obecní Číslo 2 – duben – 2013

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Ke Dni matek přejeme všem maminkám zdraví, štěstí, spokojenost a radost ze svých dětí.
Všem dětem k jejich svátku přejeme dobrou náladu, zdraví, úspěchy ve škole a dobré kamarády.
		
Zastupitelé obce Sobotín
INFORMACE STAROSTKY

Výlet do zoologické zahrady
Lešná u Zlína

Zájezd seniorů na Vysočinu
a památky Santiniho

Kdy: úterý 4. června 2013
Kdo: maminky s dětmi (místo maminek jako doprovod –
tatínek, babička - 1 dospělá osoba)
Kam: zoologická zahrada Lešná u Zlína
Přihlášky: přijímá paní Andrea Františáková (tel.
583 284 615) od 6. května 2013 do naplnění kapacity autobusu
Jízdné: bude hrazeno z prostředků obce
Vstupné: hradí si účastníci zájezdu
Odjezdy :
8:00 - Rudoltice - rychta
8:05 - kostel Sobotín
8:06 - hasičská zbrojnice Sobotín
8:10 - zastávka u „okálů“
8:12 - škola Sobotín
Dále zastávky podle nahlášených požadavků.
Příjezd do Sobotína asi v 16 hod, rozvoz podle zájmu.
Bližší informace Vám poskytneme v autobuse.
Srdečně Vás zve starostka obce

Kdy: 28. května 2013 ( úterý)
Kdo: Senioři ze Sobotína
Kam: Klepáčov – Rudoltice – Sobotín – Polička (návštěva
rodné světničky hudebního skladatele Bohuslava Martinů,
prohlídka města a hradeb) – Svojanov (návštěva královského hradu) – Žďár nad Sázavou (Zelená hora – prohlídka
pozoruhodného kostela – dílo J. B. Santini, samostatná prohlídka města) – Nové Město na Moravě (Horácké muzeum – historie lyží) – Studená Loučka (motorest – krátká
zastávka) – Sobotín (příjezd do 20:00 hodin) – Rudoltice
Přihlášky: přijímá Lucie Jelínková – (tel. 783 237 151) –
od 6. května 2013 do naplnění kapacity autobusu
Jízdné:
je hrazeno z prostředků obce Sobotín
Cena zájezdu:
180 Kč - zaplatit při přihlášce
Odjezdy: 6:50 - Klepáčov
6:55 - Rudoltice - myslivna
7:00 - Rudoltice - rychta
7:05 - Sobotín - Bílý dům
7:08 - Sobotín - kostel
7:10 - Sobotín - hasičská zbrojnice
7:15 - Sobotín u Okálů
7:20 - Sobotín škola
Dále zastávky podle nahlášených požadavků.
Upozorňujeme:
Zástavky uskutečníme podle potřeby a časových možností.
U řidiče bude tradiční možnost zakoupení kávy a jiných tekutin. Zájezdu se mohou zúčastnit partneři a partnerky sobotínských seniorů, kteří nejsou ze Sobotína. Bližší informace
Vám poskytneme v autobuse.
Srdečně Vás zve starostka obce

MÁJOVÁ ZÁBAVA

Obec Sobotín pořádá MÁJOVOU ZÁBAVU. K tanci
a poslechu bude hrát Pavel Hegedus a Michal Kubíček.
Součástí zábavy bude i kulturní program „Překvapení“.
Kdy: v pátek 24. května 2013
V kolik: od 20 hodin
Kde: Motorest Permoník Sobotín
Vstupné: 50,- Kč
Vstupenky se budou prodávat na Obecním úřadě
v Sobotíně na podatelně od 13. května 2013 do vyprodání kapacity koliby.
V případě, že vstupenky do prostoru koliby budou vyprodány, zájemci o akci budou moci využít venkovní posezení u Permoníku.
Srdečně zveme občany.

Poděkování občanům se zapojením
do sběru starého, použitého
a nepotřebného textilu

Obec Sobotín uspořádala dne 23. března 2013 sběr starého, použitého a nepotřebného textilu. Této možnosti využila
spousta občanů. Výsledkem bylo to, že se na Armádu spásy
ve Vikýřovicích dovezla vrchovatá Avie. Dne 12. dubna 2013
jsem obdržela dopis od pana ředitele Armády spásy, Davida
Jersáka, kde je uvedeno, že věci z této sbírky byly roztříděny pro jejich uživatele. Další věci, které lze dle druhu využít
pro matky s dětmi, budou distribuovány v rámci Olomouckého kraje do Přerova, popřípadě do měst, kde Armáda spásy
provozuje několik zařízení pro matky s dětmi. Pan ředitel ve
svém dopise poděkoval občanům Sobotína.
Cituji „Velice si vážíme snahy spoluobčanů Sobotína
takto aktivně pomoci lidem v nouzi a prosím, abyste jim
toto naše poděkování tlumočila. Ještě jednou děkujeme“.
Dopis pana ředitele vypovídá o úspěšnosti této akce.
I já se připojuji s poděkováním občanům za zapojení se
do této sbírky.

