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„Ceny obce Rapotín“ za rok 2014 uděleny
Stalo se již tradicí udílení „Cen obce“
významným občanům naší obce. Prostřednictvím Rapotínských novin byli osloveni
občané naší obce, aby nám zaslali své návrhy
možných kandidátů a konečné vyhodnocení
si vzali za své členové zastupitelstva obce.
V letošním ročníku se nám ve stanoveném
termínu do 15. prosince 2014 sešlo do 5 kategorií celkem 13 nominací.
Slavnostní udílení ocenění proběhlo
v rámci průběhu III. obecního plesu v pátek
dne 16. ledna 2015.
KATEGORIE SPORT
Do kategorie sport byli nominováni: pan
František Rumpík, pan Petr Jahn a Matěj
Jankovič. Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2014 v kategorii sport
panu Františku Rumpíkovi, a to za dlouholeté aktivní působení ve spolku TJ Jiskra
Rapotín.
KATEGORIE KULTURA
V kategorii kultura byli nominováni tito
občané naší obce: paní Eliška Vlková, pan
Milan Havlíček, manželé Eliška a Lubomír
Vlkovi. Členové zastupitelstva obce udělili
Cenu obce pro rok 2014 v kategorii kultura
paní Elišce Vlkové, a to mimo jiné za dlouholeté pečlivé vedení kroniky obce.
KATEGORIE ŠKOLSTVÍ
Do této kategorie byly nominovány paní
Věra Mikulcová, dlouholetá pedagožka a ředitelka základní a mateřské školy v Rapotíně
a paní Mgr. Ludmila Navrátilová, dlouholetá
pedagožka základní školy v Rapotíně. Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce

pro rok 2014 v kategorii školství paní Věře
Mikulcové, pro kterou bylo její povolání
nejen posláním, ale také koníčkem. Na slavnostním udílení cen převzal ocenění její syn
pan Ing. Josef Mikulec.
KATEGORIE VÝRAZNÁ OSOBNOST OBCE
Do této kategorie byli nominováni: pan Karel
Kocůrek st., pan Antonín Čech a paní Leňa
Kašparová. Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2014 v kategorii výrazná osobnost obce paní Leně Kašparové,
a to za dlouhodobý přínos pro společenský
a kulturní život v naší obci.
KATEGORIE OSOBNOST OBCE
Do této kategorie byli nominováni pan
Vlastislav König, dlouholetý předseda svazu
zahrádkářů v naší obci a pan Jaroslav Miller,
ml., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
– rapotínský rodák. Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2014
v kategorii osobnost obce panu Vlastislavu
Königovi, a to za celoživotní přínos pro společenský a kulturní život v naší obci.
Při slavnostním udílení Cen obce obdrželi
ocenění z rukou starosty a místostarosty obce
květinu, pamětní plaketu s listinou a poukaz
na procedury do Lázní Velké Losiny.
BP

Tříkrálové koledování 2015
Do letošního koledování, které v Rapotíně
proběhlo od 3. do 11. ledna 2015, bylo zapojeno celkem 18 skupinek tříkrálových koledníků. Tato tradiční sbírka vynesla celkem
49 737,- Kč.
Výtěžek tříkrálového koledování se meziročně navýšil i díky výtěžku z Tříkrálového
koncertu v kostele v Rapotíně, na kterém
účinkoval Chrámový sbor Rapotín a jeho
hosté.
Poděkování patří všem dárcům a také
dobrovolníkům, kteří se na letošní sbírce
podíleli. Srdečně děkujeme i dětem ze ZŠ
Rapotín za pomoc při koledování.
Římskokatolická farnost Rapotín

Brigáda – distribuce
Rapotínských novin !!!!

Od měsíce února 2015 hledáme dvě zodpovědné
osoby na distribuci Rapotínských novin.

Poděkování za udělení Ceny obce Rapotín

Děkuji tímto vedení obce Rapotín za udělenou Cenu obce Rapotín 2014 za oblast školství. Toto ocenění mne
velmi potěšilo a dojalo. Práce pro naši školu v Rapotíně byla mým celoživotním dílem a radostí.
Měla jsem štěstí, že jsem se při tom mohla vždy spolehnout na vynikající, pracovitý, obětavý pedagogický
kolektiv a výborné provozní pracovníky. Ocenit rovněž musím přístup a pomoc orgánů státní správy
a zejména vedení obce Rapotín. Nikdy nezapomenu na veškerou práci, pomoc a pochopení rodičů všech žáků
naší školy. Na všechny vzpomínám s úctou a všem rovněž moc děkuji. Závěrem chci říci, že mi bylo
ctí pracovat celý život pro školu v Rapotíně. Přeji všem hodně zdraví a spokojený život v krásné obci Rapotín.
Moc všechny zdraví Věra Mikulcová.

1. Lokalita spodní části obce – od začátku
Rapotína po budovu Obecního úřadu Rapotín,
400 kusů novin.
2. Lokalita horní části obce - od budovy
obecního úřadu po ul. Zámecká včetně,
700 kusů novin.
Odměna za roznos je 1,- Kč
za jeden roznesený výtisk.
Vhodné pro studenty či seniory.
Zájemci se mohou hlásit osobně
na obecním úřadě u p. B. Pokorné,
elektronicky na e-mail: rapotinnoviny@seznam.cz,
nebo na tel. 583 242 363.
Termín pro přihlášení zájemců – do 15. 2. 2015.
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Ohlédnutí za vycházkami v roce 2014

Hraběšice

Dřevařské závody Loučná

Kolštejn

Lupěné

Filipovice

Krnovsko

Rešovské vodopády

Vánoce v Olomouci

Městské skály

Velké Losiny

Výlet do Tatenice

Sběrný dvůr Rapotín

Sovinec

Orientační tipy na vycházky
a výlety 2015

Závěrečný výlet senoirů
Vánoční Olomouc 17.12.2014
V řadě nepříjemných mlhavých dnů se právě
tento den stal výjimkou a jako na objednávku
popřálo počasí našim 22 seniorům krásné
Vánoce.

// Muzeum silnic Vikýřovice // Bludoveček //
// Terezín, Maršíkov kostel, Petrovské studánky //
// Zábřeh Skalička //
// Rejchartice - Štolnava Rysí stezka Kouty //

Den strávený v předvánoční atmosféře
vyzdobeného města byl příjemnou tečkou za
výlety a vycházkami senoirů - turistů v roce
2014.

// Skřítek Rabštejn // Hanušovice - Vikantice //
// Borovský vodopád Kouty // Suchý vrch-autobus //
// Osoblažsko-autobus // Polské příhraničí-autobus //

Od února 2015 budou tyto akce pokračovat a dávat příležitost těm, kteří budou
mít chuť protáhnout tělo a obohatit se
o poznávání nových věcí, alespoň 1x měsíčně.
J.D.

