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STAVBA ELEKTRIZACE TRATI Č. 293 ŠUMPERK – KOUTY NAD DESNOU ZAHÁJENA

Ve čtvrtek 18. června byla slavnostně zahájena
realizace projektu Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou. Předmětem stavby
je elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad
Desnou na stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV v celkové délce 19 300 m. Napájení
nově zřizované elektrické trakce je projektováno
ze stávající trakční měnírny SŽDC v Šumperku
a z nové trakční měnírny v katastru obce Loučná
nad Desnou, část Filipová.
V rámci stavby bude provedena také rekonstrukce částí železničního spodku a svršku
včetně odvodnění a regenerace 13 ks výhybek,
včetně jejich elektrického ohřevu. Nově navržená

konfigurace kolejí se zřízením nových ostrovních
nástupišť v žst. Petrov nad Desnou, v dopravně
Kouty nad Desnou a Loučná nad Desnou umožní bezbariérový přístup. Zdvoukolejnění dopravny Loučná nad Desnou umožní křižování vlaků
nutné k uskutečnění plánovaného krátkodobého
dopravního taktu.
Ve všech zastávkách budou v rámci stavby rekonstruována nástupiště na bezbariérová
a prodloužena na potřebnou délku 90 m. Tato
nástupiště budou vybavena moderními přístřešky
s osvětlením.
V rámci stavby budou také rekonstruovány
železniční mosty. U dvou bude provedena nová

nosná konstrukce a v celém úseku elektrizace
bude provedena nová drážní kabelizace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně zabezpečení přejezdů. V dopravnách a v žst. Petrov
nad Desnou bude nainstalován nový kamerový
systém a informační zařízení pro cestující. Financování stavby je zajištěno investorem Svazkem
obcí údolí Desné z Operačního programu doprava a je kryto příspěvkem z Fondu soudržnosti
v maximální výši 339 778 470 Kč.

VESNICE ROKU 2015 - PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
v pondělí dne 8. června 2015 od 11.00 do 13.00
hodin nás navštívila krajská hodnotící komise
soutěže „Vesnice roku 2015“ Olomouckého kraje. V roce 2013 se naše obec umístila v hlavní
soutěži na druhém místě. Ani tentokrát nezůstala
naše obec bez medaile a získala ocenění: „Cena
naděje pro živý venkov“- za místní spolkový
život a občanskou společnost v obcích. Společnými silami a prací se nám podařilo připravit
v parku příjemné prostředí a pěkný společenský
program. Tímto mi dovolte poděkovat týmu, který se podílel na zpracování podkladů do soutěže
a všem občanům i spolkům, kteří zvelebují
a zviditelňují naši krásnou obec. Také bych chtěl
poděkovat panu Opletalovi za zpracování krásného videa o naší obci. Video bude umístěno na
našich stránkách www.rapotin.cz
Za realizační tým starosta obce.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku 2015
1. místo Zlatá stuha – Černotín (okres Přerov)
2. místo obec Hněvotín (okres Olomouc)
3. místo obec Dlouhá Loučka (okres Olomouc)
• Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Rouské
• Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec Haňovice
• Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
– obec Rapotín
• Diplom za moderní knihovnické a informační služby – obec Mořice
• Ocenění za příkladnou podporu volnočasových aktivit – městys Dub nad Moravou
• Ocenění za mimořádnou podporu sportu a kultury – město Němčice nad Hanou
• Ocenění za péči o nejmladší generaci – obec Křtomil
• Ocenění za vytváření venkovské pospolitosti i v blízkosti města – obec Babice
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Jarní setkání seniorů
Je již několikaletou tradicí, že v měsíci květnu pořádá sociální komise
setkání seniorů v Rapotíně. Ne jinak tomu bylo i letos. V sobotu
23. 5. se v sále KKC sešlo téměř 150 seniorů z naší obce. Přítomné
v sále uvítali starosta obce pan Pavel Žerníček a členka sociální
komise paní Jiřina Dymáková. Tentokrát jsme vyhověli milovníkům dechovky, a tak k tanci a poslechu zahráli „MORAVŠTÍ
MUZIKANTI“ z Rudy nad Moravou. Doprovodným programem bylo
vystoupení tanečního kroužku ze svazkové školy pod vedením pana
učitele Dolníčka. Ti senioři, kteří nestihli slavnostní otevření nového Obecního úřadu v Rapotíně, si mohli novou budovu prohlédnout
během odpoledne za přítomnosti pana starosty. O pohoštění se vzorně postarali pracovníci Holiday resort Losinka Rapotín pod vedením
pana Zemka. Věřím, že se jarní setkání všem zúčastněným líbilo a že
se již nyní těší na další - podzimní.
Za sociální komisi Marta Konašková
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Česko-polská mozaika III.

Podpora tvůrčí činnosti a vzdělávání dětí v oblasti životního
prostředí
Další společné setkání polských a českých dětí se uskutečnilo
v rámci akce nazvané „Environmentální poznávání přírody a světa
kolem nás“ tentokrát ve Středisku ekologické výchovy Švagrov ve
Vernířovicích.
Toto vzdělávací a pobytové středisko pro environmentální výchovu je jedním ze tří zařízení v Olomouckém kraji, která se zabývají
převážně vzděláváním dětí a osvětou v environmentální oblasti.
Na toto nově vybudované středisko se sjeli ve čtvrtek 21.5.2015
žáci základní školy a gymnázia z Paszowic a žáci sedmých a osmých
tříd ZŠ a MŠ Údolí Desné Rapotín.

Po úvodním seznámení a společném obědu se všichni ubytovali.
Odpoledne vyrazili ve smíšených týmech na naučnou lesní ekostezku
v délce cca 4,5km, kde luštili záhady přírody a také se něco nového
přiučili. Večer je čekala zábava v podobě společné diskotéky. V pátek
je všechny čekal další program zaměřený na poznávání přírody, živých organismů a také si zkusili práci s vlnou.
I přes mírně nepříznivé počasí si akci děti užily, naučily se nové
zajímavé věci o ekologii a přírodě kolem nás.
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

5. turistický výlet seniorů – Suchý vrch a tvrz Bouda
Tentokrát jsme vyrazili netradičně - v neděli 31.5.2015.
Počasí nám umožnilo prožít si krásnou 5 km procházku lesem ze
Suchého vrchu k tvrzi Bouda a zpět. Však také vyrazilo všech 45 seniorů z autobusu. K všeobecnému překvapení se nikdo nerozhodl zůstat
a čekat, až se vrátíme.
Králická pevnost Bouda, kterou jsme si prohlédli, patří ke kulturním památkám. Tato dělostřelecká tvrz je nejzachovalejší stavbou
svého druhu na území ČR, byť není největší. S její pohnutou historií
nás seznámil průvodce, a kdo chtěl, mohl velmi pozorně poslouchat.
Po dobrém obědě v klidu a pohodě rekonstruované Kramářovy
chaty, si mnozí vyšli na přilehlou rozhlednu a kochali se krásnými

výhledy po širokém okolí. Bylo vidět opravdu až na Sněžku.
Na křižovatce Červenovodského sedla jsme ještě našli historický
hraniční kámen mezi územím Moravy a Čech.
Poslední zastávkou byl Mlýnický dvůr, bohužel zatím bez letního provozu. Mnozí senioři byli unaveni, a proto jsme pomalu vraceli
domů.
V pohodě, bezpečně a včas jsme dorazili do Rapotína. Zase bohatší
o řadu informací a s vědomím, že jsme prospěli svému tělu.
Trénuj hlavu, trénuj tělo, aby zdraví vydrželo!
Za sociální komisi
J.Novotná a J.Dymáková, foto K.Potměšil.