Třetí etapa oprav hřbitovní zdi

V únorovém čísle 2013 obecních novin byla zpráva o podání
žádosti o dotaci u Olomouckého kraje. Z těchto prostředků
obci Sobotín dotace přiznána nebyla. Vzápětí byla ale zveřejněna výzva v rámci programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ v roce 2013. Jelikož je zájem ze
strany obce v opravě dalších stran hřbitovní zdí pokračovat, byla na 27. mimořádném zasedání Zastupitelstva obce
Sobotín předložena důvodová zpráva ohledně uvedeného
a byla podána opět žádost o dotaci. O výsledku poskytnutí či neposkytnutí dotace budu informovat v červnovém
čísle obecních novin.

Hospodaření v obecních lesích
za rok 2012

Obec Sobotín má ve svém vlastnictví lesy, jejichž rozloha
činí cca 179 ha. V lese se hospodaří v souvislosti s platným
lesním hospodářským plánem , který je na období od 2006
– 2015. Funkci odborného lesního hospodáře vykonává
Ing. František Crha, který každé čtvrtletí předkládá zastupitelům zprávu ohledně lesa. V roce 2012 se dodělávaly
nahodilé těžby soušové a probírky, které nebyly provedeny
v letech 2006 – 2011. Jelikož se jedná o finančně náročné
práce, kde zisk je podstatně menší než za těžbu mýtní,
promítlo se to i do finančního výsledku. Přesto všechno,
ale můžeme říci, že výsledek hospodaření za rok 2012 byl
velmi dobrý. Čistý zisk za rok 2012 činí 998.484,-- Kč.
Stále však zůstávají zašetřeny mýtní těžby. Tato částka
bude použita v rámci rozpočtu k realizaci Strategického plánu obce Sobotín (příprava bytové zástavby Za
Zámkem, oprava hřbitovní zdi, rekonstrukce staré budovy ZŠ Sobotín….¨).

Pozvánka na veřejná zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín

Vážení občané, dovoluji si Vás pozvat na veřejná zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín, kde jsou projednávány záleži-

tosti týkající se obce a kde můžete vznést své dotazy, náměty, připomínky apod. Jedná se o Vaši obec, a zde máte
příležitost získat informace z oblasti ekonomické, stavební,
ve věci dotací, prostě „vše“ v souvislosti se životem v obci.
Svými podněty tak můžete přispět k tomu, že některé věci
by mohly fungovat i jinak, přímo se svými návrhy podílet na
rozvoji obce, ku prospěchu Vás, občanů naší obce. Zastupitele obce seznámíte s problémy, které Vás tíží, a tím jim
umožníte reagovat na situaci v souvislosti s obcí.
Nejbližší termín zastupitelstva dle plánu je 18. června
2013 v 17 hodin. V případě, že bude konání mimořádného zastupitelstva, bude zveřejněno, tak jak je to zvykem na
webu, v obecních deskách a na SMS infokanálu.

28. veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Sobotín konané dne
5. března 2013

