obecní Číslo 3 – ČERVEN – 2021

noviny

Vy d á vá O b e c S o b ot í n – Z DA R M A
Přejeme všem občanům Sobotína příjemné prožití letních měsíců
a dětem hezké prázdniny.
				

Zastupitelé obce Sobotín

INFORMACE STAROSTKY
Vážení občané,
prázdniny máme za dveřmi, ale i o nich budou pokračovat rozdělané investice a některé budou zahájeny.
V měsíci červenci 2021 bude zahájena akce „Oprava
místní komunikace v Rudolticích 1. etapa“. Oprava byla
v rámci výběrového řízení vysoutěžena na 1.435.480,45
Kč včetně DPH. K této částce bude připočteno z obecního rozpočtu 76.114,24 Kč vč. DPH. Jedná se o peníze
na opravu úseku, který nebyl předmětem dotace, jelikož
komunikace je na pozemku Ředitelství silnic a dálnic.
Opravovat se bude úsek od sjezdu u autobusové zastávky myslivna po nemovitost p. Machuse. Opravu bude
provádět společnost STRABAG a.s. V průběhu stavby
dojde v této části obce k omezení provozu. Před zahájením budete informování prostřednictvím SMS infokanálu a rozhlasem.
Došlo také k opravě místní komunikace vedoucí od hospody „U Bejka“ cca po „Bílý dům“. Jednalo se o opravu
v rámci reklamace po stavbě kanalizace I. etapa, kdy se
na několika místech komunikace zvlnila a propadala.
Opravy v rámci reklamace provedla pro společnost Ekozis spol s.r.o. firma STRABAG a.s.. Obec zahájila jednání v této věci v měsíci únoru 2021. Za opravu nebude
obec hradit žádné finanční prostředky.
Oprava hřbitovních schodů pokračuje podle harmonogramu. Postupně se instalují jednotlivé stupně z krupníku. Dojde ještě k celkovému přebroušení, instalaci
zábradlí a úklidu kolem památníku.
Pokračují i práce na zateplení hasičské zbrojnice. V průběhu stavby došlo ke změnám, které vyvolaly, jak méněpráce, tak i vícepráce. Konkrétně se jedná o vícepráce za
odstranění stávající omítky, kdy v projektu se plánovalo
s odstraněním ve výši 30 %. Bohužel se omítka drolila
a opadávala tak, že stavební dozor rozhodl o odstranění
staré omítky. V případě nalepení polystyrénu na takto
nesoudržnou omítku by docházelo k odpadávání a nedala by se zaručit záruka. Celkové náklady na vícepráce
jsou ve výši 50.693,56 Kč vč. DPH, na které byl uzavřen
Dodatek č. 1. Po dokončení, kdy bude fasáda laděna do
barvy šedé a červené, tak přibude opět další pěkně opravená budova v obci.

V rámci přípravy lokality pro bytovou zástavbu bude
vypsáno výběrové řízení na 1. etapu zástavby v lokalitě
„Pod Čapím vrchem“ dle studie zástavby od Ing. Petra
Doležala v rozsahu pozemků č. 1 – č. 12. Návrh studie
najdete na webových stránkách obce www.sobotin.cz,
záložka Plánované projekty.
Práce na 3. části II. etapy opravy Mauzolea rodiny Kleinů jsou za polovinou. Na ochoz kaple se vrací původní
zábradlí z „kuželek“ včetně madla. Jelikož v loňském
roce neproběhl den otevřených dveří, chtěli bychom
ho zrealizovat letos v termínu cca na konci srpna 2021,
aby si návštěvníci mohli prohlédnout, co se udělalo,
jak loni, tak letos a jakou proměnou stavba prošla. Návštěvníci budou moci zhlédnout fotografie z realizace

Oprava hřbitovních schodů

ručení věcí do postižené oblasti to budou opět hasiči,
kteří toto budou zajišťovat.
Závěrem bychom chtěli popřát všem občanům příjemně strávené prázdninové měsíce plné sluníčka, pohody
a načerpání energie.
Iveta Fojtíková, starostka
Josef Hroch, místostarosta

informace
obecního úřadu

zábradlí na ochozu kaple Mauzolea r. Kleinů

oprav i z proměny parku, ze kterých je patrný stav před
opravou a po opravě.
Když jsme u toho, jak vypadají věci „před“ a „po“, budete moci zhlédnout a porovnat právě proměny budov
a lokalit v obci za posledních 10 let, tedy od roku 2010
po rok 2020. Tyto proměny budou ke zhlédnutí v prostorách obecního úřadu, kde budeme průběžně přidávat
panely s jednotlivými akcemi. Na první panely s fotografiemise bude možné podívat již od července 2021.
V průběhu každé stavby a opravy bylo pořízeno spousta fotografií, z nichž byly vybrány ty, které vypovídají
o skutečnosti před a po opravách. Byla by škoda se o ně
s Vámi nepodělit. Na malou ochutnávku se můžete podívat na poslední straně.
V neposlední řadě v části Informace obecního úřadu
přinášíme informace o akcích, na které se můžete těšit.
Jedná se o letní kino, zájezd pro děti a zájezd pro seniory. Budeme doufat, že se situace v září nezmění oproti
současné době a akce proběhnou. Také kulturní komise
připravuje zajímavosti na další měsíce. V srpnovém čísle novin přineseme bližší informace.
Na závěr jsme si nechali zprávu o sbírce pro obce jižní
Moravy postižené tornádem. Obec Sobotín ve spolupráci s hasiči Sobotín vyhlásila v pátek potravinou sbírku
a sbírku potřebných věcí pro postižené obce tornádem.
Sbírka proběhla v neděli 27. 6. 2021. Do sbírky přispěli jak občané Sobotína, tak i lidé z okolních obcí, kteří
se o sbírce dozvěděli z našich webových stránek. Chtěli
bychom poděkovat všem za pomoc a solidaritu. Veškeré věci budou doručeny do postižené oblasti. Děkujeme
hasičům za pomoc při nedělní sbírce. Při naložení a do-

Potravinová sbírka pro obce zasažené tornádem

Výtah z usnesení z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sobotín konaného ve dnech 30. 3. 2021, 6. 4. 2021
a 13. 4. 2021