// Hradec nad Moravicí // Litovelské Pomoraví //
Z těchto námětů se budou vybírat cíle
podle roční doby,
počasí a aktuální situace.
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Vánoční sbírka pro centrum DUHA ve Vikýřovicích
Zaměstnanci obecního úřadu Rapotín uspořádali před vánočními svátky sbírku pro
centrum DUHA ve Vikýřovicích. Výtěžek
této sbírky činil částku 3.100,- Kč. K této
sbírce byl přidán také příspěvek v hodnotě
2.100,- Kč, který byl vybrán na předvánočním společenském večeru v KKC Rapotín
za účasti předsedů sdružení naší obce, zastupitelů obce, zaměstnanců obecního úřadu
a společnosti RAPOS Rapotín, s.r.o. a vedení
rapotínské základní a mateřské školy.
Chtěli bychom Vás touto cestou současně

informovat, že ke dni 1.1.2015 se centrum
DUHA ve Vikýřovicích sloučilo se sociálním
zařízením Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. a od 1.1.2015
vystupuje již pod názvem DS a TS Vincentinum Vikýřovice (zkratka zn. denní stacionář
a týdenní stacionář).
Finanční dar o částce 5.200,- Kč byl zástupci sociálního zařízení předán následně po
Novém roce. Stacionář jej využije na kulturní, sportovní a společenské vyžití uživatelů
služeb zařízení stacionáře.
obecní úřad

Letem světem rapotínským zastupitelstvem - prosinec 2014
V loňském roce se naši zastupitelé sešli naposledy v pondělí 8. prosince 2014.
Na svém zasedání projednali a schválili následující záležitosti:
- Podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFDI na rok 2015 na financování akce
„Revitalizace náměstí Svobody – chodníky a autobusové zastávky“ s celkovou
výší nákladů cca 6 550 000,- Kč. V případě schválení žádosti poskytne SFDI
maximálně 85 % z celkových uznatelných nákladů (tj. celkem z uznatelných
nákladů ve výši 4 500 000,- Kč poskytne SFDI 3 825 000,- Kč), zbývající
část bude hrazena z rozpočtu obce Rapotín (tj. 675 000,- Kč uznatelných
a 2 050 000,- Kč neuznatelných nákladů).
- Rozpočtové opatření obce č. 10/2014.
- Právní zastoupení Obce Rapotín Advokátní kanceláří JUDr. Mrázek & JUDr.
Žák, se sídlem Masarykovo nám. 3125/11,787 01 Šumperk, ve věci podání
žaloby či trestního oznámení ve sporu RAPOS Rapotín s.r.o. proti panu M. D.,
a ukládá zpracování právní analýzy ve věci, včetně s tím souvisejících právních
služeb. Pro právní zastoupení Obce Rapotín bude udělena plná moc.
- Rozpočet obce na rok 2015.
- Rozpočet investic na rok 2015 s následujícími změnami:
Par. Pol.

Název akce

Společný pás pro chodce
2219 6121 a cyklisty okolo Losinky
most k zámecké zahradě

Rozpočet
2015

Předpokl.
Vlastní zdroje
dotace

- 1 280 000

- 1 280 000

2321 6121 PD - deštová kanalizace Nové Domky

- 100 000

- 100 000

Deštová kanalizace
Nové Domky - realizace

- 600 000

- 600 000

- 730 000

- 730 000

2321 6121

6409 6901 Kapitálová rezerva
Vodovod a kanalizace
U Koupaliště v lokalitě chatové
oblasti U Koupaliště

- 15 000

Revitalizace náměstí Svobody
3639 6121 neuznatelné náklady
+ vlastní zdroje

+ 2 725 000

2310 6121

- 15 000

+ 2 725 000

A s tím, že akce pod názvem: Společný pás pro chodce
a cyklisty, PD a realizace - dešťové kanalizace Nové
Domky budou dány v rozpočtu investic pod tabulku
a budou v roce 2015 realizovány v případě vyšetření
volných finančních prostředků na investice.
- Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu obce
v roce 2015.
- Termíny jednání schůzí Zastupitelstva obce Rapotín
v roce 2015 takto:
1. schůze – 5. ledna 2015 od 17:30 hodin - bez porady
2. schůze – 25. února 2015 od 17:30 hodin
porada – 23. února 2015 od 17:30 hodin
3. schůze – 15. dubna 2015 od 17:30 hodin
porada – 13. dubna 2015 od 17:30 hodin
4. schůze – 17. června 2015 od 17:30 hodin
porada – 15. června 2015 od 17:30 hodin
5. schůze – 16. září 2015 od 17:30 hodin
porada – 14. září 2015 od 17:30 hodin
6. schůze – 11. listopadu 2015 od 17:30 hodin
porada – 09. listopadu 2015 od 17:30 hodin
7. schůze – 09. prosince 2015 od 17:30 hodin
porada – 07. prosince 2015 od 17:30 hodin
- Vydání, obsah a znění Obecně závazné vyhlášky obce
č. 4/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Rapotín.
- Plán finančního výboru na rok 2015.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Návrh rozpočtu společnosti RAPOS Rapotín, s.r.o.
- Usnesení z jednání rady obce č. 24- 33/2014 a usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce a zastupitelstva obce č. 6/2014 ze dne 26.11.2014.
BP.

Letem světem rapotínským zastupitelstvem - leden 2015
V letošním roce se naši zastupitelé sešli poprvé v pondělí 5. ledna 2015.
Na svém zasedání projednali a schválili následující záležitosti:
- Nominované kandidáty pro udělení ocenění „Významné osobnosti
obce Rapotín pro rok 2014“ v oblasti kultury, školství, sportu
a volnočasových aktivit v těchto kategoriích:
Kultura: Eliška Vlková
Školství: Věra Mikulcová
Sport: František Rumpík
Mimořádná ocenění – výrazná osobnost obce: Leňa Kašparová
Mimořádná ocenění – osobnost obce: Vlastislav König
- Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Rapotín
na rok 2015.
- Podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Programu 133510-Podpora materiálně technické základny

sportu - 133512 na rok 2015 na realizaci akce „Nová výstavba objektu
šaten TJ Jiskra Rapotín“ s celkovou výší vynaložených nákladů ve výši
5 942 420,-Kč.
- V případě poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Programu 133510-Podpora materiálně technické základny
sportu na rok 2015 na realizaci akce „Nová výstavba objektu šaten TJ
Jiskra Rapotín“ spolufinancování obce Rapotín z vlastních finančních
zdrojů ve výši rozdílu mezi celkovou částkou vynaložených nákladů
a částkou poskytnuté dotace tj. 2 971 210,- Kč. (pouze v případě
realizace akce).
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Písemnou rezignaci pana Bc. Petra Hebláka na mandát člena
Zastupitelstva obce Rapotín, a to ke dni 5.1.2015.
BP.
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Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné

Sociální komise obce Rapotín
zve seniory na vycházku

Družstevní č.125, 788 14 Rapotín
IČ: 71 340 874 DIČ: CZ 71 340 874
tel.: 583 550 130

na BLUDOVEČEK
v úterý 17. února 2015.