ZO schvaluje
- prodej pozemku parc. č. 1098 – zahrada, o výměře
1168 m2, v k.ú. Sobotín, za cenu 160,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem
- podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2013, oblast podpory
č. 1 – Podpora budování a obnovy infra-struktury obce na
„Opravu stávajícího veřejného osvětlení v obci Sobotín“
- použít – vynaložit z rozpočtu obce částku v maximální
výši 120.000,-- Kč na dofinancování akce „Oprava stávajícího veřejného osvětlení v obci“
- podání žádosti o dotaci na „Dětské hřiště Sobotín“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2013, dotační
titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
- 	dofinancování potřebné částky z rozpočtu obce Sobotín na
dotační akci „Dětské hřiště Sobotín“
- uplatnění žádosti o zařazení nemovitých věcí do seznamu
podle § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb. dle
předloženého seznamu u příslušné organizační složky státu (ÚZSVM a PF ČR)
- bezúplatný převod pozemku p.č. 1561 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 505 m2 v k.ú. Sobotín ze
správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
- financování podílu na realizaci projektu „Mineralogická
naučná stezka“ ve výši 9.400,-- Kč a částky 4.800,-- Kč
za vypracování žádosti o dotaci na tento projekt
- zaslání zadávacích podmínek veřejné zakázky společnostem HAGEMANN a.s., IČ: 26826925, Holická 1004/29,
779 00 Olomouc – Hodolany, TRUCK TRADE spol.
s r.o., IČ: 60717602, Šlechtitelů 636/6, 779 00 Olomouc
– Holice, PAS Zábřeh na Moravě a.s., IČ: 45192251,
U Dráhy 828/8, 789 01 Zábřeh a FTL - First Transport
Lines, a.s., IČ: 46345850, Letecká 3647/8, 796 01 Prostějov pro předložení cenové nabídky na nákup jednoho
nového nákladního vozidla s nosičem kontejnerů. Současně schvaluje zadávací podmínky této veřejné zakázky
a pověřuje místostarostu obce Bc. Kamila Talpu k jejímu
vyřízení
- vytvoření pracovních příležitostí v roce 2013 v rámci veřejně prospěšných prací. Dále zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí
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v rámci veřejně prospěšných prací s Úřadem práce v Šumperku. Pracovní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou
od 1. 4. 2013 nejdéle do 31. 12. 2013 (jednotlivé smlouvy budou řešeny individuálně dle podmínek Úřadu práce
Šumperk)
- změnu textu „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Sobotín“
- Text článku III. v odst. 1. Dotace na činnost a odst. 2. Dotace na projekt je nahrazen novým textem článku III.,
odst.1, Dotace na činnost a na projekt ve znění:
- dotaci na činnost a na projekt dle těchto zásad mohou žádat subjekty, které zajišťují volnočasové aktivity zejména
pro občany obce Sobotín a vytvářejí zázemí pro rozvoj
kulturního, společenského a sportovního života
- V článku IV. odst. 1. Podmínky pro přidělení žádosti
o dotaci na činnost a na projekt, písmeno d) žadatel musí
k žádosti o dotaci doložit přílohy, je vypuštěn text první
dorážky:
- „výpis z registru ekonomických subjektů (ne starší 3 měsíců), či jiné oprávnění (stanovy)“
- Ostatní text je beze změny
- vyřazení majetku z evidence obce Sobotín na základě návrhu na likvidaci majetku předloženou likvidační komisí
obce Sobotín Ústřední inventarizační komisi a to v těchto
střediscích:
- chatky Rudoltice, knihovna, budovy, stavby, základní
škola, vývařovna, budova OU, Hasičská zbrojnice – viz
přiložená tabulka
Celková částka vyřazeného majetku z evidence obce Sobotín činí 124 430,56 Kč
- 	uzavření Dohody o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti v roce 2013. Předmětem dohody je poskytnutí
příspěvku na ostatní dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou v regionu Šumperk pro rok 2013. Uzavřením

této Dohody se obec Sobotín zavazuje ke spolufinancování
dopravní obslužnosti částkou 248.675,- Kč, která je podílem na hrazení ztráty z provozu veřejné linkové dopravy
stanoveným ve výši 203,- Kč na obyvatele. Počet obyvatel
ve výši 1225 je převzat z vyhlášky č. 281/2012 Sb.
Částka se bude převádět na účet Města Šumperk
v termínech:
I. čtvrtletí ve výši 62.169,- Kč po podpisu dohody
II. čtvrtletí ve výši 62.169,- Kč do 10. 5. 2013
III. čtvrtletí ve výši 62.169,- Kč do 10. 8. 2013
IV. čtvrtletí ve výši 62.169,- Kč do 10. 11. 2013
- 	schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Chodník Sobotín-studie“, mezi objednatelem Obcí Sobotín, se sídlem
Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ: 00303348 a zhotovitelem
firmou Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk PSČ 787
01, IČ: 27821251. Celková cena díla činí 35.392,50 Kč
včetně DPH
ZO bere na vědomí
- zamítnutí žádosti o dotaci na projekt „Sobotín – rozšíření
gravitační splaškové kanalizace“
- schválení dotace na akci „Mineralogická naučná stezka“
ve výši 376.000, Kč
- 	ekonomické výsledky hospodaření za rok 2012 za činnost
v obecním lese a zprávu odborného lesního hospodaře za
rok 2012, týkající se lesního hospodářského plánu
- rozpočtové změny č. 5 v příjmové a výdajové části rozpočtu 2012 provedené k 31. 12. 2012
Ostatní
Zastupitelstvo obce Sobotín souhlasí se zařazením správního území obce Sobotín do územní působnosti Integrované
strategie území regionu MAS Šumperský venkov na období
2014–2020 realizované Místní akční skupinou Šumperský
venkov.

informace obecního úřadu
Upozornění občanům

Žádáme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za komunální odpad za 1. pololetí 2013, aby platbu provedli
ihned v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Sobotín
nebo v kanceláři č. 208. Termín splatnosti poplatku je
vždy do 31. ledna 2013 příslušného kalendářního roku.

Kam patří domovní odpad?