Přijato:
•	schválení rozpočtového opatření č. 2/2021 ve výši
200.000,- Kč. Příjmová a výdajová část rozpočtu se
navyšuje o 200.000,- Kč.
•	schválení prodeje pozemku p.č. 1125/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 818 m2 v k.ú. Rudoltice
u Sobotína obálkovou metodou, tedy pozemek bude
prodán tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu za uvedený pozemek. Osloveni budou zájemci, kteří projevili
svůj zájem do dne konání ZO, tedy do 30. 3. 2021.
Minimální cena za pozemek je 750,- Kč/m2. Termín
pro podání nabídek je do 22. 4. 2021. Nabídky musí
být podány v uzavřené obálce označené „Nabídka na
prodej pozemku p.č. 1125/2 v k.ú. Rudoltice u Sobotína – NEOTVÍRAT“ na adresu Obecního úřadu
Sobotín. Pozemek vznikl rozdělením pozemku p.č.
1125 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Rudoltice
u Sobotína o výměře 1253 m2 na základě geometrického plánu č. 169-103/2020.
•	schválení poskytnutí finančního daru společnosti
Diakonie ČCE – středisko Sobotín, 788 16 Petrov nad
Desnou 203, zastoupené ředitelkou střediska Lenkou Bachovou, IČ: 42766214 ve výši 30.000,- Kč.
Hrazeno bude z § 3429 pol. 5339.
•	schválení uzavření, znění a obsah darovací smlouvy
mezi Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou,
starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ: 00303348, (dárce) a společností Diakonie ČCE – středisko Sobotín, 788 16 Petrov nad
Desnou 203, zastoupenou ředitelkou střediska Lenkou Bachovou, IČ: 42766217 (obdarovaný). Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve výši 30.000
Kč.
•	Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2021
§3429 – ostatní zájmová činnost (kultura) 		
						
- 30 000,- Kč
	§4351 – osobní asist., pečov. služba (domovy důchodců)				
+ 30 000,- Kč
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•	zrušení usnesení č. 18/19 a 18/20 ze dne 14. 12. 2020
z důvodu přijetí nových unesení.
•	schválení pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce
Sobotín zkráceným způsobem dle §55a zákona č.
183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu.
•	určení zastupitelem pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu obce Sobotín zkráceným způsobem paní
Ivetu Fojtíkovou, starostku.
•	schválení zřízení pracovní skupiny pro pořízení
Změny č. 2 Územního plánu obce Sobotín, tvořenou
všemi členy Zastupitelstva obce Sobotín.
•	přesunutí žádosti p. Luďka Škaroupky za bytový
dům čp. 250 a 251 na příští Zastupitelstvo obce Sobotín.
•	schválení Obecných podmínek pro poskytování dotace z rozpočtu obce Sobotín pro rok 2021.
•	schválení vyhlášení podání žádostí o dotaci pro rok
2021. Podání žádostí bude do 30. 4. 2021.
•	schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku z pobytu, která byla schválena Zastupitelstvem obce Sobotín usnesením č. 15/13, dne 18. 5. 2020.
• schválení ceníku štípaného palivového dřeva:
smíšené štípané polínka 45 cm 			
750,- Kč/sprm bez DPH
smíšené štípané polínka 35 cm			
800,- Kč/sprm bez DPH
smíšené štípané polínka 25 cm			
850,- Kč/sprm bez DPH
----------------------------------------------------------------měkké štípané polínka 45 cm				
650,- Kč/sprm bez DPH
měkké štípané polínka 35 cm				
700,- Kč/sprm bez DPH
měkké štípané polínka 25 cm 				
750,- Kč/sprm bez DPH
•	schválení zařazení bodu programu č. 19/21c – Příloha
k žádosti o dotaci TJ Sdružení chovatelů a přátel koní
Sobotín, z.s. a bod Informace starostky bude posunut
na bod 19/21d).
•	schválení Aktualizace č. 3 Plánu rozvoje obce Sobotín
v roce 2019 - 2022 ke dni 6. 4. 2021 dle přílohy č. 2.
•	zrušení návrhu usnesení č. 2 týkající se spoluúčasti
na úhradě hracích prvků ve výši max. do 20.000,- Kč
pro bezpředmětnost.
•	schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dle přílohy, přičemž sazba nákladů
na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací činí
150,- Kč za každou započatou hodinu vyhledávání.
•	schválení podání žádosti o dotaci na akci „Výměna
střešní krytiny panelového domu“ z Ministerstva financí, podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby
a obnovy komunální infrastruktury a spolufinancování akce ve výši 10% z rozpočtu obce.

