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VESNICE ROKU 2015
Do letošního 21. ročníku soutěže „Vesnice roku
2015“ se přihlásilo celkem 11 obcí ze čtyř okresů
Olomouckého kraje.
Slavnostní předání ocenění a diplomů se
uskutečnilo ve vítězné obci Černotín v pátek
24. července 2015. Naše obec získala ocenění
„Cena naděje pro živý venkov - za místní
spolkový život a občanskou společnost v obcích“ (jak jsme již informovali v minulém čísle
novin). Cenu nám osobně předal hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil a Ing. Radim Sršeň, Ph.D. – 1. místopředseda Sdružení
místních samospráv ČR. Sdružení je nevládní

apolitickou organizací s celostátní
působností, která sdružuje a hájí
zájmy obcí a měst v ČR. Cena
je udělována v každém kraji vždy jedné obci
a součástí je i finanční odměna ve výši 50 000,Kč. Spolky obce Rapotín se domluvily, že tuto
částku použijí na výrobu dřevěných stánků, které
budou využívat při pořádání svých akcí.
Sdružení místních samospráv ČR je garantem
tohoto ocenění a celorepublikového vítěze odměňuje částkou 100 000,- Kč. Ten bude vybrán
v průběhu měsíce října.

VÝLUKOVÁ ČINNOST
NA ŽELEZNICI DESNÁ

6. turistická vycházka - ZÁMEK SKALIČKA
Ani nestálé počasí neodradilo 22 seniorů, aby se
zúčastnili 6. vycházky. Cílem cesty byl Zábřeh.
Zámek se nachází na svahu zvedajícím se jihozápadním směrem nad zábřežským nádražím.
Leží uprostřed krásně upraveného parku ve stejnojmenné obci Skalička.
O panském sídle hovoří dokumenty z roku
1639. Na počátku 18. století byla tvrz přestavěna
na přízemní barokní zámeček. V roce 1772 postihl zámek požár. V letech 1868 -1891 byl vyhořelý zámek přestavěn do nynější novobarokní
podoby. Po roce 1891 se majitelé rychle měnili
až do roku 1914, kdy jej získali Manželé Knobovi z Olomouce. Po roce 1948 byl majetek rodiny
zestátněn. Později zde bylo umístěno veterinární
zařízení. V devadesátých letech byl zámek vrácen vnučce původního majitele.			
V roce 2003 zámek i s pozemky koupili dnešní
majitelé, kteří ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Olomouci zámek zrekonstruovali do původní podoby. Zámečkem nás provedl
jeden z majitelů - pan Kamil Pilka. Prohlédli jsme
si krásně upravené prostory, dozvěděli se vše
o vzniku, historii i současnosti zámečku. Nynější majitelé otevřeli prostory veřejnosti. Konají se
zde svatební obřady, koncerty a výstavy. I my
jsme si prohlédli výstavu zábřežské fotografky
paní Gábiny Nečasové „ DAR OKAMŽIKU.“
Využili jsme krásného prostředí. U kávy
a skleničky vína jsme popřáli Jiřce Dymákové
k životnímu jubileu, předali malý dárek jako poděkování za organizování vycházek.
Většinu seniorů odradilo deštivé počasí
a vydali se na cestu domů. Jen šest výletníků

nedalo na počasí a vyrazilo k nedalekým Božím
mukám. Dále jsme pokračovali ke kapličce sv.
Prokopa, která byla vysvěcena v r. 1839. Sešli
jsme k lomu, kolem zahrádek, rybníka Oborník
a po malém občerstvení v restauraci Stará sladovna jsme odešli na nádraží. Domů jsme se
vraceli plni dojmů z příjemného prostředí a milého přijetí pana majitele zámku. Také bohatší
o řadu informací a s vědomím, že jsme prospěli
svému tělu.
Za sociální komisi Marta Konašková.
Foto K. Potměšil.

Vážení občané - cestující,
od 28. července 2015 do 30. listopadu 2015
bude probíhat nepřetržitá výluka v úsecích
Velké Losiny – Kouty nad Desnou. Po celou
dobu výluky bude v úsecích Velké Losiny
– Kouty nad Desnou organizována náhradní
autobusová doprava s označením „ŽD výluka“.
V těchto autobusech je omezena přeprava
kočárků a jízdních kol. Větším, nenahlášeným
skupinám také nelze zaručit přepravu
vybraným spojem. Za ztížené podmínky
při cestování se Vám předem omlouváme.
Pavel Žerníček, předseda SOÚD

Upozornění

Rapotínské noviny č. 7 vycházejí později
z důvodu čerpání dovolené
zaměstnanců tiskárny.

VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje výzvu
pro vyhlášení významných osobností
obce v oblasti kultury, historie, sportu
a volnočasových aktivit za rok 2015.
Nominovaná může být pouze fyzická osoba
žijící či působící v obci Rapotín.
Písemný návrh musí být osobně
či emailem doručen na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín,
Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
email: rapotin@rapotin.cz
a to nejpozději do 6. listopadu 2015.
Informace k výzvě na telefonu: 588 884 400,
e-mail: rapotin@rapotin.cz
Nominační formulář bude k dispozici
na podatelně OÚ Rapotín.