VĚC: NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
- UČITELKA 1. STUPNĚ ZŠ
-

morální bezúhonnost
kvalifikační předpoklady (požadavky dle zákona 563/2004.,
o pedagogických pracovnících) včetně novel ukončené
pedagogické vzdělání – učitelství 1. stupně (titul Mgr.)
- uživatelská znalost práce na PC – Word
- organizační schopnosti, samostatnost,
,
logické myšlení, komunikativnost
výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
- písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
a) jméno, příjmení
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
g) telefonické spojení
h) reference od předešlého zaměstnavatele
- životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech dovednostech týkajících se činností
souvisejících s výkonem práce
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti

Odjezd vlakem z Rapotína do Šumperka
v 10.53 hod.,
zájemci přistoupí po trase.

zájemci o dané pracovní místo se mohou přihlásit na adrese
školy: ZŠ a MŠ Údolí Desné, Školní 195, 788 14 Rapotín,
tel.: 583 550 130 nebo e-mailem: sekretariat@skolydesna.cz

Ze Šumperka pěšky po cyklostezce
na Bludoveček.
Prohlídka dančí farmy, koní, okolí krásně
zrestaurované restaurace-možnost oběda
za přijatelné ceny.
Návrat do Šumperka jinou trasou.

Jedná se o zkrácený pracovní úvazek 3 hodiny přímé pedagogické
práce týdně. Platové zařazení dle platných platových tarifů a předpisů
pro pedagogické pracovníky platový stupeň 11 - 12.
Předpokládaný termín nástupu: 1.2.2015
Mgr. Eva Bicanová
ředitelka školy

Odjezdy do Rapotína 14.55 hod.,15.45 hod.
Podle aktuálního počasí možnost prodloužit trasu
do Bludova a návrat autobusem.
Srdečně zvou členky komise.

Sociální komise obce Rapotín
ve spolupráci s Občanským sdružením Diakonie Broumov

J.D.

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

POZVÁNKA

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Starosta obce Rapotín
svolává zasedání zastupitelstva obce
na středu 25. února 2015 od 17:30 hodin
do zasedací místnosti KKC Rapotín.
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu, na webových stránkách obce
a na informačních tabulích po obci.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø
Ø
Ø

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Ing. Pavel Žerníček, v.r.
starosta obce

Sbírka se uskuteční:

Rapotínský
,,Klub důchodců“

dne: 12 - 13. března 2015 (čtvrtek a pátek)
čas: čtvrtek 12.3.2015 od 14:00 do 17:00 hodin
pátek 13.3.2015 od 10:00 do 14:00 hodin
místo: zasedací místnost Obecního úřadu Rapotín

Další setkání seniorů z „Klubu důchodců“
se uskuteční ve středu 11.2.2015 od 14.00 hod.
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.
BP

Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Seznam poplatků a jejich splatnost:
Pro snazší orientaci obyvatel jsme vytvořili přehledný soupis veškerých
poplatků.

Sazby a splatnost jednotlivých poplatků
Poplatek

Komunální opad (popelnice):

• Poplatek platí osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo jsou vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného
domu, ve kterém není nikdo hlášen k trvalému pobytu viz. OZV
č. 3/2014.
• Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30.6. příslušného
kalendářního roku.
• Poplatek je možné platit hotově do pokladny OÚ Rapotín, nebo bezhotovostním převodem na účet obce 1905621359/0800 (variabilní
symbol uvést číslo domu, do zprávy pro příjemce uvést jména osob
za které platíte např. Tomáš, Petr, Dana)
• Výše poplatku je 100 Kč za osobu za rok.

Výše poplatku

Komunální odpad

100 Kč/rok

Za prvního psa chovaného
u rodinného domu

150 Kč/ rok

Za druhého psa chovaného
u rodinného domu

300 Kč / rok

Za každého dalšího psa
chovaného u rodinného
domu

500 Kč / rok

Za prvního psa chovaného
v bytě obecního domu

1500 Kč / rok

Za druhého psa chovaného
v bytě obecního domu

2 250 Kč / rok

Za každého dalšího psa
chovaného v bytě obecního
domu

2 250 Kč / rok

Za prvního psa chovaného
v bytě nájemního domu

1000 Kč / rok

• Splatný do 30.9. příslušného kalendářního roku.
• Výše poplatku dle příslušné smlouvy.

Za druhého psa chovaného
v bytě obecního domu

1200 Kč / rok

Poplatek za užívání veřejného prostranství:

Za každého dalšího
psa chovaného v bytě
nájemního domu

1 500 Kč / rok

Poplatek za psy:

• Poplatek platí držitel psa.Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
viz.OZV č. 4/2011.
• Splatnost poplatku je jednorázová, nejpozději do 30.6. příslušného
kalendářního roku.
• Poplatek je možné platit hotově do pokladny OÚ Rapotín, nebo bezhotovostním převodem na účet obce 1905621359/0800 (variabilní
symbol uvést číslo domu, do zprávy pro příjemce uvést text „pes“
případně číslo známky).
Poplatek za nájem obecního pozemku (zahrádky):

• Vybírá se za zvláštní užití veřejného prostranství např. umístění
dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje služeb
nebo zboží viz OZV č. 3/2011.
• Veřejným prostranstvím se rozumí prostory přístupné každému bez
omezení (prostory na náměstí Svobody – pozemek č. 1241, před
prodejnou potravin na ulici Družstevní – pozemek č. 1300, místní
komunikace a chodníky, parky – pozemek č. 574; č. 261; pozemek
č. 252).
• Poplatek je splatný v den zahájení užívání veřejného prostranství
v hotovosti do poklady OÚ Rapotín.

Splatnost
30.6. příslušného
kalendářního roku

30.6. příslušného
kalendářního roku

Sazby ze psů, jehož majitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt:

• Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které
přechodně za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo
rekreace. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené
výši vybere ubytovatel.
• Poplatek je splatný čtvrtletně, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů
po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
• Výše poplatku činí 12 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu,
není-li tento dnem příjezdu.
• Více v OZV č. 1/2011
Poplatek z ubytovací kapacity:

• Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická
osoba, která za úplatu poskytne přechodné ubytování v zařízení
k tomu určeném.
• Poplatek je splatný čtvrtletně, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů
po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.
• Výše poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.
• Více v OZV č. 1/2011

Poplatek

Výše poplatku

Za prvního psa chovaného
u rodinného domu

100 Kč / rok

Za druhého psa chovaného
u rodinného domu

200 Kč / rok

Za každého dalšího psa
chovaného u rodinného
domu

250 Kč / rok

Za prvního psa chovaného
v bytě obecního domu
nebo nájemního domu

200 Kč / rok

Za druhého psa chovaného
v bytě obecního domu
nebo nájemního domu

300 Kč / rok

Za každého dalšího psa
v bytě obecního domu
nebo nájemního domu

300 Kč / rok

Splatnost

30.6. příslušného
kalendářního roku

Obecní úřad Rapotín

Sociální komise obce Rapotín
Pořádá zájezd do MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC
revuální operetu Rudolfa Frimla

ROSE MARIE

Představení se koná 10.3.2015 (úterý) v 19:00 hod
Cena vstupenky: 290,- Kč/os. a 340,- Kč/os.
Dopravu hradí Sociální komise obce Rapotín.

