.
Příkaz starostky č. 1/2018 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků ke dni
31.12.2018 na základě ustanovení zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení výše
uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní
jednotky, a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky
č. 410/2009 Sb. a plán inventur.
Plán rozvoje obce Sobotín na rok 2019 s ohledem na nově zvolené zastupitelstvo. Plán rozvoje obce bude aktualizován a rozšířen pro
roky 2019-2022 nejpozději do 30.6.2019.
Pověření starostky obce Sobotín paní Ivety
Fojtíkové k provedení rozpočtových opatření
k 31. 12. 2018 maximálně do výše částky
1 800 000,- Kč v příjmové i výdajové části
rozpočtu obce Sobotín 2018.
Navýšení maximálních měsíčních odměn za
výkon neuvolněným členům zastupitelstva
obce Sobotín v souladu s přílohou nařízením
vlády č. 202/2018 ze dne 20. 9. 2018.
Vyplácení měsíčních odměn předsedům výborů zastupitelstva, předsedům komisí starostky

ve výši 3 068,- Kč a členům výboru zastupitelstva, členům komisí starostky odměnu ve výši
2 557,- Kč dnem zvolení do funkce.
• Vyplacení odměn členům výborů a komisí,
kteří nejsou zastupiteli za 3. čtvrtletí 2018,
v celkové výši 7 400,- Kč. Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 – ostatní platy.
• Pověření starostky, Ivety Fojtíkové, k zajištěních veškerých podkladů a úkonů spojených
s přípravou podkladů pro podání žádosti o dotaci na splaškovou kanalizaci, 2. etapa na Krajském úřadě Olomouckého kraje v roce 2019.
Vzato na vědomí:
• Zápis z 2. zasedání ZO Sobotín.
• Informace ke stavbám na řece Merta. Tato záležitost bude řešena na ZO 28.1. 2019. Důvodem je zajištění potřebných podkladů k vlastnictví stavby, aby mohlo být v této věci přijato
konkrétní usnesení.
• Informace starostky podané na Zastupitelstvu
obce Sobotín konaném dne 17. 12. 2018.
• Rozpočtové opatření č. 22/2018.
Nepřijato:
• ponechání měsíčních odměn za výkon
neuvolněným členům zastupitelstva obce
Sobotín ve výši z ustavujícího ZO.
VÝTAH USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného dne 28. 1. 2019 od 17:00 hodin
Přijato:
• Program:
1) Zahájení
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)
•
•
•
•

•

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Připomínky k zápisu
Kontrola plnění usnesení, zpráva finančního
výboru
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Řád veřejného pohřebiště
Nákup nemovitosti do vlastnictví obce Sobotín
Žádost o dotaci – 1. část II. etapy opravy
Mauzolea rodiny Kleinů
Žádost o dotaci 2019 – JSDH Sobotín
Žádost o dotaci na techniku pro les – MAS
Šumperský venkov
Těžební činnost za rok 2018, Systém náležité
péče…
Těžební činnost v roce 2019
Dohoda s ÚP Šumperk na rok 2019 (veřejně
prospěšné práce)
„Sobotín rozšíření gravitační splaškové kanalizace – II. etapa“ (Rudoltice)
Vodní díla na řece Merta
Organizační
a) Rozpočtové opatření č. 24/2018
b) Vyplácení odměn členům výboru a komisí, kteří nejsou zastupiteli
c) Žádost o dotaci na „Stavební úpravy
ve 3. nadzemním podlaží ZŠ Sobotín,
Sobotín č.p. 55“
d) Žádost o dotaci na obnovu místní
komunikace v Rudolticích
e) Informace starostky
Diskuze
Závěr
Navýšení odměn členům komisí a výborů,
kteří nejsou zastupiteli, na částku 350,- Kč/
schůzku.
Rozpočtové opatření č. 1/2019 ve výši 91.400,- Kč.
Příjmová a výdajová část rozpočtu se navyšuje
o 91.400,- Kč.
Ruší usnesení č. 36/20 ze dne 24. 9. 2018 z důvodu změny majitele pozemků.
Zakoupení pozemků označených dle GP
č. 572-132/2018 p.č. 1082/2 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 22 m2, p.č. 1083/2 – zahrada o výměře 4 m2 a p.č. 1084/2 – zahrada o výměře 10 m2 z vlastnictví pana R. Ch.,
bytem Sobotín, do vlastnictví Obce Sobotín,
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČO:
00303348 celkem za cenu 1,- Kč. Obec se
s ohledem na cenu zavazuje uhradit náklady
související s prodejem (GP, vklad, vyhotovení
kupní smlouvy) a náklady s přemístěním oplocení podél oddělených pozemků p.č. 1082/2,
1083/2 a 1084/2 v k.ú. Sobotín.
Podání žádosti o dotaci z Programu památkové
péče v Olomouckém kraji 2019, dotačního titulu č. 1 – Obnova kulturních památek na „Rekonstrukci mauzolea rodiny Kleinů v Sobo-
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

tíně 1. část II. etapy“. V případě schválení
dotace poskytne Olomoucký kraj maximálně
500.000,- Kč.
Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Sobotín,
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou,
starostkou a zhotovitelem díla René Seifriedem, Radíkovská 10, 779 00 Olomouc, IČ:
46617248 na akci: „Rekonstrukce mauzolea
rodiny Kleinů v Sobotíně 1. část II. etapy“ za
cenu 1.564.071,94 Kč vč. DPH.
Rozpočtové opatření č. 2/2019 v příjmové a výdajové části rozpočtu 2019 ve výši
100.000,- Kč.
§ 3322 – zachování a obnova kulturních
památek– oprava Mauzolea rodiny Kleinů
+ 100 000,- Kč					
§ 2229 – ostatní záležitosti v silniční dopravě
(značení…) – 100 000,- Kč
Podání žádosti o dotaci z Programu na podporu JSDH 2019, dotačního titulu č. 1 – Dotace
na pořízení, technické zhodnocení a opravu
požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 na pořízení zásahových obleků. Finanční prostředky
ve výši 50 % z celkové dotace budou hrazeny
z rozpočtu obce Sobotín (§ 5512).
Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 3
PRV MAS Šumperský venkov» - Fiche 5:
Lesní technologie, zpracování lesních produktů a jejich uvádění na trh. Předmětem dotace
bude klanicový vyvážecí vlek za traktor s hydraulickým jeřábem a drapákem pro nakládání
dříví a štípací a krátící stroj na palivové dřevo
tažené zařízením (s nápravami).
„Systém náležité péče obce Sobotín uvádějící
poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, klest, štěpka, větve) dle
Nařízení EU č.995/2010, vytěžené na svých
pozemcích“, aktualizaci ze dne 18. 01. 2019.
Maximální těžba dřeva pro rok 2019 ve výši
1.325 m3. Jedná se o snížení o 595 m3, které
byly vykáceny s ohledem na nutnost zpracování stromů napadených kůrovcem a stromů vyvrácených a polámaných větrem v roce 2018.
Vytvoření pracovních příležitostí v roce 2019
v rámci veřejně prospěšných prací. Jedná se
o počet maximálně deset osob. Finanční prostředky budou hrazeny z rozpočtu obce 2019
(§3639).
Uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce v Šumperku. Pracovní
smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou od
1. 4. 2019 nejdéle do 31. 12. 2019.
Pověření Ivety Fojtíkové, starostky obce Sobotín, ke svolání schůzky se zástupci Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 932/11,

