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STAVBA ELEKTRIZACE TRATI Č. 293 ŠUMPERK – KOUTY NAD DESNOU
Název projektu:Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou

Železnice Desná vedoucí ze Šumperka přes
Petrov nad Desnou do Koutů nad Desnou projde letos zásadní modernizací. Prostřednictvím
ministerstva dopravy byla Svazku obcí údolí Desné, který je vlastníkem dráhy, schválena dotace
z Operačního programu Doprava (OPD) ve výši
340 mil. Kč. V rámci OPD jde o první projekt,
kterému je evropská dotace poskytnuta, aniž by
byl vlastníkem infrastruktury stát nebo kraj.
V úterý 28. dubna byla podepsána smlouva
na projekt stavba elektrizace trati č. 293 Šumperk
– Kouty nad Desnou. Předmětem stavby je elektrizace soukromé trati č. 293 Šumperk - Kouty
nad Desnou stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové délce 19 300 m, přičemž
žst. Šumperk je již elektrizována. Napájení nově
zřizované elektrické trakce bude realizováno
ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku
a z nové trakční měnírny v katastru obce Loučná
nad Desnou.
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce
železničního spodku a svršku včetně odvodnění
a 13 ks výhybek a budou provedeny kolejové
úpravy v žst. Petrov nad Desnou a v dopravně
Kouty nad Desnou za účelem zřízení nových
bezbariérových nástupišť. Dále bude zřízena
dopravna Loučná nad Desnou určená pro křižování vlaků.

Registrační číslo projektu: CZ.1.01/3.4.00/13.0326

Ilustrační foto – vlaková souprava Regio Panter: zdroj internet

Ve všech zastávkách budou rekonstruována
nástupiště na bezbariérová a prodloužena na potřebnou délku 90 m. Nástupiště budou vybavena
moderními přístřešky pro cestující a osvětlením.
Taktéž budou rekonstruovány železniční
mosty, u dvou bude provedena nová nosná konstrukce.
V rámci stavby bude v celém úseku elektrizace provedena nová drážní kabelizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně
zabezpečení přejezdů. Také bude instalován
nový kamerový systém a informační zařízení pro
cestující.
V rozsahu elektrizované trati bude zaveden
traťový radiový systém (TRS).
Pavel Žerníček
předseda SOÚD

Česko-polská mozaika III.
Podpora tvůrčí činnosti a vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí
Ve čtvrtek 23.4.2015 a v pátek 24.4.2015 vyrazilo
27 žáků sedmých a osmých tříd ZŠ a MŠ Údolí
Desné Rapotín vstříc polským kamarádům z Paszowic v rámci tradičního projektu Česko-polská
mozaika III. na akci s názvem „Rodná obec dětskýma očima“. Všichni se společně sešli v KKC
Rapotín, kde po úvodním přivítání děti nejprve instalovaly fotografie a výtvarné výtvory své rodné
obce a vyráběly vlastní totemy z keramiky. Poté
je celé odpoledne provázel Indián Jones a děti si
užily odpoledne plné soutěží a zábavy.
Žáci obou škol vytvořili společné týmy a užili
si v duchu hledání pokladu Indiana Jonese netradičního přátelského soupeření. Na závěr druhého dne se dostali dokonce společnými silami
i k pokladu. Oba dny přálo i počasí a tak se vše
vydařilo.

Informace redakční komise
V měsíci květnu došlo ke změně ve složení
redakční komise. Na pozici redaktorky a koordinátorky RN nastoupila paní Lenka Drechslerová.
Příspěvky i nadále přijímáme na emailové adrese
rapotinnoviny@seznam.cz, osobní kontakt je
možný u paní Drechslerové v obecní knihovně
v KKC Rapotín. Z důvodu zpracování a přípravy
novin upozorňujeme na uzávěrku každého
čísla k 15. dni v měsíci. Paní Pokorné za práci
v RN děkujeme.
Redakční komise.

VÝLUKOVÁ ČINNOST
NA ŽELEZNICI DESNÁ
Vážení občané - cestující, v souvislosti s elektrizací tratě bychom vás rádi vás informovali o výlukové činnosti na Železnici Desná. Bude probíhat
ve dvou časových intervalech.
V první výluce na Železnici Desná budou
od 4.5.2015 do 27.7.2015 nahrazeny všechny
vlaky v úseku Šumperk - Velké Losiny náhradní autobusovou dopravou s označením „ŽD
výluka“.
V ostatních úsecích zůstávají vlakové spoje
beze změny. Náhradní autobusové zastávky
s označením ŽD budou po dobu výluky umístěny
na komunikacích v blízkosti vlakových zastávek,
a to takto:
• Vikýřovice U Penzionu - na rohu křižovatky
U Jiráska (zastávka BUS),
• Vikýřovice - poblíž železniční zastávky
(zastávka BUS),
• Vikýřovice Lesní - na rohu ulic u bývalé
prodejny potravin U Šumberů,
• Petrov nad Desnou - před nádražím,
• Rapotín zastávka - u mostu,
• Rapotín - zastávka autobusu,
• Velké Losiny - před nádražím
Druhá výluka bude probíhat na úseku Velké
Losiny – Kouty nad Desnou. Přesný harmonogram včas oznámíme.
Za ztížené cestování se Vám předem omlouváme.
Pavel Žerníček
předseda SOÚD

Tento projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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Stavění rapotínské májky

Slavnost svatého Floriána

Geocaching Rapotín – Buková hora

4. vycházka seniorů - Petrovské studánky 21.4.2015

Studánka Hubertova

Studánka Anenská

Studánka Srnčí

Studánka U kaliště

Studánka Petrovská

Studánka U Peterky

Zpráva z lesa: počasí přálo, sluníčko svítilo, všechny studánky nalezeny, energie načerpána, prostě nádhera.
Za spokojené seniory – turisty J.Dymáková