ZŠ a MŠ Údolí Desné oznamuje,
že začátek školního roku 2015/2016
bude v úterý 1.9.2015.
ZŠ Sobotín – 8.00 hod.
ZŠ Petrov – 9.00 hod.
ZŠ Rapotín – 10.00 hod.
Přejeme příjemné prožití zbytku prázdnin.
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Prázdninová knihovna 2015

Zlatá svatba

7. července jsme opět zahájili „Prázdninovou
knihovnu“! Děti si zamuzicírovaly s muzikoterapeutkou Ivou Smýkalovou. Během dopoledne si děti zahrály hudební hru, vyzkoušely
různé hudební nástroje a na závěr relaxovaly
s hudbou.
15. července jsme se vrhli na mokré
filcování. Pomocí vody a mýdla jsme zpracovávali ovčí vlnu a vznikaly plstěné kuličky,
koule, šperky či dredy.
LD

Dne 17. července 1965
si řekli své „ANO“ manželé Lukášovi.
Je to již 50 let společného
života - „Zlatá svatba“!
Do dalších dnů jim popřáli hodně
zdraví, štěstí a vzájemné úcty
starosta obce Ing. Pavel Žerníček
a členka sociální komise
paní Leňa Kašparová.

Diamantová svatba

Dne 11.7.2015 oslavili manželé
Marta a Josef Kašíkovi 60 let
společného života
„Diamantovou svatbu“.
Obnovení manželského slibu, který
si dali před 60 lety, přijal starosta
obce Ing. Pavel Žerníček. Také jim
popřál hodně zdraví, štěstí a vzájemné
tolerance do dalších společných let.
Ke gratulaci se také připojila členka
sociální komise paní Leňa Kašparová.

ZO ČZS Rapotín informuje

Exkurze ZO ČZS Rapotín na celostátní výstavu KVĚTY 2015 v Lysé
nad Labem 11.7.2015 jsme se zúčastnili se záměrem získat další zkušenosti s pořádáním výstav a seznámení se s novými druhy výpěstků
květů na celostátní úrovni. Bylo se opravdu na co dívat, vystavovatelé
se předháněli s uspořádáním květů a různých doprovodných programů
v rámci výstavy. Byla to další inspirace k pořádání našich výstav.
B.Kocůrková
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ČESKÝ SVAZ ŽEN - NÁŠ VÝLET

MARIÁNSKÉ SLAVNOSTI
V RAPOTÍNĚ

Celý den před plánovaným výletem lilo jako z konve. Ráno 23.června
při nastupování do mikrobusu také.
Ještě že řidič, pan Kubíček, nás trochu rozveselil svými hláškami.
Naštěstí jsme dešti ujely a před cílem naší cesty se už mraky roztrhaly
a prosvítalo sluníčko.
Jedna naše dlouholetá členka, která nedávno oslavila půlkulatiny
se šťastným číslem na začátku, nám připravila milé překvapení hned
v mikrobusu. Nebudu prozrazovat jaké, ale pobavilo nás, nasmály
jsme se a výborně si pochutnaly.
V dobré náladě jsme dojely k Častolovickému zámku, který nám
byl vřele doporučen ke zhlédnutí. Byly jsme objednané na desátou
hodinu, takže průvodce se nás hned ujal. Jeho výklad byl zajímavý,
jako by to vyprávěl pouze nám a ne několikrát během dne. V ohromných pantoflích jsme šoupaly po komnatách a chodbách, obdivovaly zařízení i obrazy. Z nádherných stropních maleb nás brzy bolelo
za krkem. Častolovický zámek je velmi příjemný, udržovaný,
po chodbách krásná květinová výzdoba. Po prohlídce jsme se ještě
prošly zámeckým parkem. Mají tu i malé zoo, nás však více lákala
k procházce růžová zahrada. Bohužel nás z ní po půlhodince
vyhnala krátká přeháňka.
Raději jsme se uchýlily do nedaleké restaurace na oběd a trochu odpočinku nohám. Dalším cílem výletu bylo město Vamberk
a jeho muzeum krajek. Nápaditě se do muzea dostanete jedině přes
obchůdek, kde člověku, obzvlášť ženské, přecházejí oči nad tou
krásou. Zhlédly jsme krátký film o vzniku tohoto umění u nás,
procházely kolem skleněných vitrín s ukázkami krajek a výrobků
z nich. Nejen různé dečky, obrazy, čepce, šaty, dokonce i střevíčky
tu byly vystavené. To se zkrátka musí vidět!
A pak zpět tím obchůdkem, zase okukování, a to víte, že jsme
neodolaly a ulehčily peněženkám. Člověk si přece má občas udělat
radost!
Prošly jsme se po náměstí, nakoukly do obchodů. Vůně kávy
nás přivedla k cukrárně a to byla taková sladká tečka za naším
výletem.
Na zpáteční cestě jsme vzpomněly na členky, které bohužel
ze zdravotních důvodů nemohly jet s námi. Jistě by se jim výlet líbil,
tak jako nám. Tak snad příští rok!

14. – 16. 8. 2015
PROGRAM:
PÁTEK 14.8.
20.00 hod.
		