•	schválení investičního záměru akce „Výměna střešní krytiny panelového domu“, který je přílohou žádosti o dotaci z Ministerstva financí, podprogramu
298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury.
•	schválení uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou,
starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ 00303348 a zhotovitelem společností
DACH – IZOL s.r.o., zastoupenou Tomášem Pavelkou, jednatelem, se sídlem Šumperská 941, 783 91
Uničov, IČ 03568849, DIČ CZ 03568849. Předmětem smlouvy je „Oprava střechy na panelovém domě
čp. 220 Sobotín“. Cena díla je 806.383,55 Kč bez
DPH, 927.341,08 Kč vč. DPH. V případě neobdržení
dotace se akce nebude realizovat.
•	zrušení usnesení č. 12/19 ze dne 9. 12. 2019 z důvodu nových skutečností, tedy podání žádosti o dotaci
na opravu střechy na panelovém domě čp. 220 a podání Petice „Nesouhlas se záměrem prodeje panelového domu čp. 220 Sobotín“ ze dne 17. 9. 2020.
•	ZO Sobotín považuje další projednání Petice - „Nesouhlas se záměrem prodeje panelového domu čp.
220 Sobotín“ za bezpředmětné z důvodu, že přijetím
výše uvedeného usnesení bylo fakticky vyhověno
petentům.
•	schválení vyplacení odměn členům výborů a komisí,
kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši 6.300,- Kč.
Částka bude vyplacena z vnitřní správy § 6171 –
ostatní platy.
•	zrušení usnesení č. 14/14 ze dne 27. 1. 2020 z důvodu přijetí nového usnesení.
•	souhlas s realizací akce „Zastřešení cvičné plochy pro
sportovce a koňské atlety“ a prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku p.č. 976/1, zapsaného na
LV č. 10001, vedeným pro katastrální území Sobotín,
obec Sobotín, okres Šumperk, u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk, který byl usnesením č. 12/22 ze dne 9. 12. 2019
propachtován TJ Sdružení chovatelů a přátel koní
Sobotín, z.s. za účelem realizace akce „Zastřešení
cvičné plochy pro sportovce a koňské atlety – dokončení“. Pozemek p.č. 976/1 v k.ú. Sobotín bude
ponechán v majetku obce Sobotín po dobu minimálně 10 let.
•	schválení zařazení bodu programu 19/21 e) Změna
statusu komise výstavby do Organizačních.
•	zřízení změny statusu komise výstavby na výbor pro
výstavbu pracující ve stávajícím složení (5 členů tj.
předseda: Martin Vlček, členové: Bc. Věra Kulichová, Josef Hroch, Bc. Kamil Talpa, Martin Minarik).
Vzato na vědomí:
•	Zápis z 18. veřejného zasedání ZO Sobotín, konaného dne 14. 12. 2020;
•	souhrnnou zprávu z provedené rekapitulace všech
výsledků inventarizačních prací k 31. 12. 2020;
•	informace ve Zprávě OLH za měsíce 1 – 12/2020
a informace o situaci v lese k 23. 3. 2021;
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•	uzavření smlouvy o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice Sobotín“ mezi
objednatelem Obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou
Fojtíkovu, starostkou, se sídlem Sobotín 54, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 00303348 a zhotovitelem,
společností JUTHERM s.r.o., zastoupenou Radkem Juráskem, jednatelem, se sídlem Zborov 53,
789 01 Zborov, IČ: 06915051, za cenu 1.038.708,00
Kč bez DPH, 1.256.837,00 Kč vč. DPH. Hrazeno
bude z rozpočtu obce Sobotín 2021 § 5512.
• Rozpočtové opatření č. 19/2020 a č. 1/2021;
• Informace starostky.
Nepřijato:
•	rozdělit bod č. 19/18) samostatně na dva body (Žádost
o dotaci na opravu střechy na panelovém domě č.p.
220 Sobotín a Petice – „Nesouhlas se záměrem prodeje panelového domu č.p. 220 v Sobotíně“) s tím, že
následující body budou přečíslovány.;
•	uzavření smlouvy o výpůjčce mezi vypůjčitelem Obcí
Sobotín, zastoupená starostkou Ivetou Fojtíkovou,
se sídlem Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou,
IČ: 00303348 a půjčitelem Římskokatolickou farností,
zastoupenou Mgr. Milanem Palkovičem, administrátorem excurendo farnosti, se sídlem Sobotín 99, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 265 21 750. Předmětem výpůjčky je část p.p.č. 4 v k. ú. Sobotín (snímek se zá-

kresem). Smlouva o výpůjčce se uzavírá bezplatně na
dobu neurčitou.
•	uzavření Smlouvy o dílo na přípravu a zpracování
žádosti o poskytnutí dotace na akci „Oprava střechy panelového domu čp. 220 v obci Sobotín“ mezi
objednatelem obcí Sobotín, zastoupené starostkou
Ivetou Fojtíkovou, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad
Desnou, IČ 00303348 a zhotovitelem společností
Uno Society s.r.o., zastoupena jednatelem Martinem Dukayem, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 07857942;
•	poskytnutí finančního daru společnosti Římskokatolická
farnost
Sobotín,
zastoupena
Mgr.
Milanem
Palkovičem,
administrátorem excurendo farnosti, se sídlem Sobotín 99,
788 16 Petrov nad Desnou, IČ 265 21 750,
na opravu varhan ve výši 20.000,- Kč. Hrazeno
bude z § 3429.
•	považuje za bezpředmětné uzavření, znění a obsah
darovací smlouvy mezi Obcí Sobotín, zastoupenou
Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín
54, 788 16 Petrov nad Desnou, IČ 00303348 (dárce) a Římskokatolickou farností Sobotín, zastoupenou Mgr. Milanem Palkovičem, administrátorem
excurendo farnosti, se sídlem Sobotín 99, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ 265 21 750 (obdarovaný).
Vítání občánků

Výlet do olomoucké ZOO

Kdy: v sobotu 4. září 2021
Kdo: maminky s dětmi (místo maminek jako doprovod – tatínek, babička – 1 dospělá osoba)
Kam: Zoologická zahrada Olomouc
Přihlášky přijímá paní Andrea Mošelová (tel: 583 284 615 nebo 776 759 903) nejpozději do 13. 8. 2021
Jízdné: bude hrazeno z prostředků obce
Vstupné:
dětem do 12 let bude hrazeno vstupné z prostředků obce
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 kolem 16.00 hod., rozvoz podle zájmu.
Bližší informace Vám poskytneme v autobuse.
									
Srdečně Vás zve starostka obce

Zájezd seniorů

Obec Sobotín ve spolupráci s kulturní komisí uspořádá zájezd seniorů, který se uskuteční ve čtvrtek 16. 9. 2021.
Letos plánujeme, že se podíváme na zámek Náchod a uděláme si výlet i za hranice do Polska, do lázeňského
města Kudowa-Zdrój, mimo jiné i na místní tržnici.
Bližší informace Vám přineseme v srpnovém čísle obecních novin.

Letní kino

V neděli 11. 7. 2021 se bude u motorestu Permoník promítat v rámci letního kina česká komedie „3 BOBULE“.
Promítání filmu začne ve 21 hodin. Vstupné ZDARMA. Všichni jsou srdečně zváni.
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Vítání občánků

Dne 23. září 2021 se bude konat slavnostní zápis a přivítání nově narozených dětí do života. Vítání občánků proběhne v zasedací místnosti budovy Obecního
úřadu Sobotín v 16:00 hodin. Pokud si budete přát
zúčastnit se se svým dítětem slavnostního obřadu,
prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře, který
naleznete na webu obce Sobotín, v sekci „dokumenty
obce ► formuláře“ a následné odevzdání vyplněného
formuláře na OÚ Sobotín, kancelář podatelny nebo
elektronicky.