Pálení čarodějnic
Již počtvrté se 30.4. slétly na RK Losinka „čarodějnice“. Celá
akce začala průvodem, který vyšel od základní školy v čele
s „vrchní čarodějnicí“.
Po příchodu do areálu Losinka začalo zábavné odpoledne.
Děti, které se zúčastnily soutěžních disciplín, obdržely čarodějnické vysvědčení. Všechny děti jako odměnu dostaly cukrovinky a špekáček s rohlíkem, který si opekly na připravených
ohništích.
Hlavním cílem čarodějného podvečera bylo zapálení vatry
s čarodějnicí, kterého se ujali členové Sboru dobrovolných
hasičů Rapotín a následně vatru hlídali.
Po celou dobu zábavného odpoledne hrála příjemná hudba
a pěkné počasí podpořilo účast nejen 140 dětí, ale také mnoha
rapotínských občanů.
Zvláštní poděkování patří panu Zemkovi a zaměstnancům
areálu RK Losinka za pomoc s organizací a za občerstvení,
které bylo připraveno pro příchozí. Děkujeme i slečně Vendule
Vykydalové za vstřícnost a pomoc a také všem, kteří pomohli
v tak krátkém čase akci zorganizovat a uskutečnit.
Za sociální komisi Alková Mirka a Konašková Marta
-2-
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Jaro, jen vejdi!
aneb první jarní akce pořádané kulturní komisí a SDH Rapotín
Stavění rapotínské májky
Zástup Smíšků podupával v chladném dopoledni, když malinkaté dětičky s rodiči i prarodiči přibíhaly od klouzačky, aby si uvázaly stuhy
na věnec i vršek májky ležící na trávníku v areálu HR Losinka. Pak tři
hoši na terase nabrali dech a lehce vlhké povětří druhého květnového
dne prořízla fanfára trubek. Rapotínští hasiči pozvedli májku, zazněly
jarní verše.
Májka byla vztyčena, mohutnými nápřahy zatlučeny kůly kolem
ní, leč vítr od hor útlý kmen stále nakláněl. Ozývaly se další a další
rány, májka už pak stála pevně, barevné mašle vlály ve větru, dětský
sbor držíce se za ruce a za zpěvu „Travičky zelené“ obešel v kruhu
májku mokrou travou. Následovaly další jarní písničky zpívané
dětskými hlásky a potlesk přihlížejících. Jaro už je v Rapotíně, trádá!
Slavnost svatého Floriána
V neděli 3. května 2015 se v rapotínském kostele Nanebevzetí Panny
Marie sešli členové sborů dobrovolných hasičů z Petrova, Rapotína
i Vikýřovic. Ve slavnostních uniformách i s helmami v podpaží
poslouchali s ostatními účastníky mše svaté poděkování jejich odvaze
a práci z úst děkana Slawomira Sulowského. Mluvil o plamenech,
které je třeba hasit, i o ohni, který hoří uvnitř každého člověka. Před
oltářním stolem stála ověnčená soška svatého Floriána, patrona hasičů, a za ním se na čestné stráži střídali a prapor nesli hasiči z Rapotína.
Z kůru zněl zpěv chrámového sboru i trio trumpet.
Nakonec se vydal průvod k velkému obrazu svatého Floriána
hasícího požár, který visí na boční stěně kostela. Hasiči jej ozdobili
pestrobarevným proudem květů a zaznělo závěrečné požehnání. Před
kostelem pak mohli všichni ochutnat koláčky a dosyta si popovídat při
poslechu dechové hudby Rozmarýnky.

Geocaching Rapotín – Buková hora
Ze směsi hasičských uniforem a svátečních šatů před kostelem (viz.
výše) se odloupla skupinka dětí a dospělých, kteří vyrazili na odvážnou pouť za pokladem, na geocachingovou výpravu do strání Bukového kopce. Za zahrádkami u Losinky se pod kopcem setkali s hloučkem
přišedším od skláren. Rozdělili se na tři skupiny dle obtížnosti schovaných „kešek“, jakýchsi pokladů, jejichž polohu určovaly na lístku
napsané zeměpisné souřadnice. Obsahem kešek byly CWGéčka, tedy
dřevěná kulátka s obrázky s motivy 12 měsíců, které nakreslil pan
Palát z Rapotína - touto cestou mu pořádající kulturní komise ještě
jednou mnohokrát děkuje!
Všechny tři skupiny vyrazily vzhůru po cestě, v rukou třímajíce
chytré telefony s GPS navigací (v podstatě takové kompasy, které
ukazují, kudy se dát dál). U první kešky stačilo nahlédnout do dutého
pařezu, výše ve svahu už bylo třeba prodírat se ostružiním ke skalnímu převisu. Ptáci naplňovali lesy zpěvem, lípy pučely, bukové listí
bylo hebké jak dětské dlaně a při zemi se strakatily fialky a duhové
plicníky. Poslední „keše“ byly na předním Bukovém, kde se všichni
zapsali do vrcholové knížky a rozdali si poslední bonbony. Ti, které
netlačil čas, seběhli cestou necestou dolů na Losinku, kde si opekli na
ohni klobásy a sýr a přiťukli si na úspěšné hledání pivem či kofolou.
Nad májkou přeletěl čáp, třepotavé stuhy vlály k horám a májová
neděle ukazovala svou vlídnou tvář.

Děkujeme všem, kteří pomáhali či se účastnili jarních akcí
v Rapotíně.
Za kulturní komisi Rapotín
K. F. Černohousová

Gratulace

Návštěva prezidenta Miloše Zemana
– Jesenicko

Na vycházkách něco ujdem. Zasmějem se.
V tělocvičně protáhnem se.
Díky Jiřce přece!!
K životnímu jubileu vše nej, nej…
Hlavně zdraví a pohodu přejí cvičenky
a turistky seniorky z Rapotína.

Druhá oficiální návštěva prezidenta Miloše Zemana v Olomouckém kraji začala ve středu 13. května. Ve čtvrtek 14.5.
ve 14.00 hodin následoval oběd v hotelu Praděd Thamm
ve Zlatých Horách, kde byli přítomni významní podnikatelé
jesenického regionu. Mezi pozvanými hosty byl i starosta Pavel Žerníček. Ten při neformálním rozhovoru pozval
pana prezidenta do Rapotína. Předal mu jako dárek knihu
„Z historie a současnosti obce Rapotín“. Druhou knihu pan prezident podepsal s přáním pro všechny občany Rapotína.

Vše nejlepší. M.

Mnoho štěstí, zdraví, lásky, pohody
a životního elánu u příležitosti životního
jubilea přeje paní ředitelce Jiřině Dymákové
pedagogický sbor ZŠ Rapotín.