Kácení májky a dětský den v Rapotíně 30. 5. 2015
To sobotní ráno byla mlha bílá a hustá, ale slunce ji přece jen potrhalo. Občas ještě nějaké to šedé mračno zahrozilo, ale znovuzrozená
májka (třikrát hurá rapotínským hasičům!!!) stála uprostřed pažitu
neochvějně a shlížela dolů na rodiče s dětmi, kteří po desáté hodině
začali přicházet na Losinku. Děti plnily úkoly od tradičního skákání
v pytlích, trefování se do Otesánkovy pusinky až po velice vratké
chůdy a divokou muziku na hrncobubnech.
Avizovaný příjezd pana Žerníčka kočárem se nekonal, nýbrž
onemocněl kočárový kůň. Ale kampak na pana starostu – pod májku
přijel triumfálně (i když na tom prý seděl poprvé) přímo na bujném
oři! Kapela ZUŠ zahrála TUŠ!!! Hasiči se chopili obrovité sekery …
a buch bác! Přesně tam, kam měl, padl útlý kmen, načež proběhla
divoká honěná všech dětí s pentlemi z věnce. Pak vzal pan starosta

pilu a neuřízl si „ostudu“, ale první MÁJOVOU MEDAILI ze skácené rapotínské májky. Následně se do řezání medailí vrhly i děti.
Kolovrátkem si vyvrtaly otvor na stužku a každý si tu svou dřevěnou
placku namaloval, jak nejlépe uměl. Dál se též jezdilo na koni, malovaly se obličejíky, skákací hrad sténal a k tomu zvesela vyhrávaly
housličky i kytara … zkrátka celá kapela „Beg Bie Country“. Byly
vyhlášeny nejkrásnější medaile (všechny) a děti si střihly poslední
májovou soutěž: Kluci proti holkám o to, kdo naváže nejdelší májovou mašli – vyhrála děvčata se stuhou přes celé hřiště. Tím pádem byl
areál ve chvíli jako ze škatulky a všichni se mohli rozjařeně rozejít do
podletního odpoledne.
Všem, kteří pomáhali a přišli, děkuje kulturní komise a SDH Rapotín.
K. F. Č.

Noc kostelů 2015 v Rapotíně
Kvůli představení na Noc kostelů se naše pestrobarevné divadelní
farní společenství letos vydalo i na třídenní pouť za svatým Prokopem, o němž budeme hrát (je totiž rok zasvěceného života, tak proto!).
Doufali jsme, že na místech, kudy kráčela jeho svatá noha, nacvičíme
legendu dokonale. Ohromil nás klášter na Sázavě, ovanulo rozkvetlé
Prokopského údolí, setkali jsme se s opravdovým mnichem kapucínem u Lorety a ztišili se u Prokopova hrobu na Hradčanech, ale divadla jsme nenacvičili ani zbla!
Ale i přesto jsme se s tím, po Prokopově vzoru, poprali a ve chvíli,
kdy rapotínský pan starosta Pavel Žerníček zahajoval v kostele Nanebevzetí Panny Marie Noc kostelů, už jsme se řadili u vchodu. Z následné (povzbuzující) řeči pana děkana Slawomira Sulovského jsme
toho též moc nezachytili, neb včelky byly rozpustilé a matka Prokopova dorazila se zubrem v poslední vteřině. S cyrilometodějskou písní
jsme vyrazili k oltáři, kde stál románský klášter jako tapetovaný! “
Bez naděje, víry, bez lásky a síly žili kdysi naši předkové ...“
Od té chvíle jsme poznávali teorii relativity na vlastní kůži: jak
pomalu se táhly vteřiny, když proti sobě stál opat Prokop a mniši

Sázavského kláštera a nikdo nevěděl, kdo a co má teď říkat, či když
rozzuřený zubr musel ubrat na rychlosti, protože zjistil, že přes masku
skoro nevidí. A jak rychlé to pro změnu bylo, když poustevník bojoval
s čertem – řetěz proti kříži, či než se kanovníci překulili v mnichy a už
nestihli býti lovčími knížete Oldřicha, neb když jelen s jedním sobím
parohem prchal schovat se za Prokopova záda… Ale vše snad alespoň
přibližně proběhlo jak praví legenda:
Svatý Prokop dnem i nocí všěm pomáháše Boží mocí:			
bratří zákonu učieše, a sám najprvé činieše:
hosti míle přijímáše, pracným k zdraví pomáháše a smutné utěšieváše.
Po hlaholu zvonů o šesté odpolední sloužil otec děkan mši svatou,
zatímco šli dětští herci na faru na párek a kolem fary na schovku. Pak
se v kostele odehrála přednáška cestovatele Karla Kocůrka o Podesní
doprovázená snímky z našeho údolí, na závěr všem zněly v uších tóny
Vivaldiho 4 ročních období doprovázené tímtéž v lyrických jesenických obrazech.
Až do deseti pak návštěvníci střídavě šplhali na věž, k hodinovému stroji či na kůr, kde si hrábli do kláves varhan. Znělo to pak jak
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„S nadějí a vírou, s láskou ba i sílou, dřímají i v nás Prokopové.
Orat zemi s čertem, zlobu odbýt žertem, ušlému stlát lůžko mechové.
V lesích pokoj hledat, s pokorou jít spát, zas a zas se zvedat,
tvou cestou se brát.
Svatý Prokope, dals nám naději, díky tobě všichni vědí:
Stojí za to za pravdu se prát!
S nadějí a vírou, s láskou ba i sílou,
dřímají i v nás Prokopové…“

disharmonická ozvěna té veliké bouře, která se nad námi přehnala,
ale tady uvnitř chrámu jsme zaslechli jen tlumené hřmění. Všichni si
mohli také prohlédnout obřadní roucha a zalistovat stoletou farní kronikou. Posléze už si za varhany sedl Honza Rameš a ty se hned rozezpívaly nádherně, zatímco my tiše třídili hromadu kostýmů a konečně
byl zkrocen i zubr (jedenáctka) zakousnutý klobásou.
Na závěrečnou přijel otec Petr Káňa, který poděkoval v krátké
eucharistii, přičemž ke službě u oltáře se sešli mnozí odrostlí harcovníci ministranti. Zbývalo jen dojíst drobky z plechů a srdečné
povídání v našlápnuté sakristii se protahovalo dál a dál do noci.
Do té vlaze voňavé Noci kostelů, kterou se domů rozcházeli přátelé,
a z omytého nebe se na ně usmíval nejen šišatý měsíc.

V Rapotíně 4.června 2015
Filoména Brigita

Rozmístění kontejnerů na BIO odpad červenec
místo

datum přistavení
2.7.2015

7.7.2015

ul. Na Výsluní

2.7.2015

7.7.2015

ul. U Cihelny

7.7.2015

9.7.2015

ul. U Lávky

7.7.2015

9.7.2015

u VÚCHS (odpočívadlo před
mostem)

9.7.2015

13.7.2015

ul. Nová

Jubileum 90 let

datum vyvezení

křiž. Družst. a Vodní ul.

9.7.2015

13.7.2015

ul. Pod Holubím vrchem

13.7.2015

16.7.2015

Nové Domky

13.7.2015

16.7.2015

ul. Za Hutí

16.7.2015

20.7.2015

ul. V Aleji

16.7.2015

20.7.2015

U Koupaliště (parkoviště u
Losinky)

20.7.2015

23.7.2015

ul. Školní

20.7.2015

23.7.2015

sídliště (u kotelny)

23.7.2015

27.7.2015

žel. zast. Rapotín

23.7.2015

27.7.2015

zahrádky u Losinky

27.7.2015

30.7.2015

ul. U Koupaliště u domu č.p. 249

27.7.2015

30.7.2015

ul. Za Humny

30.7.2015

3.8.2015

ul. Lesní

30.7.2015

3.8.2015

Dne 1.6.2015 oslavila paní Božena Bartošová
krásné životní jubileum 90 let.
Blahopřát jí přišel starosta obce
Ing. Pavel Žerníček a členky sociální komise.
Přejeme hodně zdraví a mnoho pěkných chvil
strávených v kruhu rodiny.
Za sociální komisi Leňa Kašparová.