Odjezd: v 17:00 hod od skláren a pak dle tradičních nástupních míst v obci ve směru na Šumperk.
Prodej vstupenek bude zahájen dne 4.2.2015 u p. V. Vykydalové, Obecní úřad Rapotín, I. patro.
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Zlepšení protipovodňové ochrany v obcích Svazku obcí údolí Desné

V listopadu 2014 byla ukončena realizace projektu Zlepšení systému
protipovodňové ochrany Svazku obcí údolí Desné, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti (85%), Státním
fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí (5%) a vlastními prostředky Svazku - zainteresovanými obcemi - (10%). Celkové finanční náklady dosáhly cca 18,1 mil. Kč (vč.
DPH). Do projektu se zapojilo 8 obcí – Vikýřovice, Rapotín, Velké
Losiny, Loučná nad Desnou, Petrov nad Desnou, Sobotín, Vernířovice a Rejchartice a dílo bylo realizováno v období červen – listopad
2014.
Posláním projektu je zlepšení předpovědní a hlásné povodňové
služby a podstatné zdokonalení systému včasné výstrahy a varování.
Díky měřicím čidlům na kritických profilech Desné, Merty, Losinky,
Račinky a Klepáčovského potoka a srážkoměrným stanicím v Loučné nad Desnou a Rejcharticích bude možné s maximálním možným
předstihem a co nejefektivnějšími prostředky varovat v případě nutnosti obyvatelstvo obcí před možnými povodněmi a posléze také řešit
všechny důležité úkoly spojené s ochranou obyvatelstva a majetku.
Celý projekt má dvě části:
1) Výstražný a varovný informační systém
Hlavními prvky tohoto systému jsou zejména bezdrátové rozhlasové
hlásiče rozmístěné ve všech lokalitách uvedených obcí, hladinová čidla a srážkoměrné stanice pro monitorování výšky hladiny vybraných
vodních toků a úhrnu vodních srážek a řídící a ovládací pracoviště
umístěná na obecních úřadech. Bezdrátových hlásičů je v obcích rozmístěno celkem 432 ks (nejvíce ve Velkých Losinách – 104 ks), a to
s 1050-ti reproduktory (u jednoho hlásiče jsou 1 – 4 reproduktory).
Hladinových čidel je na vodních tocích umístěno osm. Koncové prvky

systému, tzn. hlásiče, hladinoměry a srážkoměry jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem proti odcizení. Velmi užitečná
je také možnost dálkově zjišťovat provozuschopnost hlásičů, včetně
stavu baterie.
Dílo realizovala společnost SUPTel a.s., Plzeň a cena této části
činila 16,8 mil. Kč (vč. DPH).
2) Digitální povodňové plány (dPP)
Tyto plány umožňují přehledný přístup ke všem důležitým informacím souvisejícím s krizovou povodňovou situací, umožňují provázat
řadu užitečných funkcí a tak jsou kvalitním a nepřetržitým informačním nástrojem pro zpracování dat a pro efektivní řešení krizových
stavů. K vlastnímu využívání a práci s aplikacemi dPP proběhlo
v listopadu školení vybraných pracovníků obecních úřadů. Plány
jsou nyní integrovány v Povodňovém informačním systému (POVIS)
a veškeré potřebné informace jsou takto dostupné všem členům
povodňových komisí obcí, povodňové komisi ORP Šumperk, Olomouckého kraje i ČR.
Dílo realizovala společnost Envipartner s.r.o. Brno a cena této části
činila 581 tis. Kč (vč.DPH).
Ve Svazku obcí údolí Desné je nyní k dispozici velmi moderní
a efektivní systém protipovodňové ochrany. I přesto, že si „ostré“
nasazení v krizové situaci vůbec nepřejeme, máme nástroje, které
mohou jednoznačně přispět k včasnému a spolehlivému informování
o hrozícím povodňovém nebezpečí, aby se na ně občané mohli včas
připravit a zabezpečit své rodiny, chovy domácích zvířat, budovy
a další majetek i prostředí, ve kterém žijí.
Ing.Strachota Jaroslav
Svazek obcí údolí Desné

Česko-polská mozaika III.

Podpora tvůrčí činnosti a vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí. I tento rok jsme se snažili pokračovat v úspěšné spolupráci
s polskou obcí Paszowice a podali jsme další žádost o dotaci na
projekt „Česko-polská mozaika III. – podpora tvůrčí činnosti a vzdělávání v oblasti životního prostředí“. I na tento projekt jsme získali
finanční prostředky z ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis
a v roce 2015 bude projekt realizován.
Součástí projektu je uskutečnění dvou akcí v roce 2015, které zajišťuje obec Rapotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné a dvou akcí,
které realizovala obec Paszowice již v roce 2014.
Hlavním cílem projektu je podpora tvůrčí činnosti dětí a vzdělávání v oblasti environmentální nauky, ekologie a ochrany životního
prostředí. Cílem projektu je pomocí pestré škály společných aktivit
propojit výuku i volný čas dětí základních škol obou obcí, rozvíjet
jejich vědomosti, schopnosti a tvůrčí myšlení, vytvořit podmínky
pro vzájemné poznání a bližší poznání rodných obcí. Projekt se však
neomezuje pouze na děti obou obcí, ale snahou je seznámit širokou
veřejnost obou obcí s krásami a zajímavostmi partnerské obce formou
výstavy a tím posílit vzájemnou přeshraniční spolupráci.
Obec Rapotín ve spolupráci se ZŠ a MŠ Údolí Desné bude

organizovat akci „Rodná obec dětskýma očima“ - akce zaměřená na
poznávání rodné obce dětskýma očima a to formou tvorby vlastních
fotografií a kreseb. Děti ztvární ze svého pohledu obec, ve které žijí.
Nejlepší výtvory z obou obcí budou vybrány a děti si je budou moci
samy nainstalovat na výstavní panely v Kulturním centru v Rapotíně
a následně bude tato výstava přístupná pro širokou veřejnost po dobu
1 měsíce. Touto formou děti i návštěvníci výstavy mohou zhlédnout
a poznat krásy a zajímavosti partnerské obce.
Další společnou akcí je „Enviromentální poznávání přírody a světa
kolem nás“- akce zaměřená v dnešní době na důležitou oblast světa,
a to na podporu vzdělávání dětí v oblasti environmentální nauky
o přírodě, životního prostředí a ekologii. Akce se bude konat v nově
vybudovaném areálu střediska ekologické výchovy Města Šumperk
- ŠVAGROV, který je situován v místě bývalé turistické základny
a letního tábora.
Celý projekt „Česko-polská mozaika III. – podpora tvůrčí činnosti
a vzdělávání v oblasti životního prostředí“ je teprve v začátcích a tak
doufáme, že naplánované akce budou přínosem jak pro děti ze ZŠ
a MŠ Údolí Desné, tak pro děti ze ZŠ v Paszowicích.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis
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Knihovnické okénko - seznam odebíraných periodik v roce 2015
Ona ví

Psychologie dnes

V časopise najdete tipy pro domácnost, zajímavé a nápadité
recepty, rady pro pěstování květin a chov domácích
mazlíčků, potěší vás i návody na kreativní techniky,
zajímavé příběhy ze života a módní a kosmetické poradny.