Žádáme všechny občany, aby domovní odpad neházeli
volně ke kontejnerům u obchodu „Na stovce“ Sobotín.
Kontejnery jsou pouze na sklo a papír. Udržujme tak pořádek a čistotu na veřejných prostranstvích.
Vzpomínka na vítání občánků dne 14. 6. 2012

Vážení rodiče,
v květnu 2013 se bude konat
v zasedací místnosti OÚ Sobotín
přivítání nově narozených dětí.
Pozvánky budou včas zaslány.

Místní akční skupin MAS
Šumperský venkov

Místní akční skupin MAS Šumperský venkov zaslala na
Obecní úřad Sobotín dotazník, kterým mohou občané a organizace v obci přispět k tvorbě Integrované strategie území pro
další roky a který navazuje na jednotlivá projednávání ISÚ,
která již proběhla a do kterých se většina obcí úspěšně zapojila. Dotazník najdete na stránkách – adresa: http://sumperskyvenkov.cz/index.php?sekce=stranka&id_stranky=243
Dotazník je vyvěšen i na webových stránkách obce.
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Velikonoční atrakce
u motorestu Permoník

Výpomoc SDH spoluobčanům

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

SMS infokanál

Stále platí možnost registrace pro občany ohledně této služby. Systém SMS InfoKanál je pro občany zcela zdarma.
Zaregistrovat se je možné i na Obecním úřadě v Sobotíně
nebo na webových stránkách obce: www.sobotin@.cz – informace o obci – SMS InfoKanál. K dubnu 2013 je zaregistrováno 227 občanů.

Výstava starých fotografií domů ze
Sobotína a z místní části Štětínova
byla zahájena vernisáží

Dne 6. dubna 2013 byla zahájena v Motorestu Permonik (Koliba) výstava starých fotografií domů ze Sobotína
a Štětínova.
Vernisáž zahájila starostka obce paní Iveta Fojtíkova a přivítala pracovníky Muzea silnic z Vikýřovic pana Ing. Romana Bednáře a Mgr. Alenu Turkovou a přítomné hosty. Ti
ve svém vystoupeni ocenili výstavu, které přiblížila nejen
jednotlivé domy, ale i sobotínské obyvatele, kteří v té době
v obci žili. Na osmi panelech je ze Štětínova 78 fotografií
a ze Sobotína 238. Největším problémem se stala čísla
domů, protože v roce 1960 došlo k jejich přečíslování. Mnohé domy byly zbourány a přestavěny. U příležitosti ukončení
výstavu bude uskutečněna dne 7. května 2013 v 16,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobotín přednáška s názvem
„Historie domů z roku 1936.“ Přednáší a dotazy zodpoví
pan Miroslav Mikuláštik.
Občané Sobotína tak mohou shlédnout, jak vypadal
v této době jejich dům. Od 15. dubna 2013 je výstava
s fotografiemi přemístěna do zasedací místnosti Obecního
úřadu Sobotín. Zde si ji mohou občané prohlédnout až do
10. května 2013.

Velikonoční vajíčko u motorestu Permoník

V areálu motorestu Permoník jsme mohli ve dnech
27. března až 8. dubna 2013 obdivovat obrovské velikonoční vajíčko, které poutalo pozornost mnohých občanů
Sobotína a z nejbližšího okolí. Návštěvníci motorestu se
u velikonočního vajíčka zastavovali a obdivovali konstrukci
ve tvaru vajíčka, které mělo v obvodu 10 metrů a výšku
4,2 metrů. Navěšeno bylo celkem 44 858 kraslic. Velikonoční neděle a pondělí svým aprílovým počasím příliš nepřála jarním vycházkám. Kolem sobotínské obří kraslice se
však nepřetržitě střídali zvědavci, děti, rodiče, turisté zblízka i ze vzdálených míst.
Kraslice byla do České databanky rekordů zaevidována dne
7. dubna 2012 v Bludově.

Kleinové – pozvánka

Dne 5. června 2013 proběhne „Putování za Kleiny“
s doktorem Zdeňkem Gábou. Sraz u Motorestu Permoník Sobotín v 9 hodin. Pořádá Klub českých turistů Šumperk za podpory Obce Sobotín a NPÚ, územní
odborné pracoviště Olomouc a Vlastivědné muzeum
Šumperk. Vstup je veřejný. Putování proběhne formou procházky po Sobotíně s odborným výkladem
po místech spojených s činností a historií rodiny
Kleinů. Prohlídka bude zakončena v areálu parku
u Mauzolea Kleinů.

Termíny konání farmářských trhů
v Šumperku
5. dubna 2013, 3. května 2013, 7. června 2013,
5. července 2013, 7. srpna 2013, 6. září 2013
a 4. října 2013.