602 00 Brno a zástupci obce Petrov nad Desnou
ve věci vodních děl na řece Merta v termínu
do 28. 2. 2019. Na příštím jednání ZO budou
předloženy výsledky jednání a další postup
v této záležitosti.
• Vyplacení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 4.800,- Kč.
Částka bude vyplacena z vnitřní správy
§ 6171 – ostatní platy.
• Podání žádosti o dotaci z dotačního programu
Program obnovy venkova Olomouckého kraje
2019, dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Stavební
úpravy ve 3 NP. ZŠ Sobotín, Sobotín čp. 55“.
• Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Sobotín,
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ:
00303348, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou,
starostkou a zhotovitelem díla - René Vaňatkou, Sobotín 308, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČO: 70003424 na realizaci akce „Stavební
úpravy ve 3. NP ZŠ Sobotín, Sobotín čp. 55“
v celkové výši 273.572,- Kč (zhotovitel není
plátce DPH).
• Podání žádosti o dotaci z regionálního programu Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019,
dotačního titulu DT 117d8210A – Podpora
obnovy místních komunikací na akci: „Oprava povrchu místní komunikace v obci Sobotín,
část Rudoltice – I. etapa“.
• Dofinancování akce „Oprava povrchu místní
komunikace v obci Sobotín, část Rudoltice
- I. etapa“ ve výši, která bude převyšovat poskytnutou dotaci z regionálního programu
Ministerstva pro místní rozvoj, podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019, dotačního titulu DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací. V případě, že obec
dotaci neobdrží, bude realizace znovu projednána v ZO.
Vzato na vědomí:
• Zápis z 3. zasedání ZO Sobotín.
• Zprávu „Těžební činnost za rok 2018“
• Informace o „Sobotín – rozšíření gravitační
splaškové kanalizace – II. etapa“ (Rudoltice)
• Rozpočtové opatření č. 24/2018
• Informace o převodu bytového družstva
Sobotín č.p. 16
• Návrh Komise výstavby, aby každý zastupitel
předložil návrh nového Plánu rozvoje obce
Sobotín (2019-2022)
Nepřijato:
• Svolání jednání zastupitelů ve věci dodržování zákona o obcích, jednacího řádu, pořizování zápisů, činnosti ověřovatelů a to za účasti
kompetentní osoby.

Tříkrálová sbírka 2019 skončila
V období 1. – 13. ledna 2019 jsme se mohli setkat
s koledníky, kteří věnovali svůj čas a síly k potěšení
druhých svým zpěvem, dobrým slovem a také k následné pomoci potřebným v našem děkanátu.

Sobotínští Tříkráloví koledníci: Terezka, Ester, Klaudia, Ing. Dana Ponížilová, místní asistent.

V letošním roce se zúčastnilo koledování celkem
202 skupinek, kterým se podařilo vykoledovat opět rekordní částku, a to 871 402,- Kč. Oproti roku 2018 je
to nárůst o 37 950,- Kč. Výsledky koledování v jednotlivých obcích ukazuje daná tabulka. Je třeba připomenout, že v našem děkanátu se do sbírky zapojilo přes 800 aktivních koledníků, ale i desítky dalších
dobrovolníků na obcích a městech, bez jejichž pomoci
by sbírka nemohla proběhnout, tak jak proběhla. Proto
velké díky všem, kteří se aktivně zapojili do průběhu
sbírky, ale i dárcům, kteří přispěli na dobrou věc.
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Název obce
Částka (Kč)
Bludov
93 320 Kč
Bohdíkov
34 184 Kč
Bohutín
17 137 Kč
Bratrušov
24 438 Kč
Bušín
15 289 Kč
Dolní Studénky
31 550 Kč
Hanušovice
66 899 Kč
Hraběšice
7 047 Kč
Jindřichov
9 612,00
Kopřivná
8 322 Kč
Loučná nad Desnou 40 714 Kč

Pokladničky (ks)
12
12
4
3
5
8
12
2
2
1
4

Malá Morava
Nový Malín
Olšany
Petrov nad Desnou
Rapotín
Rejchartice
Ruda nad Moravou
Sobotín
Staré Město
Šumperk
Velké Losiny
Vernířovice
Vikýřovice
Celkem

3 504 Kč
61 125 Kč
18 943 Kč
4 249 Kč
47 233 Kč
3 780 Kč
68 338 Kč
22 113 Kč
36 343 Kč
124 385 Kč
77 503 Kč
1 445 Kč
43 449 Kč
860 922 Kč

1
21
3
2
14
1
26
7
8
29
13
1
11
202

Děkujeme za pomoc Vás, Vašich kolegů na obci, Vašich malých i velkých koledníků i občanů.
Lada Matyášová, organizátorka

Využití Tříkrálové sbírky 2019
Podrobnější informace o tom, jak a kde se koledovalo v celé republice, najdete na našich stránkách www.
sumperk.charita.cz. Všimnout si také můžete toho, na
co budou peníze charitou použity – jedná se o tzv. záměry, které jsou „předběžnými“ plány a které teprve až
po schválení komisí diecézní charityjsou charitou realizovány. Každá finanční částka, které je investována,
je zaevidována v účetnictví a kontrolována.
Pro Olomouckou arcidiecézi platí, že z celkového
výtěžku TKS zůstává 58 %v regionu, 15 % využívá
na své projekty Arcidiecézní Charita Olomouc, 10 %
putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na
celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky,
5 % krizový fond, 2 % nouzový fond.

Mezi každoročně se objevující se záměry Charity Šumperk patří podpora Poradny pro ženy a dívky, Centra
pro rodinu a tzv. Přímá pomoc. S Poradnou a Centrem
Charita Šumperk dlouhodobě spolupracuje a ví, jak je
náročné u organizací tohoto typu a dělající tak záslužnou práci s minimem financí, přežít každý rok.Již loni
Charita podpořila aspoň malou částkou nově vzniklý
spolek – Společenství vdov, který sdružuje ženy v tíživé
životní situaci a nabízí jim aktivity a společné sdílení,
a který do té doby v našem regionu chyběl. U Přímé
pomoci se jedná o finanční podporu lidí, kteří se ocitli
v hmotné nouzi (velice často ne vlastní vinou – např.
díky nevyléčitelné nemoci, úrazu apod.) Nutno podotknout, že se nejedná o nějaké „nahodilé“ rozdávání financí, ale vždy proběhne nejdříve sociální šetření, projednání dané situace a teprve potom přidělení podpory.
Snažíme se opravdu o to, aby se vykoledované peníze
dostaly k lidem, co to nejvíce potřebují.
Záměr, který letos chceme podpořit ve větší míře a který se poprvé na seznamu objevil již loni, je podpora a rozvoj mobilní hospicové péče v našem regionu.
Naše charita již od podzimu výborně spolupracuje na
budoucím projektu rozvoje tohoto typu péče se společností Senzion, s.r.o., za podpory Městské knihovny
T. G. Masaryka Šumperk a dalších dobrovolníků. Výsledkem této spolupráce by měl být např. cyklus přednášek a dalších akcí vztahujících se k propagaci domácí
hospicové péče, informovanost rodin, ale i představitelů
obcí a měst. Již teď se např. můžete těšit na přednášku Marie Svatošové 26. března 2019, výstavu fotografií
Jindřicha Štreita. Hlavním cílem tohoto projektu je rozvoj a rozšíření péče o umírající v domácím prostředí,
kdy nemocný netrpí nesnesitelnou bolestí, je respektována jeho lidská důstojnost a nezůstane osamocen.
O tomto projektu budeme ještě blíže informovat.
Jana Bieliková, ředitelka Charity Šumperk

Údržba komunikací
v zimním období
Z důvodu údržby komunikací a odhrnování sněhu,
žádáme občany, aby neparkovali vozidla na místních
komunikacích a nevyváželi od svých domů sníh na
obecní komunikace. Ztěžují tak práci zaměstnancům
obecního úřadu, kteří vykonávají zimní údržbu.

Veřejné osvětlení a rozhlas
Sobotínští Tříkráloví koledníci: Peťa, Josífek, Honzík.

Záměry TKS si každá charita formuluje již v září, říjnu, kdy ještě vůbec netuší, jaká částka se vybere a co
bude třeba v následujícím roce řešit. Proto ke změně či
upřesnění může dojít i v průběhu roku – vždy to závisí
na potřebách regionu, lidí a třeba i na nových projektech, které se teprve objeví.