		

KONCERT KAPELY SIOUX 			
S PŘEDKAPELOU CONSTANT DECAY
V KKC RAPOTÍN

SOBOTA 15.8.
17.00 hod.
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY V KOSTELE
		

18.15 hod.
		

(MLADÍ UMĚLCI Z JAMU BRNO)
MŠE SVATÁ – SLAVNOST

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

NEDĚLE 16.8.
9.00 hod.
POUTNÍ MŠE SVATÁ
10.00 hod.
HRAJE HUDBA BLUDOVĚNKA (U KOSTELA)
11.00 hod.
SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU 		
		

14.30 hod.
		

15.00 hod.
		
		

PÁNI Z BLUDOVA
ADORACE ZA OBEC A FARNOST, 		
SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ V KOSTELE
PROGRAM NA FARNÍ ZAHRADĚ:
HUDBA, OBČERSTVENÍ, HRY
A SOUTĚŽE PRO DĚTI

SRDEČNĚ ZVE ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RAPOTÍN
VE SPOLUPRÁCI S KULTURNÍ KOMISÍ A OBCÍ RAPOTÍN

Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny - obec Rapotín,
ulice Za Hutí

Dne 6.8.2015 dojde k přerušení
dodávky elektřiny od 8.00 do 15.00 hodin.

M.Bartošová
předsedkyně

Buldočí časovka 2015
V neděli 21.6. uspořádal Cyklistický klub Buldoci Rapotín za
podpory Obce Rapotín 12. ročník cyklistického závodu s názvem
„Buldočí časovka“, který je součástí oblíbeného regionálního
cyklistického seriálu Jesenický šnek.
Zázemí celé akce bylo opět v Rapotíně v restauraci U Pomněnky.
Silniční časovku jednotlivců na tradičním 6 km okruhu vedoucím obcí
Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice postupně zdolávali závodníci napříč všemi věkovými kategoriemi, a to od nejmenších cyklistických nadějí až po nejstarší zkušené „matadory“. Na start rovinaté,
rychlé, ale zároveň technické tratě se postavilo 87 závodníků všech
výkonnostních skupin z Moravy, Slezska a Polska. Mladší dětské kategorie absolvovaly jeden okruh a ty starší dva okruhy. Junioři, ženy
a muži závodili s časem na třech okruzích. V absolutním pořadí na 18
km dlouhé trati zvítězil v neuvěřitelném čase 23:54 min. Jan Urbášek
(Experiment 23), který tak vytvořil nový rekord tohoto závodu. Honza
si zřejmě zajel Buldočí časovku jako přípravu na blížící se Mistrovství
České a Slovenské republiky v Žilině. Jistě budeme tomuto mladému talentovanému jezdci z Uničova držet palce. Druhý absolutní čas

25:11 min. vybojoval Tomáš Kajnar (Nutrend Specialized Racing) ze
Zlatých Hor a třetí čas 25:28 min. zajel Karel Machotka (Yogi Racing
Ostrava). Mezi ženami byla nejrychlejší Jana Vyčítalová (ACS Drak
Vrbno) v čase 30:35 min. Nejrychlejším starším žákem na 12 km trati
byl za 22:01 min. Jiří Sadil (Parapety RS). Nejlepší dívkou byla Markéta Vykydalová z Rapotína časem 27:07 min. Na 6 km trati zvítězil
Martin Adámek (ACS Drak Vrbno) v čase 11:40 min a Magdalena
Míčková (ACS Drak Vrbno) za 13:23 min. Po dojetí všech závodníků
do cíle následovalo slavnostní vyhlášení, kdy medaile všem nejúspěšnějším pověsil na krk starosta obce Rapotín, Ing. Pavel Žerníček.
Akce byla určena všem příznivcům zdravého pohybu a stejného
zájmu, kterým bylo kolo. To se bezesporu naplnilo včetně příjemné
atmosféry, která provázela celou akci. Poděkování patří hlavně Obci
Rapotín, jako hlavnímu partnerovi CK Buldoci Rapotín, dále pak firmě Masonite a kolektivu z restaurace U Pomněnky za výborně připravené zázemí a občerstvení, všem pořadatelům za jejich velkou pomoc
a všem závodníkům za účast na této akci. Výsledky a fotografie naleznete na www.jesenickysnek.cz.
(KO)
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Rozmístění kontejnerů na BIO odpad srpen

Sociální komise obce Rapotín zve seniory na 8.výlet

místo

RYSÍ SKÁLA:

naučná stezka – Kouty n./D.
středa 2.září 2015

Program:
1. Odjezd náhradní autobusovou dopravou na ŽD:
Vikýřovice  - 9.49 hod.
Petrov n./D. - 9.58 hod.
Rapotín - 10.01 hod.
Kouty n./D. - 10.25 hod.
2. Výjezd lanovkou
na horní stanici – rozhledna.
1/2 ceny hradí komise,
připravte si doplatek 72 Kč
3.  Rysí skála: naučná stezka – délka 3 km, posezení
a návrat lanovkou.
4.  Návrat dle jízdního řádu podle situace, možnost pěší
trasy zadními cestami do Loučné n./D.