Informace pro občany
Svoz BIO nádob 240 l bude od 1.7.2015 každý týden ve středu
zpravidla v odpoledních hodinách. Odpolední směna končí ve 21 hod.
Výdej tašek na separovaný odpad bude zahájen od 7.7.2015
na recepci obecního úřadu. Výdej bude uskutečněn po předložení
občanského průkazu.
Obecní úřad Rapotín

„Dovybavení třídění odpadu Svazku
obcí údolí Desné“

Zlatá svatba
Lukášovi

Svazek obcí údolí Desné získal podporu ze SFŽP v rámci OPŽP na
akci:“ Dovybavení systému třídění odpadu Svazku obcí údolí Desné“.
V rámci podpory budou zakoupeny pro obce svazku nádoby na
kovový odpad, BIO nádoby 240l a velkoobjemové kontejnery na
BIO odpad. BIO nádoby 240l budeme vydávat během měsíce září
a října. O konkrétním termínu výdeje Vás budeme informovat v Rapotínských novinách, na www. stránkách obce a infokanálem.
Lenka Zindulková, referent ŽP

Přejeme Vám ze srdce mnoho
dalších společných šťastných let,
které promění
Vaše zlato v diamanty.
Dcery a syn s rodinami

Návštěva seniorů DPS ve školní družině
V úterý 26. května jsme byli pozváni do školní družiny, kde pro nás
paní učitelka Sehnalová připravila se svými svěřenci pěkný program.
Děti nám zahrály zpívanou pohádku O Červené karkulce, viděli jsme
kouzelníka a poslechli si několik písniček. Děti zajímalo, s jakými
hračkami si senioři hráli a jak trávili volný čas, když byli malí. Oni jim
na oplátku popovídali o svých oblíbených činnostech.
Poté nás paní Sehnalová pohostila výborným koláčem. Čas strávený s dětmi utekl jako voda a na tvoření ubrouskovou technikou,
které pro nás bylo připraveno, již nezbyl čas. Pečlivě jsme si ale vše
nastudovali a zcela jistě ji vyzkoušíme u nás v DPS.
Chtěli bychom touto cestou mnohokrát poděkovat vedení školy
a paní učitelce Mileně Sehnalové za pozvání i za krásně prožité
úterní odpoledne.
Pavla Bílková, DiS.
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Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Papírová města
John Green

Utajené životy slavných Češek
Martina Bittnerová

Hrdinou románu je Quentin Jacobsen, normální, tak trochu
bojácný kluk, který má od dětství rád nespoutanou Margo.
Ta mu pak jednoho dne nečekaně zaklepe na okno a vtáhne
ho do podivuhodného dobrodružství. Když dívka další dny
ve škole chybí, Quentin začne pátrat a brzy si uvědomí, že pro
něj zanechala určité stopy. Znal vlastně Margo? A co jsou
papírová města, s nimiž se nyní stále setkává? Oblíbený
autor přináší brilantní příběh nabitý upřímnými emocemi,
který nenechá čtenáře chladným.

Kniha odhaluje pět nevšedních ženských osudů, včetně
jejich stinných a méně lichotivých stránek. Básnířka
Simonetta Buonaccini se dvakrát ne zrovna šťastně
vdala a experimentovala s narkotiky. Obdivovaná herečka
Leopoldina Ortová de Pauli žila s nevěrníkem a zároveň
největším podvodníkem své doby a dcera Boženy Němcové,
Theodora, dávala přednost hudbě před literaturou a pořídila
si nemanželské dítě. Dozvíte se také, proč si spisovatelku
Bertu Mühlsteinovou nikdo neodvedl k oltáři a kdo byl
velkou láskou skladatele Bohuslava Martinů.
A k tomu ještě navrch mnoho zajímavých skutečností.

Tenkrát v ráji
Josef Urban

Modré stíny
Michal Sýkora

Příběh o svobodě ve zlých časech. Román o osudech legendárního horolezce Josky Smítka nás zavede do divokých skal
Českého ráje v období třicátých let a okupace. Příběh vypráví
nejen o strmých cestách v pískovcových stěnách, ale především
o křivolaké cestě ke svobodě. Za neobvyklé pohledy na svět
i prožitky souznění se platí cenou převysokou. I za osudovou
lásku, jež hlavního hrdinu dožene k extrémnímu rozhodnutí.
Srážka s okupační mocí dává příběhu fatální charakter.
Příběh, kdy muži pláčou a ženy zůstávají hrdé …

Jednoho listopadového rána uklízečka nalezne docenta Ondřeje
Chalupu zastřeleného v jeho pracovně. Souvisí vražda s jeho
dlouhodobou snahou o odvolání univerzitního kvestora kvůli
podivným machinacím při rekonstrukci historické univerzitní
budovy? Proč vrah riskoval a střílel přímo v budově? Kdo
všechno měl důvod přát si smrt svérázného, ale čestného
docenta? Těšit se můžeme na druhé pokračování ze série
detektivních románů, jejichž protagonisty jsou olomoucká
policejní komisařka (a fanynka Boba Dylana) Marie Výrová,
přezdívaná Velká sova, a její mladší kolegové Pavel Edelweiss
a Kristýna Horová.

Metro 2033 a Metro 2034
Dmitry Glukhovsky

Pro děti a mládež:

Píše se rok 2034. Před mnoha lety jaderná válka zpustošila
převážnou část světa. Lidé přežili jen v nepředstavitelně rozlehlých
sítích metra ve velkoměstech. Dole v podzemí vytvořili novou
jedinečnou civilizaci. Existence této civilizace je však nyní ohrožena.
Na odlehlé stanici Sevastopolskaja se odehrává cosi záhadného.
Její obyvatelé jsou zneklidněni, protože ze severního tunelu – jejich
jediného spojení s vnějším metrem – k nim přestaly pronikat
jakékoliv zprávy. Všechny průzkumné skupiny, které tam vyslali,
beze stopy zmizely. V této situace se tajuplný velitel Hunter, který
se na Sevastopolské objevil teprve před několika týdny, rozhodne,
že přijde té záhadě na kloub…

O nevyřáděném dědečkovi
Alena Kastnerová

Byl jednou jeden docela obyčejný dědeček, který
si poklidně žil ve své chaloupce, pil turka s rumem,
čural na hnůj a nic mu nescházelo. Až do chvíle, kdy
ho hodná snacha přestěhovala, prý pro jeho dobro,
z venkova k nim do městského paneláku. V tom
okamžiku se z něj stal dědeček neobyčejný, který celé
městečko obrátil vzhůru nohama. V té panelákové
šedi se totiž cítil tak nějak… NEVYŘÁDĚNÝ.

Život je boj: Praktický průvodce rakovinou
pro nemocné a jejich blízké
Laura Janáčková

Znovu v sedle
Annie Auerbach

Během tréninku prožije Molly ošklivý pád z klisny Calypso.
Strach z toho, že by mohla ještě někdy spadnout,
jí pak brání, aby se do sedla znovu vrátila. Všichni
na ranči si dělají starosti – bude Molly ještě někdy jezdit?
Zvítězí nad svým strachem?