Prosíme občany, aby případné nefunkční veřejné osvětlení, chrapot, přeslechy a nefunkčnost rozhlasu nahlásili na Obecní úřad Sobotín na tel. 607 964 988. Děkujeme – obecní úřad.

Zasílání informačních SMS
Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této
služby. Systém zasílání informačních SMS je pro ob-
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čany zcela zdarma. Zaregistrovat se je možné na Obecním úřaděSobotín osobně, telefonicky nebo mailem
uvedením jména, příjmení, bydliště a telefonního čísla.

Výluka na trati Šumperk
– Kouty nad Desnou
Obec dostala informaci od Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, že na trati Šumperk – Kouty nad
Desnou bude omezení provozu a to v rozsahu:
• Velké Losiny – Loučná nad Desnou
od 8. 4. 2019 do 12. 4. 2019
• Velké Losiny – Loučná nad Desnou
od 27. 5. 2019 do 7. 6. 2019
• Petrov nad Desnou – Velké Losiny
od 2. 9. 2019 do 13. 9. 2019
Spojů do obce Sobotín se toto omezení netýká. Občanů
dojíždějících do zaměstnání nebo školy mimo obec se
omezení dotknout může.

Pozvánka na akci civilní obrany
Lidi, jste zváni na výlet bez aut do Muzea silnic ve
Vikýřovicích v sobotu 13. dubna 2019.
Začátek v 09:00 lze stihnout pěšky, během, koloběžkou, kolem a vlakem. Poté můžete slyšet či přednášet
svoje úvahy a názory.
Střídání témat a prostředí v 10 a v 11 hod.
O situacích civilní ochrany.
Tři dny pobývat doma bez pomoci z venku.
A proč? A co to obnáší?
K obraně republiky a Armádě ČR. A proč?
O expozicích muzea.
Kleinové, mosty, silnice.
Členové Československé obce legionářské ze
Šumperka a okolí oznámí konec ve 12 hodin.
Po možném obědě za plotem muzea platí, když to šlo
tam, půjde to i zpět.

Historické zajímavosti
často i zahrádkáři. Za druhé světové války byla podobná lokální spolková činnost omezována a na pokynprotektorátního ministerstva zemědělství byly některé
stávající spolky zrušeny.
V roce 1957 vznikl Československý zahrádkářský
a ovocnářský svaz (ČOZS).
Dříve se zahrady využívaly do posledního centimetru
jako plantáže jahod, cibule, mrkve, apod. Dnes, kdy
obchody nabízejí toto zboží celoročně, se více zahrádkářů věnuje trávníkům, ozdobným keřům, tropickým
dřevinám a květinám.
Za účelem uchování písemných dokumentů o činnosti
ČZS bylo v roce 1999 v Hradci Králové založeno Zahrádkářské muzeum, kam jsme zaslali „Historii Českého zahrádkářského svazu Sobotín.“

Historie vzniku Českého
zahrádkářského svazu v Sobotíně

Kleinův zámek v roce 1910. Soukromý archiv.

ČOZS i ČZS navázaly na činnost prvorepublikových
svazů a na zahradnickou a zahrádkářskou tradici
sahající až téměř do středověku.Od konce 19. století byly zakládány různé místní a oblastní okrašlovací
spolky a spolky přátel přírody, v jejichž rámci působili

Kleinovo zahradnictví čp. 5 (nyní čp. 83) v roce 1936. Archiv obce.

Vznik Okrašlovacího spolku
v Sobotíně
Vznik organizovaného „zahrádkářství“, lépe řečeno
„okrašlování“ svého nejbližšího prostředí a okolí, lze

Výsadba stromů u pekařství čp. 64 na Štětínově. Vzadu signalizační zvon,
foceno v roce 1936. Archiv obce.
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datovat v Sobotíně do počátku 30. let 20. století. Tehdy se našli první jedinci, kteří začali tuto činnost propagovat v širším rozsahu.
Stalo se tak 25. dubna 1932 v prostorách „Starého
hotelu“ Sobotín, kdy za přítomnosti 25 občanů, došlo ke vzniku „Okrašlovacího spolku“ v Sobotíně.
Předsedou se stává tehdejší lékař a vlastivědný pracovník MUDr. Anton Strnad a ředitel německé školy ve
Štětínově (část obce Sobotína) Franz Krist, který se stal
místopředsedou. Je zajímavé, že se ustavující schůze
zúčastnil i ředitel české menšinové školy pan Rudolf
Dvíže s manželkou a učitelky paní Ludmila Dřevová
a Marie Petříková.

brzy se dosáhlo překvapujících výsledků. A to bylo tím
nejhlavnějším cílem těchto „Okrašlovacích spolků.“
Zvelebit celou obec.

Z čeho vycházela zahrádkářská
a ovocnářská tradice?
•
•

•

•

•
•
Opěrné mříže pro výsadbu okrasných keřů a růží u čp.136. Dům vyhořel
v roce 1945. Foto v roce 1936. Archiv obce.

Hlavním úkolem bylo:
• zvelebení a okrášlení obce a jejich jednotlivých
domů;
• provedení „okrášlení“ veřejných budov (školy,
vily MUDr. Strnada, budovy úřadu obce Sobotín,
nádraží, Diakonie aj.) a rozšíření květinové výzdoby
na soukromých domech;
• budování zeleninových zahrádek a vlastní pěstování
zeleniny;
• vysazování ovocných stromů (např. Sudetská
reneta a Gdaňský hranáč), které sloužily nejen
k vlastní spotřebě, ale i k výrobě různých ovocných
šťáv). Výsledky této činnosti jsme mohli pozorovat
po roce 1945, kdy jednotlivé ovocné zahrady a sady
byly doslova přesázeny ovocnými stromy, často bez
dodržení základních sadovnických zásad. Takto se
do této oblasti dostaly i první meruňky, broskve,
jeřabiny aj.;
• na zahradách se uskutečnily první přednášky
o výsadbě ovocných stromů a jejich tvarování.
Mimořádná pozornost byla věnována výsadbě
rybízu a angreštu;
• hlavním dodavatelem různých přísad a rostlin
se stalo zahradnictví Německé Diakonie Sobotín
a zahradnictví patřící Kleinovu velkostatku;
Bylo překvapující, že občané Sobotína, ale i nejbližšího okolí, se této činnosti začali více věnovat a velmi

•
•
•

obyvatelstvo mělo dvě možnosti - pracovat v lese,
nebo v hamrech, později železárnách;
místní obyvatelé byli podsadití, osmahlí
a pracovití lidé. Měli svá skromná políčka, na
kterých pracovali. Nemuseli robotovat, ale dělat
pro železárny (např. dovážení paliva, dřevěného
uhlí apod.);
na sv. Jiří a sv. Martina však museli platit dávky
(daně) - např. vajíčka, slepice, husy - dodávali
mléčné a masné výrobky - ovoce, lesní plody, ale
i vřeteno spředeného lnu;
na skromných polích se sklízela základní úroda,
která se zpracovávala ve 3 mlýnech. Na polích se
pěstovaly především brambory - jídlo chudých,
řepa, proso aj.;
kdo měl koně, ten patřil mezi zámožné rolníky,
chudí si to dovolit nemohli;
ve chlévech bychom nalezli především: 1 kravku,
kozu, husy, slepice a taky prasata. Chalupa musela
být soběstačná a ještě výdělečná;
k zakoupení zboží sloužily občanům 3 větší
obchody;
v obci existovala řada menších hostinců, které byly
otevřeny od pátkuaž do neděle;
významnou roli v obci sehrávali řezníci. Ti měli
monopol na porážky a následný prodej. Platilo se
zabijačkovými produkty. Byli to nejbohatší lidé
v obci, např. řezník Scholz (řeznictví u kostela)
věnoval peníze na výstavbu zvonice u pekařství na
Štětínově;

Tvarování ovocných stromů u čp. 14 na Štětínově v roce 1936. Archiv
obce.