Sobotín, Štětínov - 1936
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SEZÓNNÍ ROZPIS SVOZU BIOODPADU V OBCI SOBOTÍN
OD 13. 5.   2013 DO   31. 10.   2013
Místo přistavení
kontejneru
cesta u Vlhů
před DOLTE
Panelák 220
u hřiště Sokola
u okálu – tel. budka
hasič. zbrojnice
U Bejka
Pod Bílým domem
Rudoltice 133
U Hlošků

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

13. a 27.
14.a 28.
15.a 29.
16.a 30.
17. a 31.
20.
21.
22.
23.
24.

10. a 24.
11. a 25.
12. a 26.
13. a 27.
14. a 28.
3. a17.
4.a 18.
5.a 19.
6. a 20.
7. a 21.

8. a 22.
9. a 23.
10. a 24.
11. a 25.
12. a 26.
1. a 15. a 29.
2. a 16. a 30.
3. a 17.a 31.
4. a 18.
19.

5.a 19.
6. a 20.
7. a 21.
8. a 22.
9. a 23.
12. a 26.
13. a 27.
14. a 28.
1. a 15. a 29.
2.a 16. a 30.

2. a 16. a 30.
3. a 17.
4. a 18.
5. a 19.
6. a 20.
9. a 23.
10.a 24.
11. a 25.
12. a 26.
13. a 27.

14.
1. a 15.a 29.
2. a 16. a 30.
3. a 17. a 31.
4. a 18.
7. a 21.
8. a 22.
9. a 23.
10. a 24.
11. a 25.

Kontejner bude na příslušné místo přistaven vždy v uvedený den okolo 15 hodiny a odvezen následující den ráno
v 7 hodin.
Co je biodpad?
Bioodpad je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např. údržbou veřejné zeleně, čištěním odpadních
vod, sekáním trávy, sběrem listí, větví a spadaného ovoce, a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce a zeleniny).

ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Svoz železného odpadu

Sobotínští zahrádkáři
hodnotili svou práci

Ve středu dne 8. května 2013 proběhne v dopoledních hodinách svoz železného odpadu, který shromážděte u silnice,
nejlépe na svém pozemku.
Objemné kusy železa (kotle, radiátory, ...) vám rádi vyneseme a v případě potřeby volejte na telefonní číslo
721 682 858.
Za každý kousek železa děkujeme. Další zajímavosti o činnosti SDH Sobotín najdete na www.sdhsobotin.cz
SDH Sobotín

Mladí hasiči zahájili svou činnost

Od dubna 2013 zahájil činnost kroužek mladých hasičů.
Předpokládáme, že se do této činnosti zapojí děti ve věku
6 – 11 let. Všichni zájemci, chlapci nebo dívky, se zapojí
do různých soutěží, které jsou pro ně připraveny. Kroužek
bude probíhat každý čtvrtek od 16:00 hodin u hasičské
zbrojnice. Zájemci se mohou přihlásit osobně nebo na tel.
čísle 721 682 858 u pana Jiřího Fojtíka. DiS., který má pro
vedení kroužku odbornou přípravu.
Výbor SDH Sobotín

Pozvánky na zájezd ČZS Sobotín do
Kroměříže a Luhačovic

ČZ Sobotín Vás srdečně zve dne 4. května 2013 na zájezd
na výstaviště FLORIA Kroměříž – bývalé Věžky. Odjezd
v 06:30 hodin z Rudoltic a dále na zastávkách dle dohody.
Součástí výstaviště jsou i zahrady. V odpoledních hodinách
odjedeme do Luhačovic. Po prohlídce lázní je možnost občerstvení v dohodnuté restauraci.
Cena zájezdu – pro zahrádkáře 100,- Kč, pro ostatní činí
150,- Kč. Vstupné si každý účastník hradí sám. (Důchodci nad 65 let – 60,- Kč, ZTP – 60 Kč, ostatní 80,- Kč).
Na zájezd se hlaste u p. Tejkalové nejpozději do 27. 4. 2013
na tel. 734 139 068 nebo 739 638 749