Jediný měsíčník v ČR věnovaný psychologii. Přečtete
si zde o nových trendech v psychologii, o psychoterapii,
o partnerských vztazích, dětské psychologii i psychologii
práce. Časopis obsahuje rovněž rozhovory se známými
psychology i aktuální informace z psychologického dění.

Koktejl

History revue

Objevujte planetu Zemi s největším českým geografickým
magazínem! Jedinečná setkání s faunou, flórou, kulturou,
historií a zajímavými lidmi. Jeho obsah se skládá téměř
výhradně z materiálů českých cestovatelů, publicistů
a fotografů.Koktejl je synonymem pro pestrost.

Časopis HISTORY revue se výhradně zaměřuje na historii.
S tou světovou i českou vás seznámí novým, neotřelým
způsobem. Vtáhne vás přímo do středu velkých historických
událostí, seznámí vás s nejmocnějšími vládci světa
i s polozapomenutými skutečnostmi z naší minulosti.
Žádné téma není tabu, žádná historická éra nezůstane
bez povšimnutí.

Recepty prima nápadů

Epocha

Měsíčník pro všechny kutily, zahrádkáře, chalupáře,
architekty - amatéry, milovníky dobrého jídla, chovatele
a další, který volně navazuje na pořad Receptář prima
nápadů televize Prima.

Časopis Epocha patří mezi čtenáři mezi velice oblíbený
časopis. Epocha je zaměřena na vysoce přitažlivá témata.
Každá stránka časopisu je přímo nabitá nejnovějšími
informacemi ze světa nových objevů, technologií,
společnosti, světového byznysu, celebrit, velkého zločinu
tajemné minulosti. Obohaťte své informace o daných
událostech novými fakty.

Časopisy pro děti a mládež:

Respekt
Respekt každý týden nezávisle komentuje aktuální domácí
i zahraniční dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a historií,
společenskými tématy a trendy, sleduje novinky v oblastech
vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Na jeho
stránky přispívá řada významných osobností z různých
oblastí lidské činnosti. V každém čísle najdete aktuální
články z prestižního britského týdeníku The Economist.

Čtyřlístek + Čtyřlístek speciál
Čtyřlístek je rodinný časopis s hlavním zaměřením na děti
a mládež s více než 40letou tradicí. Již třetí generace dětí
vyrůstá se svými kamarády Fifinkou, Bobíkem, Myšpulínem
a Pinďou, kteří žijí v obci Třeskoprsky a za dobrodružstvím
vyrážejí do různých koutů světa.

Vlasta

Koně a hříbata

Vlasta je ryze český týdeník pro ženy, který přináší vše,
co ženy zajímá - příběhy ze života, zajímavosti ze světa
módy, kosmetiky, kultury a zábavy. Nechybí i zajímavé
recepty či rady do domácnosti.

Originální měsíčník pro všechny milovníky koní!
V každém čísle najdete krásný pohled, sběratelskou
kartičku a velký plakát. Nechybí ani další plakáty,
zajímavé články a reportáže, soutěže o ceny
a příběhy čtenářů.

Rozmarýna

Časostroj

Zábavný a současně naučný magazín o historii pro mladé
čtenáře zhruba od 9 do 15 let. Jde o vůbec první časopis
o historii u nás, zaměřený na mladší věkové skupiny!
Časopis je bohatě ilustrovaný těmi nejlepšími českými
ilustrátory a je interaktivní.

Časopis je hobby magazín pro tvořivé lidi. Věnuje se
všemu, co dělá život krásnější a spokojenější.
Je zaměřen hlavně na ženy, které chtějí samy tvořit své
životní prostředí, životní styl a pěstují tvůrčí hobby.
Časopis hledá inspiraci v kladných stránkách tradičního
životního stylu a života v souladu s přírodou.

Obecní knihovna Rapotín – zpráva za rok 2014
Knihovna zaregistrovala v loňském roce celkem 221 čtenářů, z toho
64 dětí do 15 let. Knihovnu navštívilo během roku 5321 uživatelů;
z toho 1229 návštěvníků internetu a 1330 návštěvníků kulturních
a vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou či ve spolupráci s KKC
Rapotín. Bylo dosaženo 11 070 výpůjček a stav knihovního fondu ke
konci roku činil 4 792 knihovních jednotek. Do fondu bylo zapsáno
v loňském roce 306 svazků (z toho bylo zakoupeno z dotace obce
219 svazků a darováno 87 svazků). Nabídku doplňovalo 12 titulů
periodik.
Knihovna po celý rok aktivně spolupracovala se ZŠ a MŠ Údolí
Desné: na besedy přišlo v průběhu roku celkem 646 dětí a zapojila se
také do celorepublikových akcí jako: Noc s Andersenem, Lovci perel,
Čtenář roku nebo Už jsem čtenář-knížka pro prvňáčka.
V roce 2014 získala knihovna dotaci z Ministerstva kultury ČR
na projekt „Do knihovny nejen pro knihu“. Z projektu byla opět
uspořádána „Prázdninová knihovna“, kdy se v knihovně tvořily ozdoby
z korálků či organzy, malovalo se, tančil se orientální tanec a nakonec
se závodilo s modely aut. V září potěšili žáky ZŠ a MŠ Údolí Desné

svým hudebním programem zpěvák GIPSY a písničkář Marek Šolmes
Srazil v rámci akce „Celý Rapotín čte a zpívá“.
Chci opět poděkovat všem, kteří darovali do knihovny Rapotín
své knihy či časopisy a rozšířili její nabídku.
Lenka Drechslerová