3.8.2015
3.8.2015

6.8.2015

6.8.2015

10.8.2015

ul. Na Výsluní

6.8.2015

10.8.2015

ul. U Cihelny

10.8.2015

13.8.2015

ul. U Lávky

10.8.2015

13.8.2015

u VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

13.8.2015

17.8.2015

ul. Nová

13.8.2015

17.8.2015

ul. Pod Holubím vrchem

17.8.2015

20.8.2015

Nové Domky

17.8.2015

20.8.2015

ul. Za Hutí

20.8.2015

24.8.2015

ul. V Aleji

20.8.2015

24.8.2015

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

24.8.2015

27.8.2015

ul. Školní

24.8.2015

27.8.2015

sídliště (u kotelny)

27.8.2015

31.8.2015

žel. zast. Rapotín

27.8.2015

31.8.2015

O cenu Rapotína – závod na kolech
pro všechny v neděli 9.8.2015
JESENICKÝ ŠNEK 2015 – 21. ROČNÍK
ŠUMPERSKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL

O CENU RAPOTÍNA

8. ročník závodu horských kol pro všechny

Cyklistický klub Buldoci Rapotín zve všechny příznivce zdravéRapotín
ho pohybuCyklistický
v příroděklub
na Buldoci
8. ročník
závodu horských kol a cyklisTermín:
neděle
9. 8.Tratě
2015
od 8.30h
tické závody
pro děti.
závodu
mohou okusit opět všechny
výkonnostní
a
věkové
skupiny,
od
nejrychlejších
„nabušenců“
Místo:
Rapotín - Koupaliště
až po nejpomalejší „hobíky“ a od nejmenších „benjamínků“
Start:
10.00h „seniory“.
dětské kategorie 1,2,3,4
po nejzkušenější
12.00h ostatní kategorie
Akce se bude konat v tradičním termínu v neděli 9.8.2015 v RapoPrezentace:
8.45 – 9.45h
kategorie
1 - 4 Jesenického
šnečkaseritíně na koupališti.
Závoddětské
je součástí
regionálního
cyklistického
8.45šnek
– 11.45h
ostatní kategorie
álu Jesenický
a Šumperského
poháru horských kol. Vše vypukStartovné:
100na
Kčkoupališti
- kategorie
ne prezentací
od ŽA,ŽB,J,M,A,B,C,D,E
8.45 hodin. Program potom zahájí od
50 Kč
- kategorie
G a H žáci
a žačky
10 hodin svými
starty
dětské kategorie
Jesenického
šnečka na okruhu
zdarma - dětské kategorie 1 - 4 Jesenického šnečka
kolem koupaliště. Pro nejmenší ratolesti bude přichystána asfaltová
se Děti
budemají
hradit
hotově při
prezentaci
v den závodu.
trať v délceStartovné
pár metrů.
startovné
zdarma
a za vrácené
starStartovné zahrnuje i teplé jídlo po závodě, u dětských kat. 1 - 4 občers
tovní číslo na ně čeká malé občerstvení. Ve 12 hodin bude odstartován
Kategorie:
hromadně závod na okruhu v délceDélka
9 kmtratí:
pro ostatní kategorie, starší
1 žáci
benjamínci
roč.
2011
a
mladší
pár
být junioři
i odrážedla
a tříkolky)
a žákyně pojedou 9km, juniorky metrů
a ženy(můžou
18 km,
a muži
2
předžáci roč. 2010 – 2008
1,5 km (1 okruh)
km.
Trať
km okruhu
220
m vede od koupaliště
3 27malí
žáci
roč.92007
– 2005 s převýšením
3 kmcca (2
okruhy)
4 v mladší
žáci roč.2004
- 2003na Samotu, 4,5
kmpokračuje
(3 okruhy)sjezdem do LudRapotíně
stoupáním
dále
H
starší žáci roč. 2002 – 2000
9 km
(1 okruh)
víkova,
pak rovinatou pasáží do parku
zámku
Velké Losiny, násleG
starší žačky roč.2002 – 2000
9 km
(1 okruh)
úsekroč.
zámeckým
schodů a pár metrů
J duje
juniorky
1999 – 1997parkem okořeněný
18 km sjetím
(2 okruhy)
ŽA rovinky
ženy roč.ke1996
- 1976
18 km (2 kategorií
okruhy)
koupališti.
Vyhlášení dětských
proběhne cca
ŽB ženy roč. 1975 a starší
18 km (2 okruhy)
v
11.30
hodin.
Vyhlášení
ostatních
kategorií
proběhne
asi 30 minut
M junioři roč. 1999 – 1997
27 km (3 okruhy)
dojetí
posledního
mezi 14.30 – 15.00
A pomuži
roč. 1996
– 1986 závodníka do27cíle,
km tzn.
(3 okruhy)
B hodin.
muži roč.
– 1976 účastníky, kteří27
km (3
okruhy) na okruhu 9 km,
Na1985
všechny
budou
závodit
C
muži roč. 1975 – 1966
27 km (3 okruhy)
čeká
po
absolvování
závodu
teplé
jídlo,
které
je v ceně startovného.
D
muži roč. 1965 – 1956
27 km (3 okruhy)
uhašení
žízně,
uspokojení hladových
E Omuži
roč. 1955
a starší
27 km (3krků,
okruhy)mlsných jazýčků,
pěkné zázemí,
koupání a dětské hřiště se postará Jiří Mika se svým
Trať:
dětské kat. 1, 2, 3, 4 – na okruhu kolem areálu Koupaliště
kolektivem
v areálu
ostatní
kat. – koupaliště.
okruh 9 km kolem Bukového kopce s převýšením cca 220 m
Na Vaši
pořadatelé
partneřidětské
akce kat.
- Obec
Rapotín,
Vyhlášení:
cca účast
30 min.se
potěší
dojetí
posledního a
závodníka,
1 - 4 cca
v 11.30h
Halen, Pivovar
Holba Hanušovice.
Ceny:
v každé kategorii
pro první tři Více informací naleznete v prokteré se zúčastní méně
3 cyklisté, nemusí
být se
vyhlášena.
pozicích Kategorie,
na www.jesenickysnek.cz
a než
www.spmtb.cz,
kde
rovněž
můžete na závod přihlásit předem.
Buldoci Rapotín
Pořadatel:

Využijte této jedinečné příležitosti a přijďte se 26.8.2015 (středa)
v 15.00 hod. do KKC seznámit s tímto projektem. Ukázková
hodina je nezávazná. Občerstvení zajištěno.
Všechny zve sociální komise.
Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické
i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet
na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje
aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je
i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro
hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod
každodenního života. Je chápáno jako životní hodnota
sama o sobě, jedna z možností „dobra“ v životě, požitek
ducha, který může a má být přístupný všem.

6.8.2015

ul. Družstevní (obchod)

Srdečně zvou členky komise.

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a
neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které vysoké
školy již tradičně řadí do nabídky
celoživotního vzdělávání.
Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu
fyzické a psychické kondice,
podporují „bio-psycho-sociální”
rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské
podmínky a rozvíjejí generační dialog.

datum vyvezení

křiž. Družst. a Vodní ul.

V případě nepříznivého počasí bude
akce přeložena-sledujte Infokanál.

Sociální komise obce Rapotín připravuje
pro naše seniory jedinečný projekt:
Virtuální Univerzita třetího věku
- vzdělávání seniorů v regionech

datum přistavení

ul. Na Soutoku
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ČSCH ZO Rapotín Vás zve na
Krajskou výstavu králíků, drůbeže a holubů spojenou
s Memoriálem v soutěži holubů pana M. Anděla a J.Aigla
Výstava se koná ve dnech 26. – 27.9.2015 v Rapotíně v areálu Holiday resort Losinka.

1. Výstavu lze obeslat všemi řádně tetovanými a kroužkovanými zvířaty.
2. Přihlášky zasílejte do 13.9.2015 na adresu: Kristek Jiří, U Hájenky 112, 788 13 Vikýřovice
mobil : 723 505 006, e-mail: georgekristek@seznam.cz
3. Příjem zvířat: ve čtvrtek 24.9. od 16 – 20 hod. a v pátek 25.9. nejpozději do 8 hod.
4. Výdej zvířat : v neděli 27.9.2015 od 14 hod.
5. Výstava pro veřejnost bude otevřena v sobotu od 8 – 17 hod. a v neděli od 8 – 14 hod.
6. Zvířata musí být klinicky zdravá, doporučujeme doklad o vakcinaci zvířat.
7. Posuzování bude provedeno v pátek 25.9.2015 bez přístupu veřejnosti.
8. Výstavní výbor ručí za ustájení a řádné krmení.
9. Poháry a čestné ceny budou předány v neděli 27.9.2015 ve 13 hod.
10. Podmínky soutěže krajské výstavy:
Do soutěže se bude počítat 20 nahlášených zvířat z každé odbornosti, které bude dodáno v zalepené obálce před posuzováním zvířat.
Králíci: 20 ks 5 plemen – 4 člen. kol.+ jednotlivci. Drůbež + holubi: 20 ks 5 plemen.
Podmínky soutěže holubů: Budou zařazeni všichni chovatelé okr. Šumperk, kteří vystaví kolekci 4 kusů holubů jednoho plemena, barvy a kresby.
11. Katalog je povinný odebrat každý vystavovatel, cena 30 Kč + 50 Kč správní poplatek.
12. U prodejných zvířat označte v přihlášce pevnou cenu, 10% si připočítá pořádající ZO.
13. Vystavující souhlasí s uvedením jména, adresy, telefonu a e-mailu v katalogu.

PŘIHLÁŠKA na výstavu: Králíků, drůbeže, holubů - (podtrhněte druh zvířat)
Jméno:

Adresa:

Telefon:

ZO ČSCH:

Pohlaví

Plemeno-celý název

e-mail:
Tetování č. kroužku

Kolekce

Prod.cena

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Historie – Velká Morava – Králický Sněžník (1. část)
Velká Morava (také hrubá Morava), Velká Moravice (1869, 1880)
Gross – Mohrau u Schwoye Gross – Mohra). Do splynutí roku 1920
rozlišována jako část Velké Moravy Horní Morava – Ober Mohrau,
Horní Moravice. Ves se nachází na jižním úpatí Králického Sněžníku
(ten se nachází na katastru obce), na samých českých hranicích. Táhne
se asi 6 km od severu na jih hlubokým údolím řeky Moravy. Kostel
její stojí ve výši 633 km. Katastrem 2186 ha byla politicky samostatnou obcí. Jen v letech 1938 – 1945 byla za okupace v landrátu Králíky.
Od roku 1960 se stala tato moravská obec částí Dolní Moravy (okres
Ústí nad Orlicí) tehdy do východních Čech. Nyní český kraj Pardubice. Velká Morava byla součástí okresu Šumperk a Dolní Morava
patřila pod okres Žamberk. Tok řeky Moravy zde poněkud nešťastně
tvoří hranici mezi Moravou a Čechami, takže stavebně spojené obce

