obecní Číslo 1 – ÚNOR – 2013

noviny

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

Obec Sobotín podala dne 11. července 2012 žádost
o poskytnutí podpory do Operačního programu Životní
prostředí, výzva OPŽP č. 39 na projekt „Sobotín – rozšíření
gravitační splaškové kanalizace“. Obec Sobotín byla
vyhodnocena jako nezpůsobilý žadatel z toho důvodu,
že nebyla naplněna podmínka pravidla tzv. hlavního
vlastníka stávající vodohospodářské infrastruktury, kterým
je společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
V současné době bylo zahájeno jednání se jmenovanou společností ohledně dalších možností vybudování kanalizace,
a to získání dotace prostřednictvím této společnosti. Vše se
bude odvíjet od vypsání výzev na stavby takového druhu
jako je splašková kanalizace.

3. etapa oprav hřbitovní zdi
v Sobotíně

Obec Sobotín podala dne 18. ledna 2013 žádost o dotaci
u Olomouckého kraje na 3. etapu opravy hřbitovní zdi
v Sobotíně. Jedná se o zeď podél potoka po pravé a levé
straně márnice. O tom, zda obec v žádosti uspěje či nikoliv,
bude známo ke konci února 2013. Výsledek bude uveřejněn
v dubnovém čísle Obecních novin.

Dětské hřiště

V rámci dotace Ministerstva pro místní rozvoj – podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2013 byla vypsána výzva mimo jiné i k dotačnímu titulu č. 2 - Podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života. Jedná se
o výzvu pro obce do 3000 obyvatel. Dotace bude poskytována až do výše 70% skutečně vynaložených nákladů akce.
Dolní limit je 50 tis., horní limit na jednu akci činí 400 tis.

Zastupitelstvo obce Sobotín
Kč. U nás by se jednalo o dotaci na vybudování dětského
hřiště nejen pro školu ale i pro veřejnost, a to na pozemku
p.č. 319 a p.p.č. 636 v k.ú. Sobotín, které jsou ve vlastnictví obce. Jedná se o pozemky u ZŠ Sobotín. Na akci byla
zpracována projektová dokumentace Ing. Doležalem, který
zpracovává i PD na rekonstrukci staré budovy školy. V prostorách určených na hřiště by bylo celkem 12 herních prvků, lavečky a odpadkové koše. Cena hřiště dle cen stanovených v projektové dokumentaci je 483 tis. vč. DPH. Jednou
z podmínek žádosti bylo i to, jak se na přípravě podílely děti
a mládež. Byly osloveny děti ze ZŠ Sobotín, které v rámci
pracovních a výtvarných výchov namalovaly překrásné
výkresy, koláže, výrobky z plastelíny, ze kterých jsou zřejmé
jejich přání a představy jak by mělo hřiště vypadat. Všechny
výkresy byly poslány jako příloha k žádosti do Prahy. Děkuji všem dětem za jejich snahu a práci a sboru pedagogů, pod
jejichž vedením tyto díla vznikla. O výsledku bude podána
informace v obecních novinách.

Dotace na opravu veřejného
osvětlení – II. etapa

Olomoucký kraj vyhlásil v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2013 oblast podpory č. 1 dotaci
mimo jiné i na výstavbu, rekonstrukci a opravu veřejného
osvětlení. Výše dotace je 50 % z celkových nákladů projektu. Oprava by se týkala lokality „Sídliště“ . Navázalo by se
na opravu I. etapy, a to od čp. 1 - křižovatka u okálů - po ulici u nástrojárny. Došlo by k výměně 30 ks stávajících světel
za nová, úspornější s kvalitní optikou.

Pasport komunikací

Zastupitelstvo obce Sobotín schválilo vypracování nového
pasportu místních komunikací v Sobotíně. Je to s ohledem
na současný stav, kdy byla obec upozorněna příslušnými
kompetentními úřady na nevyhovující stav. Pořízení no-

vého pasportu bude stát 100 tis. Kč. V rámci přípravy
pasportu budou probíhat jednání mezi obcí a projektantem.
Rovněž bude připraveno jednání s občany, aby byli seznámeni se změnami dopravního označení apod.

Mineralogická naučná stezka

Občanské sdružení pěstitelé a chovatelé Vernířovice bylo
žadatelem o dotaci na Mineralogickou naučnou stezku. Do projektu se zapojila obec Sobotín, obec Petrov nad
Desnou, obec Velké Losiny a obec Vernířovice. Výše dotace
je 376.000,-- Kč. Jedná se o rozšíření trasy a zázemí ke stávající Mineralogické naučné stezce. Na dokrytí 10 % z nákladů se budou podílet všechny obce. Přispěje to k rozvoji
cestovního ruchu – turistů v našem regionu.

Kompostárna

Obec Sobotín udělala potřebné kroky k tomu, aby mohla podat žádost o dotaci na kompostárnu, jejíž výzva byla vypsána v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí. Žádosti
byly přijímány do 20. září 2012. Byl zpracován projekt a
zahájeno stavební řízení. Městský úřad Šumperk, stavební
odbor, vydal dne 2. 8. 2012 Rozhodnutí o umístění stavby – stavební povolení, k němuž se odvolala společnost
ZO OS KOVO Železárny Prostějov. Z důvodu odvolání k Rozhodnutí , stavební povolení nenabylo právní moc.
Důvodem odvoláni ZO OS KOVO Prostějov byly obavy z
možného zápachu při provozování kompostárny. Lokalita,
která dříve sloužila jako černá skládka, měla být stavbou
kompostárny rekultivována. Je zarážející, že dříve neřízené
ukládání odpadu nikomu nevadilo a zápach nebyl problém.
V současné době probíhají jednání o splnění podmínek krajského úřadu, aby mohlo Stavební povolení na kompostárnu
nabýt právní moci. Na případnou novou výzvu na vybudování kompostárny bude obec ihned reagovat

26. veřejné zasedání zastupitelstva
obce Sobotín konané dne
18.12.2012
Zastupitelstvo schvaluje
– záměr prodeje pozemku p.č. 1098 – zahrada, o výměře
1168 m2, v k.ú. Sobotín, za cenu 160,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem
– záměr prodeje části pozemku p.č. 260/1 – ostatní plocha,
o výměře cca 1480 m2 v k.ú. Klepáčov, za cenu 95,- Kč/
m2 + náklady spojené s prodejem
– prodej pozemku parc.č. 771/2 – trvalý travní porost, o výměře 125 m2 v k.ú. Sobotín, za cenu 7,- Kč/m2 + náklady
spojené s prodejem, panu J. L ., bytem Sobotín 169
– schvaluje prodej pozemku p.č. 771/1 – trvalý travní porost,
o výměře 159 m2 v k.ú. Sobotín, za cenu 7,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem, panu P. Š., bytem Sobotín 305
– prodej pozemku parc.č. 770 – zahrada, o výměře 294 m2
v k.ú. Sobotín, za cenu 35,- Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem, paní N. P., bytem Sobotín 238
– Změnu č. 4 v příjmové a výdajové části rozpočtu na rok
2012