•
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ovocnictví se v této oblasti mimořádně dařilo.
Ovocné stromy bychom nalezli nejen v zahradách
domů, ale mnohdy i u veřejných a polních cest.
Vrchnost této činnosti věnovala mimořádnou

•
•

•

•

•

pozornost a založila ve Vízmberku (dnešní Loučná
nad Desnou) již v roce 1844 velikou ovocnářskou
školku, z níž zamýšlela dodávat poddaným
bezplatně odolné stromky a rouby;
rovněž ve Velkých Losinách vznikla ovocnářská
šlechtitelská stanice;
školství sehrávalo svou mimořádnou roli. Většina
ředitelů byla nejen zručnými sadaři a včelaři,
ale dokázali pro tuto činnost nadchnout i své
žáky. Zatímco dívky se učily základům vaření,
šití a dalším domácím pracím, chlapci se pod
vedením pana řídícího naučili nejenom základům
sadovnictví, ale dokázali roubovat, očkovat, ale
i skladovat a zpracovávat ovoce;
výuka ručních prací byla na školách zahájena v roce
1874. V roce 1879 je na sobotínské škole založena
školní zahrada a jsou na ní vysázeny ovocné stromy
ze šlechtitelské stanice ve Velkých Losinách. Škola
je získala za ocenění od představitelů oblastní
hospodářské výstavy v Šumperku. O kvalitě těchto
stromů nešlo pochybovat. Ještě v roce 1979 nám
dva stromy poskytly poslední ovoce;
obdivovaná byla i přestavba zámeckého parku,
která se uskutečnila počátkem 90. let 19. století. Tato
úprava byla provedena podle návrhů sadovnických
odborníků Rudolfa Biskupa a známého českého
zahradníka Františka Thomayera. Výsledkem
byla nejen úprava okolí zámku, ale i řešení ostatní
parkové plochy v přírodně krajinářské kompozici.
V tomto období zde byla vysazena řada vzácných
stromů nejenom z Evropy, ale i ze severní Ameriky,
Blízkého a Dálného východu. Vše bylo doplněno
skleníkem a vkusnými litinovými sochami, které
vyrobily místní železárny;
samotný zámecký park byl založen v místech, kde
byly zaznamenány již stoleté stromy (především
platany a lípy). Do kompozice byla zahrnuta
nejenom soustava průtokových rybníčků, kaskád,

Neudržované a přerostlé ovocné stromy na Svobodíně. Tato část obce patřila k Sobotínu. Foto 1936. Archiv obce.

•

•
•

•

ale i vodotrysků. U zámku byly vodotrysk talířový
a ve středu parku, v dnes již neexistujícím rybníčku,
vodotrysk s labutí (dnes je před zámkem). Součásti
zámeckého parku byla oranžerie a různé altánky.
Chodníčky měly bílou barvu a byly vytvořeny
z bílé strusky sobotínských železáren;
mimořádně se dařilo květinám. Jednak se dostaly
do zahrad mnohé lesní a luční květiny - např.
sněženky, narcisy, fialky, ale i rostliny šlechtěné např. muškáty, floxy, jiřiny, pivoňky, růže, apod.;
začalo se používat i odborných výrazů. Jistě si
vzpomenete na názvy, které používali sobotínští
starousedlíci;
velkým přínosem byly i zkušenosti, které
získali občané, kteří se vraceli z dalekých cest.
Ti nepřinášeli jenom věcné dary, ale i semena
jednotlivých plodů;
v neposlední řadě svou roli sehrálo Kleinovo
zahradnictví, které dokázalo vypěstovat řadu
květin a vyrobit překrásné květinové vazby, které se
používaly nejenom pro výzdobu zámku a hrobky,
ale i dalších budov, které Kleinům patřily.
(Pokračování v dubnovém čísle Obecních novin)

SDH Sobotín
Zpráva o činnosti SDH Sobotín
za rok 2018
V úvodu své zprávy oznámil, že organizace má
k 31. prosinci 2018 celkem 56 členů.
Na výroční valné hromadě SDH Sobotín, která se
uskutečnila dne 19. ledna 2019 v areálu hasičské
zbrojnice, přivítal starosta SDH Sobotín pan Martin
Vlček starostku obce Sobotín paní Ivetu Fojtíkovou,
Miroslava Mikuláštíka kronikáře obce a předsedkyni
ČZS Sobotín paní Zdeňku Tejkalovou. Za okrsek č. 5
byl přítomen Patrik Hrachovina z SDH Petrov. Delegaci SDH Petrovanad Desnou tvořili Martin Tymrák, Petr
Žáček, Karel Vašíček Lukáš Paděra a Klára Skaláková.

Martin Vlček, starosta SDH Sobotín. Archiv obce.
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Za SDH Maršíkov byli přítomni Jan Vaculík, Andrea
Vaculíková,
Martin Havlíček zastupoval SDH Hrabišín, za SDH
Vernířovice byl přivítán Michal Michut a Hana Marečková a Daniel Švehla za SDH Brno- Bohunice
Podle presenční listiny bylo přítomno 32 členů.
1 - Zásahová jednotka
I nadále zůstává na prvním místě nejdůležitější činností SDH zajištění připravenosti a akceschopnosti JPO
obce Sobotín, kterou garantuje náš sbor. JPO Sobotín
spadá do kategorie JPO V. Díky prostředkům poskytnutých z obecního rozpočtu bylo pořízeno nové zásahové
vozidlo CAS DENIS, které nahradilo již nevyhovující
DA AVIA. Zprávu o činnosti jednotky a více informací
o novém vozidle přednese její velitel Jirka Fojtík.

Nová cisterna SDH Sobotín. Archiv obce.

2 - Ostatní aktivity sboru
Náš sbor provozuje internetové stránky, kde se pravidelně objevují příspěvky, které informují a varují naše
občany před různým nebezpečím.
V souladu se schváleným plánem práce a díky financím
z obecního rozpočtu a rozpočtu sboru a dotacím, pokračují opravy a modernizace naší techniky a výstroje.
Stále probíhá rekonstrukce hasičské zbrojnice. Byla
provedena rekonstrukce sálu.
17. února 2018náš sbor zabezpečil průběh sbírky nepotřebného šatstva. Pan Hroch zapůjčil automobil, darované šatstvo bylo odvezeno Armádě spásy v Šumperku.
30. dubna 2018 se sbor prezentoval ukázkou techniky a atrakcemi pro děti při akci „Pálení čarodějnic
na Permoníku“. Na této akci jsme provedly vztyčení
májky.
V květnu 2018 se konal svoz kovového odpadu, který
náš sbor pořádá v rámci jarního úklidu obce. Děkujeme občanům Sobotína, že tuto akci podpořili, a tak se
podařilo sebrat rekordní množství šrotu. Tato akce nám
opět přinesla významnou částku do pokladny.
Po celou sezónu byla prováděna údržba a úprava
soutěžní dráhy a jejího okolí. Za tuto práci patří poděkování členům soutěžního družstva a v neposlední řadě
Obci Sobotín.
1. a 2. června 2018 se už tradičně členové sboru podílely na zajištění průjezdu závodníků Světového poháru