Zlatá svatba manželé Hoškovi
Dne 24.4.2015 oslavili manželé Hoškovi z Rapotína
zlatou svatbu – 50 let společného života. K tomuto životnímu
jubileu jim popřáli hodně zdraví, lásky
životního elánu do dalších let starosta
obce Ing. Pavel Žerníček a členka
sociální komise paní Leňa Kašparová.
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Rozmístění kontejnerů na BIO odpad červen
místo

datum přistavení

ul. U Cihelny

1.6.2015

4.6.2015

ul. U Lávky

1.6.2015

4.6.2015

ul. Spojovací (za hosp. VÚCHS)

4.6.2015

8.6.2015

ul. Nová

4.6.2015

8.6.2015

ul. Pod Holubím vrchem

8.6.2015

11.6.2015

Nové Domky

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín
Vás zve do Lysé nad Labem na

datum vyvezení

8.6.2015

11.6.2015

ul. Za Hutí

11.6.2015

15.6.2015

ul. V Aleji

11.6.2015

15.6.2015

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

15.6.2015

18.6.2015

ul. Školní

15.6.2015

18.6.2015

sídliště (u kotelny)

18.6.2015

22.6.2015

žel. zast. Rapotín

18.6.2015

22.6.2015

zahrádky u Losinky

22.6.2015

25.6.2015

ul. Za Humny

22.6.2015

25.6.2015

zahrádky u Losinky

25.6.2015

29.6.2015

ul. Lesní

25.6.2015

29.6.2015

ul. Na Soutoku

29.6.2015

2.7.2015

ul. Družstevní (obchod)

29.6.2015

2.7.2015

Celostátní výstavu květin
a zahradnické trhy
„KVĚTY 2015“
dne 11. 7. 2015
Expozice a květinové aranžmá Českého zahrádkářského
svazu na ploše 2 160 m2.
Cena:
100,- Kč pro členy ZO ČZS Rapotín /přednost mají členové/
150,- Kč pro rodinné příslušníky
200,- Kč ostatní /doplnění autobusu/
Odjezd autobusem od skláren v 5.00 hodin se zastávkami
na obvyklých místech.
Přihlášky a úhrada ceny
u paní Marie Krmelové - tel.: 776 505 457
Vzhledem ke vzdálenosti konání výstavy počítejte
s pozdním příjezdem domů.
Srdečně zve B. Kocůrková, předsedkyně ZO ČZS Rapotín

Kulturní komise obce Rapotín
ve spolupráci s FBC Sokol Vikýřovice
pořádají

Sociální komise obce Rapotín
zve seniory na 6. turisticko poznávací výlet:

příměstský tábor pro děti
Florbal Rapotín 2015

Zámek Skalička Zábřeh
v pondělí 22.6.2015

Termín: 27.7. - 31.7.2015
Sraz každý den v 8.00 hodin u školy v Rapotíně.
Program: florbal, míčové hry, výlet za pokladem
Ukončení každý den v 16.00 hodin
u školy v Rapotíně.
Cena za účastníka je 500,- Kč na oběd v Holiday
resortu Losinka a pitný režim. Pronájmy za sportovní
areály platí za rapotínské děti kulturní komise,
ostatní děti zaplatí navíc 250,- Kč za pronájmy.

Program:
- odjezd z Rapotína 9.16 hod. - náhradní doprava
- 10.23 hod. ze Šumperka do Zábřeha
(cestu tam hradí soc.komise)
- pěší trasou z nádraží na Skaličku
- krátká prohlídka zámečku s průvodním slovem majitele
- občerstvení, výborná káva, vínko, nápoje, jídlo vlastní
- pokračování trasy k Božím mukám nad městem
- návrat k vlaku s odjezdem 16.12,16.53,18.12 hod.
Srdečně zvou členky komise.
Informace paní Dymáková 732 363 694

Přihlášky s dalšími podrobnostmi budou k dispozici
na emailu mcikryt@seznam.cz od 12.5.2015,
po zaslání emailu s předmětem PT2015.
Po odeslání přihlášky bude následně potvrzena účast
dítěte do vyčerpání kapacity 60 dětí od 6 let do 15 let
včetně.
Podmínkou účasti je florbalová hůl a míček,
sálová obuv do tělocvičny.

RAPOTÍNSKÝ SKANZEN – MUZEUM-ZOOPARK U HAVLÍČKŮ
RAPOTÍNSKÝ SKANZEN – MUZEUM - ZOOPARK
U HAVLÍČKŮ, RAPOTÍN, M-CZ neodmyslitelně přirozeně zapadl do našeho regionu v malebném údolí
řeky Desné v podhůří Jeseníků.
Přáli bychom si, aby se nám dařilo společným úsilím zachovávat z naší minulosti všechny
trvalé lidské hodnoty. Půvabnou krásu naší fauny
a flóry krajiny, bohaté tradice, povznášející dědictví
a dobré jméno naší obce a vlasti.
Proto přejeme všem denní pohodové sluníčko
v duši a hlavně „VYDRŽAŤ“. Děkujeme všem.
Milan Havlíček
-4-
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Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Policie
Jo Nesbo

Ztráty a nálezy
Brooke Davisová

Na místech, kde bylo v minulosti spácháno několik vražd, jež
nebyly objasněny, jsou nalezeni mrtví policisté, kteří tyto zločiny
tehdy vyšetřovali. Všichni byli rovněž zavražděni, a to nanejvýš
brutálním způsobem. Policie postrádá jakoukoli stopu,
a navíc se musí obejít bez svého nejlepšího vyšetřovatele.
V nemocnici mezitím leží v kómatu těžce zraněný muž.
Jeho pokoj střeží policisté a nikdo se nesmí dozvědět,
jak se tajemný pacient jmenuje.

Millie je sedmiletá holčička se zrzavými kudrnami
a červenými gumáky. Vede si seznam mrtvých tvorů,
na němž kromě pavouka a sousedovic kočky figuruje také
tatínek. Jednoho dne ji ovšem maminka zanechá samotnou
v obchodním domě pod stojanem s obrovitánskými
spoďárami a už se nevrátí. Agatha nevyšla od smrti manžela
z domu. Prázdnotu ve svém životě vyplňuje pořváváním
po kolemjdoucích, sledováním televize a přesným denním
rozvrhem. Písař Karl se najednou ocitne v domově
důchodců. V náhlém radostném popudu však zatouží znovu
žít a uprchne. Náhoda svede tyto tři dohromady. Společně
se vydávají na cestu přes půlku Austrálie a v konečném
důsledku zjistili, že i mladí mohou být moudří, že stáří
nerovná se smrt a že klíčem ke šťastnému životu může
být i občasné porušení pravidel.

