Rapotínské slavnosti a pouť
Rapotín má za sebou první z mnoha akcí zaměřených na podporu tradic a
spolupráce obcí Rapotín a Paszowice v rámci projektu Česko-polská mozaika. O
tomto projektu jsme Vás podrobně informovali v červencových rapotínských
novinách. Pro ty, kdo snad neví, o co jde, uvedu krátké shrnutí. Jedná se o společný
projekt obcí Rapotín a Paszowice (PL) zaměřený na podporu společenské, sportovní
a kulturní spolupráce mezi těmito obcemi, který získal podporu v programu
přeshraniční spolupráce České a Polské republiky z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Glacensis. Na jeho realizací byly získány prostředky ve výši 20.000
EUR, ze kterých se financují naplánované akce. První z těchto akcí byly Rapotínské
slavnosti 2010, které proběhly o víkendu od 13. do 15.srpna.
Místní výstava králíků, holubů a drůbeže
Přesněji vše začalo již ve čtvrtek 12.srpna, kdy se na hřišti u pohostinství Na
Gruntě začala připravovat již 4. místní výstava drobného zvířectva, kterou pořádala
Základní organizace Rapotín. V pátek ráno již bylo vše připraveno, a tak se do práce
dali posuzovatelé. Začalo se s ohodnocováním vystavovaných exemplářů králíků,
holubů a drůbeže. Po ohodnocení byla krátce po 14. hodině výstava oficiálně
otevřena pro veřejnost, a to za účasti místostarosty Ing. Josefa Mikulce, který celou
výstavu zaštítil. Využil jsem možnosti oslovit pana místostarostu při zahájení výstavy
a zeptal se ho na jeho názor na chovatele z Rapotína. Jeho reakci si můžete přečíst
níže. Nutno podotknout, že výstavy se zúčastnili také dva vystavovatelé z partnerské
obce Paszowice. Výstava trvala dva dny, během kterých si mohli návštěvníci přijít
prohlédnout vystavované exempláře, popřípadě si i nějaké koupit. Pořadatelé se již
těší na Vaši návštěvu dalšího 5. ročníku výstavy drobného zvířectva v Rapotíně,
která by se mohla již konat v areálu nově opraveného kulturního domu.
Výsledky výstavy:
Expozice holubů:
Pohár – Jiří Mazal
Čestné ceny – Anděl Miroslav, Cajthaml Karel, Špičák Milan, Čičák Vladimír,
Ponížil Lukáš, Verner Vojtěch, Dokryt Tomáš, Machala Jaroslav
Pohár p. Aigla – Kristek Jiří
Expozice králíků:
Pohár – Kozub Milan
Čestné ceny – Kozub Milan, Jílovský Václav, Kristek Jiří,m Pečenka Jaroslav,
Vykydal Jiří, Sedlář jan, Pavelková Ludmila, Urban Petr
Expozice drůbeže:

Pohár – Žanda Miroslav
Čestné ceny – Krmelová Marie, Žanda Miroslav, Krušinský Libor, Beránek
Zdeněk, Macek František
Chovatelé v očích pana místostarosty Ing. Josefa Mikulce
Rapotínští chovatelé dnes již neodlučně patří do struktury obce samozřejmě
spolu s dalšími zájmovými sdruženími, spolky a organizačními složkami. Letošní
výstava jednoznačně ukázala, jaký kus obětavé práce odvedli, a to nejen pro sebe,
ale i pro obec a naši veřejnost. Podařilo se jim za pomoci obce vytvořit samostatnou
organizaci přímo v Rapotíně a jejich současná činnost ukazuje, že jde o skupinu
pracovitých lidí, ochotných pro dobro věci a ostatní občany obětovat leccos nejen ze
svého pohodlí, ale i ze svého volného času. Líbí se mi osobně velice spolupráce
s těmito lidmi a s jejich vedením na čele s předsedou Jiřím Kristem. Vedení tohoto
spolku dovede podnítit nejen všechny své členy, ale i značnou část jejich rodinných
příslušníků k zabezpečení pro výstavu důležitých doprovodných činností,zábavy pro
děti, tomboly pro malé i dospělé, občerstvení, prodeje zvířat a jejich ošetřování po
dobu výstavy až po úklid po jejím skončení. Důležité je, že se o chovatelství začínají
zajímat i mladí lidé a někteří se již stali členy naší místní rapotínské organizace.
Dnešní doba je trochu odlišná od našich mladých let, domácích zvířat ubývá a kromě
psů je dnes stále těžší uvidět ve vesnici třeba včelín, králíkárnu s králíky, natož hejno
kačen hus nebo krůty s krocanem, holubník s holuby apod. Přitom ještě před
několika desetiletími to byl běžný obraz vesnice. A právě naši chovatelé dnes svojí
činností také přispívají k tomu, že bude podoba některých domácích zvířat a jejich
chování prakticky zachováno i pro další generace našich občanů. Přejme si tedy, aby
se našim rapotínským chovatelům práce a péče o zvířata i nadále dařila a abychom
byli schopni jejich činnost pro obec i nadále aktivně podporovat.