– schvaluje Rozpočet obce Sobotín v příjmové a výdajové části na rok 2013. zápis o průběhu inventarizace
k 30. 11. 2012
– uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce a rozšíření rozvodů VO
v k.ú. Sobotín“ s Ing. Tomášem Nedomou, Projektování
elektrických zařízení, Rovensko 217, 789 01 Zábřeh, IČ:
651 29 172, za celkovou částku 42.000,- Kč
– uzavření Smlouvy o dílo na akci „Pasport místních komunikací a dopravního značení“ s firmou CekrCZ s.r.o.,
Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk, IČ: 27821251, za celkovou částku 99.225,- Kč vč. DPH
– Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
pro lesy Obce Sobotín, mezi společností Lesy města Šumperka s.r.o., zastoupené Ing. Františkem Crhou, jednatelem
a odborným lesním hospodářem, sídlo Uničovská 296/46,
Šumperk, PSČ 78, IČ 25352865, DIČ CZ 25352865,
a obcí Sobotín, zastoupenou Ivetou Fojtíkovou, starostkou, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16, IČ 00303348, a to
s platností od 01.01.2013 na dobu určitou do 31.12.2013
– Smlouvy č. 08/2012 o partnerství a spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Zlepšení systému protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné“ (mezi Svazkem
obcí údolí Desné jako nositelem projektu a obcemi Svazku a jako partnery projektu obcí Sobotín, Velké Losiny,
Vernířovice, Vikýřovice, Hraběšice, Rapotín, Loučná nad
Desnou, Petrov nad Desnou)
– Přílohu č. 1 Plánu zimní údržby místních komunikací
v obci Sobotín
– uzavření Dodatku č. 1 Licenční smlouvy č. 0970/2012 na
převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou
Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788 16,
IČ 00303348 a společností GEPRO spol.s.r.o., zastoupenou jednatelem a ředitelem Ing. Zdeňkem Hoffmannem, se sídlem Štefánikova 52, Praha 5, PSČ 788 16, IČ
44851529. Cena díla je 3.840,-- Kč včetně DPH
– vyřazení pohledávky ve výši 4.000,-- Kč z evidence účetnictví za přestupek Rp 3/2009 T.P.
– souhlasí se stavbou plotu na obecním pozemku parc.č.
1591/1 v k.ú. Sobotín dle „Zaměření stavby plotu na p.
p.č. 625 k.ú. Sobotín, které vypracoval Ing. Petr Plhal,
Puškinova 1836/16, 787 01 Šumperk, datum 07/2012, č.
zak. 40/2012
– Zásady pro poskytování dotací pro neziskové organizace
z rozpočtu obce Sobotín.
– rozpočet obce Sobotín na rok 2013
Zastupitelstvo neschvaluje
– pronájmy pozemků k zemědělské činnost v k.ú. Sobotín a Rudoltice (bude řešeno na jednom z dalších
zastupitelstev)
– rozpočtovou změnu č. 5/2012 („Základní škola a Mateřská škola údolí Desné“) spočívající v přesunu finančních
prostředků v rozpočtu obce Sobotín ze školní jídelny Sobotín na ZŠ Sobotín ve výši 70.750 Kč
– rozpočtovou změnu (opatření) č. 3/2012 Svazku obcí
údolí Desné
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
– Směrnici č. 3/2012 k přecenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou a jeho účtování v průběhu roku
a k datu účetní uzávěrky
– Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva Obec Sobotín
– řešení krizových situací.
– volí členem finančního výboru pana Jiřího Štefečku, bytem Sobotín 208
– na vědomí zastavení výkonu rozhodnutí ve věci uložení
pokuty paní T. P., trvale bytem Šumperská 397, 788 13
Vikýřovice, ve výši 4.000,-- Kč za přestupek Rp 3/2009
– návrh Nařízení Správy CHKO Jeseníky o vyhlášení Přírodní památky Pfarrerb dle přílohy dopisu č.j. 2112/JS/12
ze dne 29. října 2012
Ostatní
– pověřuje starostku obce Sobotín paní Ivetu Fojtíkovou
k provedení rozpočtových změn k 31.12.2012 maximálně
do výše částky 1 600 000,- Kč

27. mimořádné veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Sobotín 15.1. 2013
Zastupitelstvo obce Sobotín schvaluje:
– uzavření Smlouvy o dílo na „III. etapu oprav hřbitovní
zdi v Sobotíně“ mezi Obcí Sobotín, zastoupenou starostkou Ivetou Fojtíkovou, se sídlem Sobotín 89, PSČ 788
16, IČ: 00303348 a firmou EKOZIS spol.s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh, IČ: 41031024, za celkovou
cenu vč. DPH 682 123,- Kč
– schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na akci:
„III. etapa oprav hřbitovní zdi v Sobotíně“ v rámci programu „Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji“ v roce 2013
– dofinancování potřebné částky z rozpočtu obce Sobotín
v roce 2013 na akci: „III. etapa oprav hřbitovní zdi v Sobotíně“
– úpravu „Ceníku pronájmů pozemků ve vlastnictví Obce
Sobotín“ u pozemků sloužících k zemědělské činnosti
pravidelně obhospodařovaných na 2000,- Kč za 1 ha a rok

informace obecního úřadu
Výstava starých fotografií domů ze
Sobotína a části Štětínova (z roku 1936)
Od 6. – 14. dubna 2013 proběhne v Motorestu Permonik (Koliba) výstava starých fotografií domů ze Sobotína
a z části Štětínova. Jedná se o fotografie z roku 1936. Občané Sobotína tak budou moci shlédnout, jak vypadal jejich
dům v této době. Zároveň budou mít možnost se setkat se
svými spoluobčany, kteří se rozhodnou výstavu navštívit.

Od 15. dubna 2013 bude výstava s fotografiemi přemístěna
do zasedací místnosti Obecního úřadu Sobotín. Zde si ji budou moci občané prohlédnout až do 10. května 2013.
Oficiální zahájení výstavy bude ve 14 hodin, besedou na
téma Kleinové v našem regionu. Přítomni budou hosté
z Muzea silnic ve Vikýřovicích.
Vážení občané, přijďte se podívat, jak vypadal Váš dům,
dům souseda, známého v roce 1936.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Hostinec u kostela, čp. 97
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Výstava největší kraslice

§6171

Kraslice bude vystavena v prostorách před Motorestem
Permoník v Sobotíně od pátku 29. března 2013 do neděle
7. dubna 2013.