Prodej nevyužitého majetku

Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo na svém 20. veřejném zasedání prodej movitých věcí obálkovou metodou. Jedná se o tyto předměty:
SNĚHOVÁ FRÉZA
Minimální cena je dle
znaleckého
posudku
ve výši 14.400,- Kč.
Termín pro podání nabídek je do 16. 8. 2021.
Nabídky musí být podány v uzavřené obálce
označené „Nabídka na
prodej sněhové frézy –
NEOTVÍRAT“ na adresu
Obecního úřadu Sobotín,
Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou.
SNĚHOVÁ ČELNÍ RADLICE
Minimální cena je
dle znaleckého posudku ve výši 6.400,Kč. Termín pro podání nabídek je do 16. 8.
2021. Nabídky musí
být podány v uzavřené obálce označené
„Nabídka na prodej
sněhové čelní radlice –
NEOTVÍRAT“ na adresu Obecního úřadu
Sobotín, Sobotín 54,
788 16 Petrov nad Desnou.
SANITÁRNÍ KONTEJNER
Minimální cena je
dle znaleckého posudku ve výši 4.500,Kč vč. DPH. Termín
pro podání nabídek
je do 16. 8. 2021. Nabídky musí být podány v uzavřené obálce
označené „Nabídka
na prodej sanitárního kontejneru –
NEOTVÍRAT“ na adresu Obecního úřadu Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou.
V případě zájmu lze jednotlivé předměty zhlédnout
po domluvě s p. Štefečkou – 607 964 988.

Odlož mobil v knihovně

Obec Sobotín ve spolupráci s místní knihovnou se od
14. června 2021 zapojila do projektu „Odlož mobil
v knihovně“. Pro zúčastněné knihovny i jejich čtenáře jsou připraveny hodnotné ceny. Budeme rádi, když
nás podpoříte svou účastí. Vysloužilé mobilní telefony s vyplněným soutěžním kuponem odevzdávejte
do označených boxů na sběrných místech, tedy buď
v knihovně (pondělí a čtvrtek od 15–18 hod.), nebo
na podatelně OÚ Sobotín kdykoliv jindy. Soutěž potrvá do 30. září 2021. Podrobné informace jsou k dispozici:
– na sběrném místě (knihovna Sobotín, Sobotín 54)
– na www.odlozmobil.cz
– nebo u kontaktní osoby – Veronika Špačková,
770 139 798, veronika.spackova@sobotin.cz

Změna provozní doby pošty
v Petrově nad Desnou

Od 1. července se mění provozní doba Pošty Partner
v Petrově nad Desnou následovně:
Pondělí 8:00–12:00
12:30–17:00
Úterý 8:00–12:00
12:30–15:00
Středa 8:00–12:00
12:30–17:00
Čtvrtek 8:00–12:00
12:30–15:00
Pátek 8:00–12:00
12:30–13:30

Mobilní rozhlas

Víte, že naše obec nově využívá Mobilní Rozhlas a je
tedy schopna chytré a efektivní komunikaci s občany?
Zapojte se do komunikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete zcela zdarma.
K čemu slouží Mobilní Rozhlas
Mobilní Rozhlas není pouze moderní obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům mnohem víc.
Kombinuje možnost rozesílek SMS zpráv, hlasových
zpráv a e-mailů, čímž umožňuje přímou komunikaci
mezi obecním úřadem a občany. Důležitá zpráva vás tedy
zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou výhodou Mobilní
Rozhlasu navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému
informování o dění v obci, ale umožňuje vám také na jednotlivá sdělení reagovat.
Starosta tedy vidí, nejen komu bylo sdělení doručeno,
ale také reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření jednoduchých anket a průzkumů. Bude tedy možné v reálném
čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, což samosprávě umožní plánovat další kroky.
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří Mobilní
Rozhlas do skupiny chytrých, tedy SMART nástrojů.
Co může nabídnout chytře komunikující obec?
• Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste
třeba v práci nebo na dovolené.
• Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat.
• Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše
sdělit vedení svůj názor.
• Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobil-
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ním telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí platformy
Mobilní Rozhlas.
• Můžete jednoduše pomáhat sousedům - třeba při hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat.
• Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné
a efektivní řešení obecní komunikace.
• Lepší znalost svých obyvatel, protože od nich má pravidelnou zpětnou vazbu.
Proč se zapojit
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit
si preference toho, jaké informace chcete od své obce
získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy,
které vás budou zajímat. Registrovat se můžete online
na webu sobotin.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu, nebo vyplněním tištěného formuláře na Obecním úřadu Sobotín.
Díky zapojení do systému budete moci od obce dostávat
důležitá upozornění, přičemž starostové mají možnost
cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud například ve vaší ulici bude plánována odstávka, dostanete
o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS. Občany,
kterých se odstávka netýká, naopak žádné zprávy obtěžovat nebudou.
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či praktických upozornění na odstávku, havárii nebo blokové
čištění je Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v případě
krizových situací. Obec může občany varovat před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné reakce.
Podstatou Mobilního Rozhlasu je, aby se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž velký rozdíl
mezi pouhým zveřejněním informace a jejím reálným
doručením a přečtením ze strany občana. Zapojte se
tedy a ujistěte se, že Vám již z dění v obci nic neunikne.

Osvědčení o úspoře emisí

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit
v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému
EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba
tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc
domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun
CO2 ekvivalentu. Obec Sobotín ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. přispěla ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Úspora, kterou obec dosáhla v roce 2020, představuje 65,556 tun
snížení CO2 ekv. a ušetření energie o 1 616 932 MJ.

sobotínská historie
Rok 1945–1946

Roky války obyvatelstvo oslabily. Ustupující německá vojska a posléze ruská, vždy požadovala potraviny, alkohol, slaninu, vajíčka, cukr a med. Důkladně
si prohlíželi jednotlivé obchody, řeznictví a zásoby
v jednotlivých hospodářstvích. Pokud se někde objevil
vepř, tak se zabil a odvezl. Okolní louky byly doslova