Dolní a Horní Morava na pravém břehu patří do Čech. Nadmořská
výška se pohybuje od 575 – 740 m.
Velká Morava je mladší dědina nežli sousední Malá Morava (před
r. 1350). Byla založena v polovině 16. století. Ovšem se někdy uvádí
jako první zmínka o Velké Moravě rok 1382 (David 1995). Obdobně jako sousední Malá Morava v důsledku válečných událostí zpustla
i Velká Morava. Ves byla opravená kolem roku 1560 za Václava ze
Zvole a na Kolštejně.
Kladské Habartice (Domaszkov) se připomínají v r. 1337 či Mezilesí v r. 1278. Nedaleké moravské dědiny Chrastice, Kunčice, Stříbrnice
atd. se připomínají v r. 1325. V roce 1564 na Velké Moravě byl rychtářem Beneš Dietrich, roku 1628 Jan Schwarzer. V roce 1584 dostala se
jí od Hynka staršího z Vrbna, pána na Kolštejně (kam obec náležela)
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a Bruntále, podobného obdarování jaké nabyla od něho Malá Morava.
V roce 1654 měla 23 usedlostí se 181 obyvateli. V roce 1677 tu již bylo
29 usedlostí s 959 měřicemi polí, 17 sedláků mělo po 36 měřicích,
rychtář měl 60 měřic (malomoravský rychtář Adam Olbricht měl i pilu
a 51 měř. polí), 8 rolníků po 18 měřicích (5 měřic = 1 ha); 3 domky byly
bez polí. Velkomoravští byli od veškeré roboty zřejmě zproštěni, ale každý z nich bude u vojtíšského panského dvora ročně v době setí ozimin
po 3 dny a v době jarní setby po 2 dny s potahem robatovati. Za Žerotínů (1570 - 81) platili poddaní za nechození na robotu 1 zlatý, 10 grošů.
V roce 1689 se složily Malá a Velká Morava a Vojtíškov a vystavěly
nynější farní kostel Nanebezevtí P. Marie. V r. 1725 pak učinily Malá
a Velká Morava nadání na vydržování kněze a Malá Morava dostala duchovního správce. Před tím byla Velká Morava přifařena do Kolštejna,
Hanušovic a Krumperků (Polesí). V roce 1801 byl zde náboženskou
maticí vystavěn kostelík sv. Aloise, a následujícího roku obdržela obec
vlastního duchovního správce. Obraz na hlavním oltáři kostela je prací knížecího Lichtensteinského malíře Johanna Dalingera z roku 1804.
V té době je též postavena fara (kaplanka?). V r. 1802 začínají se vést
místní farní matriky a archiv. Větší část tohoto archivu při požáru fary
roku 1899 shořela. V obci se začalo vyučovat od roku 1786 (předtím
docházeli žáci do Malé Moravy). V roce 1802 zde byla zřízena škola
a to s jednou třídou. Až do roku 1881 měla škola dvě třídy (v té době
už patrně stála dodnes zachovalá škola).
V roce 1834 zde bylo 40 domů s 393 obyvateli. V r. 1854 tu žilo
již 554 obyvatel. V roce 1900 činila v obci hospodářská půda 2165 ha
(lesy 1506, pole 525, louky 77, pastviny 57 ha). Bylo zde 91 domů
s 436 obyvateli katolického vyznání a německé obcovací řeči. Ti
chovali ve vsi 34 koní, 376 ks skotu a 148 ks prasat. Lesní revír patřil velkostatku Kolštejnu, tehdy Liechtensteinům. Ten zde měl své
hájovny. Dominantou obce je vedle kostela a školy též socha českého
patrona Jana Nepomuckého z 18. století. V roce 1910 byl zde starostou Franz Scholz – radní Johann Olbricht a Eduard Rohner a 6 členů
výboru. Farářem byl Alois Kovář (od r. 1802 patřila k farnosti též česká Dolní Morava a Horní Morava patří dodnes k děkanátu Šumperk).
Předseda školní rady Josef Schwarzer. V obecní dvojtřídní škole učil
Jan Hájíček (nadučitel) a Franz Schwarzer. Dále byla spořitelna se záložnou (př. J. Olbrich). Dále zde byly dva hostince a to Max Geppert
(i pekař a kramář a Ad. Störh - nálevna). Mezi řemeslníky patřili
kovář Adalbert Pach, kramář Gustav Knoll (i stáčení piva), švec Franz
Harbich, olejník (mlýn na lisování lněného oleje), Robert Vogel, povozník Eduard Göbel, šindelář Johann Rohner a další. Mlýny a pily
byly v Dolní Moravě Červeném potoku. Od roku 1900 zde působil
sbor dobrovolných hasičů, od 1902 Bundesgr. Der Deutsch Nordmähren, od r. 1909 německý dělnický spolek. Sousední Dolní Morava
měla v roce 1900 údajně jen 266 obyvatel a česká Horní Morava 219
obyvatel. Nicméně horní konec Velké Moravy byl dříve samostatnou
osadou zvanou Horní Morava – Ober – Mohrau. Tato osada vznikla
teprve po roce 1677, neboť v lánském katastru z tohoto roku ještě
nebyla. V roce 1785 měla 72 osob, v roce 1834 tu stálo 13 domů
s 58 obyvateli a v roce 1900 tu bylo 17 domů.
Ve 20. letech minulého století měla obec dvoutřídní obecnou školu,
příslušný poštovní a telegrafní úřad, jakož i četnickou stanici. Zde
měla také nejbližší železniční stanici na moravské půdě. Mimochodem