Kniha je koncipována jako praktický psychologický průvodce
pro pacienty s rakovinou, pro jejich pečovatele a blízké. Je psána
běžným jazykem a snaží se obsáhnout všechny aspekty života, se
kterými se pacient a jeho blízcí v průběhu nemoci setkají. Úkolem
této knihy není jen informovat. Psychika je u onkologických
onemocnění jedním z důležitých faktorů úspěšné léčby. V souladu
se svými dlouholetými zkušenostmi z oblasti psychoonkologie se
proto autorka snažila o co největší srozumitelnost a otevřenost.

Charita Šumperk působí rok v novém sídle
Charita Šumperk, nestátní nezisková organizace poskytující sociální
a zdravotní služby, si počátkem června připomíná roční výročí od
přestěhování do nového sídla na Jeremenkově ulici v Šumperku.
Charita Šumperk působí v severní části okresu Šumperk od roku
1992. Poskytuje domácí zdravotní péči včetně péče domácí hospicové, pečovatelskou službu, službu osobní asistence, půjčuje zdravotní
pomůcky a poskytuje služby humanitárního charakteru.
Za dobu své činnosti se Charita několikrát stěhovala. Z ulice
Vančurovy na ulici 8. května a poté na dlouhodobé působiště na Žerotínově ulici. Nynější sídlo je v opravené budově bývalé „hygieny“
na Jeremenkově ulici v Šumperku.
„Na novém působišti jsme velmi spokojeni. S dostatkem prostoru
se otevřely možnosti dalšího rozvoje“ říká M. Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk a dodává, že v letošním roce Charita otevřela
domácí odlehčovací službu, která umožňuje rodinám pečujícím o seniora nebo nemocného, pracovat nebo si odpočinout. Pečovaný zůstává ve svém domově a nemusí navštěvovat cizí prostředí. „Dále začíná
pracovat svépomocná skupina pro dlouhodobě pečující o dlouhodobě
nemocné“ udává Vychopeňová. Tato skupina má pomoci pečujícím
setkat se s lidmi, kteří mají podobné problémy.

Nové sídlo je pracovním zázemím pro 45 zaměstnanců, převážně
zdravotních sester a pečovatelek, kteří ročně poskytnou službu
850 klientům.
Více informací naleznete na www.sumperk.charita.cz
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Chata a rozhledna na Suchém vrchu
Nejvyšší hora (995 m) v Bukovohorské hornatině je tradičním
výletním místem, o které byl vyvolán největší zájem především vyznačením tzv. Jiráskovy cesty po hřbetech Orlických hor. Dne 15. ledna
1924 byla obnovena činnost zaniklého místního odboru Klubu českých
turistů (KČT) v Jablonném nad Orlicí. Ten si předsevzal vybudovat na
Suchém vrchu (v roce 1938 je uváděn jako Černá hora) chatu. V soutěži
KČT již tehdy zvítězil návrh pražského architekta Jaroslava Stejskala.
Odbor vydal 2000 dlužních úpisů po 100 a 200 Kč a od Liechtensteinů
si pronajal na 99 let pozemek o výměře 9 668 m2. 20. října 1925 byla
zde otevřena provizorní dřevěná bouda (turistická útulna). 21. a 22. srpna 1926 se zde uskutečnila velká slavnost při příležitosti položení základního kamene. Projektu se podařilo vtisknout dokonale horský ráz.
Působivým vzhledem stavba zapadla do daného prostředí.
Na dvoukřídlé přízemí z kamenného zdiva navazovalo dřevěné
patro. Sedlové převýšené střechy byly prolomeny mansardami. Ve
dnech 5. – 6. června 1928 byla chata otevřena a pojmenována podle
Dr. Karla Kramáře (1860-1937), prvního předsedy vlády nově ustanovené ČSR (1918), který se svátečního uvedení do provozu chaty sám
zúčastnil. Výstavba chaty patřila k největším a také nejnákladnějším
stavebním akcím KČT v meziválečném období. Tak jako v případě
Masarykovy chaty na Šerlichu (z roku 1925) mělo i zde zvolené pojmenování zřejmě politické pozadí; šlo o demonstraci síly českého turistického hnutí, pronikajícího stále více do pohraničních oblastí Sudet.
V letech 1931 – 1932 vyrostla v sousedství chaty 32 m vysoká vodárenská věž. Architekt Patrmann ji navrhl jako rozhlednu se dvěma
vyhlídkovými terasami. Mimochodem projekt také počítal s razantním
rozšířením chaty o nový penzion. Ten naštěstí nebyl realizován. Z mnoha osobností, které se na Suchém vrchu později zastavily, připomeňme
prezidenta Dr. E. Beneše, který zde byl 28. srpna 1937 se svým štábem
při obhlídce opevňovacích prací českého pohraničí. Tehdy měla chata
34 pokojů se 64 lůžky (7-10, 12-17 Kč), 2 společné letní noclehárny se
12 lůžky (5-8 Kč), menu 10,20 – 12,20 Kč, penze 20 – 30 Kč. Železniční stanice Jablonné nad Orlicí (7 km), automobilová silnice k chatě,
pošta Jamné nad Orlicí, telef. a veřejná hovorna. (tolik informace KČT
z r. 1936).
Po roce 1938 chata vystřídala řadu majitelů a několikrát změnila
jméno i podobu. V 60. letech byla druhá terasa rozhledny zakryta proskleným pláštěm a na vrcholu věže se objevily směrové antény, které
v počátcích televizního vysílání pomáhaly šířit signál přes celou republiku.

V osmdesátých letech (1982-85) zmizela celá vrchní část věže pod
kovovou kuželovitou nástavbou a pro vyhlídku zbyl už jen spodní
prosklený ochoz. V této podobě ji najdeme dodnes.
Samotná chata, která měla sloužit jako horský hotel, v roce 2003
vyhořela a o rok později byla odstraněna ohořelá střešní konstrukce.
V provozu zůstala pouze rozhledna s malým bufetem. Obnova chaty,
která se stavěla podle původního projektu, byla opět pro veřejnost
otevřena 5. července 2012.
Rozhledna nám umožní přehlédnout přes korunu stromů vynikající
panorama – spatříme skupinu Kralického Sněžníku, Kladsko, Hrubý
Jeseník s Pradědem a za dobrých podmínek i nejvyšší českou horu
Sněžku.
Podle pověsti stával na Suchém vrchu zámek, ve kterém bydlel král
s neposlušnou dcerou. Jednou došla králi trpělivost a dceru i se svým
zámkem proklel. Zámek se proměnil ve skálu, uvnitř zůstala uvězněná
dívka. Od té doby čeká na své vysvobození.
Suchý vrch má další zajímavost, neboť asi 150 m od vrcholu končí
zemská hranice mezi Čechami a Moravou a ta se prudce lomí na východ
až po vrch Jeřáb 1002 m a pak dále pokračuje severně až na Kralický
Sněžík.