Výroční schůze zahrádkářů

Sobotínští zahrádkáři se sešli na hodnotící členské schůzi
v jídelně hotelu „Dolte“. Předsedkyně Zdeňka Tejkalová
přivítala Ivetu Fojtíkovou starostku Sobotína a Ing. Jana Vaníčka starostu z Petrova nad Desnou. Za Územní sdružení
paní Bohumilu Žváčkovou, Zdeňka Měrku za SDH Sobotín
a Ing. Lubicu Semerádovou, předsedkyni TJ Sokola Sobotín. Rovněž přivítala skupinu V + H Retro, která nás svou
hudební produkcí po celý večer provázela.
ČZS Sobotín má k 31. prosinci 2012 celkem 112 členů.
Výbor pracoval ve stejném složení. I v tomto roce jsme se
opět zapojili do brigádnické činnosti. Pracovali jsme v lesní
školce a upravili prostranství kolem hrobky. Zahrádkářky
z Petrova vysázely muškáty do truhlíků na autobusových
zastávkách a průběžně se o ně staraly.
Uskutečnili jsme několik tradičních kulturních akcí. Navštívili jsme operetu v Opavě a uskutečnili autobusové zájezdy.
V listopadu uspořádal Klub paní a dívek v hotelu Dolte přátelské posezení, kde jsme ochutnali „nejoblíbenější
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pochoutky z naší rodiny.“ Pro mikulášskou besídku žáků
z MŠ a ZŠ napekly zahrádkářky perníčky.
V lednu jsme si zazpívali známé lidové písničky při masopustním setkání a připravili jsme výzdobu na plese Obce
Petrov nad Desnou.
Činností zahrádkářů nejsou jenom společné zájezdy, návštěva kulturních akcí, ale je to především nespočet hodin
práce na svých zahrádkách, květinových předzahrádkách,
krásně vyzdobených oknech i balkonech s květinami. To vše
přispívá ke zlepšení vzhledu obce, což hlavně v letních měsících neunikne pozornosti rekreantů.
Hlavní poděkování patří všem členům za jejich aktivitu. Poděkování patří panu Stanislavu Moťkovi za zajištění bezpečné dopravy a vedení hotelu Dolte za ochotu při zajišťování
jednotlivých akcí. Poděkování patří také Obci Sobotín a Petrov nad Desnou za finanční podporu.
Co plánují zahrádkáři pro rok 2013:
• Návštěva výstav Flóra Olomouc (jarní – 25. 4.- 28. 4., letní - 15. – 18.8. a podzimní- 3. – 6.10. 2013)
• Výstava ovoce a zeleniny – září - říjen
• Zájezd do Kroměříže na výstavu Flória v květnu
• Lednice – Mikulov – vinný sklípek
• Divadlo Praha – dle nabídky
• Masopustní posezení
• Setkání na Rybářské baště v Rudolticích
• Brigády na úpravě hrobky
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Zapište si do kalendáře

III.
V souladu s § 165 ods.2 písmena b,zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním,základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání vydá ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělání
Mgr. Eva Bicanová, ředitelka

Dětský maškarní karneval

Stalo se již tradicí, že naše mateřská škola pořádá každoročně nejen pro děti z mateřských škol, ale i veřejnost „Dětský maškarní karneval“. V neděli ráno nám tatínci přišli
pomoci s přípravou sálu a odpoledne se již tělocvična ZŠ
Sobotín hemžila všemi možnými maskami, které dětem přichystali jejich rodiče. Mohli jsme vidět princezny, prince,
šermíře, čarodějnice, ale i vodníky, víly, kočičky. Všem to
moc slušelo. Bylo opravdu na co se dívat. Na začátku se děti
představily a pak vše začalo.
Celým odpolednem děti provázela paní Lena Freyová se
svým týmem, který měl pro děti připraven program plný
her a soutěží, do kterých se zapojili i rodiče a všichni si užili
spoustu legrace. Radost a dobrá nálada se proplétaly celým
karnevalem.
V krátkých přestávkách se mohli všichni občerstvit.
Na závěr dostaly všechny masky drobné dárečky. Poděkování všem sponzorům je jmenovitě na stránkách www.skolydesna.cz, protože jen díky finančním a věcným darům jsme
mohli tuto akci uskutečnit.
Učitelky MŠ Beruška

10. – 12. května 2013 - Soutěž malých zpěváčků lidových
písní ve Velkých Losinách
26. května 2013
- Maršíkovská pouť

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
ÚDOLÍ DESNÉ
Zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok
2013/2014

Maškarní karneval dne 3. 3. 2013

Ředitelka ZŠ a MŠ Údolí Desné v souladu s § 34 ods. 2
zákona č./2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuje termín pro
podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole:
MŠ Skleněnka Rapotín
MŠ Sluníčko Petrov nad Desnou
MŠ Beruška Petrov nad Desnou
2. května 2013
od 13.00-16.00 hod. v mateřské škole
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3-6 let. Zákonný zástupce dítěte předloží k žádosti
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
II.
K předškolnímu vzdělávání se dle §34 odst.4 zákona
č. 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším
odborném a jiném vzdělávání, přednostně přijímány děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Morena 2013