Jarní pohled na Velkou a Horní Moravu, zasněžený vrchol
Králického Sněžníku (archiv P.Možný)

už v roce 1921 měla obec i s Horní Moravou 89 domů s 383 obyvateli,
z nichž bylo 369 Němců, 14 Čechů (státních zaměstnanců mj. finančí stráže), 5 cizinců, 387 katolíků a 1 bez vyznání. V letech 1914 –
1918 padlo ve válce z vesnice kolem 30 vojáků. Ve 20. letech jim zde
byl postaven patrně pomník, obdobně tomu bylo i v sousední Malé
Moravě, kde ve válce zemřelo 48 osob. Po válce bylo zde nejsilnější
politickou stranou BdL (němečtí agrárníci) a za nimi DSP (němečtí
sociální demokraté).
V roce 1924 byl v obci starostou Franz Olbrich, farářem byl Franz
Böse, varhaník Rudolf Schwarzer a kostelník August Kupka. Ve
dvoutřídní škole učili Rudolf Schwarzer (ředitel), Richard Friedrich,
Elizabeth Klamertová a Marta Mayerová jako školnice.
Oddělení pohraniční finanční stráže – velitel Emil Libisch. Lesní
revír patřil Johannu Liechtensteinu, hajným (fořtem) byl Arthur Partisch. K velkým sedlákům patřili Fr. Amler, Karl Amler, Berta Bierentová, Karl Bauer, J. Becker, Fr. Brauner, Joh. Exler, Jos. Geppert,
Eduard Göbel, Karl Hentschel, Anna Hufnagelová, Jos. Hundt, Jos.
Latzel, Anna Lindenthalová, Fr. Olbrich č. 9, Fr. Olbrich č. 18, Konst.
Olbrich, Anna Rohnerová, Ed. Rohner, Fr. Scholz, Adolf Schremmer,
Marie Schwarzerová, Joh. Spiller, Adolf Stöhr, Jos. Sturm, Auguste
Vogelová, Marie Vogelová, Rud. Vogel, Eberhard Winter. V obci bylo
80 držitelů půdy, z nichž 5 mělo od 30 – 50 ha, 4 vlastnilo 20 – 30 ha,
17 sedláků mělo 10 – 20 ha. Menších držitelů půdy (5-10 ha)vlastnilo
15 a dalších 24 vlastnilo od 1 ha do 5 ha a ostatní měli do 1 ha. Život
tu nebýval lehký. Pěstoval se zde len, obilí a brambory, na pastvinách
se pásl dobytek. Dodnes se část obce nazývá Selské vrchy. Spořitelnu a záložnu vedl Joh. Olbrich. Od roku 1922 zde byl mramorový
lom s parním pohonem, který zaměstnával 20 osob, v jehož čele stál
Wilibalad Thus. Dále zde byla olejna a šindelka (Marie Vogelová).
Hostince, Max Geppert (zároveň pekař, obchod se smíšeným zbožím
a trafikant), Adolf Stör (též trafika)a Adele Gutwinská, ta provozovala hostinec v Liechtenské chatě na Králickém Sněžníku (po r. 1945
Chata U pramene Moravy).
Obchod se smíšeným zbožím provozoval Karl Šebek. Nájemce
honitby Ed. Rohner, kováři Joh. Exler a Albert Pach, trafikantka
Karoline Šebková, obchod s dobytkem Joh. Spiler a další.
Mezi spolky patřil Deutscher Kulturverband (od 1930), Landjugenbund (od 1926, spíše před r. 1924), německý zemědělský spolek (od 1930). V obci se nacházela též mlékárna (1930) a elektrárna
(1930), zdejší záložna fungovala od r. 1892.
V 30. letech u č. p. 32 pohánělo vodní kolo válcový mlýn, olejnu, zařízení na výrobu šindele a dynamo. Pod kostelem stával dříve
mlýn, který od roku 1909 místo vodního kola měl malou turbínu, která
poskytovala vodní proud k osvětlení nejbližších obydlí. V české části Horní Moravy stál válcový mlýn č. 10 vodní kolo, pohánělo dvě
mlýnské stolice. Nedaleko byla i vodní pila, v č. p. 32 pohánělo vodní
kolo hospodářské stroje. Další mlýn byl v Dolní Moravě. V r. 1926
tu byli 4 státní zaměstnanci, a to už proběhla konfiskace Liechtensteinského velkostatku (tj. lesů).
V parlamentních volbách v r. 1929 zde zvítězila Bdl (němečtí
zemědělci) se 118 hlasy. Ale v r. 1935 zvítězila v obci Henleinova
SdP se 119 hlasy, němečtí zemědělci (BdL) měli jen 74 hlasů. Celkem
v obci volilo 241 osob.
V roce 1930 zde bylo 88 domů, v nichž žilo 383 obyvatel (362
Němců, 12 Čechů, 9 cizozemců, z toho 381 katolíků, 1 evangelík
a 1 starokatolík. Celá farnost měla 800 duší. Významnou osobností Velké Moravy byl přední moravský grafik a malíř Arnošt Hrabal,