vypasené, půda byla poničená vojenskou technikou.
Vymlácené obilí bylo odváženo do místních mlýnů.
Potravinové lístky byly sice vydány, ale v obchodech
šlo koupit u pekařů jen chleba a u řezníků „kvetl černý
obchod“. V tomto období se objevují první „Národní
správci“ dostali do vlastnictví německý majetek - jednotlivá hospodářství, obchody a hospody.
Dnem 18. května 1945 byl jmenován komisařem pro
Sobotín Karel Drlík. V červnu byla jmenována Místní
správní komise ve složení:
Karel Drlík – předseda, Miroslav Laštuvička, Hynek
Pavelka, Jindřich Stařík, Jan Kos, Anton Holzer, Josef
Tesárek, František Kužel, Josef Lorenc, Jaroslav Vojtek a František Czoswkan. Tehdejší Obecní úřad byl
přemístěn k nádraží Sobotín, kde byla později otevřena
pošta a četnická stanice. Největším problémem se stala
jazyková bariéra úředníků, kde pracovaly jako tlumočnice paní Lotta Šmakalová a Marie Potěšilová (dříve Pavlů-Piklová). Četnická stanice začíná fungovat
11. června 1945 ve složení: strážmistr Leopold
Machač (čp. 176) a podstrážmistr František Bluma
(čp. 176). Koncem roku 1945 byl jmenován novým velitelem četnické stanice František Klimeš.
Prezident republiky Dr. Edvard Beneš svým výnosem
ze dne 19. května 1945 prohlásil Němce za nespolehlivé obyvatelstvo. Němci nosili na rukávě označení
s výrazným písmenem N. Takto byli označeni také
říšští Němci. Zajatci nosili pásku zlatou a antifašisté
měli pásku bíločervenou nebo rudou. Ve školách byla
zrušena výuka německého jazyka a zakázán byl pojem
„Sudety“.
Dne 5. srpna 1945 byly sděleny výsledky Postupimské konference tří mocností (SSSR, USA a Anglie)
k otázce německé menšiny v ČSR. Němci byli vysídleni do říše.
Německé občany bylo třeba roztřídit do kategorií
podle naléhavosti odsunu. Ministerstvo vnitra vydalo směrnice k provádění soustavného odsunu /tzv.
transfer/ Němců z území Československé republiky.
Sběrné středisko, pro Němce určené k odsunu ze Sobotína a okolí, bylo v Šumperku. Po dobu, než byli
soustředěni částečně ve shromažďovacím středisku
v Sobotíně, jako pomocné pracovní síly pro zemědělství nebo jiné nutné práce. Toto středisko bylo pod
dozorem příslušníků SNB Sobotín. Za MSK v Sobotíně prováděl organizaci odsunu obecní tajemník Stanislav Kostka a pověření nově zvolení poslanci MNV
Sobotín.
Vzhledem k tomu, že bylo třeba zajistit plynulý provoz některých důležitých průmyslových závodů, byli
němečtí odborníci, lesní dělníci i pomocní pracovníci
dočasně ponecháni na pracovištích a z odsunu byli
vyňati i příslušníci jejich rodin. V Sobotíně byl vyňat i místní lékař MUDr. Anton Strnad a farář Bruno
Esch. Proto byl vypracován nový seznam rozdělených
do 8 kategorií, který byl schválen dne 8. února 1946.
Z odsunu byly vyňaty osoby, které byly zařazeny
do 5. kategorie (tzn. smíšená manželství, jejich děti,
vnoučata, přestárlí občané, kterým bylo přiznáno československé občanství).
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Někteří Němci žádali o dobrovolný odsun do Německa a jako důvod uváděli roztříštění rodiny, rodinných příslušníků žijící z části v Sobotíně, z části
v Německu a možnost sejít se s celou rodinou a žít
v Německu. Několika Němcům se podařilo utéci za
hranice do Německa.
Počet Němců podle seznamu z 5. února 1946 byl
tento:
Sobotín – celkem 972 osob, z toho 161 mužů, 362
žen, 98 dětí od 6 do 14 let a 120 dětí do 6 let. Z toho
počtu bylo 113 osob pohřešovaných, 19 zatčených,
99 odeslaných na práci - z toho 17 dětí.
Štětínov – celkem 458 osob, z nichž bylo 75 mužů,
151 žen, 44 dětí od 6 do 14 let a 45 dětí do 6 let.
Pohřešovaných osob bylo 52, zatčených bylo 12 a 79
osob bylo odeslaných za prací - z toho 12 dětí.
Rudoltice – celkem 288 občanů německé národnosti,
z toho 43 dětí do 10 let.
Klepáčov – v seznamu bylo Místní správní komisí
a SNB Sobotín zapsáno 120 osob německé národnosti
a z toho 22 dětí do 10 let.
Odsun Němců se připravoval od počátku našeho
osvobození. Na Sobotínsku byl zahájen 22. února
1946. Po celý rok byly odesílány transporty do sběrného střediska v Šumperku a odtud do Německa do
okupačního pásma Sovětského svazu a později do
Bavorska a Hesenska. Tento důležitý úkol si vyžádal
opravdového vypětí MSK (později MNV) a SNB Sobotín. V dubnu bylo odsunuto ze Sobotína 228 osob
německé národnosti a v červnu 169. Velké transporty
byly vypraveny v srpnu a září v počtu asi 432 osob
(viz zápis MSK Sobotín). Začátkem roku 1947 zde
byli převážně Němci kategorie 3 (smíšená manželství) a kategorie 5 (přestárlé osoby) a dále osoby potřebné pro naše hospodářství. Z celého Sobotínska
bylo odsunuto celkem 4.000 Němců. Po provedení
odsunu byl majetek zkonfiskován a postupně předáván novým osídlencům do Národní správy. Klepáčov
se načas stal liduprázdnou obcí.
Jedna událost, která doslova otřásla Sobotínem, bylo
nalezení dvou těl. V domě (čp. 65), se oběsili doktor Antonín Heigel i se svojí služebnou. Ti se měli
přestěhovat do jedné třídy v německé škole (nynější
obecní úřad).
Do Sobotína nastoupil dne 19. srpna 1946 nový
český kaplan P. Josef Šenkyřík
První česká slavnost se uskutečnila 5. srpna 1945.
Velkou událostí se stala Vánoční mše, která se konala v 17.00 hodin, ve 21.00 a o půlnoci. Školní český
sbor vedl místní učitel pan Milan Braška, který zazpíval nejenom české koledy, ale i německé. Na těchto
mších bylo uděleno celkem 7.047 hostií.
Po celý rok 1946 byly ze Sobotína odesílány transporty. S občany Sobotína se rozloučil i místní farář
Bruno Esch a lékař Anton Strnad se slovy: „V poslední hodině je těžké rozloučení s vlastí, ale vše se
děje z vůle Boží.“
			
Miroslav Mikuláštík

SDH sobotín

MEMORIÁL
ZDEŇKA
MĚRKY
VC SOBOTÍN 2021

8. 8. / 10:00
areál u hasičské zbrojnice
bohaté občerstvení zajištěno
srdečně zvou pořadatelé