§6171
§6171
§6171
Pol.8115

Činnost místní správy-příjmy
z pronájmu ostat. nemovitostí
Činnost místní správy- přijaté sankční
platby
Činnost místní správy - příjmy z úroků
Činnost místní správy -splátka dle
smlouvy SENIOR o.s.Sobotín
Zůstatek na BÚ 2012
Celkem

19
3
11
50
2500
18236

Výdajová část rozpočtu na rok 2013
§/položka
§1032
§3639
§2212
§2219
§2221
§2242
§3113
§3141
§3113
§3114
§3319
§3326

Rozpočet obce Sobotín na rok 2013

§3399

Příjmová část rozpočtu na rok 2013

§3429

§/položka
Pol. 11111113,
1121, 1211
Pol.1340
Pol.1341
Pol.1342
Pol.1345
Pol.1355
Pol.1351
Pol.1361
Pol.1511
Pol.4112
§ 1019
§ 1032
§ 1042
§ 3612
§ 3632
§3639
§ 3722
§ 4357
§ 6171

Název
Příjmy
Sdílené daně Sobotín – příjmy z FÚ
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za rekreační pobyt
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod z loterií apod. her
Odvod výtěžku z výherních hracích
automatů
Správní poplatky
Daň z nemovitosti 2012
Neinvestiční přijaté transfery ze stát.
rozpočtu
Příjmy z pronájmu pozemků
Podpora ostat. produkčních činností - les
Chatky Rudoltice – ubytování
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územ. rozvoj –
prodej pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů – tříděný odpad
Domovy – DPS – příjem z nájemného
Činnost místní správy-příjmy
z poskytování služeb a výrobků

2013
V tis. Kč

§3612
§3631

10000

§3632

600
19
20
10
28

§3639
§3639
§3722
§3745
§4357
§5512
§6112
§6171

280
5
700
250
5
2300
70
586
6

§6171
§6171

200

§6171

92

§6171

352

§2142

130
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název
Výdaje
Podpora ostat.produkčních činností - les
Komunální služby a územní rozvoj nákup pozemků
Místní komunikace - silnice
Ostat.záležitostí místních komunikací
– oprava zastávky
Provoz veřejné silniční dopravy – autobusy
Provoz veřejné železniční dopravy
Základní škola Sobotín
ZŠ – vývařovna Sobotín
ZŠ - neinvestiční výdaje na žáky
Činnost knihovnická – příspěvek,
náklady knihovny
Ostatní záležitosti kultury – kronika,
noviny
Zachování a obnova nár.histor.hodnot
- příspěvek
Ostatní záležitosti kultury-různé příspěvky
Ostatní zájmová činnost – příspěvky
ČSZ, důchodci
Bytové hospodářství-všeobecné náklady,úvěr,úrok
Veřejné osvětlení – záloha na el. energii, opravy VO
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj prac. z ÚP + ostatní
Projekty – žádosti o dotace
Sběr a svoz komunálních odpadů (150
tis. kontejnery)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domovy - DPS
SDH Sobotín
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Činnost místní správy - pronájem
pozemků
Činnost místní správy – převod částky
Obci Petrov n/Des.
Činnost místní správy - náklady na
likvidaci společnosti Služby obce
Sobotín s.r.o.
Činnost místní správy – rezerva+ nová
Avie
Ubytování – chatky Rudoltice
Celkem

2013
V tis.Kč
1400
250
350
50
254
150
813
270
120
32
71
6
254
26
600
420
35
200
2654
993
350
1080
170
1000
4076
36
300
70
2156
50
18236

Pochůzka Klepáčovského potoka

V listopadu 2012 proběhla pochůzka kolem břehů Klepáčovského potoka za přítomnosti zástupců obce, Lesů ČR,
Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky a členů komise
životního prostředí. Bylo zjištěno, že na mnoha místech je
umístěn bioodpad – tráva v těsné blízkosti břehů. Ve vzdálenosti do 6 m od břehů se nesmí ukládat žádný materiál (tráva, listí, ořezané větve, dřevo apod.) V případě
přívalových dešťů, které způsobí zvednutí hladiny koryta
potoka hrozí to, že uložený materiál bude odplaven a dojde
k „ucpání“ koryta a následnému rozlití vody.

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 únoru 2013 je zaregistrováno 215 občanů.

SBĚR STARÉHO, POUŽITÉHO
A NEPOTŘEBNÉHO textilu

(oblečení, lůžkoviny, deky, ručníky, boty,
batohy…)
Vážení občané,
v obci se v průběhu roku provádí velkoobjemový sběr,
sběr nebezpečného odpadu a sběr železa. Co tak zkusit sběr
starého – nepotřebného textilu (ošacení, lůžkoviny, deky…),
který se v každé v domácnosti najde.
Na základě jednání s Armádou spásy ČR – pobočka, Vikýřovická 1495, Šumperk, mi bylo sděleno, že takovou pomoc
uvítají.
Zájem mají téměř o vše - oblečení, lůžkoviny, utěrky, ručníky, deky, batohy… Největší¨nedostatek mají v pánské obuvi
a pánském oblečení. Věci budou rozděleny pro Armádu spásy, případně poslány do jiných středisek.
Co tím získáme?
Odpadne možnost pálit tyto nepotřebné věci doma v kotli přispějeme k ochraně ovzduší.
Sníží se objem komunálního odpadu - nebudeme vyhazovat
do popelnic.
Neobjeví se nové černé skládky nebo se nezvětší objem stávajících.
Pomůže se tak lidem, kteří tuto pomoc potřebují.
Jako bonus z toho budete mít dobrý pocit, že jste někomu
pomohli a udělali si doma pořádek.
Pytle musí být dobře svázány, aby se daly dobře naložit. Oblečení musí být čisté. Do pytlů dávejte pouze oblečení, které
se dá dále ještě použít.
TERMÍN SVOZU:
SOBOTA 23. BŘEZNA 2013 OD 8 HODIN.
Pytle uložte k cestě, tak jak to děláte při svozu plastů
Bude dobré, když co nejvíce domácností této nabídky
využije.
Pokud se tento jednorázový sběr textilu osvědčí, bude se
opakovat .

Svoz nebezpečného odpadu
proběhne dne 30. března 2013
Sobotín
9:00 – 9:15 hod. - u kostela
9:20 – 9:35 hod. - u požární zbrojnice
9:40 – 9:55 hod. - křižovatka u „okálů“
10:00 – 10:15 hod. - u základní školy
Rudoltice
8:00 – 8:15 hod. - u nemovitosti č.p. 102 paní Vaňatkové
8:20 – 8:35 hod. - u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
8:40 – 8:55 hod. - na křižovatce pod „Bílým domem“
Zde patří: barvy, lepidla, provozní náplně z automobilů, televizory, PC apod.
Zde nepatří: komunální a stavební odpad apod.

Svoz velkoobjemového odpadu
proběhne od 22. do 26. dubna 2013
22. dubna – 24. dubna 2013
pod lyžařským vlekem na Klepáčově
u nemovitosti paní Vaňatkové, Rudoltice č.p. 102
u bytovky č.p. 133 v Rudolticích
na křižovatce pod „Bílým domem“
parkoviště u kostela
24. dubna – 26. dubna 2013
u požární zbrojnice
křižovatka u „okálů“
u základní školy Sobotín
u nemovitosti č.p. 279 Sobotín (Vlhovi)
Zde patří: nábytek, matrace, koberce apod.
Zde nepatří: ledničky, mrazničky, stavební odpad, pneumatiky apod.

Statistika obyvatelstva Sobotína
k 31. prosince 2012
Počet obyvatel: 1230
Sobotín

muži
ženy
celkem

560
570
1130

Rudoltice

muži
ženy
celkem

48
45
93

Klepáčov

muži
ženy
celkem

5
2
7

Pohyb obyvatel:
Přistěhovaní

25

Odstěhovaní

27

Narození

14

Úmrtí

18
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Volby prezidenta České republiky

Pozor, změna zimního času na letní
Upozorňujeme občany, aby nezapomněli dne 31. března
2013 v 02.00 hodin posunout ručičky hodin o jednu hodinu
dopředu. Letní čas bude ukončen 27. října 2013.