v silniční cyklistice „Závodu Míru U23“, která vedla
přes naši obec.
16. června 2018 náš sbor zajistil dozor při řízení
dopravy na silnici č 11, zajistil ukázku techniky
a úkoly pro děti při akci „Pohádkový les na Permoníku“.Na této akci jsme provedly kácení májky dvoumužnou pilou.
5. srpna 2018 proběhla pohárová soutěž „2. ročník
Memoriálu Zdeňka Měrky“, která byla zařazená
do seriálu VC Holba Cup 2018, což přispělo k hojné
účasti soutěžních družstev. Na soutěži se prezentovalo
19 družstev mužů, 9 družstev žen a 12 družstev veteránů.Muži na domácí soutěži obsadily 9 (loni 22-24).
Veteráni 6 místo (loni 6).
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. Poděkování patří panu Hrochovi za pomoc, jak materiální,
tak poskytnutí hlavních cen. Obci Sobotín za podporu
a příspěvek na ceny. Martinu Havlíčkovi a Jiřímu
Linhartovi za zajištění štědrého sponzorského daru od
společnosti TRATEC a obrovský dík patří sponzorům,
kteří nám umožnili pořídit dostatek pěkných cen.
Členové naší zásahové jednotky prováděli asistence
a dozory při akcích pořádaných jinými subjekty v obci
např. rozsvěcení vánočního stromu u obce dne 6. prosince 2018.
V říjnu 2018 členové sboru provedli několikadenní
monitoring provozu na komunikacích v obci.
28. prosince 2018 jsme se podíleli při tradičním výstupu na Čápák, spojeného s ohňostrojem. Náš sbor
zajistil čaj pro všechny účastníky akce.
Velký dík patří:
Panu Josefu Hrochovi, který zajistil odborné práce
při modernizaci prostor zbrojnice, na které naše síly
nestačily, a napomáhal při organizaci akcí sboru a poskytl nám stany. Rovněž děkujeme Jiřímu Csöllemu za provedení elektroinstalace na sále, kde ušetřil
našemu sboru nemalé finance. Z Jirkova přístupu si
mohou mnozí členové vzít příklad.
Obci Sobotín, že nám poskytla finanční prostředky ze
svého rozpočtu a v případě potřeby poskytla techniku.
Soutěžnímu týmu mužů, jehož členové provedli velký kus práce.
A samozřejmě díky všem členům sboru, kteří se zúčastnili našich brigád.
3 - Soutěže
Barvy našeho sboru reprezentovali i v loňském roce
dvě soutěžní družstva.
Soutěžní družstvo mužů se účastnilo, jak soutěží přádaných sbory našeho okrsku, ale i seriálu VC okresu
Šumperk „HOLBA CUP 2017“, ve kterém obsadilo
stejně jako loni 12 místo, což zajišťuje našemu sboru
právo pořádat soutěž zařazenou do seriálu VC okresu
Šumperk „HOLBA CUP 2019“
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Přejeme mužům, aby i sezóna 2019 byla ve znamení
dobrých výkonů, postupu v žebříčku a utužování party.
Družstvo veteránů šlo do sezóny 2018 opět se strojníkem Martinem Havlíčkem z SDH Hrabišín a Janem
Vaculíkem z SDH Maršíkov na béčkách a Aloisem
Brodzákem z SDH Rapotín na postu rozdělovače. Na
průběhu sezony se podepsala zranění a narychlo provedené změny v sestavě týmu,což ovlivnilo výsledky.
Družstvo veteránů obsadilo celkově 10. místo (loni 5)
a přišlo o účast ve finále VC, kde obsadilo 5. příčku.
Pro zajištění uvedených akcí a úkolů bylo třeba svolat
16 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, a apeloval
na ostatní členy, aby přiložily ruku k dílu.
V roce 2018 jsme se přihlásily do dotačních titulů a podařilo se nám získat prostředky na naše akce a technické vybavení.
Blahopřání
Starosta sboru poblahopřál a předal dar jménem SDH
těmto členům k jejich jubileu
Karel Soural 60 let
Jiří Linhart 50 let
Miroslav Krč 50 let
Ocenění: Medaile za věrnost:
Za 10 let členství – Stanislavu Johnovi, Romanu
Měrkovi a Josefu Mikuškovi
Za 30 let členství – Karlu Rozkolovi a Pavlu Krčovi
Čestné uznání OSH Šumperk (okresní sdružení hasičů Šumperk)
Martinu Fojtíkovi, Ondřeji Krčovi, Jakubu Talpovi
a Radku Dubovému
Medaile ke 100 výročí založení ČESKÉ REPUBLIKY
Na návrh starosty SDH byly tyto medaile uděleny
za podporu a práci pro sbor
Jiřímu Linhartovi (náměstek starosty SDH), Jiřímu
Csölleovi, Karlu Souralovi, Martinu Havlíčkovi (SDH
Hrabišín), Ivaně Gallové a Jiřímu Fojtíkovi.
Informace z Okresního sdružení hasičů v Šumperku
Na mimořádném shromáždění představitelů sborů
okresu Šumperk byli zvoleni do funkcí Okresního
sdružení hasičů tito představitelé:
Starostka OSH Šumperk: Milena Sobotková SDH
Bludov
I. náměstek starostky OSH Šumperk: JUDr. Milan
Churavý SDH Dolní Studénky
II. náměstek starostky OSH Šumperk: Martin
Vlček SDH Sobotín
Plán práce
Na rok 2019 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, rekonstrukce malé garáže, 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 v obci
To jsou zhruba nejdůležitější úkoly, které nás v roce
2019 čekají a jistě přibydou i další.
Dovolte, abych na závěr poděkoval obci Sobotín a všem
členům za podporu sboru.Rád bych Vám všem popřál
hodně zdraví a štěstí v roce 2019. Zásahové jednotce
co nejméně výjezdů a soutěžním družstvům hodně
štěstí při reprezentaci našeho sboru.
Martin Vlček, starosta SDH Sobotín
•

Práce JSDH Sobotín
Letošní rok nebyl klidným rokem. Stejně jako v roce
2017, tak i v roce 2018 naše jednotka zasahovala
u 22 událostí.

Velitel SDH Sobotín Jiří Fojtík DiS. Archiv obce.

Jednalo se o technickou pomoc při odstraňování spadených stromů z pozemních komunikací, ke kterým
jsme vyjeli celkem 4x. Dále pak čerpání vody ze sklepa, dopravní nehody, požáry především lesních porostů, likvidaci obtížného hmyzu a záchrana osob.
Naše jednotka se během roku zúčastnila několika požárních hlídek. Šlo o hlídku během pálení čarodějnic
na Permoníku, Pohádkový les rovněž na Permoníku.
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.
V loňském roce se nám podařilo pořídit šest zásahových přileb s dobíjecími svítilnami v hodnotě 110 tisíc
Kč, z čehož byla polovina pokryta dotací z Olomouc-
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kého kraje. Dále jsme z rozpočtu výjezdové jednotky
zakoupili například vysokotlakovou myčku nebo výjezdový tablet s licencí.
Na přelomu roku se podařilo získat 6 kusů dýchacích
přístrojů Saturn, které byly pořízeny bezúplatným převodem od výjezdové jednotky z Libiny, za což jim velmi děkujeme. V průběhu roku se tři členové jednotky
zúčastnilo kurzu nositelů dýchací techniky, který se
uskutečnil na požární stanici v Šumperku.
Během loňského roku jsme provedli několik školení ke
zdokonalení schopností jednotlivých členů jednotky.
Zúčastnili jsme se školení na radioprovoz a radiostanice, poskytování neodkladné první pomoci. Poděkování patří našemu patronovi Ing. Ondřeji Strykovi za
spolupráci při jednotlivých školeních. Společně jsme
s jednotkou z Petrova nad Desnou zúčastnili školení na záchranu osob z vodní hladiny. Kurz zajišťoval
Jiří Tomášek ze stanice Šumperk a poděkování patří
Zámeckému resortu Sobotín za poskytnutí prostoru
k výcviku. Ve vzdělávání budeme pokračovat i v roce
letošním, kdy by se měli dva členové zúčastnit školení
na velitele družstev a jeden na strojníka.
V letošním roce bychom chtěli pořídit šest nových
zásahových obleků, které budou financovány z dotací
Olomouckého kraje.

Symbolický klíč od cisterny předává starostka obce Iveta Fojtíková veliteli
SDH Sobotín Jiřímu Fojtíkovi, DiS. Archiv obce.