-7-

Rapotínské noviny

Historie – Rejchartice před sto lety
Tato odedávna čistě zemědělská lokalita spadá do středního Podesní.
Vyznačuje se podhorským charakterem. Střední nadmořská výška se
udává 993 m.
Zajímavost obce zvyšuje její poloha. Leží totiž bokem od vlastního
údolí Desné v prostoru vrchoviny. Na jihu se nacházejí Městské skály.
Jihozápadně nad obcí se nachází nejbližší vrch Kaplička (Kapellenberg), na mapách je uváděn Ořešník 696m. Dále je to Smrk (Fichtberg)
743m. Na severu je to Křížový vrch (Kreuzberg) 691m. Pod ním se
nachází Kamenný vrch (Steinberg) 664m, kde také pramení Rejchartický potok (Steinbach). Na východě se nalézá Kozí skalka (Ziegestein)
687m a na jihovýchodě uzavírá prstenec kopců kolem obce Bukový
kopec (Karlsberg) 641m.
Ve středověku vstoupila lokalita do historie pod názvem RICHARDIVILLA (Richardova Ves). Tak byla souhlasně uvedena ve dvou latinských podáních papežskému stolci. A to ke stejnému datu 5.2.1350, jak
diecézí olomouckou, tak litomyšlskou, mezi ostatními vyjmenovanými
místy (např. Sobotín, Maršíkov, Velké Losiny). Cílem bylo vymezit
teritorium nově založeného biskupství v Litomyšli (1344-1421) v jeho
moravské části. Vymezení potvrdil následně papež Kliment VI. Bulou,
vydanou v Avigonu 12.4.1351. O zmíněných podáních víme právě z
ní, neboť jsou tam citována. Ve vsi tehdy existovala fara a u ní kostel.
(v r. 1504 se zde zmiňuje kněz Mathias).
Samotná vesnice byla ale založena už dříve. Dá se předpokládat, že
k osídlení mohlo dojít kolem r.1290. Podle místní tradice měli osadníci
přijít z Kladska. Ze starého zápisu z r. 1417 vyplývá, že ves náležela
k zeměpanskému zboží novohradskému. V něm vystoupila ze šera dějin
mezi 15 lokalitami pod názvem RYCHTARZITZE. Peněžní roční úrok
(dvě kopy grošů) byl odváděn do Šumperka. Po rozpadu novohradského zboží (též novohradsko-šumperského panství) přišly Rejchartice do
dražby bludovských Žerotínů. Podle věcného vkladu z roku 1569 se
dostaly na čas k jejich losinskému panství. Z následujícího zemsko-deskového vkladu z r. 1575 vyplývá, že v sousedství Rejchartic se poprvé
objevuje další poddanská ves, nově založená Přemkem ze Žerotína před
r. 1558 pod názvem Ašndorf (Aspendorf) později Osikov. 1
Česky vedená registra (urbář) panství losinského uvedla k r. 1577, že
ve vsi REICHARTICZE bylo 25 sedláků, dva zahradníci a rychtář Merten Pohlnar. V r. 1677 zde bylo 37 usedlostí (12 sedláků, 8 zahradníků
a 12 chalupníků) a rychtářem byl Johann Hilbert. V Osikově bylo tehdy
16 chalup a rychtářem byl Johann Rupricht. 2
První moravská topografie (SCHWOY 1793) uvádí v Rejcharticích
73 obydlí, 476 duší (osob), dále 230 jiter horší orné půdy a 160 jiter
luk.3
Bylo zde kaplanství. Osikov měl tehdy 23 domů a 138 obyvatel.
Rejchartický zděný kostel pocházel z roku 1643 a v letech 1768 - 70
byl zvětšen. Vlastní kněz přišel do vsi v r. 1785 (Sokrates Zang),
předtím byla obec přifařena do Kopřivné. V té době zde začalo školní
vyučování. Škola byla postavena v r. 1793. V roce 1850 se obec vymanila z poddanství bludovského panství a volbou starosty obce, rychtáře
a později zemského poslance Josefa Veitha, získala samosprávu. Totéž
se týkalo i Osíkova, s tím rozdílem, že připadl k Rejcharticím jako osada.
K vybavení obce patřila obecní škola, druhý tzv. Dolní mlýn (Neudeck)
kol 1855. Celá obec se rozrostla na 743 obyvatel, rozloha na 1179 jiter,
z níž méně než polovina připadla na les (425 jiter). Ustavil se dobrovolný hasičský spolek (1885) a záloženský spolek (1897). V roce 1900