Červenovodské sedlo

Ke konci feudální doby bylo zdolání z úseku z Červené Vody přes horský hřbet pro silniční inženýry velmi nelehkým úkolem. Tuto velmi
složitou spojnici z Moravy do Čech přes Červenovodské sedlo stavěla
firma bratří Kleinů. Stavělo se v nepříznivém terénu bez mechanizace
(Šumperská, Jablonská silnice, původně moravská zemská – stavovská
silnice stavěná v letech 1839 – 1842).
Přitom bylo třeba dodržet vytýčenou směrnici, postupovat v co
nejpřímější linií. Tak se na moravské straně použily zákruty, umístěné
víceméně nad sebou. Velké převýšení dosahovalo 282 m. Na české straně umožňoval terén pozvolnější klesání. Nicméně výškový rozdíl se
ukázal větší (395 m).
Silniční úsek k Červenovodskému sedlu začínal v moravské
Červené Vodě (0,0) ve výšce 532m, trasa se zde lomí a vede napříč
údolím téměř přímo tisíc metrů. Následují dva zákruty po sobě v krátké
vzdálenosti. Pozdější druhý je ostřejší ve výšce 583 m a třetím ohybem
vstupuje trasa již do lesů. V okolí čtvrtého se otevřel lom. Následující točky jsou všechny ostře klopené s protáhlými nájezdy. Pátá v km
3 a šestá asi v odstupu tisíc metrů.
Před ní zdolává silniční těleso výšku
691 m, po 1km je sedmá zatáčka (733
m). V delší vzdálenosti od ní je pak
osmá – poslední. Odtud vystupuje
silnice v mírném prohnutí dlouhém
přes 1,2 km přímo na Červenovodské sedlo (v km 6,7 m). Šumperská
silnice na sedlo ze samotného města
měří 35 km. Na Červenovodském
sedle 813,6 m se nachází mimo parkoviště, rozcestníku a dřevěné chaty
se nachází též krupnikový hraniční
kámen (ze Sobotínska), který určuje, že se z Moravy dostáváme do
Čech. Naproti je silnice na Suchý
vrch, vybudovaná ke Kramářově
chatě a rozhledně už v polovině 20.
let 20. století. Červenovodské sedlo
je pojmenováno po velké moravské vsi – městysu Červené Vodě.
V době stavby silnice bydlelo ve vsi
2 433 obyvatel německé národnosti. (Wolný 1839). V městysi dokonce již 3 375 osob (1863). Nárůst
osídlení byl překvapivý (v roce

V roce 1932 byl dobudován vodojem s rozhlednou u Kramářovy chaty na Suchém vrchu

-6-

Rapotínské noviny
1793 – 2162 osob – Schwoi – 1. Moravská topografie), příslušnost městyse k Moravě zdůrazňoval oficiální název – na rozdíl od českého – německý Mährisch Rothwasser. Střední nadmořská výška se udává 527m.
Lokalita se v písemných pramenech objevuje poměrně pozdě, historie ji identifikovala poprvé v roce 1481 v názvu Horní Heraltice
u zboží šilperského (Štíty).
Lokální dráha se otevřela 30.12.1899. Za 1.republiky zaznamenal
městys v hospodářské sféře protiváhu města Šilperka (Štíty), kde bylo
i sídlo soudního okresu. Součástí okresu Zábřeh byla Červená Voda do
roku 1960. Před koncem 20. století žilo v obci Červená Voda 2 231 lidí
ve 373 domech. Ves je dodnes součástí děkanátu Zábřeh.

Tvrz Bouda – pevnost proti nacistům

Tvrz leží na stejnojmenném kopci (845 m) na sestupném hřebeni Suchého vrchu. Je v současné době největším muzeem československého
opevnění z let 1935 – 1938 na území České republiky, jediná stavebně
plně dokončená dělostřelecká tvrz, kterou nepodařilo veřejnosti zpřístupnit,a to Společnosti přátel československého opevnění. Je po Dobrošově u Náchoda druhou zpřístupněnou pevnostní tvrzí ve východních
Čechách. V pevnostním systému, který naše republika budovala na
svou ochranu koncem 30. let, je tvrzí s nejmohutnějším pevnostním
prvkem. Bouda je sice ze všech tvrzí nejmenší, přesto jsou její parametry úctyhodné. Tvoří ji pět mohutných železobetonových objektů,
tzv. srubů, jejichž stěny a strop dosahují tloušťky 350 cm a ve své době
byly schopné odolávat všem známým zbraním. Sruby propojuje hluboko pod zemí systém spojovacích chodeb a sálů. V chodbách je kolejiště
pro vozíky úzkorozchodné železnice, které rozvážely materiál a munici
do všech prostor. Sály obsahovaly veškeré technické zázemí, včetně
munice, kuchyně, energetického centra, skladů a ubikace pro 316 mužů
posádky. Tvrz byla schopná boje i v plném obklíčení po řadu týdnů.
Čelo tvrze, vysunuté směrem k nepříteli, tvoří pěchotní sruby K – S 21,
23 a 24, vyzbrojené dvojčaty těžkých kulometů ve střílnách pod betonem a pancéřových kopulích. Pomocnou výzbroj tvořily lehké kulomety v ochranných střílnách pod betonem nebo v pancéřovaných zvonech.
Zbraně v těchto srubech byly již v září 1938 bojeschopné. Jejich palba
navazovala na palebnou přehradu přilehlé linie těžkého opevnění na
východní i západní straně tvrze a chránila zároveň nejdůležitější tezový
objekt K – S 22 – srub pro otočnou výsuvnou dělovou věž, který stojí
poblíž kóty vrchu Bouda. Dělová věž měla být vybavena dvojčetem
houfnic ráže 10 cm s předpokládaným dostřelem téměř 12 km a s pozoruhodnou rychlostí střelby – až 40 ran za minutu. Tento objekt by po
svém dokončení ovládl obrovský kruhový prostor o průměru 24 km,
chránil by sousední dělostřeleckou tvrz Hůrka na východě a tvrz Adam
na západě a zároveň celou navazující linii lehkého a těžkého opevnění v
Kladském výběžku. Palbou by pokrýval také řadu vojensky důležitých
cílů na území tehdejšího německého Kladska. Objekt byl v září 1938
stavebně dokončen, hlavní zbraň do osudných zářijových dní roku 1938
se nepodařilo dohotovit. Nejdále v týlu linie je vchodový srub K – S 22
a sloužil jako vstup pro posádku a vjezd pro nákladní automobily s municí a zbraněmi. Přístup zajišťovala nově vybudovaná cesta z Těchotína
přes Uhlířský důl.
Za okupace po roku 1938 byly objekty tvrze nacisty poškozeny,
stejně jako velká část těžkého opevnění. Tvrz byla postavena jako protiváha event. dělostřeleckých postavení na kopcích Dvorský vrch, Přední
a Zadní Hraniční vrch nad Lichkovem a jako podpora paleb při obraně
Králického údolím směru na Šilperk (Štíty). Palbou dělové věže měla
být chráněna linie těžkých opevnění na západ i východ od tvrze a měla
brzdit pohyb v prostoru velkého komunikačního uzlu v tehdy německém Mitelwalde – Mezilesí (dnes v Polsku – Miedzylesie). Opevnění mělo bránit přerušení důležitých dopravních spojů (železniční trať
z Čech přes Jeseníky, dále na Ostravsko, i státní hranice z východních
Čech na severní Moravu a do Slezska).
Samotná prohlídka tvrze začíná ve východním srubu K – S 22
a kubaturou železobetonovou (4 860 m3) největším objektem tvrze. Procházka podzemím je mimořádným zážitkem. Postupně si prohlédneme prostory hlavní filtrovny, pevnostní elektrárny, rozsáhlého

Vchodový objekt do dělostřelecké tvrze „Bouda“ K-S 22a

muničního skaldu i kasáren. V nejhlubším místě máme nad sebou 60
metrů skalního nadloží. Prohlédneme si i vstup do nouzového výlezu z
podzemí vyrovnávající šachtu do nižšího patra a další muniční sklady se
sálem pro velitele objektu. Na mezipatro vystoupíme po 99 schodech.
Uvidíme tu obrovskou šachtu, připravenou k montáži 420 tun vážící dělové věže YRO. Pak se znovu vrátíme do podzemí. Celkově nás čekají
stavby metrů chodeb a sálů a samozřejmě i odborný výklad průvodce,
doplněný řadou technických a historických zajímavostí. Určitě nás překvapí, že všechno to, co kolem sebe vidíme, bylo postaveno za pouhé dva roky. Na prohlídku se doporučuje vybavit teplejším oblečením
a teplou obuví. Průměrná roční teplota tu dosahuje 8 – 10 C°, místy je
i mokro. Zřejmě je už i zde zavedena elektřina, neboť návštěvníci ještě
v 90. letech dostávali ve vstupní hale kahany a pak už sestoupili po
svážnici do podzemního systému.
Pevnostní pásmo proti Německu mělo být dokončeno v roce 1942.
Dokonce se počítalo s bunkry na Pradědu.
Zpracoval Stanislav Hošek.
Poznámky:
Při cestě ze Suchého vrchu na tvrz Boudu je nedaleko cesty tzv. hraniční
kámen U Tří pánů. Ten pochází z roku 1772 a připomíná, že se zde stýkala tři panství: kralické, lanškrounské a kašperské. Hraniční kameny
mezi Moravou a Čechami jsou dosud viditelné od Suchého vrchu přes
Cotktli, Lubník, Rychnov na Moravě až po Svitavy. (ovšem tam byly
mnohé hraničníky z dob Marie Terezie ukradeny).
Literatura:
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Zlatá svatba
Šimkovi