Cisterna obsahuje bezmála 2 kubíky vody, uveze
8 hasičů, má automatickou převodovku a je schopná
pojmout veškeré vybavení potřebné pro výjezdy, které vlastníme. Z důvodu nedostatku místa v Avii jsme
museli některé vybavení nechávat na zbrojnici, a tak
se mohlo lehce stát, že jsme je mohli při výjezdu postrádat. Cisterna má k dispozici držáky pro dýchací
přístroje, které naše jednotka získala na začátku roku.
Nyní se jednotka s vozem seznamuje a strojníci najíždí
potřebné kilometry k tomu, aby mohlo být nové vozidlo zařazeno do výjezdu.

Naši hosté – Jiří Fojtík DiS - velitel, ing. Jan Vaníček - starosta obce Petrova
nad Desnou, Milena Sobotková - starostka - OSH Šumperk, Iveta Fojtíková
– starostka obce Sobotín a zástupce SDH Brno- Bohunice. Archiv obce.

Hlavní věcí bylo zakoupení cisternové automobilové stříkačky. Předčasný vánoční dárek, konkrétně
cisternu Dennis Rappier CAS 24, jednotka převzala v sobotu 15. prosince 2018. Přivezli ji dva
pracovníci dodavatelské firmy, kteří celý den naši
jednotku školili, jak cisternu obsluhovat.
Slavnostní předání cisterny se uskutečnilo dne
18. ledna 2019. Starosta SDH Sobotín přivítal starostku obce Sobotín paní Ivetu Fojtíkovou, předsedkyni
OSH Šumperk Milenu Sobotkovou, Ing. Ondřeje Stryka, Ing. Jana Vaníčka a zástupce SDH Brno- Bohunice. Po slavnostním projevu předala starostka obce paní
Iveta Fojtíková symbolický klíč. Přítomní hosté z jednotlivých okolních sborů si cisternu prohlédli a byli
pozvání na přátelské posezení v klubovně hasičské
zbrojnice.

Jiří Fojtík DiS- velitel SDH Sobotín, Bc Kamil Talpa a starosta SDH Sobotín Martin Vlček. Archiv obce.

V závěru chceme poděkovat obci Sobotín za to, jak nás
finančně podporuje a největší díky ji patří za pořízení
naší nové cisterny. Naše výjezdová jednotka se bude
snažit i nadále poskytovat obětavou pomoc všem jejím
občanům.
Jiří Fojtík, DiS., velitel JSDH

Sportovní činnost mužů v sezóně 2018
Družstvo mužů se i letos potýkalo s problémem kompletního složení stabilního týmu, což se odrazilo i na
výsledcích. Téměř na každé soutěži si museli půjčovat
jednoho člena z ostatních družstev. Nejčastěji to byl
proudař z Třeštiny Honza Přecechtěl.
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Celkem se družstvo mužů zúčastnilo 24 soutěží,
z nichž se všechny kromě soutěže v Kožušanech-Tážalech, která je zařazená do seriálu Olomoucké noční
ligy, konaly na Šumpersku. Na všech velkých cenách
se muži umístili do dvacátého místa. Ovšem ani letos
se bohužel nevyhnuli nepopulárním neplatným pokusům. Svůj požární útok nedokončili 2x, a to v Novém
Malíně a Hrabišíně. Naopak nejlépe se nám vedlo
v Nemrlově (8. místo), Sobotíně (9. místo) a Pavlově
(9. místo).
Kromě Velkých cen Holba Cupu Šumperk, muži zavítali i na pohárovou soutěž do Vernířovic, odkud si odvezli první místo, do Žárové, kde obsadili druhé místo,
do Dolní Libiny na Velkou cenu žen, zde útok nedokončili, a do Rapotína. Tady si muži v prvním kole
doběhli pro sedmé místo, a přestože svůj čas v druhém kole vylepšili, došlo k selhání techniky, když se
časomíra nezastavila. Možnost opakovaného pokusu
museli muži odmítnout z toho důvodu, že pro ně byla
primární Velká cena v Bludově, kterou by s dalším zdržením nestihli.
Také se zúčastnili dvou nočních soutěží. Pro devatenácté 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 (18,86) a na 2 hadice B v Nemrlově (15,06).

Valná hromada SDH Sobotín. Archiv obce.

V celkovém umístění Velké ceny Holba Cupu okresu
Šumperk se kluci umístili, stejně jako loni, na dvanáctém místě se 142 body. Tím si zajistili pořadatelství
Velké Ceny i pro rok 2019.
Děkujeme starostovi našeho sboru, Martinovi Vlčkovi,
který nám byl ochotný pomoci vždy, když bylo potřeba,
Kubovi Stehlíkovi a Radkovi Poláškovi, kteří k nám na
sezónu přestoupili z Hrabišína a také Honzovi Přecechtělovi, z SDH Třeština, který s námi odběhal většinu
závodů nejen této sezóny. Další poděkování patří Obci
Sobotín za finanční podporu, Josefovi Hrochovi za darování sudu pivana výroční schůzi a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu našeho družstva.
Jiří Fojtík, DiS., velitel JSDH

ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
Lyžařský výcvik dětí z mateřských
škol údolí Desné v Sobotíně
Ve dnech 21. – 25. ledna 2019 se naše děti z mateřských školek Beruška a Sluníčko v Petrově nad
Desnou zúčastnily lyžařského výcviku ve Ski Areálu
Sobotín. Tímto velmi děkujeme všem, kteří se na této
akci podíleli. Děti byly nadšené a každý den se velmi
netrpělivě na svah těšily. Úžasným zážitkem nebylo
pro ně jen samotné lyžování, ale i zpříjemněná cesta
autobusem, dobré svačinky a skvěle zorganizovaný
doprovodný program na skákacím hradu, trampolínách
nebo také ježdění na nafukovacích duších na sjezdovce. Všem patří velký dík za podíl na skvělém týdenním
zážitku našich dětí.
Bittnerovi, Švestková a další rodiče spokojených dětí

Předvánoční čas v muzeu
20. prosince 2018 jsme navštívili Vlastivědné muzeum v Šumperku.
Poslední výstavou v Muzejíčku, které je součástí Vlastivědného muzea, byla výstava betlémů. Tentokrát
byly pro malé i velké návštěvníky připraveny betlémy
pocházející z muzejních sbírek. Společně s dětmi jsme

Prohlídka exponatů. Archiv školy.

obdivovali více než třicet betlémových souborů vyrobených z rozmanitých materiálů, v různých obdobích
a v různé velikosti. Nejstarší vystavený betlém pocházející z 19. století, je vyřezávaný ze dřeva a tvoří jej
téměř 100 figurek. Pozornost žáčků upoutal i betlém
s figurkami v životní velikosti od současné autorky Romany Krestýnové. Z netradičních materiálů byl k vidění i korálkový betlém Marie Červinkové z Loštic.
Na závěr si každý žáček vyrobil svůj vlastní betlém ze
špachtlí a papíru. Akce se nám všem velmi líbila.
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Fotbalové asociaci ČR za skvělou příležitost si zasportovat a budeme i v budoucnu vyhledávat další možnosti spolupráce, aby byla i naše škola plná pohybu.
Mgr. Martina Chlandová

Polytechnické vzdělávání
V rámci hodin pracovního vyučování, mimoškolní činnosti ŠD
a kroužku Deskových
her plně rozvíjíme polytechnické vzdělávání, které přispívá nejen
k rozšiřování technických poznatků,ale
především k vytváření
pracovních
dovedností. K tomuto účelu
využíváme stavebnice
Merkur, Seva, StavebNaše výrobky. Archiv školy.
nice Vario Massive.
Stavebnice podporují hrubou a jemnou
motoriku, kreativitu,
praktické,
vizuální,
intuitivní a koncepční
myšlení. Jsme rádi, že
můžeme podporovat
u žáků touhu tvořit
a práci dokočit. Žáci
se naučili orientovat
se v přiložených návodech.
Posilujeme
u dětí pracovní návy- Pěkná dřevněnice. Archiv školy.
ky, vzájemnou spolupráci a fixaci správných pracovních postupů. Stavebnice se nám velmi pozitivně osvědčily.
Šárka Bendová

Kluky vše zajímalo. Archiv školy.