Národní park Jeseníky

Volební komise Sobotín

I. kolo: 11. – 12. ledna 2013

Volební okrsky
Počet zapsaných voličů
Vydaných obálek
Odevzdaných obálek
Platných hlasů
Výsledky I. kola:
Zuzana Roithová
Jan Fischer
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka
Miloš Zeman
Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

Sobotín
894
450
447
447

Rudoltice
91
58
58
58

17
95
16
8
6
131
41
72
61

3
14
2
0
2
9
7
15
6

II. kolo: 25. – 26. ledna 2013
Počet zapsaných voličů
Vydaných obálek
Odevzdaných obálek
Platných hlasů

909
449
449
447

94
59
59
56

Výsledky:
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

284
163

35
21

Již třetím rokem se diskutuje o možném budoucím vyhlášení
Národního parku Jeseníky (dále jen NPJ). Tento záměr v září
2009 poprvé představil na jednání se starosty obcí v Karlově Studánce tehdejší ministr životního prostředí Ladislav
Miko. Od té doby se téma stalo již několikrát předmětem
velkých jednání na úrovni ministrů, poslanců Parlamentu,
náměstků, byly připraveny některé dokumenty se základními informacemi o záměru. Poslední takové velké jednání se
konalo dne 11. 10. 2012 v České Vsi v Jeseníkách. Protože
přírodu Jeseníků dobře známe, dlouhodobě zde v terénu pracujeme a účastníme se průběžně oficiálních jednání k tématu
NPJ, rádi bychom tímto veřejnosti nabídli několik informací
k zamyšlení.
Z oficiálních jednání a podkladů k NPJ vyplývá, že je navržen do nejvyšších poloh Jeseníků, zcela mimo obydlené
oblasti a na menšině plochy dnešní CHKO (jen cca 20%
území). NPJ by tedy nijak nezasahoval do obcí, neměl by
ani ochranné pásmo. Dnešní CHKO by fungovala pouze
okolo národního parku a rozvoj obcí v CHKO by dál probíhal podle stejných pravidel jako doposud. Kromě Ovčárny
pod Pradědem návrh NPJ nezahrnuje žádné lyžařské areály,
takže provoz současných areálů by nijak neomezil.
Návrh NPJ se týká pouze neobydlené části Hrubého Jeseníku, jejímž vlastníkem je stát, Česká republika. Již dnes
zde většina lesů nejsou lesy hospodářské, již dnes je toto
území chráněno např. rezervacemi a jsou zde podobná pravidla a omezení jako v národním parku! Právě proto by se
pravidla pro využívání oblasti nezhoršila, tzn. současná síť
turistických tras, cyklotras a zimních běžeckých tras zůstane
v NPJ zachována. Bude umožněn provoz lyžařského areálu
na Ovčárně stejně jako provoz okolních horských chat a hotelů. Sběr borůvek, hub a volný pohyb v přírodě bude možný
podobně jako dnes. Všechna tato pravidla by byla závazná
a garantována přímo zákonem o NPJ a dlouhodobým plánem péče o NPJ.

Celková účast voličů v ČR : 59,11%
Miloš Zeman
54,80 %
Karel Schwarzenberg
45,20 %
Celková účast v Sobotíně a v Rudolticích
Miloš Zeman
63,40 %
Karel Schwarzenberg
36,60 %

Poplatky ze psů na rok 2013
Poplatek ze psů platí fyzické a právnické osoby, které
jsou držiteli psa a mají trvalý pobyt nebo sídlo na území
Obce Sobotín. Poplatník je povinen roční poplatek uhradit do 29. března 2013.

Jeseníky
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Co je tedy smyslem Národního parku Jeseníky? Nejde
o to posílit úřední moc a byrokracii, nejde o to více komplikovat život lidem v obcích a nejde o omezení turistiky.
Hlavním cílem je zlepšit praktickou péči o místní přírodu,
která je v neobydlené části Hrubého Jeseníku skutečně evropsky mimořádná. Smyslem je tedy zachovat mimořádné
přírodní hodnoty do budoucna a zpřístupnit je moderní a kultivovanou formou návštěvníkům i místním lidem. V praxi
to znamená podporu ekologicky šetrné turistiky, zvýšení
počtu návštěvníků se zájmem o přírodu a zajištění osvěty
a vzdělávání turistů i obyvatel. Správa CHKO Jeseníky k tomuto dlouhodobě nemá dostatek peněz ani terénních pracovníků a nedaří se jí účinně řešit ochranu přírody ani v nejcennějších rezervacích.
Jak těchto cílů NPJ dosáhne? Podle zákona jsou národní
parky mezinárodně uznávané a výjimečné oblasti, pro stát
i pro Evropskou unii jsou prioritou. CHKO prioritou není.
Národní parky mají k dispozici mnohonásobně více financí,
lidí do terénu i lepší legislativní možnosti, jak pečovat o lesy
a přírodu. Je důležité uvést, že o lesy v národních parcích se
starají místní lesníci, místní lidé, ale pracují pro státní organizaci s názvem národní park. A protože smyslem národního
parku není vytváření zisku, mohou tito lesníci pracovat s lesem ekologicky citlivěji. Vznik NPJ umožní zajistit výrazně
více peněz nejen na péči o lesy, ale i o vysokohorské bezlesí,
na záchranu vymírajících vzácných druhů rostlin a živočichů nebo např. na obnovení pastvy dobytka na některých
místech na holích. Existence národního parku podpoří také
zlepšení turistické vybavenosti, budování moderních informačních center, spolupráci se školami apod. z různých finančních zdrojů, včetně evropských, na které dnes CHKO
prakticky dosáhnout nemůže.
Česká republika má pouze 4 národní parky. Šumava
se bohužel potýká s některými problémy, nicméně je to
skutečně výjimka, protože máme mnohem více úspěšných
příkladů z dobře fungujících národních parků Krkonoše,
České Švýcarsko a Podyjí. A podle těchto úspěšných vzorů
je NPJ navržen. V případě všech 4 národních parků ovšem
platí to, že díky své výjimečnosti jsou velmi atraktivní
pro turisty a pro stát jsou tato území prioritou! Konkrétní
příklad: zatímco NP České Švýcarsko (je 10x menší než
CHKO Jeseníky) má provozní rozpočet 88 mil. Kč/rok
a zaměstnává přímo cca 50 osob (většina jsou terénní pracovníci), Správa CHKOJ má roční rozpočet 13 mil. Kč a 15
zaměstnanců. A další příklad: za pouhé 4 roky, v letech
2008 – 2012, získaly tři české národní parky z evropského
fondu OPŽP finanční podporu pro 45 projektů v celkové
hodnotě více než 1,3 miliardy Kč! Národní parky tak realizují významné projekty na zlepšení kvality místní přírody
a na zlepšení kvality služeb pro turisty. V kontrastu s tímto
je CHKO Jeseníky, která doposud z OPŽP nezískala žádné finanční prostředky…Výše uvedené finanční schopnosti
národních parků znamenají významnou podporu pro zaměstnanost a ekonomický rozvoj těchto regionů, příležitost
pro místní podnikatele v oblasti dodávek služeb, stavebních
a lesnických prací.