Pod sněhem
Petra Skoukupová
Zdánlivě běžná situace: tři sestry nasedají jednoho dne
do auta a vyrážejí k rodičům na oslavu otcových narozenin.
Blanka se dvěma dcerami, miminem a psem,
Olina se synem a ipadem, Kristýna s kocovinou.
V plném autě se však spolu s nimi ocitají i jejich životní
příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a frustrace,
a atmosféra už po několika kilometrech jízdy houstne.
A to ještě žádná ze sester netuší, že další nepříjemnosti
je čekají v domě rodičů…

Jedu na Ukrajinu
Taťána Hlocká

V létě 2006 se dvě kamarádky vypravily na Ukrajinu. Vyrazily
osobním automobilem, který po celou cestu familiérně oslovují
Audinko, a také přibírají pohanskou bohyni Kotys, jež je zvolena
patronkou této cesty do neznámých krajů. Záměr poznat velký
kus Ukrajiny se daří naplnit, stejně jako je úspěšné hledání
kořenů autorky, jejích rodinných vazeb i osobního prožitku.
Kamarádka Vanda je svébytná osobnost a šťavnatě komentuje
kde co, čímž i ty banální postřehy povyšuje do humorných
sfér. Děje se mnohem víc, než se dalo tušit a množí
se takzvané náhody.

Marťan
Andy Weir
Před šesti dny se Mark Watney jako jeden z prvních lidí prošel
po Marsu. Teď je přesvědčený, že bude prvním člověkem, který
tam zemře. Málem zahynul v prašné bouři a zbytek jeho posádky
odletěl v domnění, že je mrtvý. Mark nemá jak odeslat zprávu,
že přežil. A i kdyby se s lidmi na Zemi spojit dokázal, zásoby
mu dojdou mnohem dřív, než by stačila dorazit pomoc. Mark
se však nevzdává. Vyzbrojen pouze svým důvtipem, technickými
dovednostmi a nevyčerpatelným smyslem pro humor, který se
pro něj stane nejcennějším zdrojem síly, se pouští do tvrdošíjného
boje o přežití. Jak zdolává jednu zdánlivě nepřekonatelnou překážku
za druhou, začíná věřit, že by na cizí planetě přece jen mohl obstát.
Jenže Mars mu ještě přichystá nejedno překvapení…

Pro děti a mládež:
Gumičkománie: ozdoby
Roland Heike a Stefanie Thomas

Vyrobte si bláznivé ozdoby, šperky a figurky z barevných
gumiček. Můžete je plést na stavu nebo na háčku a jejich
zhotovení zvládne určitě každý kluk i holka. V knize najdete
12 originálních nápadů z gumiček – banány jako náušnice,
pandu jako přívěsek na klíče, srdíčko jako ozdobu na tašku,
bláznivé kníry na oslavu narozenin… Všechny návody
jsou vysvětleny krok za krokem a jsou doprovázené
detailními fotografiemi.

Husitská epopej II
Vlastimil Vondruška

Dětská kuchařka

Ukažte svým dětem, že vaření může být zábavné
a hravé. Kniha obsahuje více než 60 úžasných receptů
na přípravu jídel, která vypadají například jako auto,
beruška, pejsek, motýl, slon nebo tučňák. Děti si tato
originální jídla zamilují a rádi vám při jejich přípravě
pomohou. Popusťte uzdu své fantazii a proměňte
pokrmy v kouzelný svět figurek a hraček!

Druhý díl se odehrává v letech 1416 až 1425.
Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá
štěstí jinde; nacházíme je v Táboře, mezi umírněnými pražany,
na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných řeholníků.
Kniha popisuje růst revolučních nálad v zemi, budování
Tábora, první křižácká tažení do země, zápas o čtyři artikuly
pražské a smrt Jana Žižky.

Máme šikovné žáky…
Lucie Komárková
ZŠ A MŠ Údolí Desné Družstevní 125, Rapotín
III. kategorie, věk 15 let, třída IX.A

Včelí tanec

Co je to včela?
zeptal se mě.
Včela, to je opora lidstva,
neviditelný pilíř naší společnosti.
Udržovatel vegetace.
Včela, to je důvod, proč když vylezeš
z betonového města na rozlehlé louky,
ucítíš sladkou vůni jahod,
která ti nedá spát,
ucítíš jehličí stromů
a čerstvost potůčku,
ucítíš, jak tě na nohách
šimrá pestře zelená tráva.

Ale včela?
Včela může být metafora.
Důvod proč lidé milují,
proč nenávidí.
Anebo obraz světa,
toho, ve kterém nežijeme,
i když bychom mohli.
Metafora, která poukazuje
na synchronizaci komunity,
společnosti, ve které pomáhá
jeden druhému.
Včela?
To je možná důvod proč básník
zůstane nepochopen.

V březnu 2015 se žáci I.a II.stupně
ZŠ a MŠ Údolí Desné, zúčastnili
v rámci „Medového dne 2015“
výtvarné a literární soutěže na
téma „Včely“, vyhlášené SVČ
Doris.
Ve výtvarné soutěži se mezi
kolektivy umístili žáci naší 5.B
na 1. místě. Žáci sedmých a devátých tříd psali básničky na téma
včela, med, pyl, květiny,....
Žákyně 9.A, Lucie Komárková, byla oceněna za svou báseň
„Včelí tanec“ krásným 2. místem
ve III. kategorii.
Blahopřejeme.
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TJ Jiskra Rapotín
TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje

V uplynulém měsíci sehrál oddíl kopané TJ Jiskra Rapotín několik
mistrovských utkání v rámci své krajské soutěže 1. A třídy skupiny
A s následujícími výsledky.

Troubelice - Rapotín 0:3

Branky Rapotína: Březina Martin, Valenta Tomáš, Indra Tomáš
V tomto utkání zajížděli rapotínští fotbalisté na půdu do té doby na
jaře suverénních Troubelic, které do tohoto zápasu neinkasovaly
a držely úctyhodnou sérii neporazitelnosti. Ovšem hostující Rapotín
se na jejich půdě prezentoval suverénním výkonem, kdy si již do
poločasu vypracoval dvougólové vedení. Ve druhém poločase, i přes
velké množství šancí, přidali rapotínští už jen jeden gól a odjížděli
s cenným skalpem domácích v poměru 3:0.