Slavnostní zahájení projektu
V pátek 13. srpna v 18:30 proběhlo v rekreačním komplexu Losinka
slavnostní zahájení celého projektu podpory tradic a spolupráce obcí Rapotín a
Paszowice. Po příjezdu a uvítání hostů z Polska, kterých přijelo autobusem 40,
vystoupili starostové obou obcí Ing. Vladimír Mikulec (CZ) a Henryk Hawrylewicz
(PL). Spolu s Ivo Škrabalem (manažerem projektu) a Jiřím Navrátilem celý projekt
spolupráce představili a tím jej oficiálně zahájili. Zmínili se o tom, proč tento projekt
vznikl, jaký má význam a výhody a také nastínili další předpokládaný vývoj projektu.
Konkrétně se již mluvilo o naplánované akci 24. až 26. září, kdy pojedou zástupci
naší obce na první akci pořádanou na polské straně.

Hasičská pohárová soutěž
V sobotu 14. srpna od 10:00 hodin probíhala v areálu Losinky hasičská
pohárová soutěž u příležitosti 125 let SDH v Rapotíně. Soutěží se zúčastnilo 8
družstev mužů, 2 družstva žen a 5 mládežnických družstev. Mezi muži a mládeží

měli zastoupení i hosté z Polska. Na průběh a organizaci této soutěže jsem se zeptal
velitele hasičů Vladimíra Čecha. „Na letošní rok připadlo 125. výročí založení prvního
hasičského sboru v obci Rapotín. Shodou okolností vedení obce připravovalo 1.
kulturní akci v rámci projektu Česko-polská mozaika. S představiteli obce bylo
dohodnuto, že oslavu 125 let fungování hasičského sboru do této mozaiky
začleníme. Vzhledem k tomu, že tyto akce probíhaly v areálu Losinky, rozhodli jsme
se zde uspořádat pohárovou soutěž v požárním sportu spolu s předvedením
hasičské techniky. S hosty z Polska bylo předem domluveno, že se soutěže také
zúčastní se dvěma družstvy. Soutěže se zúčastnily všechny družstva z okrsku
povodí Desné. Soutěž zpestřil poplach, díky kterému bylo družstvo Velkých Losin
těsně před startem odvoláno k ostrému zásahu. Naštěstí se stihli ještě vrátit a závod
dokončit.
Během celého dopoledne jsme vystavovali historickou i současnou hasičskou
techniku v podobě čerpadel a elektrocentrál a dokonce přijeli ukázat svoji techniku i
profesionální hasiči ze Šumperka.“

Zábavné odpoledne
Po skončení hasičských soutěží se naplno rozjelo zábavné odpoledne nejen
pro děti. Téměř všechny věkové kategorie si mohli vyzkoušet trenažér jízdy na býkovi
či atrakci „Shoď ho“, která je určena k žertovným soubojům dvojic. Pro ty úplně
nejmenší byla připravena elektrická vozítka a prostor, ve kterém si mohli zajezdit.
V odpoledních hodinách do areálu Losinky dorazili se svými stroji účastníci 3. ročníku
Fair Play rallye veteránů, který pořádal Veterán Klub Severního pomoraví. K vidění
byl v podstatě průřez vývoje automobilů od „první republiky“ až po vozy ze 70. let
minulého století.
Odpolední program na pódiu odstartovalo vystoupení folklorní skupiny
Pogórzanie z partnerské obce Paszowice. Po tomto představení následovalo
vyhlášení výsledků Fair Play Rallye a přípravy hudební aparatury pro první kapelu
večera Taverna. Po nich zahrály ještě kapely 380V a Single malt.