měly Rejchartice 96 domů a 548 obyvatel. Byly německé až na dvě osoby českomoravské obcovací řeči. Škola měla dvě třídy (kol 100 dětí).
Z rozlohy 978 ha připadlo na půdu zemědělskou 500 ha (v tom orná 402
ha) a na lesní 162 ha. Také osada Osikov byla německá. V 32 domech
žilo 184 lidí. K českomoravské obecní řeči se hlásila jediná osoba. Na
malém katastru se nacházelo pouze 91 ha zemědělské půdy a 32 ha lesa.
Celá politická obec Rejchartice měla celkem 804 ha, 128 domů a 732
osob. Ve vsi bylo 28 koní, 380 ks skotu, 124 prasat a 1 ovce. O deset
let později vykazovala obec 41 koní, 370 kusů skotu, z toho 207 krav,
převýšené počtem 220 koz, dále 198 prasat a 39 včelstev. 4
Tato zemědělská obec vykazovala kol 26 domkařů a malých rolníků hospodařících od 0,5 – 2 ha půdy, 22 zemědělců vlastnilo od 2 ha
– 5 ha, stejný počet byl i středně velkých sedláků, jenž hospodařilo na
půdě od 5 – 20 ha. K velkým 13 sedlákům patřilo 20 až 100 ha půdy či
lesa. 5
V celé obci bylo kolem 37 velkých sedláků. Mezi sedláky v Rejcharticích (jejichž mnozí předkové jsou známi už v 17. stol.) patřili Hauk
Jos., Hainisch Joh., Heinisch Rich, Köhler Alois, Kranich Fr, Luck
Ad., Lunger Adolf, Neudek Herman, Neudek Jos., Pohlner Eduard,
Pohlner Leo., Riedich Gust., Rotter Ferd., Schiebel Alois, Schmied
Eduard, Schmied Rober, Schartel Fr., Schartel Joh., Stenzel Albín,
Wagner Alois, Wagner Leop., Wagner Fr., Wagner Joh., Weiser Karl
– Wolf Joh. V Osikově se jednalo o tyto rolníky: Heintel Flor., Klein
Dominik, Klein Fr., Meixner Eduard, Meixner Hubert a Meixnerová
Marie. Ovšem jediným velkým sedlákem v Osikově byl už zmíněný
Fr. Klein. 6
V Rejcharticích patřil k největším sedlákům Alois Köhler
(1880-1960), majitel rychty, jenž byl v letech 1919 – 1945 starostou
obce. Dnes zbořená rychta se nacházela blízko kostela. Objekt byl
čtyřkřídlý, s nádvořím uprostřed, největší ve vsi. Zemědělská půda byla
využívána pro pěstování brambor, lnu, obilí a zeleného krmiva. Práce
s tím spojené nebylo možné zvládnout vlastní rodinou (i když u velkých
sedláků bývaly čeledíni a děvečky), a proto byli hospodáři závislí na
pomoci nezaměstnaných žen. Při pěstování lnu bylo potřeba zvládnout
mnoho ruční práce. Začínalo se s pletím a končilo se v zimě ve velké
pazderně. Peníze za len byly, vedle příjmů za dobytek a jeho chov, hlavním pramenem příjmu rolníků. Ještě na konci 19. století se ve většině
chalup spřádal len a bylo zde i několik tkalců. Lněný olej se lisoval
v sousední Kopřivné. V Rejcharticích, ale především v Osikově, bylo
mnoho uhlířů (kousek od hostince č. 3 směrem na jih, se nacházely ještě
ve 20. letech 20. stol. zbytky velkého milíře). Především chalupníci se
živili prací v lese (velká část lesů patřila bludovskému velkostatku Žerotínů), v kamenolomech (místě nebo okolí). Od 19. století pak mnozí
obyvatelé nacházeli práci v šumperských, především textilních továrnách. Od konce 19. století také v rapotínských sklárnách (např. brusiči)
či ve vikýřovické rafinerii (od 1901). Velká koncentrace zedníků byla
v Osikově, dokonce zde byli i 3 zedničtí políři. Hodně bylo i tesařů
a pomocných stavebních dělníků. Ti ovšem byli v zimě bez zaměstnání. V roce 1911 provozovali v obci své živnosti mlynáři Christ Franz
(i šindelka) a Wagner Adolf (i kropař), kolář Hank Flor., Kovář Schaubert Eduard, krejčí Kesselgruber Ed., obuvník Klenner Joh., pekař Tilzer Fr., řezník Klaper Fr., stolaři Bitner Pet. a Winkler Franz, hudebník
Sedlatschek Fr., obchod s kořalkou i stáčení piva Meixner Joh., s potravinami Klein Ign., hostince provozovali v Rejcharticích Langer Adolf
(u rychty) a Schwab Florián. Vyhlášeným hostincem byla v Osikově
bývalá rychta.7 Kolem roku 1900 tam šenkovala Magdalena Kleinová.
Po této humorné ženě obdržel hostinec pěkné pojmenování a to U matky Leny (Zum Muhm Lene). Do roku 1945 tam měl výčep Emil Klein.
Zanedlouho přibyl další hostinec a to Franze Kleina. Osikov býval
v minulosti oblíbeným výletním místem. Říkávalo se, že pro šumperské měšťany bylo toto místo tím, čím bylo alpské středisko ve Svatém
Mořici pro Švýcary. Dalším velmi oblíbeným výletním místem byl
Langrův hostinec se salaší (dnes tzv. Samota) na půli cesty z Rejchartic
do Rapotína. Oblíbené byly také dva hostince v nedaleké Štolnavě.
K doplnění informací k obci na počátku 20. století (1911) lze uvést,
že starostou byl Heinisch Rud., radní Christ Fr., Pohnek Jos, Heinisch
Jos. a 5 členů obecního výboru. V obecní škole II. působil Theimer Joh.
(nadučitel), Kupka Gus., Theimerová Adolf. a invalidně učil Kunovský
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Franz. V čele spoř. a záložny působil Wolf Joh. 8 V roce 1924 byl zdejším knězem Gela Fr., varhaník Langer Adolf a kostelník Kesselgruber
Ed. Před Vánocemi 1913 byla rozsvícena první vánoční žárovka z malé
vodní elektrárny a to zásluhou mladších bratrů rychtáře Köhlera. Předtím byl už v roce 1911 založen tělocvičný svaz. Zanedlouho ale vypukla
I. světová válka (1914), která si z obce vybrala 31 zdejších mužů. To už
je ale jiná kapitola.
Poznámky :
1) HÖLL, Č.: Rejchartice. Týden na severu 48/2005,
2) V urbáři losinského panství (1587) je zaznamenán v Osíkově panský
hajný Michal Klein. Byl za roční plat 1 zl. osvobozen od robot a jako
jeden z mála poddaných něměl povinnost odvádět vrchnosti plat za
svobodu prodeje dobytka. V dalším urbáři (1591) je v Rejcharticích
uvedena rychta a 25 poddaných. Ti museli vykonávat jak pěší, tak
s koňským zápřahem robotní povinnost a také se účastnit panských
honů. V roce 1613, kdy obě vesnice patřily opět k bludovskému panství, prodali toto zboží Odkolkům z Ujezdu a na Temenici. Po r. 1620
tento zkonfiskovaný majetek získali Lichtensteini – Kostelkorni.
Ti jej v r. 1716 prodali Žerotínům.

3) 1 jitro 5754,6 m2
4) HÖLL, Č.: Rejchartice c. d. Pro srovnání lze uvést vesnici horního
Podesní a to Rjhotice (od 1850 součást Vízmberku). V r. 1990 žilo ve
160 domech (6 nebylo obydleno) 1312 osob (631 žen a 681 mužů), z
toho neumělo číst ani psát 286 osob. V dědině se chovalo 37 koní, 307
kusů dobytka z toho 172 krav, 127 koz, 1 ovce, 86 prasat, 33 včelstev,
846 slepic, 49 hus, 17 kachen a 19 ks jiné drůbeže.
5) Údaje jsou čerpány ze sčítání lidu ze dne 17. 5. 1939. Obec měla
celkem 533 obyvatel, z toho bylo 5 Čechů (Rejchartice 450 os.
a Osikov 83 os.). V obci byl pekař, 2 kupecké krámy, švadlena,
krejčí, kovář a podkovář, řezník, kolář, 2 truhláři a 2 mlynáři.
6) Chytilův úplný adresář Moravy a Slezska, Praha 1924, s. 1548
7) Chytilův adresář Moravy, Hranice na Moravě, 1911, s. 925
8) Chytilův adresář Moravy, cd. s. 925
Zpracoval: Stanislav Hošek
Literatura:
Kleine chronik Kirchsprengel Geppersdorf, Pfölwies, Stollenhau..
Kreis Mährisch Schönberg. Giessen 1988. 725s.
POLÁCH D.-SOBEK, J.: Bratrušov 630 let (1371-2001)
OV Bratrušov 2001. 72s.
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Firma roku Olomouckého kraje 2014

Rapotín má vlastní měnu
Na počest 20.výročí otevření SKANZENU – MUZEA a ZOOPARKU
,,U Havlíčků“ v Rapotíně dne 1.4.1994, byly vydány pamětní mince
RAPY - 25 RAPŮ, 50 RAPŮ, 100 RAPŮ.
Tyto je možno získat v pokladně skanzenu a nebo v areálu. K tomu
jsou instalovány mincovní automaty. Inspirací názvu výročního pamětního platidla RAPŮ byl název naší obce Rapotín! Mince – platidlo jsou
v oběhu od 1.1.2015. Lze je použít formou žetonu místního charakteru
na vybraných a přesně k tomu určených místech: v restauraci, při ubytování, na koupališti, pro nákup pohonných hmot a s možností dalšího
účelového rozšíření v okolí skanzenu.
Nové pamětní Rapotínské mince – platidlo RAPŮ úzce navazuje
na již zaběhnuté výhody. Při předložení platné vstupenky do Zemědělského skanzenu na vybraných a tím určených místech, má návštěvník
možnost uplatnit slevu při konečném vyúčtování!
Více informací o možnosti uplatnění platidla v ostatních
zařízeních naleznete na webových stránkách skanzenu:
www.zemedelskyskanzen@svet-stranek.cz.
M. Havlíček