Rapotín - Černovír 1:1

Řetězárna a zaslouženě vedla 1:0, druhý
poločas byl zcela v režii Rapotína. Hosté
sehráli možná svůj nejlepší poločas v jarní
části soutěže a za mohutné podpory svých
věrných fanoušků v průběhu druhého poločasu zápas otočili. Svého rivala Jiskra
přehrávala ve všech směrech a vytvořila si mnoho dalších střeleckých
příležitostí, které často končily na konstrukci brány České Vsi. Bohužel se nepodařilo po jednom z rohových kopů uhlídat domácího
hlavičkáře, který z ojedinělé šance v 70. minutě vyrovnal. Rapotín
i přesto pokračoval v tlaku, který mohl minutu před koncem vyvrcholit pokutovým kopem po faulu na Trunkáta. Rozhodčí ovšem nepochopitelně odpískali jen přímý volný kop z hranice pokutového území
a i proto zápas skončil dělbou bodů po remíze 2:2.
M. Březina

Branka Rapotína: Žerníček Pavel
Po vítězné euforii z Troubelic bylo nadohled druhé místo v tabulce,
ovšem přišla série tří těžkých zápasů, které fotbalistům Jiskry nevyšly
podle představ. V dohrávce prvního jarního kola (bylo odloženo z důvodu nepřízně počasí) přivítali na svém hřišti Černovír, kterému chtěli
vrátit krutou podzimní porážku. Tyto plány vzaly za své již během
prvního poločasu, kdy nabral Rapotín jednobrankové manko. Ve druhém poločase pak stačili domácí pouze vyrovnat po přesné hlavičce
Žerníčka, a tak v nepříliš pohledném a na šance chudém zápase pouze
remizovali se soupeřem z dolní poloviny tabulky.

Rapotín - Maletín 2:5

Branky Rapotína: Hudec Bohuslav, Březina Martin
Zápas pravdy měl přijít o tři dny později, kdy do Rapotína přijel
Maletín a diváci se mohli těšit na souboj třetího a čtvrtého týmu
tabulky. Nadšení domácím příznivcům však moc dlouho nevydrželo
a již v první minutě inkasovaný gól z přímého kopu pořádně poznamenal výkon domácích hráčů. Tento zápas nabídnul úplně jiný
obrázek než předchozí domácí zápas s Černovírem. Hrál se pohledný
fotbal s velkým množstvím šancí na obou stranách, ale zatímco hosté
byly výjimečně produktivní, rapotínští střelci neměli svůj den a po
poločase prohrávali již 0:3. Druhý poločas přinesl zlepšený výkon
domácích, ti svého soupeře zatlačili, ale až na výjimky své šance
nevyužívali a jelikož hosté každou svou šanci nemilosrdně zakončili
gólovou tečkou, skončil pro Rapotín herně vyrovnaný zápas krutou
porážkou 2:5.

Česká Ves - Rapotín 2:2

Branky Rapotína: Indra Tomáš, Březina Martin
Zlepšit náladu si chtěli hráči Rapotína na půdě tradičního rivala
z České Vsi. Zatímco první poločas byla mírně lepší domácí
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Historie - Rapotín v období 1945 – 1948 – 1955 (1. část)
Václav Kalbáč 1975.

Základní podmínkou rozvoje národní a demokratické revoluce po osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v r. 1945 byl odsun německého
obyvatelstva z pohraničních oblastí a jeho nahrazení českým obyvatelstvem.
Výměna obyvatelstva se také týkala Rapotína v okrese Šumperk.
Obec měla ke konci roku 1944 celkem 3146 obyvatel, z toho se hlásilo
k české národnosti 65, polské a ukrajinské 87. Úbytek mužů byl zcela
vyvážen uprchlíky z Ratiboře, Pštiny, Osoblahy, Krnovska i Hlubčinska, a také některých vybombardovaných měst v západním Německu. 1)
Rapotínští Němci, až na malou skupinu antifašistů, byli zfanatizováni
nacistickou ideologií. Vždyť ve volbách 22. 5. 1938 obdrželi henleinovci z 2059 patných hlasů 1496, komunisté jen 276, čsl. strana soc.
demokratická 141 a německá strana soc. demokratická 135. 2) Před
příchodem Sovětské armády utekli zdejší význační činitelé NSDAP,
zůstala však masa německých občanů, která měla k dispozici zbraně.
Odevzdané zbraně příslušníkům zdejšího SNB naplnily úřední místnost
a byly kladeny na hromadu před budovu. 3) V srpnu 1945 podávali
si hromadně místní Němci žádost o vynětí z opatření proti Němcům
a vystavení československého státního občanství. Po náležitém prošetření zdejšími antifašisty bylo přiznáno 400 žadatelům. 4) V únoru
1946 (opustila) první stovka Němců Rapotín. Dne 14. 4. 1946 odjel do
Německé demokratické republiky transport místních antifašistů a mezi
nimi byl i bývalý komunistický senátor Karl Dresl. Rapotínští Němci
opustili náš okres v transportech dne 16. dubna a 5. května 1946 vesměs
do západního Německa. 5)
První vlnu osídlenců tvořili Čechové, kteří v roce 1938 utekli před
henleinovci. Současně s nimi přicházeli i Češi z vesnic šumperského
okresu. K další vlně osídlenců přišlo v roce 1946. Z toho 38 rodin, pocházelo ze Šumperka, 16 ze Zábřežska, 15 z Přerovska, 5 z Prostějovska, 7 ze Zlínska, 6 z Kroměřížska, 3 z Uherkskobrodska, 8 z Brněnska
a 11 z českých okresů. 6) Část nových osídlenců tvořili občané, kteří
stěhovali dále. Většina rodinných domků vyměnila majitele i čtyřikrát.
V druhé polovině roku 1945 přišlo do obce 31 demobilizovaných volyňských Čechů, 2 emigranti z Polska, 6 z Rakouska a 19 z Francie.
Teprve v první polovině roku 1947 přijelo 234 emigrantů z Volyně, na
podzim téhož roku dalších 47. Ploch obecního katastru i s Ludvíkovem
bylo 115 ha, 75 ha luk, 20 ha pastvin a 272 ha lesa. 7)
Přes všechny potíže se podařilo novým osídlencům úspěšně zvládnout národní žně a splnit předepsané dodávky. Konce roku byly předány národním správcům zemědělské usedlosti do vlastnictví. S většími
potížemi se zajišťoval provoz 48 zkonfiskovaných německých živností
a 4 průmyslových podniků, neboť byl nedostatek surovin, topiva
a pracovních sil. První byla uvedena do provozu místní elektrárna
u Červeného dvora. Elektrárnu převzal Zemský úřad v Brně. V roce 1947
převzaly elektrárnu Rozvodné závody Přerov. Největším podnikem
v obci byly sklárny fy Josef Schreiber a synovci, které převzal do