Jako již každým rokem, i letos jsme se chystali dne 27. března 2013 na „Vynášení zimy“ před Velikonocemi. Tento rok
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obzvláště, protože paní Zima se nehodlala vzdát své vlády
a děti už opravdu toužily po jaru.
Tato tradice je na naší škole již pátým rokem a je nová vždy
jen pro prvňáčky. Mají ovšem důležitou roli, protože z jejich řad vybíráme nejmladší holčičku, která nese zpět
do školy létečko. Letos to byla Baruška Kalivodová. Na
úvod celého dopoledne sehrály paní učitelky spor Vesny
a Morany, bohyní jara a zimy. Děti velmi fandily Vesně
a s její pomocí zazpívaly jaru písničky. Mělo to kouzelný
účinek, protože na chvíli vysvitlo z mraků sluníčko.
Pak už se děti rozdělily do tříd a ty nejmladší vyráběly malé
Morenky ze sena. Třeťáci pracovali na výzdobě létečka.
A ti nejstarší vytvořili Morenu a Smrťáka, které jsme pak
za zpěvu písní a říkadel vynesli k řece Mertě. Ale Morena
ani Smrťák neodpluli po proudu, zachytili se za ledové kry
a jaro si letos opravdu dalo na čas.
Mgr. Marcela Navrátilová

Sbíráme papír, pomozte nám

Milí rodiče a spoluobčané,
společnost SITA CZ a. s. opět vyhlásila Soutěž ve sběru papíru o nejlepší školy Olomouckého a Moravskoslezského
kraje. Každé škole bude průběžně sčítán zvážený papír za
dobu konání soutěže od 1. dubna 2013 do 15. června 2013.
V předešlých ročnících konání této soutěže se již po druhé
stalo pracoviště ZŠ Sobotín nejlepší školou Olomouckého kraje v průměrné hmotnosti na jednoho žáka.
První svoz sběru papíru proběhl od 3. dubna do 5. dubna
2013. Veliký dík patří zaměstnancům obce – panu Segeči
a panu Chytilovi, kteří naložili celý kontejner.
Druhý svoz sběru papíru proběhl od 9. dubna do 12. dubna.
Velice děkujeme panu Chlandovi a všem rodičům a žákům
naší školy, kteří pomáhali s nakládáním starého papíru.
Poslední svoz sběru papíru je plánován na květen letošního
roku.

Pilní sběrači

Všem aktivním sběračům a také všem spoluobčanům velice
děkujeme. Zároveň prosíme, aby sběr papíru obsahoval co
nejvíce papíru typu letáky, noviny, časopisy a použitý kancelářský papír.
Mgr. Jana Cekrová

Co nového ve školním zvěřinci?

Členové školního kroužku
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FLORBALOVÝ TURNAJ

Ve zvěřinci je stále veselo. V rodině osmáčků degu vyrostlo
5 roztomilých mláďat a pískomilové vychovávají další generaci roztomilých pouštních „myšek“.
Mladí chovatelé a přírodovědci ze sobotínské školy děkují
všem obětavým rodičům, kteří pomohli svým dětem postarat se v době jarních prázdnin o jejich chlupaté mazlíčky.
Mgr. Livia Uhmannová

Sedmikrásek opět zve děti
na setkání
Pozvánka
Zveme děti od 2–6 roků
s doprovodem na setkávání
se Sedmikráskem. Děti se
zde prostřednictvím příběhů, které jim vypráví loutka
Sedmikrásek, seznamují
s přírodou a učí se užitečným dovednostem.
Zve Dana Ponížilová
a maminky
Martinka Pospíchalová

V pátek 8. března 2013 se naše děti z 1. a 2. třídy zúčastnily
Turnaje ve florbalu v tělocvičně ZŠ Rapotín. Soupeřem
byli žáci prvních a druhých tříd z Petrova a Rapotína. Turnaj
trval celé dopoledne, každé družstvo odehrálo dva zápasy.
Druháčci si přivezli diplom za 2. místo a děti z první třídy
obsadily 4. místo. Bohatou odměnu ovšem dostal každý, kdo
soutěžil. Sponzorem celé akce bylo Sdružení rodičů Údolí
Desné.
Mgr. Marcela Navrátilová

FARNOST SOBOTÍN
Farnost Sobotín zve na pouť k sv. Janu Nepomuckému
na Klepáčově v neděli 12. května 2013 v 15 hodin.
Kostelík na Klepáčově byl postaven roku
1783 a představuje vzácnou stavební
památku. Vysvěcen
byl svatému Janu
Nepomuckému. Česká pojišťovna v roce
1991 ve spolupráci
s Okresním vlastivědným muzeem v Šumperku a památkáři
kostel zrekonstruovala. Posvěcení kostela
bylo provedeno 4. října 1997 a 16. května
1998 bylo provedeno
vysvěcení zvonu.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
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sport

Fotbalový turnaj přípravek – SOBOTÍN 2013

Velikonoční turnaj v Sobotíně

Volejbalový turnaj
Dne 23. března 2013 uspořádala TJ Sokol Sobotín
8. ročník Velikonočního turnaje ve volejbale. Velikonoční
charakter turnaje podpořily nádherné pomlázky, které pro
dekoraci a jako součást cen upletl Laďa Havlíček. Šest zúčastněných družstev předvedlo vyrovnané sportovní výkony
a většina vzájemných utkání končila jen malým rozdílem
míčů v jednotlivých setech.
Výsledky turnaje:
1. Rapotín
2. SAVVIK (Vikýřovice)
3. Loučná nad Desnou
4. Sokol Sobotín
5. Velké Losiny
6. Železnice Desná
Za příspěvek na ceny děkujeme obci Sobotín a firmě Sart.
Poděkování patří také Základní škole údolí Desné za vstřícnost při pronájmu tělocvičny a manželům Šrámkovým za
zajištění provozu bufetu.
VV TJ Sokol Sobotín