Závody horských kol
Již před osmou hodinou ranní se v neděli začali sjíždět do areálu koupaliště
účastníci závodu horských kol o cenu Rapotína, který již tradičně pořádal cyklistický
klub Buldoci Rapotín za podpory obce rapotín a který probíhal v rámci projektu
česko-polská mozaika. Závodu se i přes technické problémy zúčastnili také
závodníci z partnerské obce Paszowice. Tímto bychom chtěli poděkovat panu
Pipekovi za pomoc při opravě kola jednoho polského účastníka, šerého zradila
přehazovačka při sobotním tréninku.
Akce se tedy zúčastnilo 189 cyklistických nadšenců a to je historicky rekordní
účast na cyklistických závodech v Rapotíně. Závod byl opět zařazen do regionálního

cyklistického seriálu Jesenický šnek a byl mistrovským závodem Šumperského
poháru horských kol.
Opět byly přichystány tratě pro všechny věkové a výkonnostní kategorie.
Nejprve závodily od 10:00 hod. děti do 12 let na okruhu kolem koupaliště a ti
nejmenší závodili na pár metrech po asfaltu, kdy nejmladším účastníkům byly i 2
roky. Výsledky v této kategorii se účastníkům započítávají do letošního prvního
ročníku soutěže Jesenický šneček, která si získává stále větší zájem rodičů a dětí.
V 11:00 hod. se sešli na startu dlouhém 9 km okruhu, který vedl směrem pod Skalní
krčmu, dále na Samotu přes Ludvíkov a park zámku ve Velkých Losinách zpět na
koupaliště, závodníci ostatních kategorií. Starší žáci a žákyně absolvovali 1 okruh a
nejrychlejším na této trati byl Rostislav Brokeš (CK Rampušák Štíty) v čase 23:56
min. Juniorky a ženy jely 2 okruhy, kdy první v cíli byla Romana Daněčková (Loko
Krnov) v čase 58:27 min. Muži a junioři si dali 3 tylo náročné okruhy a absolutním
vítězem se stal za 1 hodinu a 9 minut Milan Damek (Cafe Nannini). V druhém kole
zastihla všechny závodníky na trati průtrž mračen, která trvala několik minut a trať
udělala rázem velmi těžce sjízdnou. Vítězem tak byl vlastně každý, kdo závod
v náročných podmínkách dokončil. Závod byl určen jak pro výkonnostní sportovce,
tak pro širokou veřejnost. Mezi startujícími z celé Moravy, Slezska, Čech a Polska
nechyběli jak nejlepší regionální „závoďáci“, tak mnoho cyklistických nadějí a tzv.
„hobbíků“. Celá akce se nesla v příjemné atmosféře a ukázala cestu, jak trávit volný
čas se stejným zájmem, a tím bylo kolo.

Rapotínská pouť
V neděli v 10:00 hodin začala v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní
mše spojená s požehnáním nového hasičského praporu v doprovodu kapely „Modrá
muzika“ a rapotínského chrámového sboru. Po skončení mše svaté předal pan
starosta Ing. Vladimír Mikulec nový prapor veliteli dobrovolných hasičů Vladimíru
Čechovi, který prapor s povděkem přijal. Po této ceremonii měla být slavnostně
zahájen Rapotínská pouť v okolí kostela, ale zahájení přerušila bouřka, zhruba tak na
dvě hodiny. Odpoledne se naštěstí vyčasilo, a tak se zde k poslechu kapely
„Rozmarýnka“ a zábavě přeci jen sešlo nemalé množství lidí.
Velitel hasičů Vladimír Čech k přijetí praporu dodává:
„K příležitosti 125. výročí založení hasičského sboru a jako důkaz dobré spolupráce
s obcí nám zastupitelé obce věnovali nově zhotovený prapor. Pevně věřím, že se
tento prapor stane jakýmsi symbolem hasičů Rapotína a bude jim připomínat, že zde
jsou potřeba a že jejich práce je pro obec cenná. Byl bych rád, kdyby se tento prapor
stal jakousi výzvou i pro další generace hasičů dobře vykonávat tuto důležitou funkci
v obci podporovanou kvalitní prací s mládeží. Závěrem bych chtěl zmínit, že i když
máme docela početnou mládežnickou základnu, s postupem času jejich zájem opadá
a v dospělé hasiče jich moc nedospěje. Byli bychom proto rádi, kdyby se do našich
řad hlásili i dospělí muži, aby v případě mimořádné události bylo k dispozici co
nejvíce lidí ochotných pomáhat druhým“.