Škola v pohybu

Budeme cvičit. Archiv školy.

Turnaj ředitelky MŠ a ZŠ Údolí Desné

Spolupráce s trenérem. Archiv školy.

Návštěvy do základních a mateřských škol nabízí
v rámci projektu Můj první gól trenérský tým Fotbalové asociace České republiky. Sobotínská škola se také
zapojila do tohoto projektu a v úterý 5. února 2019
nás navštívil trenér mládeže Radim Netopil. Všichni
žáci se postupně zúčastnili ukázkových hodin tělesné
výchovy. Inspirativní výuka byla plná dynamických
her, zaměřených na netradiční pohybové aktivity. Děti
pracovaly s nadšením a velkým nasazením. Děkujeme

Naši florbalisté. Archiv školy.

Ve středu 12. prosince 2018 od 09.00 hod.
do 12.00 hod. se odehrál v tělocvičně ZŠ v Rapotíně
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florbalový „Turnaj ředitelky ZŠ a MŠ Údolí Desné“,
mezi žáky druhých a třetích tříd ZŠ a MŠ Údolí Desné.
Sobotínští třeťáci slavili velký úspěch, neboť se umístili na 1. místě.Druháci skončili na místě pátém. Na
závěr programu byla všechna družstva odměněna bohatými cenami, za které děkujeme Spolku rodičů Údolí
Desné. Velkému uznání se také dostalo pěti žákům naší
školy, kteří byli vybráni do reprezentace ZŠ a MŠ Údolí Desné, kterým tímto gratulujeme.
			
Mgr. Veronika Šťastná

Ekoprogram

Ptačí dílna
Mísíme. Archiv školy.

Těsto. Archiv školy.

Dne 11. ledna 2019 vyrazili žáci 1.-3. třídy na
nedaleký Švagrov. Čekalo je putování „Od zrníčka ke chlebu“. Během
programu si zažili celý
proces, který je nutný, aby
se chléb dostal na náš stůl. Hotové výrobky. Archiv školy.
Za pomocí cepů mlátili
obilné klasy, mleli obilí na mlýnku, vážili potřebné
množství mouky, hnětli těsto. Domů si odnesli upečené bochánky. Děkujeme za krásný zážitkový program.

Šikovní řemeslníci. Archiv školy.

S dětmi z 1. a 2. ročníku jsme navštívili VILU DORIS
v Šumperku, kam jsme zavítali na program s názvem
PTAČÍ DÍLNA.
Se zájmem jsme
ve čtvrtek 17. ledna 2019 vyrazili
a netušili jsme, co
nás vlastně čeká.
Byli jsme mile
překvapeni, protože děti dostaly
možnost si samy
vyrobit krmítko
pro ptáčky, dozvěděly se, čím je
v zimě krmit a čím
ne. Seznámily se
s
ornitologem,
který jim přiblížil, Ptačí budka je skoro hotová. Archiv školy.
jak ptáčci hnízdí
a kam umístit správně budku a ukázal jim, kteří ptáci
pravidelně navštěvují krmítka.
Nakonec jsme si odnesli vyrobené krmítko a děti si
samy namíchaly sáček zrníček, která jsou pro ptáčky
nejvhodnější. Po návratu jsme se domluvili s panem
školníkem, který nám krmítko umístil u školy a budeme je pravidelně v zimě krmit a pozorovat.
Program se všem líbil, byl poučný i zábavný.
Autor: Mgr. Jana Mertová

Lednový výlet s dětmi, 27. 1. 2019
Leden - střed zimy a my plánujeme pro děti další díl
ze seriálu turistických výletů se SRÚDem. Letos je
opravdu bohatá sněhová nadílka. Na jednu stranu super pro zimní radovánky, na druhou ale těžší podmínky na nějaké delší pěší výlety v horách. My turisti se
ale jen tak odradit nenecháme a vyrazili jsme. Jelo nás
20 dětí a 4 dospělí. Všichni byli vyzbrojení boby a pekáči. Našim cílem bylo Červenohorské sedlo, kde pro
nás měli nachystanou parádně upravenou sjezdovku.
Jezdilo to nad naše očekávání rychle :-) děti zářily
nadšením, dosyta se vyřádily a vybobovaly. Pak následovala také velmi oblíbená část našich výletů a to
občerstvení, i dnes ve formě řízečků a kaše. Děkujeme
za krásný nedělní den a těšíme se na příští výlet.

Zimní turisté
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farnost sobotín
Tříkrálová sbírka v obci

Věkový průměr malých koledníků – nepočítám dospělé, byl necelých 9 roků. Náleží jim pochvala, neboť
zvláště některé rajóny byly velké a děti se dost našlapaly. Děkuji všem, kdo přispěli do sbírky, vybralo se
o 1.713 Kč víc než vloni a o 4.740 Kč víc než v roce
2010. Děkuji také všem zúčastněným za obětavost
a čas. Pokud by se chtěl někdo připojit na příští rok,
rádi ho přijmeme mezi nás, velice nám to pomůže.
Dana Ponížilová, místní asistent

Spolek pro děti a mládež – SOL

Koledníci: Marta, Anička, Honzík.

V letošním roce se k staronovým koledníkům připojila
obětavá rodinka Srdýnkových, která chodila se svými
malými dětmi a s dětmi z místní školy. Verunka, Jůlinka
a Matoušek chodili s tatínkem v panelácích a od křižovatky ke škole k diakonii. Maminka dostala 2 skupinky
dětí z místní školy. S Martinkou, Honzíkem a Aničkou
v neděli dokončila svůj „rajón“ započatý v sobotu
s Barčou, Kristýnkou a Davídkem, předškolákem,od
školy až po konec obce vedoucí k Vernířovicím. Část
od školy tradičně procházela Petra Mikšíková s dcerou
Adélkou a jejími kamarádkami Zdenou a Maruškou,
navazovala na ni Eva Kočandrlová s dcerouNatálkou
a Luckou s Karolínkou. Tato skupinka vybrala vůbec
nejvíc ze všech 7 koledujících skupinek. Od fary směrem do Rudoltic až k Bílému domu, jsem chodila s Terezkou z Petrova a se sestrami Ester a Klaudií, které
nás vodily zkratkami, takže jsme byly sice rychleji hotové, ale také promáčené, jak jsme se brodily sněhem.
Rudoltice a Klepáčov si vzal na starost Dušan Juřík
z bašty a doprovázeli ho syn Pepík a Honzík s Peťou.

Malí koledníci: David, Týna, Barča.

zve děti s doprovodem, mládež i dospělé na
velikonoční dílnu, která se koná v sobotu
30. března 2019 v 15 hod. na faře v Sobotíně
Přineste si vyfouknutá vejce.
			