Černé skládky v obci Rapotín
Opět se nám množí případy odkládání velkoobjemového směsného
komunálního odpadu, elektroodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu k lokalitám na tříděný odpad a volně po území obce
Rapotín. Obec Rapotín vybudovala Centrální sběrný dvůr Rapotín
v lokalitě na Střelnici pro účely odkládání všech složek komunálního
odpadu.
Touto cestou žádáme všechny občany o odkládání výše uvedených odpadů na centrální sběrný dvůr v provozní době Po – Pá,
7.00 – 15.30hod. po předložení občanského průkazu.
Pro občany Rapotín je odkládání odpadů na Centrální sběrný dvůr
v Rapotíně zdarma.
Děkujeme Vám předem za využívání služeb, které Vám nabízíme
prostřednictvím centrálního sběrného dvora jako sběrného místa
odpadu.
Lenka Zindulková, referent ŽP

Rapotínská společnost BC MORAVA, s.r.o. oslavila v loňském roce
15 let své existence. Za tuto dobu nejen zaujala pevné místo na mezinárodním trhu, ale uspěla i v několika prestižních soutěžích. V roce
2014 získala ocenění Firma roku Olomouckého kraje 2014 a byla také
přizvána mezi Českých 100 nejlepších.
Firma BC MORAVA, s.r.o. je ryze česká soukromá společnost, která
byla zpočátku zaměřená na obchodní a inženýrsko-poradenské služby
v oblasti výroby kovových konstrukcí. Později tyto služby zcela
nahradila průmyslová výroba atypických kovových konstrukcí. Hlavním cílem firmy je spokojenost zákazníka. K tomu napomáhá špičkové
strojní vybavení i kvalitní zpracování výrobků zkušeným týmem
pracovníků. Především díky tomuto předpokladu se firma BC MORAVA, s.r.o. prosadila na zahraničních trzích a na export jde téměř 99%
výrobků. Našimi stálými odběrateli jsou zákazníci z Francie a Německa, ale také z USA, Austrálie, Ruska, Nizozemí a Švédska. V současné
době firma zaměstnává cca 70 lidí z Rapotína a blízkého okolí.
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MŠ Skleněnka - předškoláci v první třídě

MŠ Skleněnka - zimní radovánky

Zápis dětí do ZŠ a MŠ Údolí Desné

Budoucí prvňáčci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích, kde museli prokázat, že se mohou stát školáky. Za každý splněný úkol získali
razítka na zápisní list. Hravou formou si na třech stanovištích prověřili prostorovou orientaci, znalosti barev, početní představy, vnímání
rytmu, zvládnutí kresby postavy a správnou výslovnost.
Každý nastávající prvňáček si po splnění úkolů odnášel domů na
památku pleteného panáčka „Kofoláčka“. Byl to pro všechny velký
zážitek.
V Rapotíně bylo zapsáno 46 dětí, v Sobotíně 18 dětí. O odklad
školní docházky pro své dítě bude žádat 8 rodičů v Rapotíně
a 4 v Sobotíně.

Zápis do první třídy je pro děti i naši školu vždy velmi významná
událost. Proto se snažíme budoucím žákům zpříjemnit jejich první
setkání se školním prostředím netradičně pojatými zápisy. Chceme,
aby si děti na vstup do školy odnesly co nejhezčí vzpomínky.
Ve čtvrtek 22. ledna se děti „Cestou do pohádky“ setkaly s Makovou panenkou, vílou Amálkou, Pipi Dlouhou punčochou a Beruškou.
Na přípravě se podílel nejen pedagogický sbor, ale také naši nejstarší
žáci. Skupinka dětí z páté třídy v kostýmech přivítala rodiče, předala
jim zápisní list a seznámila s tím, jak bude celé odpoledne probíhat.
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Ohlédnutí za III. obecním plesem

Sponzoři

III. obecního plesu

V pátek 16. ledna 2015 se uskutečnil v budově
KKC III. obecní ples.
Jak se v jedné písni zpívá „ten umí to
a ten zas tohle“, spojilo se tedy několik hlav
a podařilo se připravit pro návštěvníky plesu
příjemně strávený večer plný dobré zábavy,
hudby, jídla a pití.
Na přípravě a průběhu III. obecního plesu
se podíleli:
- Český svaz zahrádkářů, ZO Rapotín
- Český svaz chovatelů, ZO Rapotín
- Český svaz žen – ZO Rapotín
- Rybáři Rapotín
- Sociální komise obce

- Sbor dobrovolných hasičů
Rapotín – požární dozor
- Zaměstnanci obce a KKC
Celým večerem nás provázela hudební kapela
Velvet G@ng ze Zábřeha. Překvapením plesu
bylo vystoupení skupiny „ABBA STARS“
i světelná show taneční skupiny Postrpoi.
O kulturní vložku se také v letošním roce
postarali členové Klubu sportovního tance
Next Šumperk, o.s. v čele s panem Jiřím
Burdou.
Vedení obce děkuje touto cestou všem
organizátorům, pořadatelům a sponzorům.
BP

/ p. Martin Bláha / BC Morava, s.r.o. / p. Kašpar - zpracování dřeva / SITA CZ, a.s. / Obec Rapotín / Pavla Ždárská / Česká spořitelna, a.s. / Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s. /
/ Desná a.s. / Restaurace U Řízků / HOLBA Hanušovice / Komunikační a koordinační centrum Rapotín / Včelaři Rapotín / Jiří Burda / PROMA Šumperk, s.r.o. /
/ Knihovna Rapotín / DETA OIL, s.r.o. / Starosta obce Ing. P. Žerníček / „CK YOUGOLF, s.r.o.“ / Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. /
/ KONCEPCE, s.r.o. / KOMINICTVÍ Giesel / J. Stašel - zastupitel obce / Bc. M. Csölleová - zastupitelka obce / Truhlářství Bílek / rybaření - Rudoltice / Lázně Velké Losiny /
/ MACTE spol. s r.o. / Marwin v.o.s. / SART - stavby a rekonstrukce, s.r.o. / VÚCHS Rapotín, s.r.o. / SUDOP Brno / Radek Navrátil - zastupitel obce / Kadeřnictví - p. Fryčová /
/ Deco Technika - L. Pekařová / Divadlo Šumperk / Tiskárna Grafotyp / Horníčkova autoškola / Astra office / Emos -Euronics / Klasika ViVa - R. Janků / Mija Therm /
/ Pneucentrum Matěj Bludov, s.r.o. / Pro-Bio, obchodní společnost, s.r.o. / Kadeřnictví - Libuše Bartošová / p. Kryl - Welfare / Karel Brunec - zastupitel obce /
/ Myslivecké sdružení Buková / Knihkupectví Duha Šumperk / Restaurace U Guralů / FAST Integration Šumperk, s.r.o. /
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