JSDH sobotín
Jednotka vyjela od začátku roku celkem k 6 událostem
a dvakrát rozvážela respirátory občanům:
1) 7. 1. 2021 06:49 – Technická pomoc – strom na silnici u sjezdovky
2) 18. 1. 2021 18:46 – Technická pomoc - uvízlý osobni automobil, v OA čtyřměsíční dítě – Skřítek
3) 2. 2. 2021 09:39 – Dopravní nehoda silniční - mezi
Sobotínem a Rudolticemi, DN 1 OA a dodávka, která
dostala smyk a sjela ze srázu na pole cca 3 m
4) 4. 2. 2021 09:29 – Technická pomoc - čištění propustku u č.p.: 270 na žádost místostarosty obce
5) 27. 2. 2021 – Rozvoz respirátorů občanům po obci
6) 3. 4. 2021 – Rozvoz respirátorů občanům po obci
7) 6. 4. 2021 12:11 – Požár - za hotelovým areálem
Ztracenka po pravé straně cesty kovový kontejner, poblíž parkující auta
8) 22. 5. 2021 08:47 – Technická pomoc - Strom přes
komunikaci v Rudolticích u č.p. 51

Technická pomoc – Strom přes komunikaci v Rudolticích u č.p. 51
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Herní prvek na farní zahradě

farnost sobotín

Za významné finanční i pracovní pomoci p. Josefa Hrocha byl
na zahradě před farou umístěn
herní prvek, tvořený houpačkami, skluzavkou, žebříkem s lezeckými úchyty, vedoucími na
malou věž. Věž je kryta stříškou,
dole je lavička. Na zdatnější děti herní prvek na zahradě u fary
čeká mini opičí dráha. Sestava je určena pro děti od tří do
desíti roků, ovšem dimenzována je pro 9 dětí, rozmístěných
po sestavě, kdy každé dítě může mít až 50 kg. Hřišťátko
je zřízeno pro sobotínské děti, ale i pro děti z ostatních
farností a pro děti ubytované na faře. Pohyb je na vlastní
nebezpečí, jako na každém hřišti pro děti.
Zahrada je ohraničena od silnice uzamykatelnou brankou
a plotem, zbývající část je od silnice oddělena plotem živým.
Zveme děti s doprovodem k využití tohoto prvku, k rozvíjení pohybových i koordinačních schopností.
Dana Ponížilová, Spolek pro děti a mládež – SOL

Římskokatolická
farnost Sobotín
zve na
POUŤ K SV.
VAVŘINCI
neděle 8. 8. 2020
mše sv. v 11.15 hod.
Po mši krátký koncert a pohoštění
v duchu sv. Vavřince

O pouti varhany zaznějí naposledy

Jak jsme vás informovali v minulém čísle Obecních novin, varhany v našem kostele sv. Vavřince, které kromě
bohoslužeb slouží například i při svatebních obřadech,
křtech a pohřbech, se v posledních letech dostaly do stavu, který vyžaduje jejich generální opravu. Její příprava
je v těchto dnech v plném proudu, a pokud vše půjde
podle plánu, na podzim se již opravy budou moci rozběhnout. Jednou z posledních možností poslechnout si

krásný zvuk tohoto nástroje, ceněného i odborníky, bude
pouť ke svatému Vavřinci, která se letos bude konat v neděli 8. srpna od 11:15 hodin a na kterou vás tímto srdečně
zveme. Slavnostní bohoslužbu doprovodí členové scholy (komorního pěveckého sboru) od kostela sv. Mořice
v Olomouci v čele s jeho hlavním varhaníkem Jiřím Stodůlkou. Pro bohoslužbě bude následovat krátký koncert.
Chybět nebude ani drobné pohoštění v duchu sv. Vavřince
jako vtipného světce-mučedníka.

Spolek pro děti a mládež – SOL a Tyflocentrum Šumperk
zve všechny děti

V PONDĚLÍ 30.8.2021
na tradiční

HRAVÉ ODPOLEDNE
aneb Rozloučení s prázdninami

na sobotínské faře a jejím okolí
Začátek v 15 hod.,konec v 18 hod.,kdo přespí v úterý v 10 hod.
Vyzkoušíte si slalom, Brailovo písmo i běh přes překážky. A to vše poslepu. Objevíte, že pexeso lze hrát čichem,
hmatem či sluchem….Dále TÁBORÁK o NAPÍNAVÁ NOČNÍ HRA o SPANÍ NA FAŘE
S sebou: spacák a prostěradlo,
přezůvky,
dobrou náladu,
smysl pro kamarádství a fair play.
Přijďte prožít s kamarády a spolužáky předposlední prázdninový den.
Akce se koná za každého počasí, bude fotografována. Kontakt 731 626 557
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ZE ŽIVOTA svazkové
ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Sobotín
Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola
Údolí Desné
Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla úprava stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky
přírodní zahrady. Zahrada žákům poskytuje praktickou
i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Jedná se zejména
o expozici léčivých a aromatických bylin, sluneční hodiny a pocitový chodník. Součástí budou také vyvýšené
záhony, pařeniště a hmyzí hotel.
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Lektor angličtiny ve výuce

V pátek 4. 6. 2021 nás po dlouhé době opět navštívil
Ryan Sandoval, který s dětmi v hodinách angličtiny
hravou formou zopakoval slovní zásobu.

Lektor angličtiny ve výuce

• Přetahování - Přetahování s lanem.
• Svázaní - Celá skupina dětí byla svázána dohromady
a musely zdolat určenou trasu.
• Luk a šíp - Děti střílely na zavěšený terč pomocí luku
a šípu.
• Kopcový fotbal - Děti měly za úkol vykopat míč do
prudkého kopce. Střídaly se po kopnutí.
V polovině proběhla pauza na svačinu, poté další minihry a pokračovalo se dál:
• Slepičinec - Cílem bylo navzájem si hodit pískací slepici a nakonec ji trefit do kbelíku.
• Zem je láva - Děti měly 6 podložek a jejich úkol byl
dostat se pomocí nich co nejdál za určený čas.
• Přemotávání - Děti dostaly lano a jejich úkol byl namotat lano na jednoho ze skupiny a poté přemotat na
dalšího v co nejkratším čase.
• Házení diskem - Děti měly za úkol vhodit disk do
nachystaných terčů různých velikostí. Čím dál a čím
menší byl terč, tím více bodů.
• Skalní golf - Děti měly za úkol připravenou holí dopravit golfový míček do jamky přes dráhu plnou nástrah. Střídaly se po odpalu.
• Gymball - Děti měly za úkol proskákat slalom ve formě štafetového závodu.
• Klávesnice - Děti měly za úkol vyťukat číselný kód
v co nejkratším čase.
• Cornholl - Hod pískovým pytlíkem do dřevěné díry.
• Stavění kelímků - Děti měly za úkol postavit co nejvyšší věž z kelímků.
Celá akce se nesla v duchu vědátorů a přichystaná stanoviště měla za úkol vyškolit děti, aby mohly nastoupit
do řad vědců.
Na konci dostaly vědátorský diplom a sladkou odměnu