národní správy za Ústřední správu skelných hutí v Praze Ing. Jindřich Macharius. Správcem sklárny se stal Josef Dušánek. Zásluhou
Antonína Penze zahájily sklárny výrobu brzo po osvobození a v roce
1946 jim bylo uděleno čestné uznání na Pražských vzorkových veletrzích. Největším dřevařským závodem v obci byla pila a obchod s dřívím fy Adolf Sigel. Byla později spojena s menší pilou fy Josef Schön.
Národním správcem tohoto podniku se stal Jaroslav Švehlík a po něm
Bohumil Škubal. Správcem malé selské pily, zemědělské usedlosti
při ní, se stal Emil Pecha. Soustružnu cívek fy Vilém Mischner měl
ve správě Karel Vlček. 8)
Zemědělskou půdu ve výměře nad 5 ha vlastnilo 34 usedlostí, pod
5 ha 19 a zbytek obhospodařovali dělníci. Třetinu zemědělských usedlostí obsadili volynští Češi. Ve Vikýřovicích (1949) bylo 26 větších
sedláků s výměrou 10-20 ha, 20 rolníků 5-10 ha, 13 malorolníků s 2-5
ha a 16 mělo jen 1-2 ha půdy. 9)
Obec spravovali komisaři. Prvním správním komisařem byl jmenován Antonín Penz, jej vystřídal Karel Potměšil a Jaroslav Zelenka. 10)
Za komisaře Bohumila Rosenbauma byl ve správní komisi Jaroslav
Kos (zásobovací referent), Rudolf Škrabal (zemědělský referent), Bohumil Krejčí (bezpečnostní referent), Štěpánka Peikerová (osídlovací
referentka) a Jindřich Druckműller (pokladník). Obecním tajemníkem
byl jmenován František Kašík. 11)
V této době se začínají v obci vedle komunistů organizovat i národní
socialisté, lidovci a poslední i sociální demokraté. V další správní komisi v lednu 1946, jejímž předsedou byl Vilibald Koláček (kom.), jsou již
zástupci uvedených stran a to Jaroslav Švehlík - místopředseda (národ.
soc.), Jaroslav Zelenka – referent sociální a zdravotní (soc. dem.), Vladimír Malý – zásobovací referent (lid.), Ing. Adámek – finanční referent
(nár. soc.), František Chum – kulturní referent (kom.), a Jan Klimek
– bytový referent (soc. dem.). 12)
Dne 26. května 1946 došlo k prvním poválečným volbám. Podle
posledního sčítání obyvatelstva roku 1930 bylo v Rapotíně voleno 30
poslanců MNV. Celkem volilo 648 občanů a jednotlivé politické strany
obdržely:
Komunistická strana československá
Čs. strana lidová
Čs. soc. demokratická strana
Čs. strana národ. socialistická

372 hlasů
99 hlasů
64 hlasů
105 hlasů

18 mandátů
4 mandáty
3 mandáty
5 mandátů

Předsedou MNV byl zvolen Vilibald Koláček – poštovní referent
(KSČ), prvním náměstkem Alois Kreml (KSČ), druhým náměstkem
Jan Klimek (soc. dem.), členové rady MNV Jindřich Druckműller
(KSČ), Viktor Navrátil (KSČ), Rudolf Krňávek (KSČ), Karel Bogner
(KSČ), Vladimír Malý (lid.), Jaroslav Švehlík (nár. dem.), a Cyril Dulík
(nár. soc.). 13)
S příchodem osídlenců se začíná pomalu rozvíjet kulturní a společenský život. Především byla v obci dne 3. září 1945 otevřena
dvojtřídní národní škola. 36 žáků vyučovali František a Anna
Vlkovi. Za nového byla otevřena i školka. 14) Na krátkou dobu
od 11. 9. Toho roku povolila správní komise 16 žákům německých rodičů navštěvovati českou školu. 15) Postupně přibývalo
dětí, takže ve školním roce 1948 – 1949 chodilo do čtyř tříd
111 dětí. Již na Silvestra roku 1945 poprvé vystoupil divadelní
kroužek, který vedl obětavý Eduard Sita. Jmenovaným byl
také v r. 1945 založen požární sbor, který měl tehdy 30 členů
a již českou požární výzbroj. 16)
Nadšení milovníci tělesné výchovy založili 14. února 1946
Sokol, jehož prvním starostou byl Cyril Dulík. 17) V polovině
roku 1946 byla založena Bohumilem Škubalem sportovní organizace, která se zaměřila jen na kopanou. 19) Z příspěvků
MNV byla založena i veřejná knihovna a prvními knihovníky
byli František a Anna Vlkovi. 20)
Vznikl zde i Junák. Ten měl klubovnu vedle kostela (v
roce 1949 pohltil Junák socialistický SČM). V roce 1947 bylo
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zprovozněno kino Vlast. Původně bylo umístěno v sále hostince na náměstí, poté v budově německého křesťanského spolku. V roce 1949 zaveden rozhlas. Rapotínský zdravotní obvod i se sobotínským obvodem
měl na starosti MUDr. Jaroslav Bugata. Po jeho odsunu v roce 1946
převzal oba závody MUDr. Vojtěch Knot. 21) Zdejší německou občanskou spořitelnu převzal do správy Všeobecného družstevnického svazu
v Praze v roce 1945 Vladimír Auer. Poště byla přidělena budova č. 344
poblíž nádraží v Rapotíně a vedením byl ustanoven Josef Měkyna. 22)
Velitelem místního SNB byl v roce 1945 jmenován vrchní strážmistr
Leopold Valenta a po něm Bohumil Melkes. 23) V roce 1946 byla založena zdejšími zemědělci organizace Jednotného svazu českých zemědělců a prvním předsedou byl, zvolen Rudolf Škrabal. 24)
V roce 1946 žilo v obci 1036 Čechů, 2043 Němců a 34 cizinců.
V roce 1950 měl Rapotín s přilehlými osadami Ludvíkov a Nové Domky 2235 obyvatel. V roce 1951 bylo v obci mimo VÚCHS 10 koní, 191
skotu z toho 57 krav a 538 prasat. V roce 1955 to bylo 15 koní, 185
ks skotu (78 krav), 195 prasat a 9 ovcí. Vyhlášením dvouletky se začala pomalu zvedat pracovní morálka a také zlepšovat životní úroveň.
V politickém životě se docela zřetelně začaly projevovat nesrovnalosti,
a to s předáky strany národních socialistů a lidovců. K tomu přistoupily