Dne 12. června 1965 si řekli
své ANO manželé Šimkovi.
Je to již 50 let společného
života „Zlatá svatba“.
Do dalších společných dnů,
hodně zdraví, štěstí
a vzájemné tolerance
jim popřáli starosta obce
Ing. Pavel Žerníček
a členka sociální komise
paní Leňa Kašparová.

Rapotínské noviny

Historie - Rapotín v období 1945 – 1948 – 1955 (2. část)
Václav Kalbáč 1975.

Z hlediska rozvrstvení rapotínského obyvatelstva nutno uvésti, že
většinu osídlenců tvořili dělníci, méně již bylo zemědělců, živnostníků a malé procento veřejných zaměstnanců. V obci byly čtyři politické
strany, z nichž nejsilnější byla KSČ. 28) Právě obrovský úspěch komunistů ve volbách v roce 1946 vzbudil silné obavy u ostatních stran, aby
se pracující lid neuchopil vlády. Tak došlo k vytvoření protikomunistického bloku, který měl určitý vliv i na osídlování v Rapotíně. Zdejší
sklárny nemohly zajistit pro své zaměstnance ubytování. Teprve na
zákrok komunistů obdrželi byty skláři – reemigranti z Francie. Také
dosti volyňských Čechů muselo dlouho čekati na zemědělské usedlosti a rodinné domky. Již v roce 1946 bylo rozhodnuto zřídit pouliční
tlampače, kanalizaci i elektrifikovat Nové Domky.29)
Poměr vesnické organizace KSČ se přiostřil vůči ostatním stranám v roce 1947. Předseda místního národního výboru zneužil své
úřední moci a dopomohl řediteli skláren, předsedovi OV KSČ a členů
ONV v Šumperku, k podvodnému získání osvědčení o statním občanství pro odsunutou osobu. 30) Ve snaze po spravedlnosti a očistě
strany podala místní organizace KSČ stížnost na toto jednání ÚV KSČ
v Praze. Po náležitém prošetření na stranické schůzi v místě, za účasti
JUDr. Alexeje Čepičky, byl ředitel skláren přeložen na jiné pracoviště
v severních Čechách. 31) Předseda MNV byl zbaven funkce. Místní
organizace KSČ navrhla za nového předsedu MNV Františka Zbořila,
úředníka z Rapotína č. p. 448, ale proti němu podali protest zástupci
ostatních politických stran. Ve volbě předsedy MNV dne 2. 7. 1947
kandidát KSČ neuspěl, neboť čtyři poslanci KSČ se přidali k opozici.
32) Tak se stal na dobu 14 dní předsedou MNV Alois Kreml. (KSČ).
Byl však stranou odvolán z funkce předsedy a také poslance MNV.
Současně byli odvoláni i poslanci KSČ, kteří hlasovali s opozičními
stranami. Novým předsedou byl pak hladce zvolen František Zbořil.
Spravedlivé řešení sporných případů a rozhodný postoj neobyčejně
posílily její autoritu a její řady začaly růsti. V době únorových událostí
1948 měla zdejší organizace KSČ 220 členů, z toho jen 38 žen. Byla
hospodářsky silná a podepřela i finančně OV KSČ v Šumperku. 33)
Průběh Vítězného února roku 1948 byl v obci klidný. Nesouhlas se
současným děním projevilo jen několik zdejších národních socialistů.
Na neúspěšné schůzi národních socialistů ve Velkých Losinách s VL.
Krajinou v období Vítězného února se podíleli i rapotínští komunisté.
Antonín Penz na tuto schůzi vzpomíná: „Po našich pádných argumentech vznikl na schůzi hluk a křik. Mě bolelo v krku tak, jaks když jsme
rozbíjeli henleinovské schůze.“ Před kritickými dny učinili také zdejší komunisté veškerá bezpečnostní opatření. Hlídky střežily i v noci
budovu MNV a jeho skladiště. Antonín Penz jel několikrát denně na
motocyklu na OV KSČ do Šumperka pro instrukce. Je samozřejmé, že
značnou pozornost věnovali i poště. Sklárenské objekty střežila lidová
milice, která se ustavila ze členů KSČ těsně před Únorem 1948. Příslušníci místního SNB byli vesměs členy KSČ. Dne 24. února proběhla docela v klidu ve sklárnách i dřevařských závodech jednohodinová
generální stávka na podporu úsilí KSČ. Jinak se rapotínští občané dovídali o událostech v Praze prostřednictvím rozhalasu.34)
Sjezdu závodních rad dne 22. února v Praze se za zdejší sklárny
zúčastnil Rudolf Bartoň. 35) Tohoto sjezdu se také zúčastnil rapotínský
občan Alois Václahovský jako delegát komunistického DEPA v Šumperku. Delegátem na sjezdu rolnických komisí dne 29. února v Praze
byl za organizaci Jednotného svazu českých zemědělců Emil Pecha
a o den později i Květoslav Škrabal. 36)
Po únorovém „vítězství“ dělnické třídy došlo k řadě opatření, aby
se náležitě upevnily její pozice ve všech orgánech státu. Akční výbory Národní fronty provedly očistu od protifašistických živlů ve všech
složkách. Předsedou místního akčního výboru byl Ladislav Faltýnek
a členy Květoslav Škrabal, Josef Trtík, František Navrátil, Ludvík