v ČR) měl zajímat. V současnosti jsme ve fázi diskusí o návrhu národního parku, k jeho případnému vzniku je ještě
dlouhá cesta. Důležité je, aby záměr vznikal v široké diskusi
mezi majitelem území (státem), zástupci regionu Jeseníků,
odborníky a veřejností a dohodnutá pravidla byla do budoucna garantována zákonem.
Chápeme, že k záměru NPJ mohou existovat výhrady, nejasnosti či obavy. Veřejnost a často i zastupitelé obcí nemají
dostatek oficiálních informací. Nabízíme možnost spolupráce a vítáme uskutečnění veřejné besedy k záměru Národního
parku Jeseníky v Komunikačním a koordinančním centru
Rapotín na konci ledna 2013. Občané i zastupitelé Rapotína a okolních obcí tak budou mít možnost dozvědět se
podrobnosti k tomuto jistě významnému tématu a přispět svými otázkami k diskusi. Řadu informací, včetně
mapy s podrobným zobrazením návrhu NPJ, naleznete
na: www.npjeseniky.info
Stanislav Bureš, lesník a zoolog, Univerzita Palackého
v Olomouci, Tomáš Kuras, přírodovědec a entomolog, Univerzita Palackého v Olomouci, Jan Hradecký, přírodovědec a geomorfolog, Ostravská Univerzita v Ostravě, Ondřej
Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků.
.

CVIČÍME SE SOBOTÍNKEM
V TĚLOCVIČNĚ

Naše cvičení

Cvičení SOBOTÍNEK pořádá každý čtvrtek od 9
hod hrátky, zpívání a tvořeníčko pro malé dětičky a jejich maminky. Nově máme k dispozici školní
tělocvičnu v Sobotíně a scházíme se každou první
středu v měsíci od 9 do 10 hod. Je to hodina pohybu a her. Přijďte se svými dětmi, těšíme se na Vás.

Možnost zlepšení péče o naši přírodu, ale i možnosti získání nových financí, zlepšení služeb, mezinárodní propagace
či zvýšení turistiky by region Jeseníků (jeden z nejchudších

Eva Kočandrlová, Sobotín 129, 788 16 Sobotín
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ZE ŽIVOTA zájmových organizací z naší obce
Závěr roku patřil kultuře a Senioru o.s.

V kostele vystoupila Malá Schola Šumperk

Dne 21. prosince 2012 navštívilo sobotínský kostel sv. Vavřince pěvecké sdružení Malá Schola Šumperk. Předvánoční koncert se uskutečnil pod patronací SENIORU Sobotín
o.s. a Římsko-katolické farnosti Sobotín. Koncert měl vysokou úroveň a přítomni posluchači, kterých bylo téměř 60,
odcházeli spokojeni. Na závěr adventního vystoupení jsme
si společně zazpívali vánoční koledy. Vánoční perníčky byly
sladkou tečkou za milým vystoupením.

Na valné hromadě SDH Sobotín, která se uskutečnila
dne 19. února 2013 v areálu hasičské zbrojnice, přivítal
místostarosta Zdeněk Měrka místostarostu Obce Sobotín
Bc. Kamila Talpu, starostu okresu OSH (Okresní sdružení
hasičů) ing. Josefa Ošťádala, zástupce SDH Petrova nad
Desnou pana Matochu a Žáčka, pana Jana Vaculíka a Pavla
Fajmana z Maršíkova. Přítomni byli členové OSH Šumperk
pan Michal Michut a ing. Ondřej Stryk, za zahrádkáře pan
Miroslav Mikuláštík.
Na valné hromadě upozornil starosta SDH Sobotín pan Martin Vlček o činnosti zásahové jednotky, která byla povolána
v roce 2012 celkem ke 4 událostem:
• Dne 17. dubna – Technická pomoc – čerpání studny Na
Skřítku
• Dne 29. dubna – Technická pomoc - odstranění stromu
z komunikace na Maršíkov
• Dne 29. července – Technická pomoc – odstranění následků bleskové povodně (čištění propustků a komunikací)
• Dne 12. prosince – Taktické cvičení v Diakonii

Ohňostroj na Čapím vrchu
Na tři stovky občanů ze Sobotína, Petrova nad Desnou , ale
i ze širokého okolí, se sešlo dne 29. prosince 2012 na Čapím
vrchu, aby společně oslavili končící rok 2012 a velkolepým
ohňostrojem přivítali rok 2013. Pro všechny přítomné byl
připraven táborák a horký čaj. Počasí po celou dobu setkání
přálo, nálada byla doslova „předsilvestrovská“. Organizátoři
ohňostroj uspíšili, aby děti předčasně neodcházely.
Organizátorům SENIOR o.s. Sobotín patří poděkování za
celou akci a SDH Sobotín za dodržení požárních předpisů.
Letošní ohňostroj se vydařil a doslova osvítil okolí Čapího
vrchu a sobotínské údolí.

SDH Sobotín uskutečnil na hasičské
zbrojnici valnou hromadu

Valná hromada SDH Sobotín. Zleva: Michal Michut, ing. Josef Ošťádal,
Zdeněk Měrka a Martin Vlček

Odstranění následků bleskové povodně v Sobotíně

Zásahová jednotka se pravidelně scházela při opravách
a údržbě své techniky a výstroje. V prosinci, ve spolupráci
s naším patronem Ing. Ondřejem Strykem, bylo provedeno
první ze série školení členů zásahové jednotky, které přispěje k zvýšení jejich odbornosti a načerpání zkušeností od odborných školitelů.
Před startem soutěžní sezóny proběhly úpravy závodní dráhy a takto dráha získala parametry pro příjemné a hlavně
bezpečné pořádání hasičských akcí a soutěží.
Této soutěže se díky nezískání Velké ceny a času dovolených, zúčastnila pouze hrstka sborů. Smutnou zkušeností
zůstává účast sborů našeho okrsku. Díky příjemnému počasí
se soutěžním družstvům podařilo divákům přiblížit požární
sport a práci s hasičskou technikou.
Dne 23. června proběhla tradiční pohárová soutěž „O pohár starostky obce“a „O putovní pohár HVP veteránů“
a 1. září 2012 jsme pořádali, u příležitosti 125. výročí
založení Hasičů v Sobotíně. Další soutěže byly „O pohár
starostky obce“ a soutěž 5. okrsku „O putovní pohár povodí
Desné“.
Tato akce proběhla pod záštitou MAS Šumperský venkov,
starostky obce a 5. okrsku
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Hlavní úkoly SDH Sobotín na rok 2013
• zajistit reorganizaci a efektivnější fungování zásahové
jednotky
• zajišťovat, obnovovat a doplňovat vybavení zásahové
jednotky
• zajistit odbornou přípravu členů zásahové jednotky
• opravovat a udržovat techniku a pokud možno získat novější (nový lak AVIE)
• pokračovat v opravách hasičské zbrojnice (zateplení stropu garáže, nová vrata garáže)
• uspořádat sběr železného odpadu
• uspořádat hasičskou soutěž v naší obci. Dne 27. července 2013 se uskuteční ve 13 hodin u zbrojnice Sobotín
Velká cena v kategorii veteránů.
• spolupracovat při pořádání sportovních a kulturních akcí

tín. V závěru vylosujeme tradiční tombolou a zahraje nám
V + H Retro Vladimíra Valihracha.
Jaro je stále ještě v nedohlednu, příroda spí. To se však nedá
říci o našich zahrádkářích. Ti se již připravují na nastávající
sezónu. Přejeme všem mnoho zahradnického umu, kvalitní
zeleninu a mnoho rozkvetlých květinových záhonů.
Zdeňka Tejkalová, předsedkyně ČZS Sobotín