Poslední únorovou sobotu 23. února 2013 proběhl ve sportovní hale Základní školy v Sobotíně fotbalový turnaj dětí
– ročník 2002 a mladší. Fotbalového turnaje se zúčastnilo 5 mužstev: Petrov / Sobotín, Rapotín A, Rapotín B,
Vikýřovice a školní družstvo Sobotín – Vernířovice – Petrov – Rapotín. Turnaje se tak zúčastnilo přibližně 50 dětí
(chlapců a děvčat).
Po vzájemných zápasech, kde hrál každý s každým, dle pravidel minifotbalu a za neustálého povzbuzování a fandění
rodinných příslušníků dětí, ale i hostů byly v odpoledních
hodinách vyhlášeny výsledky. Součástí vyhlášení výsledků
nebylo jen pořadí mužstev na turnaji, střelec a brankář, ale
i neobvyklé vyhlášení a to nejmladší fotbalové pětky.
1. Rapotín A
2. Rapotín B
3. Vikýřovice
4. Sobotín – Vernířovice – Petrov – Rapotín (školní družstvo)
5. Petrov / Sobotín
Celý fotbalový turnaj proběhl ve sportovním duchu za nemalého přispění sponzorů, ale i našich skvělých rodičů, kterým tímto všem děkuji.
Bc. Kamil Talpa

Turnaj fotbalových přípravek v Sobotíně
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka

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

Kdo žije v myslích svých druhých,
nezemřel, jenom je daleko.
Dne 5. března 2013 uplynulo
15 let od úmrtí paní

Dne 2. května 2013
oslaví své 75.
narozeniny pan
Radoslav Dostál ze Sobotína.

Jany Dorňákové ze Sobotína
a připomeneme si 24. dubna 2013
nedožitých 99 let.

Vše nejlepší přeje manželka Ludmila, dcery Radka a Lida, vnoučata Milan, Radek s přítelkyní
Katkou, Tomáš s manželkou Míšou, Katka, Marcel, Klára, pravnoučata Eliška a Amálka.

Vzpomínají dcery Dáša
a Jana s rodinou, rodina Strnadova
a Dorňákova.
Odešel, ale zůstal v srdcích těch,
kteří ho měli rádi.

Vzpomínka
Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe
zůstává v nás.

Dne 28. dubna 2013 se dožil 70 let
pan
Stanislav John ze Sobotína.

Dne 25. února 2013 jsme
vzpomenuli 5 let od úmrtí paní
Věry Masařové z Petrova nad
Desnou, dlouholeté pracovnice
OÚ Sobotín.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Pracovníci Obce Sobotín

Stále vzpomíná manželka Jana,
dcera Jolana a syn Stanislav
s rodinami, Dáša s Petrem
a Strnadovi.
Kdo v srdci žije, nezemře.

Kdo v srdci žije, nezemřel.
Dne 15. května 2013 uplyne
15 let od úmrtí paní
Růženy Pifkové ze Sobotína
a dne 4. února 2013
jsme připomenuli její nedožité
95. narozeniny.
Vzpomínají Strnadovi a dcera Ludmila s manželem.

Dne 7. dubna 2013 si připomeneme 26 let od úmrtí pana
Josefa Dorňáka ze Sobotína,
který by se 31. května 2013
dožil 65 let.
Vzpomínají manželka Ludmila,
dcery Romana a Petra s rodinami,
sestry Dáša a Jana s rodinami a rodina Strnadova.

Roky plynou, ubíhá čas,
jen vzpomínka na Tebe
zůstává v nás.
Dne 26. dubna 2013 uplynulo
10 let, co nás navždy opustil pan
Jaroslav Dorňák ze Sobotína.
Stále vzpomíná sestra Zdeňka s rodinou, rodina Dorňáková a Johnova.

Kdo znal,
ten vzpomene.
Dne 23. března 2013 jsme
vzpomněli nedožitých 60 let pana
Zdeňka Högera ze Sobotína.
Za všechny vzpomínají sestra
a bratři s rodinami.

Miloval jsem Vás všechny,
chtěl jsem s Vámi žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.

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

Dne 12. května 2013
by se dožil 80 let pan
Jaroslav Dorňák ze Sobotína.
Vzpomínají dcera Zdeňka
s rodinou, sestry Dáša a Jana s rodinou a Frýbortovi.
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