Ondrůšek, Jindřich Druckmϋller a Karel Bogner. Tajemnicí AV NF
byla Valentina Šulová. 37) Před květnovými volbami bylo zbaveno na
návrh AV NF volebního práva 6 občanů, kteří se hlásili k německé
národnosti, 1 pro službu v nacistické armádě, 4 pro záporný postoj
k lidovědemokratickému zřízení a 2 pro trestní řízení. Jeden občan
musel opustiti obec. 38)
Volby 30. května 1948, které byli potvrzením vytčené cesty k socialismu, proběhly v obci klidně a důstojně. Jednotnou kandidátku
Národní fronty volilo 85% voličů. 39) Předsedou MNV byl opět
František Zbořil, který se však 1. prosince vzdal své funkce. Dalším předsedou MNV byl jen krátkou dobu Jan Klimek. 40) Členy
rady MNV byli Květoslav Škrabal, Františka Kavková, Jindřich
Druckmϋller, Ludvík Hampl, František Navrátil, Ludvík Ondrůšek,
František Vlk, Metoděj Osladil a Ladislav Křenek. 41)
V roce 1948 byly založeny místní organizace Československý svaz
mládeže, Myslivecká společnost, Svaz protifašistických bojovníků
a v roce 1949 odbočka Svazu československo – sovětského
přátelství. 42)
Zástupci Dolních Studének, Nového Malína, Petrova nad Desnou,
Rapotína, Temenice, Vikýřovic a města Šumperka se dne 22. 11. 1948
dohodli, že se sloučí v jednu jedinou obec, která ponese jméno Velký Šumperk. Pro připojení k Šumperku bylo v Rapotíně 20 poslanců,
proti pouze 2 poslanci. Zástupci Rapotína na MěNV v Šumperku byli
Antonín Penz a Václav Komenda, který měl na starosti bytový referát.
Ustavující schůze MNV Velkého Šumperka pak proběhla 7. února
1949. Tehdy Šumperk usiloval zřídit zde centrum nového kraje, jenž
by zahrnoval i moravské Svitavsko, Rýmařovsko a Uničovsko. Protože sliby o pomoc menším obcím nebyly ze strany Velkého Šumperka
splněny a dojíždění kvůli vyřizování nejrůznějších záležitostí bylo nepraktické, začaly připojené obce usilovat o odtržení, což se Rapotínu
roku 1952 podařilo. Po opětovném oddělení obcí od Velkého Šumperka proběhla 16. ledna 1953, ustavující schůze pléna MNV v Rapotíně,
na které byl zvolen předseda Antonín Penz, osmičlenná rada a osm komisí: bezpečnostní, školská, sociální, zdravotní, finanční, hospodářská
a technická, zemědělská a zásobovací. Ladislav Křenek byl zvolen
předsedou MNV 25. května 1954 (jím byl až do 21. června 1960). Náměstkem byl Josef Carda, Tajemníkem Tomáš Záborský, členy rady
František Vojtíšek, Bohumil Škubal a Rudolf Krňávek. Hlavní úkoly pro následující roky bylo zajistit obdělávání veškeré zemědělské
půdy, zvýšit výrobu masa, dokončit zřízení parku u kostela, zlepšit
péči o zdraví pracujících a zajistit řádné vyučování na všech školách
a též kvalitní osvětovou kulturní činnost v obci. Tehdy se také začalo
uvažovat o stavbě nového kulturního domu, který by sloužil i občanům Petrova (Petrovic) a Vikýřovic. Stavba KD začala v roce 1955.
Starý kulturní dům (před válkou Dělnický dům) již nevyhovoval. Od
roku 1955 zde také bylo JZD. Zdejší kino Vlast bylo hojně navštěvováno, které s 325 sedadly a pěkným jevištěm patřilo mezi nejlépe
vybavená kina na okrese. Oprava kina proběhla v roce 1956. (v obci
bylo tehdy zřízeno dětské hřiště). Tehdy žilo již v obci 2670 obyvatel.
Poněkud záhadný je údaj z 29. června 1946 kdy v hostinci na náměstí
(Fojtík), byl založen na ustávající valné hromadě sbor dobrovolných
hasičů. Starostou nového sboru byl zvolen Vilibald Koláček, velitelem Karel Potměšil, jednatelem František Zbořil a hospodářem František Bohata. Hasičská zbrojnice díky pohnuté době zela prázdnotou
a tak prvním úkolem dobrovolných hasičů bylo zabezpečit materiálovou základnu. Již v říjnu 1946 byla zakoupena motorová stříkačka
a další věcné vybavení včetně deseti kusů cvičných uniforem. Dohledat automobilovou stříkačku, která byla ve výzbroji německých
rapotínských hasičů, se nepodařilo, a tak počátkem roku 1947 byl zakoupen nepojízdný požární automobil zn. Ford. V této době vyjížděli
hasiči z Rapotína nejen k požárům na území obce, ale zasahovali také
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při požárech v Rejcharticích, Hanušovicích, Kopřivné, Hraběšicích
a Červenohorském sedle. Pomáhali též v Petrovicích a Vikýřovicích
zdejším hasičům.
V roce 1949 bylo z důvodu nedostatku místa přiděleno hasičům
přízemí domu naproti původní hasičské zbrojnici. Zde vybudovali
svépomocí druhou garáž a šatnu s klubovnou. Na staré zbrojnici součastně provedli opravu podlahy a dřevěné věže na sušení hadic z roku
1930.
Po vyhlášení první pětiletky dochází ke značným změnám v oblasti průmyslové i zemědělské. V národním podniku Osvětlovací
sklo vyřešili úspěšně výrobu Petriho misek a televizních obrazovek
z odpadového tabulového skla. 44) Založení JZD nenalezlo u místních zemědělců pochopení. Dokonce armádní generál Ludvík Svoboda na besedě s volyňskými Čechy v sále kina je vybízel k aktivní
účasti na veřejném dění. 45) K založení JZD došlo až 10. září 1955.
První přihlášku do JZD podepsala Amálie Machová. Předsedou JZD
byl zvolen, Květoslav Škrabal a členy byli Antonín Vaclavík, Rudolf Beran, Josef Václavský. Z nezemědělců vstoupila do JZD Marie Hamplová, Anna Holcová, Amálie Machová, Marie Brzobohatá
a Julie Tučková. 47)
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.
V měšťanské škole v Petrovicích počátkem školního roku 1945/46
(3. září 1945) bylo zapsáno do 4 tříd 109 žáků (50 chlapců a 59 dívek),
20. září měla měšťanka už 135 žáků. Pravidelné vyučování začalo oficiálně až od 6. září 1945. Mezi květnem a srpnem byl ve škole sběrný
tábor Němců hlídaný československými vojáky.
Správcem školy byl pověřen odborný učitel Jan Jašek (od 16. srpna
1945). Dále byl na škole zmocněncem MŠO Miroslav Brtníček. Dále
zde začali vyučovat: Jan Klimek, Marie Minaříková, Miroslava Václavíková – Bartošová, Marie Hájková, Františka Koukalová (skvělá
toť žena), Jarmila Juránková, Franz Eschler, Svatoň Skládal a Božena
Slcinovavá (?) Již 1. 9. 1946 byla vedle školy měšťanské zřízena také
Lidová škola se dvěma třídami. Ve školním roce 1946/47 zde bylo 191
žáků. V školním roce 1947/48 zde bylo již 147 žáků. Mj. zde vyučovali:
Jan Sláma, František Franc, Jaroslav Šebestík a Antonín Boton. Zemská školní komise povolila 17. 7. 1947 aby se ve školním roce 1947/48
vyučovalo v 7 třídách.
V té době bylo 39 žáků z Petrovic, 43 z Vikýřovic, Rapotína 68,
Vernířovic 9, Rejchartic 3, Sobotína 31 a Rudoltic 4.
Veškeré informace byly čerpány z obecní kroniky uložené ve
Státním okresním archivu v Šumperku.
Zpracoval Stanislav Hošek

TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje

Přelom května a června na fotbalových trávnících obvykle znamená, že
zápasový maratón soutěžního ročníku míří do cílové rovinky. Fotbalisté
Rapotína v tomto období odehráli poslední čtyři zápasy své premiérové sezóny v 1. A třídě Olomouckého kraje. Především v domácích
zápasech si fanoušci přišli na své, gólovým kořením se totiž rozhodně
nešetřilo.
Rapotín – Jindřichov 4:4
Branky Rapotína: Žerníček Pavel 2, Březina Martin, Kocourek Martin
Na začátek této zápasové šňůry zavítal do Rapotína tým Jindřichova,
který se doposud na jaře trápil a pro domácí mužstvo tak představoval
ideálního soupeře na prolomení série nepříliš přesvědčivých výsledků z
poslední doby. Poté, co se v úvodním poločase dvakrát trefil fotbalový
nestor Pavel Žerníček a po jedné brance přidali Březina s Kocourkem,
vedl v jednu chvíli Rapotín už 4:1. Do konce poločasu sice ještě stihli hosté výsledek zkorigovat, ale i přesto šli do kabin s dvougólovým
mankem. Ve druhém poločase však přišel doslova zkrat domácího
celku, který snad pod dojmem, že se s výsledkem nemůže už nic stát,
přenechal veškerou iniciativu svému protivníkovi. Ten měl mnohem
častěji míč na svých kopačkách a poté, co jindřichovští snížili už jen
na rozdíl jednoho gólu, ještě přiložili pod kotel a v závěru zápasu se
dokonce dočkali zaslouženého vyrovnání.
Moravský Beroun - Rapotín 2:0
V úvodu zápasu s Moravským Berounem navázal Rapotín na nevydařený druhý poločas s Jindřichovem a po chybě v obraně brzy prohrával. Poté však častěji putoval balón po kopačkách hostujících fotbalistů