Pozvánka na výroční schůzi
zahrádkářů
Upozorňujeme, že dne 9. března 2013 se uskuteční na
Dolte Sobotín výroční členská schůze.
Zahájení bude v 16.00 hodin. Je připraveno občerstvení
a tombola, do které jistě přispějete.
K tanci a poslechu zahraje V + H Retro Vladimíra Valihracha.
Srdečně zve výbor zahrádkářů.

Na závěr bych všem popřál hodně zdraví a štěstí v roce
2013. Zásahové jednotce co nejméně výjezdů a soutěžním
družstvům hodně štěstí při reprezentaci našeho sboru.
Martin Vlček starosta SDH Sobotín

Zahrádkáři informují

Informace SDH Loučná nad Desnou

Jedná se o následující akce:
1) 30. března - velikonoční zábava ve Skleníku začátek
20:00
2) 20. července - noční hasičská soutěž, Memoriál Hynka Vaňatky - požární útok muži + ženy, místo konání
- hasičský areál u rybníka Kocián, start prvního družstva
ve 22:00
3) 17. srpna - letní karneval Open Air v hasičském areálu
u rybníka Kocián, začátek ve 20:00
4) 21. září - Šumperská liga TFA v hasičském pětiboji v dýchací technice, místo konání - hasičský areál u rybníka
Kocián, začátek ve 13:00
Martin Přidalík, starosta SDH Loučná nad Desnou

ZE ŽIVOTA ZŠ A MŠ
ÚDOLÍ DESNÉ
Pozvánka na dětský karneval
Základní škola a mateřská škola Údolí Desné - MŠ Beruška Petrov nad Desnou pořádají

Pavel Svoboda a jeho veselá harmonika

Dětský maškarní karneval

Sobotínští zahrádkáři navštívili dne 30. prosince 2012
Slezské divadlo v Opavě, aby zhlédli operetu Járy Beneše
„Uličnice“, kde jsme se dobře bavili. Na zpáteční cestě jsme
navštívili místní restauraci, příjemně se občerstvili a krátce
zhodnotili uplynulý zahrádkářský rok.
Dne 27. ledna 2013 se členové ČZS Sobotín sešli na čtvrtém
„masopustním“ posezením s harmonikou pana Pavla Svobody, který zahrál a zazpíval známé lidové písničky. Při zpěvu
a dobré pohodě nám rychle uběhlo nedělní odpoledne. Za
kvalitní služby patří poděkování vedení hotelu Dolte.
Na výroční členské schůzi, kde zhodnotíme činnost za
uplynulý rok a schválíme plán práce na rok 2013, se setkáme
9. března 2013 v 16.00 hodin v jídelně hotelu Dolte Sobo-

Kdy : 3. března 2013 od 15.00 do 17.00 hodin
Kde: Tělocvična ZŠ Sobotín
Vstupné: Dospělí 35,- Kč
Děti 15,- Kč
Masky zdarma
Na děti čeká dvouhodinový program plný písniček,
her, soutěží a pro každou masku malé překvapení.
Občerstvení zajištěno pro rodiče i děti.
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Zápis žáků do prvních tříd
pro školní rok 2013/14
Zápis dětí do první třídy proběhl dne 24. 1. 2013 na všech
pracovištích svazkové školy
Organizací zápisu byla pověřena zást. pro 1. stupeň
Mgr. Ludmila Navrátilová.
Zápisu předcházely schůzky s rodiči předškoláků na všech
pracovištích mateřských škol a besedy o připravenosti dětí
na školní vzdělávání. Tyto besedy byly uspořádány ve spolupráci s SPC Schola Viva. Probíhaly také společné akce,
kdy základní školu navštěvovaly děti z MŠ, součástí těchto
aktivit byl i turnaj ve fotbale pro děti z MŠ svazkové školy,
Vikýřovic, Velkých Losin. Rodiče budoucích prvňáčků byli
osloveni dopisem a obdrželi informační leták o škole.
Do sobotínské školy přišly k zápisu hlavně děti z MŠ Beruška, kde bylo 16 předškoláků.
Celkem jsme zapsali do první třídy 17 dětí, z tohoto počtu
žádají rodiče pro 3 děti odklad školní docházky.
Výsledky zápisu do prvních tříd svazkové školy:
ZŠ Rapotín
Zapsalo se
26
o odklad žádá 8
nastoupí
ZŠ Petrov nad Desnou
Zapsalo se
12
o odklad žádá 4
nastoupí
ZŠ Sobotín
Zapsalo se
17
o odklad žádá 3
nastoupí
Celkem

55		

15 		

úkoly – počítaly berušky, porovnávaly mravence, malovaly Ferdovi kamarády, poznávaly písmenka a čísla, troubily
na trumpetku… Bez potíží všechno zvládly. Na památku si
všichni odnesli mravenčí tašky s dárečky i dobrotami.

KOUZLO VÁNOC

Vánoce

18
8
14
40

Vánoční projekt KOUZLO VÁNOC jsme letos věnovali
Betlému. Nejprve nás navštívili paní Ponížilová a pan farář
Palkovič, kteří nás seznámili s rodištěm Ježíše Krista a také
nám přiblížili současný Betlém. Později všichni žáci vyráběli své Betlémky s Ježíškem, Marií i Josefem. Poslední předvánoční den jsme společně strávili ve VLASTIVĚDNÉM
MUZEU v Šumperku, kde jsme si prohlédli nádhernou výstavu Betlémů. Žáci zde řešili kvíz, vyráběli vánoční přání
a také si na betlémské obyvatele zahráli.

Mgr. Eva Bicanová, ředitelka školy

ANGLICKÝ LEKTOR

Mravenčí školička aneb zápis
předškoláků

Steven McIntosh nadchl i ty nejmenší

V úterý 8. ledna 2013 jsme měli výuku ANGLICKÉHO
JAZYKA s rodilým mluvčím. Mladý britský učitel Steven
McIntosh postupně navštívil všechny třídy a procvičoval
s dětmi komunikativní dovednosti. Všichni se moc pobavili
a už se těší na další lekce, které proběhnou v dubnu a červnu.