Projektový den

Dne 27. 5. jsme pro žáky naší školy připravili PROJEKTOVÝ DEN, který jsme si všichni náramně užili.
Stanoviště byla koncipována především na spolupráci
ve skupině, rozvoj komunikace, problem solving, kreativní myšlení, soutěživost, utváření nejlepší strategie
a obecně pohybovou aktivitu od běhání až po skákání.
Na začátku akce byly vytvořeny smíšené týmy po cca
9 dětech rozdílného věku. Smíšené především z důvodů, aby děti vystoupily ze své komfortní zóny a rozdílného věku, aby starší děti pomáhaly mladším a silnější
pomáhali slabším.
Celou akci odstartovaly mini hry, poté následovala stanoviště:
• Architekti - Děti měly z dostupného materiálu postavit co nejvyšší věž.
• Lano poslepu - Děti měly za úkol spolupracovat a dostat se na konec ležícího lana poslepu.
• Stahovací kruh - Děti měly za úkol vymyslet strategii, aby se jich vlezlo co nejvíce do kruhu z lana, který
se postupně zmenšoval.
• Osma - Děti ve skupině vyvažovaly míček na horolezecké osmě pomocí lanek. Na osmě byl míček, který
nesměl spadnout. Musely zdolat určenou trasu.
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Můj první den ve škole

Tak jednoho dne jsem přišel do školy. Stál jsem před
školou s ostatními dětmi. Vyvolali moje jméno. Mamka mi řekla, ať jdu dopředu. Ujal se mě patron, byla to
Lucka Valentová. Před školou jsme dostali plno věcí.
Potom jsme dveře školy odemknuly velkým klíčem
a šli jsme do velké a hezké třídy. Sedl jsem si do lavice
u okna. Procházeli jsme také jídelnu a družinu. Tam se
mi moc líbilo, protože tam bylo hodně hraček…
Daniel Pavelka, 5. roč.

5 let ve škole

Ve škole to bylo celkem fajn, ale někdy si myslím, že
to s námi mají paní učitelky těžké. První rok byl dobrý.
Byli jsme takoví ti malí, kteří nevěděli kde co je, ale
patroni a naše paní učitelka Marcela Navrátilová nám
to tu všechno ukázali. Nejvíc mě bavil tělocvik, kde
jsme hráli na opice a chodili ven. Teď jsem v páté třídě a jsem ten, který tady prvňáčkům všechno ukazuje,
ale pátá třída uběhla rychleji, než jsem očekával a tak
prvňáčci jsou velicí a už dělají skoro všechno sami.
Myslím, že se mi bude stýskat.
Honza Pospíchal, 5. roč.

Den otevřených dveří v Petrově

Dne 21. 5. uspořádali děti i učitelé ZŠ Petrov pro budoucí šesťáky tvořivé dopoledne. O tom, že akce měla
velký úspěch a naplnila záměr pořadatelů, svědčí slohová práce žákyně z 5. třídy.

Dopravní výchova – bezpečnost dětí
na silnici

První návštěva v petrovské škole

V rámci projektu Šablony II a ve spolupráci s firmou Horníčkova autoškola se 14. května 2021 žáci
4. ročníku zúčastnili výuky na Dopravním hřišti Mohelnice, kde si děti prakticky vyzkoušely průjezdy
křižovatek, objíždění překážek a také jízdu zručnosti.
V místní učebně si žáci zopakovali pravidla silničního
provozu, naučili se povinnou výbavu kola za snížené
viditelnosti, řešili křižovatky a významy dopravních
značek. Na konci hodiny psali test. Závěrečným testem prošli všichni žáci a získali tak toužený Průkaz
cyklisty.
Mgr. Romana Kukulová

Když jsme se dozvěděli, že se pojedeme podívat do Petrova na Den otevřených dveří, měla jsem strach, jaké
to tam bude a vůbec se mi tam nechtělo. Pak jsem si
ale řekla, že když jsme zvládla od první třídy do páté
školu v Sobotíně, zvládnu to i v Petrově. O to víc jsem
byla překvapená, když jsme s naší třídou byli v Petrově
a všichni učitelé i žáci se k nám pěkně chovali a měli
pro nás připravený program na celé dopoledne. Bylo
to skvělé. Chtěla bych moc poděkovat všem, co se na
našem uvítání podíleli a vzkázat všem dětem, které budou někdy chodit do Petrova, že se nemají čeho bát a já
osobně se už těším.
Hana Hrbáčková, 5. roč.

Společná fotografie z dopravní výchovy
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Okresní Floristická soutěž opět
v KKC Rapotín

ÚS ČZS Šumperk – Jeseník 12. 6. 2021 uspořádal
okresní soutěž Floristiky v KKC Rapotín za podpory starosty obce Rapotína. Celkem se zúčastnilo 10
soutěžících, a že k překvapení není nikdy daleko, tak
to bylo i nyní. Soutěžící byli velmi dobře připraveni,
což vypovídá i o jejich překrásných aranžmá. O to
těžší to bylo pro porotu, vyhodnotit ty nejlepší, aranžmá byla opravdu nádherná.
1. místo Lenka Hrochová
ZO ČZS Rapotín, obec Vikýřovice

2. místo Zdenka Engelová
ZO Rapotín, obec Petrov nad Desnou
3. místo Stanislava Škaroupková
ZO Sobotín, obec Sobotín
ÚS ČZS Šumperk – Jeseník děkuje všem zúčastněným za překrásné aranžmá, obci Rapotín, kolektivu
pracovníků KKC Rapotín, Mgr. Ambrožové zástupkyni US ČZS Praha a všem co se na přípravě této
soutěže podíleli.
Božena Kocůrková
místopředsedkyně ÚS ČZS Šumperk – Jeseník

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Diakonie – Sobotín 68
Volejte v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hod.
KONTAKT:
Bc. Kateřina Hoblová, DiS.
mobil: 703 493 956
e-mail: hoblova@diakoniecce-sobotin.cz

www.diakoniecce-sobotin.cz

společenská kronika
Vzpomínka
Proč, ptáme se znovu
Proč, když přicházíme k Tvému hrobu,
proč Tvé srdce přestalo bít,
když mělo pro koho žít…

Dne 4. července 2021 uplyne
20 let od úmrtí paní Emilie Mikuláštíkové ze Sobotína.
Zároveň si připomeneme dne 21. září 2021, kdy
by oslavila 75 let.
S láskou vzpomínají
manžel Miroslav a děti Šárka a Hanka s rodinami.