Místostarosta Ing. Josef Mikulec za vedení obce hodnotí fungování a
spolupráci s hasiči takto:
„Sbor dobrovolných hasičů Rapotín patří, a vždy neoddělitelně patřil, k obci.
Jde o velmi významnou a důležitou organizační složku obce, kterou jako jedinou má
starosta obce k dispozici při řešení požárů a hlavně živelných pohrom. Současné i
minulé vedení obce věnovalo rozvoji rapotínských hasičů vždy velkou pozornost.
V minulosti byla vybudována nová hasičská zbrojnice a v současném volebním
období jsme se zaměřili hlavně na doplnění a modernizaci technického vybavení.
Když jsem na obec nastoupil jako místostarosta, dostal jsem mimo jiné od vedení
obce za úkol zajistit rozvoj zájmových sdružení a organizačních složek obce.Musím
říci, že jsem v podstatě nikoho z nich neznal a byl jsem velmi mile překvapen už i při
první výroční schůzi, na kterou mne pozvali, jak sehraná a odpovědná parta lidí
nadšených pro společnou věc to vlastně je. Když jsme se domlouvali, co je potřeba,
jaké mají požadavky a hlavně, co by si asi do budoucna nejvíce přáli, padlo přání
nové moderní hasičské stříkačky místo staré Liazky, dovybavení výstrojí, zejména
speciálními botami a přilbami, ale také doplnění materiálem pro řešení nenadálých
živelných pohrom, dopravních nehod apod. Samozřejmě, že také padly požadavky
vedení obce na hasiče, a to hlavně v rozšíření jejich práce s dětmi a mládeží jako
budoucí zálohy pro doplnění hlavně zásahového družstva. Mnohé se od té doby
podařilo, navíc se ještě řeší vybavení prostoru pro soutěžní dráhu na požární sport
v prostoru areálu TJ Jiskra. Protože jsme ve vedení obce opakovaně hodnotili práci
našich hasičů velmi dobře, rozhodli jsme peníze získané za prodej staré cisterny Liaz
investovat do praporu hasičů a tímto způsobem na konci volebního období ocenit
jejich práci. Záležitost s výrobou praporu probíhala utajeně a některé informace věděl
pouze velitel hasičů Vladimír Čech, protože bylo nutné řešit grafickou podobu návrhu
praporu pro zadání do výroby. Jsem velice rád, že se celá záležitost podařila zdárně
dotáhnout až do konce a že v rámci našich „Rapotínských slavností“ jsme prapor
požehnali v kostele a hasičům slavnostně předali. Je to nejen ocenění jejich práce,
ale především symbol, který je bude reprezentovat a na který budou určitě hrdé i
další generace jejich nástupců“.
Další plánovaní a poděkování
V neděli po mši svaté se na obecním úřadě sešel náš pan starosta se
starostou Paszowic, aby projednali další kroky ve vzájemné spolupráci a navazování
přátelských vztahů mezi oběma obcemi. V plánu jsou další akce pořádané jak na
území obce Rapotín, tak i obce Paszowice až do června 2011. Po projednání
potřebných záležitostí se dostalo vedení obce poděkování od pana starosty Henrika
Hawrylewicze ve formě tamějších tradičních cukrářských výrobků, které převzal za
vedení obce pan starosta a za ostatní pořadaetle předsedkyně sociální komise
Božena Kocůrková.
Závěrem
Z pohledu pořadatelů této první akce v rámci projektu Česko-polské mozaiky
se vše podařilo na výbornou. Projekt byl úspěšně zahájen a jeho záměry
odprezentovány veřejnosti. Velké díky patří polským partnerům za jejich aktivní
přístup a zapojení se do všech akcí, které byly uspořádány. Věříme, že další akce

budou neméně úspěšné a že na konci celého projektu bude pevné a důvěrné
přátelství mezi oběma obcemi a jejími obyvateli.