hospodářské potíže vyplývající z velkého sucha. V Rapotíně byla v roce
1947 dobrá úroda, neboť noční rosy stačily zemědělským plodinám.
Všichni zemědělci v obci splnili předepsané dodávky. Bylo však nutno
zemědělce přesvědčovat, aby dodávky zvýšili. Komunisté šli příkladem. 25)
V té době založili zdejší zemědělci lesní družstvo, které v katastru
dolního Rapotína obhospodařovalo 100ha lesa. Předsedou byl Rudolf
Škrabal, jednatelem Eduard Sitta. 26) Ze dvou dvorů, Terezína a Gabrielova byly zřízeny dvě výzkumné stanice, a to zemská výzkumná stanice Chovatelsko-pastevnická a zemská výzkumná stanice zemědělská.
Teprve v roce 1951 byly spojeny ve Výzkumný ústav pro chov skotu
v Rapotíně. 27) V roce 1954 bylo zde zaměstnáno 296 osob. V roce 1946
bylo 360 kusů skotu 90 koní a 117 prasat.
Poznámky: č. 1 – 47 pocházejí z Farní kroniky, OSA Šumperk, kartony
1,2,3, kronika ZDŠ, školní léta 1948 – 1950, kronika Sokola v Rapotíně,
rok 1946, vzpomínky pamětníků (p. Melkes, p. Penz, p. Knotová, p. Škubal) a tehdejší archiv uložený na MNV v Rapotíně.
Zpracoval Stanislav Hošek

Z výroční schůze Českého svazu chovatelů ZO Rapotín, 15.3.2015
Činnost organizace za uplynulé období roku 2014. V naší organizaci
bylo registrováno 27 chovatelů z toho 9 mladých chovatelů do 18 let.
Členské příspěvky za mladé chovatele hradí ZO ze svého rozpočtu.
Čtyři chovatelé jsou registrováni ve speciálních klubech. Odborný
časopis Chovatel odebíralo 6 členů.
Počet schůzí ZO - 3 členské a 4 výborové, na které jsou zváni
i předsedové odborných komisí. Počty chovných zvířat: drůbež 177
ks chovalo 11 chovatelů, holubů 160 kusů 8 chovatelů, králíků 46 ks
10 chovatelů, okrasné ptactvo 10 ks 1 chovatel a akvarijní ryby 5 ks
1 chovatel.
Okroužkováno bylo 300 ks drůbeže, 300 ks holubů a registrováno
bylo 45 kusů králíků. Porovnání s rokem 2013 - při stávající členské
základně naši chovatelé chovali a registrovali méně zvířat.
Naši chovatelé se pravidelně zúčastňují výstav v okrese i mimo
něj, Podpradědské ve Staré Červené Vodě, krajské v Mikulovicích,
celostátní mladých králíků a drůbeže v Nasobůrkách a celostátní
v Lysé nad Labem, kde dosahují dobrých výsledků a získávají
čestné ceny.
Dále vystavovali na speciálních výstavách v Lysé nad Labem,
Týništi nad Orlicí. Mladí chovatelé Cikryt Tomáš, Cikryt Michal,
Cikrytová Alena, Dvořák Martin a Kolář Daniel se zúčastňují výstav,
kde dosahují dobrých výsledků. Naši mladí chovatelé, Cikryt Michal,
Cikrytová Alena a Kolář Daniel se zúčastnili okresního kola mladých
chovatelů, které se konalo v KKC Rapotín. Kolář Daniel vyhrál v soutěži drůbeže, Cikryt Michal byl druhý v soutěži králíků a Cikrytová
Alena obsadila třetí místo v soutěži holubů.
Naši chovatelé se pravidelně zúčastňují soutěže o nejlepšího
chovatele okresu. V soutěži mladých chovatelů holubů se umístil
na prvním místě Cikryt Tomáš, plemeno Staroholandský kapucín
a druhé místo obsadila Cikrytová Alena, plemeno Český stavák modrý sedlatý. V soutěži drůbeže se umístila na prvním místě Kolářová
Iva, plemeno pekingská kachna.
V soutěži holubů se umístil na třetím místě Kristek Jiří a na pátém
místě Mazal Jiří. Největší událostí naší ZO bylo pořádání okresní
výstavy holubů, memoriál pana Anděla Miroslava a Aigla Jaroslava,
místní výstavy drůbeže a králíků, soutěže mladých chovatelů, která se
konala 23.-24.8.2014 na hřišti TJ Jiskry Rapotín.
Na výstavě bylo vystaveno 172 holubů, 167 králíků a 34 voliér drůbeže. Naši chovatelé získali čestné ceny: ing. Babor Zdeněk, Cikryt
Tomáš MCH a Dvořák Martin za králíky, Kolář Daniel MCH a Kolář
Miroslav MCH za drůbež, Cikrytová Alena MCH, Mazal Jiří, Zedník
Jiří a Kristek Jiří za holuby. Vítězné ceny získali: Cikryt Tomáš MCH
za holuby a Kolářová Iva za kačeny. Memoriál pana Aigla získal
Kristek Jiří.

Další výstavu jsme uspořádali v Petrově nad Desnou u příležitosti
oslav 660. výročí založení obce 20.6.2014. Pravidelnou výstavu jsme
pořádali ve Vikýřovicích u příležitosti Svatohubertské poutě v sobotu
25.9.2014. Ve spolupráci s ČSZ jsme uspořádali přehlídku okrasného
ptactva při výstavě mečíků v KKC Rapotín 8.-9.8. 2014. Tyto akce
a obnovu výstavního fundusu jsme dotovali z finančních prostředků,
které nám poskytly obecní úřady v Rapotíně, Vikýřovicích, Petrově
nad Desnou a městský úřad v Šumperku.
Touto cestou bych chtěl výše jmenovaným poděkovat za poskytnutí finanční podpory.
předseda ZO: Kristek Jiří
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Přednáška o bylinkách - ČSŽ Rapotín

Trénování paměti

V dubnu zajistila sociální komise aktivizační program zaměřený
na trénování paměti. Kurz vedla pracovnice Pontisu paní Tereza
Weingartová, se kterou jsme byli velice spokojeni. Testy s různorodou
tematikou měla hezky připravené. Asi nejvíce humorné bylo, když
jsme měli napsat názvy filmů, ve kterých zazněly známé citáty. Většina si vzpomněla třeba na herce, který je vyřknul, ale název filmu jaksi
unikal. Takže jsme se nejen pobavili, ale i potrápili naše mozkové
závity.
Machálková B.