a ti si začali vytvářet šance. Především
aktivní Indra měl na noze vyrovnání, když
postupoval po chybě domácího stopera
sám na bránu, ale jeho kličku gólman bravurně vystihl. I proto šli rapotínští do kabin za nepříznivého stavu 0:1. Hosté sice
ve druhém poločase pokračovali v aktivitě, ale až na určité náznaky
se do žádných vyložených šancí již nepropracovali. Naopak domácí
byli z brejků směrem dopředu stále více nebezpeční, a i přes několik
výtečných zákroků zaskakujícího rapotínského gólmana Mošonce, se
v závěru utkání přece jen dočkali gólové pojistky.
Rapotín - Štíty 5:3
Branky Rapotína: Březina Martin 3, Indra Tomáš, Valenta Tomáš
V krásném letním počasí přivítali fotbalisté Jiskry na svém hřišti
celek Štítů, kterému měli po podzimní kruté porážce co vracet. Začátek
zápasu tomu také odpovídal, když domácí zcela ovládli hru, pohlednými akcemi bavili své fanoušky a hosté se v třicetistupňovém horku
doslova škvařili. Rapotín hrál i v tropickém počasí ve vysokém tempu,
výborně napadal hostující rozehrávku a jeho vedení narostlo až na 4:0.
Hosté sice z poslední akce první půle dokázali snížit, ale do šaten šla
Jiskra s luxusním náskokem 4:1. Ve druhém dějství tempo hry postupně
opadalo, a když Štěpán Hudec krásnou přihrávkou pomohl Březinovi
zkompletovat hattrick, zdálo se být všechno jasné. Domácí fotbalisté
však, jako již tradičně, na malou chvíli polevili a dovolili svému soupeři
dvěma góly zkorigovat výsledek do přijatelnější podoby. Konec zápasu
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si však již zkušeně pohlídali a mohli si tak užít společnou děkovačku
s fanoušky po posledním domácím zápase sezóny.
Leština - Rapotín 2:1
Branka Rapotína: Březina Martin
K poslednímu utkání sezóny odjížděl Rapotín do nedaleké Leštiny k malému okresnímu derby a musel se obejít bez několika hráčů
základní sestavy. Na jeho výkonu to však nebylo znát, a dokonce se
brzy dostal do vedení po přesně zakončeném rychlém protiútoku. Navíc několik dalších nadějných akcí hostujícího mužstva zhatila špatná
finální přihrávka, nebo faul soupeře. Bohužel pro Rapotín přišel v polovině poločasu pětiminutový úsek, kdy nechali domácím střelcům až
příliš mnoho volnosti. Ti toho dokonale využili a dvěma slepenými góly
skóre otočili. Ve druhé části hry měli více ze hry fotbalisté Rapotína.
Většina jejich akcí byla vedena po levé straně, kde dobře kombinující
Holomek s Hudcem pořádně zatápěli domácí obraně, ale většina útoků
končila ještě před pokutovým územím Leštiny. Když se v závěru utkání
neujala ani střela Čecha, museli se hosté smířit s těsnou jednogólovou
porážkou.
Ve své první sezóně v 1. A třídě se Rapotín umístil na konečném
šestém místě tabulky se ziskem 38 bodů.
M. Březina

Děkujeme všem příznivcům rapotínského fotbalu za podporu, kterou
projevili během jarní části sezóny a doufáme, že nám zůstanou věrni
i v nadcházející podzimní části sezóny.
Fotbalisté, realizační tým a trenéři TJ Jiskra Rapotín
Navštivte také nové internetové stránky rapotinského fotbalového
klubu: http://www.fotbalrapotin.cz/

Školní akademie svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí Desné
Dne 16.6.2015 byla v ZŠ a MŠ Údolí Desné znovuvzkříšena tradice
školních akademií. Akce proběhla v příjemném a důstojném prostředí
nově opraveného kulturního domu v Rapotíně a byla přístupna všem
rodičům, učitelům, bývalým i současným žákům a široké veřejnosti.
Svou přítomností ji také podpořila paní starostka obce Sobotín a pan
místostarosta obce Rapotín.
Na jevišti se vystřídaly děti z mateřských škol, prvních stupňů i druhého stupně jednotlivých pracovišť svazkové školy.
Žáci tančili, recitovali, okouzlili hrou na hudební nástroje, předváděli scénky, objevily se i ukázky aerobiku a moderního tance. ZvlášSociální komise obce Rapotín zve seniory
na 7.poznávací výlet
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tě břišní tanec v podání děvčat z mateřské školy byl prostě kouzelný
a roztleskal široké publikum.
Na pódiu v podání zpěváčků ze školní družiny1.stupně Rapotín
dokonce zazněl muzikál O Červené karkulce. V absolutním tichu se
naopak nesla pantomima dramatického kroužku druhého stupně, ale závěrečný potlesk byl obrovský. Celou produkci uzavřel rytmický tanec
žáků osmých a devátých tříd, kteří vyzvali ke společnému tanci rodiče
a učitele.
Doufáme, že se příště sejdeme v ještě širší sestavě a předvedeme
našim příznivcům další povedené kreace.

MŠ Skleněnka
V posledním měsíci před prázdninami proběhla v MŠ Skleněnka Rapotín opět spousta akcí. Pro děti byla připravena oslava Dne dětí s návštěvou zmrzlinového stánku a opékáním na školní zahradě, školku navštívil také kouzelník, děti se prezentovaly na akci Vesnice roku, proběhlo
slavnostní rozloučení s dětmi odcházejícími z MŠ a děti také absolvovaly výuku plavání v šumperském bazénu. Děkujeme panu Miklášovi
za zmrzlinu a manželům Buriánkovým za uzeninu na opékání.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Údolí Desné přeje všem dětem
i jejich rodičům krásné slunné prázdniny, pohodu a odpočinek. Těšíme
se na další školní rok.

Navštívíme tato místa:
Albrechtice-hraniční rozhledna,Linhartovy - zastavení
Třemešná-jízda historickým vláčkem
Zámek Slezské Rudoltice - prohlídka -oběd
Osoblaha-prohlídka města
Dívčí Hrad - krátké zastavení
Prudnik v Polsku- prohlídka města
Pořadí míst se může změnit podle aktuální situace.
Cena zájezdu jednotná 250,-Kč
Při nenaplnění autobusu ostatní 350,-Kč
V ceně je vstupné na zámek, jízdenka s místenkou
do vláčku, příspěvek na autobus.
Oběd si každý platí sám - společné menu, cena 80,-Kč
Odjezd autobusu v 7.00 hodin od zastávky Sklárny,
dále na obvyklých zastávkách v obci. Návrat kolem 20.00 hodiny.
Přihlášky s platbou na obecním úřadě
u sl. Venduly Vykydalové od úterý 7.7.2015.
Srdečně zvou členky komise.
Informace J.Dymáková – tel. 732363694.

65 let společného života

Dne 13. června oslavili manželé Brunecovi 65 let společného života.
Hodně zdraví, štěstí a vzájemné tolerance jim popřáli starosta obce
Ing. Pavel Žerníček a členka sociální komise paní Leňa Kašparová.
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