Zápis dětí do 1. třídy

Ve čtvrtek 24. 1edna 2013 jsme s napětím očekávali naše
milé předškoláčky. Celá škola se proměnila v lesní mravenčí království. Ferda Mravenec (Kateřina Aiglová ze 4.B)
s krásnými beruščími asistentkami ( Petra Bendová, Petra
Doleželová, Lucie Polanská a Šárka Chmelařová) prováděli
budoucí prvňáky svou říší. Nejprve se děti seznámily s třídami a paními učitelkami a potom už s radostí plnily různé

Starostka školy navštívila školu
Sobotín

Ve středu 13. února 2013 přišla jako každoročně do sobotínské školy na besedu paní starostka Iveta Fojtíková. Žáci
4. třídy se na její návštěvu, která byla v rámci vlastivědy,
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FARNOST SOBOTÍN
My tři králové jdeme k vám

Návštěva starostky ve 4. třídě

dobře připravili. Zodpovědět na všechny jejich všetečné
otázky „Co se v naší obci děje a chystá?“, nebylo pro paní
starostku vždycky snadné.
Mgr. Livia Uhmannová

VE ŠKOLNÍM ZVĚŘINCI JE VESELO

V sobotu 5. ledna 2013 proběhla již po třinácté Tříkrálová
sbírka. Do ulic naší obce se vydalo šest skupinek koledníků, což je o dvě skupinky více než loni. Skupinka Hany Pospíchalové obešla Skřítek, Klepáčov a horní část Rudoltic.
Z plna hrdla zde zpívali Martinka Pospíchalová, Světlanka
Šmotková a Honzík Smutný. Ve spodní část Rudoltic psaly
na veřeje domů K+M+B 2013 Dana Ponížilová s Terezkou
Bandyovou a Aničkou Holubovou. Do centrální části obce
přinesli radost Eva Kočandrlová s Gabrielou Krčovou,
Milánkem a Karolínkou Vlčkovými a Petra Mikšíková
s Adélkou Liškovou, Peťou Procházkovou a Kamilkou Doležalovou. Ve Štětínově a v panelácích koledovaly Adélka
Doležalová,Natálka Demčáková a Anetka Krmelová, kterou
v sobotu vystřídala Adélka Mošelová. Doprovázela je Hana
Matulová. V Diakonii, DPS a domech při hlavní cestě zpívaly Věra Ponížilová s Terezkou Čížovou, Simonkou Törökovou a Katkou Aiglovou.

Kroužek mladých chovatelů

Každý den před vyučováním a pak pravidelně každou středu
a pátek odpoledne se scházejí mladí chovatelé a přírodovědci ve Zvěřinci, který je už třetím rokem umístěn ve staré
budově školy. Ráno své mazlíčky vždycky nakrmí a taky se
s nimi potěší a hned jim jde školní práce lépe od ruky. Kromě už tradiční péče o rodiny pískomilů mongolských, naše
králičí „holčiny“ a“kluka“, přibyli do Zvěřince ještě dvě
rodinky osmáků degu, které je radost ochočovat. Dobrou
náladu dětem přinášejí také upovídaná morčata s chlupatou
morčecí mamkou a dvěma hravými potomky. Do toho všeho vesele prozpěvují ptáčci: chůvička s nápadně zabarvenou
zebřičkou. Kromě stálých návštěvníků má Zvěřinec ještě
další příznivce. Občas tam chodí paní vychovatelka s družinou, také paní učitelky zpestřují dětem školní práci výukou
mez zvířátky. V poslední době se ve Zvěřinci zalíbilo též
maminkám s batolaty, které si každý čtvrtek chodí do budovy hrát. Na duben Zvěřinec plánuje Den otevřených dveří
(termín ještě upřesníme). Všichni příznivci jsou vítáni.
Malých pískomilů se nám letos narodilo víc. Má–li někdo
o mláďátka opravdu zájem, stačí se přijít domluvit s paní
Hofschneiderovou nebo se ozvat na tel. 725 219 225 –
p. uč. Uhmannové.

Koledníci- Hana Matulová, Adélka Doležalová, Natálka Demčáková,
Anetka Krmelová. Adélka Mošelová koledovala v sobotu.

V Sobotíně což je zhruba se letos vykoledovalo 18 257 Kč,
o tři tisíce korun více než loni. V celém děkanátu Šumperk se
do ulic vydalo 190 skupinek, které vykoledovaly 599 840 Kč.
Loni se zapečetilo 179 kasiček a vykoledovalo se 602 767 Kč.
Děkuji všem vedoucím skupinek, ochotným koledníkům
i jejich rodičům. Děkujeme všem, kteří nám otevřeli nejen
dveře, ale i svá srdce, věnovali peníze na pomoc potřebným
a přijali nás s radostí a ochotou.
Za tříkrálovékoledníky Věra Ponížilová

Připravujeme:
Projekty, Prameny zdraví a vítání jara – březen
Sběr papíru – březen, Naše škola má talent – duben
Mgr. Martina Chlandová
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Děkujeme mnohokrát za spolupráci vám i všem
tříkrálovým koledníkům, upřímné «Pán Bůh zaplať!»
a předem (je to ještě daleko) zveme všechny na charitní pouť, která se bude konat druhou sobotu v květnu (11. května 2013) u kostela Božího Těla nad Hrabenovem a která je určená zejména všem, kteří jsou
jakkoliv zainteresováni do Tříkrálové sbírky. Bližší
informace budeme sdělovat a rozesílat plakáty. Oficiální poděkování také vyjde v šumperském děkanátním
periodiku Tam&Tam.
Mgr. Robert Poisl odborný duchovní asistent a vedoucí technického úseku Charita Šumperk

Velikonoční dílna
sobota 23. března ve 14 hod. na faře
Přípravu na Velikonoční svátky začneme v sobotu před
Květnou nedělí velikonoční dílnou. Sejdeme se na faře
v sále v sobotu 23. března ve 14 hod. a pobudeme společně
do 17 hod.
Zveme děti s maminkami, babičky s vnoučaty /případně tatínky/.
Vezměte si s sebou 20 Kč na materiál a vyfouknutá vajíčka.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou a těší se Dana a Věrka Ponížilová

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
V NAŠEM KOSTELE.
KVĚTNÁ NEDĚLE

24. 3. 11.15 hod.
mše sv. Sobotín
VELKÝ PÁTEK
29. 3.18.30 hod.
mše sv. Sobotín
BÍLÁ SOBOTA
30. 3. 14.00 – 16.00 hod. návštěva Božího hrobu Sobotín
19.00 hod.
mše sv. ve Velkých Losinách
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 31.3.11.15 hod. mše sv.,
žehnání pokrmů Sobotín, změna času
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 1. 4. 11.15 hod.
mše sv. Sobotín

Diakonie CCE Sobotín
Cvičný požární poplach na budově Domova se
zvláštním režimem v Sobotíně
Byla středa 12. prosince 2012, 14 hodin. Vedoucí služby
Domov se zvláštním režimem Diakonie ČCE - střediska
v Sobotíně paní Petra Příkopová na pracovišti zaznamenala hustý dým neznámého původu. Že se nejedná o skutečný
požár dokládala nečekaná návštěva pana Ivo Keprta, poradce střediska v oboru PO, BOZP, ŽP, a přítomnost ředitelky
střediska Ing. Hany Řezáčové v budově. Paní Příkopová neprodleně vyhlásila cvičný požární poplach, vydala pokyny
k zahájení evakuace a na lince 150 ohlásila požár. Poté se
postarala o zpřístupnění budovy a koordinovala evakuaci
klientů do vytipovaných částí objektu. Za 12 minut po ohlášení požáru přijela na místo jako první vozidla Hasičské-