Návštěva inspektorů ve svazkové škole

Dne 28.4.2015 navštívili naši svazkovou školu pracovníci školní
inspekce.
Přijelo 7 rakouských školních inspektorů ze spolkové země
Burgenland a 6 zástupců ČŠI. Čtyři zástupci ČŠI z Olomouce v čele
s paní ředitelkou Mgr. Lenkou Zedkovou, dva zástupci z ústředí ČŠI
z Prahy. Pro všechny účastníky byla nachystána prezentace v českém a německém jazyce, dále bulletin školy – také s překladem. Po
prezentaci proběhla diskuze, ve které ředitelka školy a pan starosta
Žerníček odpovídali na četné otázky. Poté si prohlédli rapotínskou
školu. Všichni byli velmi překvapeni na jaké úrovni funguje svazkové školství v našem regionu a paní ředitelka Zedková poděkovala
za vstřícný přístup při propagaci českého školství v zahraničí.

Volná místa v MŠ Skleněnka
MŠ Skleněnka Rapotín nabízí rodičům dětí
ve věku 2,5 až 6 let ještě několik volných
míst od září 2015.
Bližší informace na tel. čísle 583 551 036
nebo přímo ve školce od 6 do 16 hodin.
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Soutěže hasičů
V Bludově se uskutečnila 25. dubna soutěž dorosteneckých družstev
a jednotlivců okresu Šumperk. Rapotínští závodníci se neztratili.
Veronika Buriánková skončila druhá v kategorii starších dorostenek
a Tereza Benešová také druhá, ale v kategorii středních dorostenek.
Radek Dubový byl druhý v kategorii středních dorostenců a Marek
Parák první v kategorii starších dorostů a postupuje tedy do krajského
kola, které se uskuteční 21. června v Prostějově.
Dne 16. května začala soutěžní sezóna místním sborům dobrovolných hasičů v požárním sportu. Ve Velkých Losinách se okrskové
soutěže zúčastnila družstva sedmi okolních obcí v kategorii mužů
a čtyři družstva v kategorii žen. Muži z Rapotína obsadili po běhu na
100 m překážek a požárním útoku čtvrté místo a ženy se umístily na
třetí příčce. Soutěže se také účastnilo sedm družstev dětské kategorie,
ale tím naše aktivity nekončí.
Dne 30. dubna jsme vykonávali požární dozor při Pálení čarodějnic. V sobotu 2. května jsme se podíleli na stavění májky za zpěvu
pěveckého sboru Smíšci místní základní školy a 3. května jsme vzdali
hold našemu patronovi při nedělní Svatofloriánské mši.
Martin Čech

MŠ Skleněnka - svátek maminek

MŠ Skleněnka - Výlet do Galaxie Zlín
V úterý 21. dubna uspořádala MŠ Skleněnka za spolufinancování sociální komise
při OÚ Rapotín jednodenní výlet do Galaxie Zlín. Výletu se zúčastnily děti s rodiči
z mateřské školy i další rapotínské děti. Poděkování patří učitelkám MŠ za organizační
zajištění a sociální komisi za finanční úhradu jízdného.
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NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT
Ve středu 6. května proběhlo v KKC Rapotín finále dalšího ročníku oblíbené soutěže
– „NAŠE ŠKOLA MÁ TALENT“. Finálovému klání předcházela soutěžní kola, která
proběhla ve všech svazkových školách Údolí
Desné. Postoupili ti, co se umístili na 1.-3.
místě na své škole. Úžasné bylo, že se zúčastnily i kolektivy z mateřských školek.
Celkem vystoupilo 19 jednotlivců a 9 kolektivů.
Soutěžilo se v několika kategoriích, které
byly rozlišeny věkem dětí, zvlášť byla hodnocena kategorie Kolektivů.
Mezi nejmladšími Benjamínky odborná
porota rozhodla o prvenství Lucie Driemerové (ZŠ Rapotín), druhém místě Lucie
Šofrové (ZŠ Sobotín) a třetím pořadí Zuzany Štenclové (ZŠ Rapotín). V kategorii
Talentíci nejvíce bodovala Eliška Šérová (ZŠ
Rapotín), před Bárou Kalivodovou (ZŠ Sobotín) a Filipem Černohousem (ZŠ Rapotín).
V kategorii Talenti získala vítězství Jitka
Vojtíšková (ZŠ Rapotín), druhý se umístil
Václav Merta (ZŠ Sobotín) a třetí skončila
Markéta Misiorzová (ZŠ Rapotín). V nejstarších Supertalentech vystoupili pouze dva
účastníci - Antonín Čech a Bára Buriánková,
oba ze ZŠ Petrov. Porotu svými vtipy více
zaujal Antonín Čech.
Kategorie Kolektivů byla pro účinkující
nesmírně náročná na přípravu, a proto pořadatelé ocenili celkem pět soutěžních skupin.
Jako první se umístil kolektiv Školní družiny

ZŠ Rapotín s nádherným muzikálem Červená
Karkulka, druhé místo obsadil kolektiv 3.C
ze ZŠ Sobotín a jejich dojemná píseň Abeceda. Reklamy v podání 5.B ze ZŠ Rapotín získaly třetí příčku, čtvrté místo si vytancovaly
Aneta Klára Gronychová, Barbora Skopalová
a Adéla Kossová ze ZŠ Petrov. Jako pátí byli
oceněni prvňáci ze ZŠ Sobotín.
Soutěžilo se v báječné atmosféře, užili jsme si krásné dopoledne, děti fandily
svým spolužákům a radovaly se z úspěchu kamarádů. Všichni jsme mohli dát
svůj hlas nejsympatičtějšímu soutěžícímu
a vybrat tak Talent roku 2015.
V součtu hlasů všech diváků se jím stala
Eliška Šérová, která si všechny podmanila
svou fantastickou gymnastickou sestavou.
Ale vítězi se stali všichni, kteří se tohoto
úžasného klání zúčastnili a přesvědčili se,
že skutečně
– NAŠE ŠKLOLA MÁ TALENTY!!!
Mgr. Jana Mertová
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