Blahopřání
Dne 6. května 2021 se dožila
75 let paní
Alenka Měrková ze Sobotína.
Hodně zdraví do dalších let
přeje syn Roman
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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SPORT

TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou, z.s.
pořádá

46.ročník

tradiční sportovní akce :

VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Kdy:

v sobotu dne 17. července 2021
Kde:
hřiště TJ Sokol Sobotín

Srdečně zveme všechny spoluobčany, kteří
mají chuť se přijít podívat a podpořit náš tým
  

Občerstvení po celý den zajištěno.
(steaky, žebra, makrely a jiné)

Pozn.: účast družstev už je uzavřena
Výkonný výbor TJ Sokol Sobotín-Petrov nad Desnou
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Jak třídit odpady z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě.
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.
Co je důležité?
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými obaly. Třídit odpady
hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů dávat opravdu jen to, co tam
patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

Plast
Patří sem:
• sešlápnuté PET lahve
(i s víčkem)
• nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka
a nápojů
• sáčky, tašky, folie
• polystyren
• kelímky od másla, jogurtů
a jiných potravin
• plastové obaly
od šamponů, mycích
a pracích prostředků
• CD/DVD

Sklo bílé

Nepatří sem:
• linoleum, PVC
• pryžové výrobky
• koberce
• textil
• pěnový polyuretan-molitan
• pneumatiky
• videokazety
• kabely
• obaly od olejů, obaly silně
znečištěné zbytky jídla
• obaly od nebezpečných
látek, barev, chemikálií
a léčiv

Patří sem:
• veškeré bílé obalové sklo
(lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
• tabulové sklo čiré

Patří sem:
• veškeré barevné obalové
sklo (lahve od nápojů bez
kovových či plastových
uzávěrů, skleněné nádoby)
• tabulové sklo zabarvené

Nepatří sem:
• porcelán
• drátosklo
• varné sklo
• televizní obrazovky
• PC monitory

• zrcadla
• automobilová skla
• lahvičky od léčiv
• zářivky, výbojky,
žárovky

Bioodpad
Patří sem:
• zbytky jídel rostlinného
původu
• zbytky ovoce a zeleniny
• zbytky pečiva a obilnin
• květiny
• kávový odpad vč. filtrů
a ubrousků
• čajové sáčky
• listí, seno, sláma
• piliny, hobliny v menším
množství
• zahradní odpad

Papír

Nepatří sem:
• fritovací olej
• jednorázové pleny
• uhynulá zvířata
• skořápky od vajíček
• zbytky masa, kosti, kůže
• trus zvířat
• zvířecí srst
• popel
• cigarety

Patří sem:
• noviny, časopisy
• školní sešity
• brožury
• reklamní letáky
• katalogy
• psací a balicí papír
• čisté papírové obaly
a sáčky
• rozložené krabice
a kartony
• knihy

Co se děje s odpadem dále? Papír se lisuje do velkých balíků a je následně odvážen
do papíren. Plasty jsou podle druhů dotříděny a slisovány případně podrceny a jsou
předány k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se sváží odděleně (tj. zvlášť bílé
a barevné) na překladište naší společnosti a ve velkých objemech se pak dostane do
skláren. Bioodpad putuje rovnou do kompostáren k výrobě kompostů a substrátů.
TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

www.suez.cz

info@suez.cz

Sklo barevné

800 102 000
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Nepatří sem:
• znečištěný a mastný papír
• voskovaný papír
• obaly od másla
• nápojové kartony – obaly
(krabice) od mléka
a nápojů
• zbytky tapet
• papírové kapesníky
• ubrousky
• jednorázové pleny

PONTIS Šumperk o.p.s.
nabízí občanům obce zdarma poradenství a to v oblasti:
▪ sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb;
▪ sociálních dávek, včetně pomoci s vyplněním tiskopisů a
žádostí;
▪ problematiky týkající se financí a dluhů;
▪ péče osobu blízkou v domácím prostředí;
▪ porozumění úředních dopisů;
▪ výběru a vyřízení vhodné rehabilitační, kompenzační pomůcky
včetně pomoci při úpravách bytu na bezbariérové bydlení;
▪ zapůjčení kompenzační pomůcky a jejího dovozu přímo do Vaší
domácnosti.
V případě potřeby Vás dovezeme a doprovodíme na úřady a další
instituce.
Kontaktní osoba:
Tereza Valentová, DiS., tel.: 722 970 171
Email: poradenstvi@pontis.cz
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Sobotín v letech 2010–2020

Obec Sobotín připravuje výstavu fotografií o proměnách
budov, nemovitostí a okolí za posledních 10 let, tedy od
roku 2010 do roku 2020. Panely s fotografiemi bude mož-

né zhlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu Sobotín
již od července tohoto roku. Postupně budou doplňovány
další. Níže je menší ochutnávka. Budeme se na vás těšit.

Panelový dům č.p. 220 v Sobotíně byl vybudován v letech 1972–1973, v roce
1998 byla přistavěna nástavba.

Celkové zateplení panelového domu č.p. 220 proběhlo v roce 2011.

Hřbitovní zeď s márnicí se opravovala v několika etapách (mezi roky
2011 až 2015).

Na snímku je vidět oprava hřbitovní zdi z r. 2013.

V roce 2017 se u Domu s pečovatelskou službou Sobotín vybudovalo parkoviště a betonový plot.

Do té doby byla tzv. DPS „schovaná“ za řadou smrků.
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