Srdečně zve Dana Ponížilová

Vysoké Tatry
Dobrořečte Hospodinu hory a pahorky, velebte
a vyvyšujte ho navěky.
Duchovně rekreační pobyt
v Charitním domě v Dolném Smokovci 19,
Vysoké Tatry
Termín: neděle 14. 7. – sobota 20. 7. 2019
Cena: 3800,- Kč
Děti od 3 do 10 let 3200,- Kč/ lůžko
(děti do 3 let zdarma)
Součástí pobytu je každodenní mše svatá sloužená
P. Milanem Palkovičema nabídka duchovních
rozhovorů.
Dolný Smokovec - městečko je považováno za
největší tatranské středisko pro léčbu onemocnění dýchacích cest
a plic u dětí. Smokovec
je městskou částí města
Vysoké Tatry a je to turisticky výchozí bod do
všech okolních středisek
a dolin v centrální části
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Vysokých Tater. Městem projíždí Tatranská železnice z nádraží Poprad Tatry do Tatranské Lomnice
a Štrbského Plesa. Charitní dům se nachází 400 metrů od zastávky Pod lesom.
V ceně je započítáno:
- 6x ubytování ve dvou až trojlůžkových pokojích,
- polopenze,

- lázeňský poplatek obci 1,- Euro/den
V ceně není započítáno:
- doprava vlastní,
- cestovní a zdravotní pojištění
Přihlašujte se u P. Milana Palkoviče,
m.palkovic@seznam.cz mob. +420737467733

Sport
Jezdkyně z TJ Omega Sobotín
mezi nejlepšími

Závodníci a diváci sokolských závodů. Archiv TJ Sokola.

Eliška Juříková a Karolína Havlíčková.

21. prosince 2018 pořádala Severomoravská oblast
České jezdecké federace v Novém Jičíně svůj galavečer. Na programu bylo vyhodnocení jezdecké sezóny
2018. S velkou radostí jsme uvítali na seznamu oceněných jména Eliška Juříková a Karolína Havlíčková.
Obě dívky se celý rok umisťovalyna předních příčkách
v soutěžích parkurových i drezurních. ČJF ocenila jejich snahu nádhernými plaketami v disciplíně drezura.
Eliška obdržela titul sportovec 2018 v kategorii dětí na
velkých koních a Karolínka zářila mezi dětmi na ponících. Děvčatům blahopřejeme s tradičním jezdeckým
heslem: „Ať vám koně jdou i v roce 2019.“
Plán akcí TJ Omega Sobotín SOBOTIN, z.s. 2019
Jarní cena – jezdecké hobby závody – 4. května 2019
Máme rádi koníčky – sportovní den – 3. srpna2019
Svatováclavská cena – jezdecké hobby závody –
28. září 2019.
Mgr. Martina Chlandová

1. ročník dětských sokolských
závodů ve slalomu
V neděli 17. února 2019 se ve Ski areálu Sobotín konal
1. ročník dětských sokolských závodů ve slalomu.
Závod pořádala TJ Sokol Sobotín – Petrov nad Desnou
z.s. ve spolupráci se Zámeckým resortem Sobotín.

Počasí vyšlo fantasticky, od rána svítilo sluníčko. Závodu se účastnilo bezmála 50 závodníků různého věku,
kteří byli rozděleni do 4 věkových kategorií podle
ročníku dětí. Děti v rámci startovného obdrželi párek
v rohlíku, oplatek a celý den měli k dispozici neomezeně čaj. Dále mohli děti od samého rána využívat sjezdovku a trénovat, aby mohli zajet co nejlepší časy. Pro
ty, kteří si od sněhu chtěli odpočinout, byl vedle bufetu
nafukovací skákací hrad a trampolína.
Závodit se začalo v 10 h. Děti byly velmi šikovné
a snažili se zajet co
nejrychleji. Slalom
se jel na dva časy,
takže komu to nevyšlo napoprvé, mohl
to při druhé jízdě
napravit. Dole pod
svahem povzbuzovali fanoušci všechny závodníky bouřlivým potleskem.
V cíli pak každý závodník obdržel památeční keramickou
medaili, které pro
děti vyrobil spolek
Ženy Sobotína z.s.
Za jejich přičinění
jim patří naše velké
poděkování. Dále
bychom touto cestou chtěli poděkovat
Zámeckému resortu
Sobotín, který nám Vítězové III. kategorie. Archiv TJ Sokola.
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na závody zdarma
poskytl
perfektně
připravenou
trať
a také se kompletně
postaral o občerstvení.
Závody se velmi vydařily a nás by moc
potěšilo, kdyby se
z pořádání závodů
stala každoroční tradice. V příštím roce
uvažujeme o rozšíření kategorií i o dospělé.

Vítězové V. kategorie. Archiv TJ Sokola.

Vítězové kategorií:
I. kategorie (ročník
2013 – 2015)
1. místo: Evjáková
Ester
2. místo: Navrátilová
Marie

3. místo: Hofschneider David
II. kategorie (ročník 2011 – 2012)
1. místo: Rosák Antonín
2. místo: Beranová Amelie
3. místo: Brunecová Michaela
III. kategorie (ročník 2009 – 2010)
1. místo: Laštůvka Jakub
2. místo: Krywdová Vendula
3. místo: Zaoral Matyáš
V. kategorie (ročník 2004 – 2008)
1. místo: Turková Veronika
2. místo: Staněk Vít
3. místo: Laštůvková Anna
Zvláštní kategorie (nejmladší účastníci závodu)
Jakub Tomášek
Helena Káňová
Nejen vítězům, ale i všem zúčastněným patří naše obrovská gratulace.
TJ Sokol Sobotín
- Petrov nad Desnou, z.s.

Společenská kronika
Poděkování

Vzpomínka
Život jde dál, jak tiché řeky
proud, jen bolest v srdci nedá
zapomenout.

Děkuji všem mým přátelům a známým, včetně Sociální a bytové komise OÚ Sobotín a Českému zahrádkářskému svazu Sobotín za milé přání k mému
životnímu jubileu, které mě moc potěšilo.
Schlingerová Věra

Dne 14. února 2019 vzpomínáme na naši maminku, babičku
a prababičku paní Marii Turkovou ze Sobotína, kdy uplyne 12 let od její smrti.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje syn Miroslav s rodinou.

Blahopřání
Dne 19. února 2019 oslavila své narozeniny
paní Libuše Šeflová ze Sobotína
Mnoho zdraví do dalších let
přeje manžel, dcera Stanislava,
vnuci Michal a Martin s Lenkou.

Vzpomínka
Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe
zůstala v nás.
Dne 24. března 2019 si připomeneme 100 let od narození
našeho tatínka, dědečka a pradědečka pana Františka Struhaře ze Sobotína.
Vzpomínají dcery a syn s rodinou.

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

NAJDI 10 ROZDÍLŮ
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Sobotínské obchody v letech 1918 – 1945

Dělnický spolkový konzum (čp.1 - později čp. 11) vznikl pro potřebu Sobotínských železáren a svou činnost p rovozoval až do roku 1945 Součástí
byla i pekárna. Od roku 1949 byla budova předána pro potřebu dětí z Řecka. V pozdější době budova sloužila pro Dětský domov Sobotín.
Archiv obce.

Štětínovský obchod (čp. 30) přešel v roce 1945 pod Národní správu pana
Františka Procházky. Po roce 1947 je ochod uzavřen a slouží pro soukromé
účely.
Archiv obce.

Štětínovský obchodník Robert Zillich (čp. 13) postavil ochod v roce 1888
a v roce 1918 jej rozšířil o další prostory. V roce 1945 převzal obchod Bedřich Grézl a v padesátých letech se stává vedoucím prodejny Jednoty Vladimír Mikšík. V budově se nacházela prodejna Textilu a obuvi. V současné
době zde nalezneme Pivovar Albert.
Archiv obce.

Sobotínský obchod (čp. 29 –později čp. 138) existoval od roku 1840 a přešel v roce 1945 pod Národní správu Jar. Šimka. Později byl obchod uzavřen
a prodán pro soukromé účely.
Archiv obce.

Sobotínský obchod byl součástí Pohostinství U kostela (čp. 97) a existoval
od roku 1840. V roce 1945 se stal majitelem Hynek Krobot. Hostinec byl
přestavěn Josefem Gottwaldem v roce 1930.
Soukromý archiv.

Sobotínský obchodník Olbricht (čp. 85) provedl v roce1920 opravu domu
a v roce 1934 uskutečnil další přestavbu. V roce 1945 se stal Národním
správcem Antonín Šimara V dalších letech byl dům prodán a slouží pro
soukromé účely.
Archiv obce.
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