Požární technika u budovy Diakonie Sobotín

ho záchranného sboru ČR, požární stanice Šumperk. Do tří
minut dorazila vozidla jednotek Sboru dobrovolných hasičů
z Velkých Losin, Petrova nad Desnou a Sobotína. Zásahu
velel ppor. Ing Jaroslav Měrka. Hasiči během 19 minut od
příjezdu první jednotky evakuovali v náročných prostorových podmínkách budovy všechny osoby, mezi nimiž byla
téměř třetina klientů s omezenou možností pohybu. Hasičská vozidla při zásahu částečně blokovala hlavní silniční tah
na Ostravu, silniční provoz proto na místě zajišťovala Policie ČR.
Závěrečného hodnocení námětového cvičení se účastnila
ředitelka střediska Ing. Hana Řezáčová. Hodnotil velitel
požární stanice Šumperk mjr. Ing. Karel Ondruch. Uvedl, že
cílem cvičení bylo ověření možností evakuace klientů, času
evakuace, stavu únikových cest a možností příjezdu hasičské techniky k objektu. Ocenil výkon hasičských jednotek
i pohotovost personálu Domova se zvláštním režimem. Zároveň zdůraznil význam nácviku obdobných situací.

Významný projekt Diakonie byl
zahájen

Logo projektu

Sobotínské středisko Diakonie ČCE zahájilo v prosinci 2012
realizaci investičního projektu s názvem „Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku“. Jeho cílem je zlepšit standard ubytování a současně zvýšit kvalitu sociálních služeb,
poskytovaných seniorům a seniorům s projevy demence,
v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem.
To, co sobotínští občané už poměrně brzy zaznamenají, budou celkové rekonstrukce II. budovy Domova pro seniory
a budovy Domova se zvláštním režimem. Stavební práce
začnou ve druhé polovině roku 2013, nejdříve na II. budově Domova pro seniory. Poté se stavbaři koncem roku 2014
přesunou na budovu Domova se zvláštním režimem. Veškeré stavební práce by měly být hotovy do konce roku 2015.
Klienti obou domovů se pak mohou těšit na bezbariérové
bydlení apartmánového typu. Každý senior bude mít zajištěno soukromí v jednolůžkovém, případně dvoulůžkovém
pokoji, s hygienickým zázemím.
To, co bude v rámci projektu z pohledu veřejnosti méně
patrné, avšak velmi důležité, bude zavedení nových metod
přímé práce se seniory. Unikátnost projektu spočívá právě
v možnosti realizace nových metod v prostředí, uzpůsobeném životním potřebám seniorů a seniorů s projevy demence. O jedné významné metodě přímé práce se seniory, která
je v Sobotíně použita vůbec poprvé v České republice v pobytových službách pro seniory a seniory s demencí, se více
dočtete v některém z dalších vydání Obecních novin.
Projekt „Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku“ je
realizován v rámci Programu švýcarsko - české spolupráce.
Celkové náklady na projekt ve výši 28.698.709 Kč budou
zcela hrazeny z poskytnutého grantu.
Informace o projektu naleznete také na webových stránkách
střediska www.diakoniecce-sobotin.cz.
Ing. Jana Dvořáčková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání

Vzpomínka

V lednu 2013 oslavila naše maminka
a babička, paní
Vlasta Horsáková
ze Sobotína
vzácné jubileum,
krásných 90 let života.

Život jde dál,
jak tiché řeky proud,
jen bolest v srdci nedá zapomenout.
Dne 7. února 2013 uplynulo 2.
výročí
úmrtí paní
Marie Barvové ze Sobotína.

Za život, za lásku,
za vše, cos nám dala,
jsou milá maminko
slova díků malá.

Vzpomíná manžel Vratislav, dcery
s rodinami a vnučkami.

Budeme Ti vždycky oporou,
lásku splatíme Ti láskou svou.
Naše řádky ať rychle k Tobě letí,
malá gratulace Tvých vnuků a dětí.

Vydal se na cestu,
kterou jde každý sám,
jen hodně vzpomínek
zanechal nám.
Dne 27. ledna 2013 vzpomínáme 12. výročí
úmrtí pana
Bohdana Stoncela ze Sobotína.

Hodně lásky a zdraví do dalších let
přeje celá rodina Vojtíškova a Horsákova

Dne 11. ledna 2013 oslavil
70 let pan
František Machač
ze Sobotína.

Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka, děti s rodinami a vnoučaty.

Hodně štěstí, zdraví a mnoho
dalších let do života
přejí manželka, dcera Lída,
syn Laďa a vnučka Liduška
Jak tiše žil, tak tiše odešel.
Dne 14. března 2013 vzpomeneme
nedožitých 100 let pana
Aloise Františáka
ze Sobotína.

Poděkování
Děkujeme touto cestou
všem spoluobčanům
z naší obce, kteří na poslední
cestě
doprovodili do šumperského
krematoria dne 25. ledna 2013
pana
Jana Kachtíka
ze Sobotína.
Děkujeme všem za upřímná a hřejivá slova,
která pomohla překonat tyto těžké chvíle.
Syn Tomáš s rodinou, dcera Lenka s Denisou a Alena.

Stále vzpomínají dcera a synové
s rodinami.

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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Prodám
žulový pomník
+ místo pro uložení uren
na hřbitově u kostela sv.
Vavřince Sobotín.
Cena - dle dohody
Kontakt:
Jaroslav Gajdoš, Sobotín
74
Mobil – 736 407 486

M. R. Štefánika 318/1 • Šumperk 787 01
telefon: 583 211 288 • fax: 583 280 670
e-mail: info@reprotisk. cz

www. reprotisk. cz

Rychlý a kvalitní tisk

Potisk obálek

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

vizitek
letáků
vstupenek
stravenek
katalogů
brožur
kalendářů
knih

složek
včetně výseku
číslování
laminace
lakování.

Díky novým technologiím
instalovaným v minulých letech
můžeme nabídnout vysoce kvalitní ofsetový a digitální tisk
i do 24 hodin!
U zá v ě r k a d a lš íh o č ís la Obe c níc h novin je 15. dubna 2013.
Obecní noviny. Vydává Obec Sobotín, www.sobotin.cz. Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. Nákladem 500 výtisků. Vydavatel Obec
Sobotín, Sobotín 89, 788 16 Petrov nad Desnou, e-mail podatelna@sobotin.cz, IČO: 00303348, pod evidenčním číslem MK ČR E 11239.
Vyšlo dne 26. února 2013. Redakční rada: Iveta Fojtíková – předsedkyně, Bohunka Sinčáková a Miroslav Mikuláštík - členové. Neprošlo
jazykovou úpravou. Příští číslo vyjde v dubnu 2013. Vytiskl: Reprotisk s.r.o. Šumperk