který zde v letech 1932 – 1937 působil jako farář. Jeho strýcem byl
děkan a rapotínský farář Antonín Sehnal, který ho zde poslal.
P. Hrabal velmi těžce nesl výbušnou a agresivní situaci v německém
pohraničí tak, jako již několikráte před tím, opět Hrabal upadá do
stavu úplného nervového vyčerpání a apatie. Ozdravný vliv na něj
mělo až přemístění do rodných Buchlovic, kde poté sloužil jako
kněz až do r. 1966. Naštěstí nezažil vyhnání Čechů, včetně kněžích
v říjnu 1938.
Od roku 1936 zde probíhaly stavby pohraničního opevnění (betonových bunkrů) na obranu ŠSR před německou agresí. Úsek ŽSVI.
Staré Město vytvářel linii dlouhou 26 km od kóty Maliník 783 m
u Velké Moravy až po kótu Šerák 1351 m na východě. Bylo zde
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projektováno 64 pěchotních srubů a tvrz Kronfelzov. Od Maliníku
pokračovala pevnostní linie kolem Kladského výběžku přes Velkou
Moravu (zde bylo postaveno asi 13 řopíků, tj. Ředitelství opevňovacích prací a jeden pěchotní srub „U potoka C 2) směrem na Prostřední Lipku pod kopcem Výšina (666 m), na kterém byla navržena tvrz
stejného jména a opevnění dál pokračovala do Čech (tvrz Bouda na
sestupném hřebenu ze Suchého vrchu 845 m).
Od roku 1930 – 1938 i ve Velké Moravě se projevovala hospodářská krize. Zdejší občané začali hledat spásu v nacistickém Německu
a jeho Fϋhrerovi. Proto také v obecních volbách na jaře 1938 jasně
vyhrála Henleinova SdP. Československo v obavě před německým
útokem nechalo postavit na Králickém Sněžníku železnou závoru
bránící průjezdu německým agresorům. Do této oblasti byly vyslány
jednotky SOS (stráž obrany státu).
Nevyhlášená válka henleinovského Freikorpsu se po 18. září 1938
plně rozhořela především na Frývaldovsku, kde republiku chránily
jen početně slabé síly SOS a finanční stráže. 22. září napadly oddíly
Freikorpsu střelbou a ručními granáty nádraží a celnici v Dolní Lipce
a 24. září jednotky SOS v Červené Vodě a na Velké Moravě. Družstvo
SOS č. 11 Staré Město, kterému velel strážmistr Fr. Pelikán, mělo
stanoviště cca 150 m od hranice na Králickém Sněžníku. 25. září asi
30 minut po půlnoci bylo přepadeno z německé strany „Při přestřelce trvající asi 20 min., byl útočník odražen, ale stále ještě jednotlivě
na naše postavení“. Dva četníci a 11 finančníků s jedním kulometem vystříleli 480 nábojů z lehkého kulometu, 300 z pušek a použili
19 ručních granátů „Ráno jsme našli v okolí plno stop a po lidech
Freikorpsu, nechyběly ani kaluže krve, my jsme raněné neměli“. In.
O. HOLUP, Poslední pásmo vzdoru (Mladá fronta 1988). Mnichovská
zrada našich tzv. spojenců Anglie a Francie způsobila odtržení našeho
pohraničí. Velká Morava a okolí i se Starým Městem (kam obec soudně patřila), bylo obsazeno (němečtí občané dodnes vidí jako připojení
k Říši) - Wermachtem 7. října 1938. Úředně i s dalšími moravskými
obcemi byla připojena k Landrátu Králíky. Tehdy byl poprvé porušen
zemský princip. Obec Velká Morava byla osvobozena Rudou armádou 10. května 1945. Po válce se obec opět vrátila pod okres Šumperk.
Ve velkomoravské farnosti zahynulo ve válce asi 50 osob. Německé
obyvatelstvo bylo v roce 1946 odsunuto do Německa. Opuštěné domy
převzaly české rodiny. Obec se však nepodařilo plně osídlit. Přestavba
zdejší elek. sítě probíhala zřejmě v letech 1948 – 49. V roce 1950 zde
stálo 93 domů s 253 Čechy. Obec patřila po roce 1945 k Lesnímu závodu Hanušovice. V parlamentních volbách v roce 1946 zde zvítězila
KSČ s 68 hlasy, ČNB (národní socialisté) s 32 hlasy, ČSD (soc. demokraté) s 5 a ČSL (lidovci) 1 hlas. Obec byla do roku 1960 součástí kraje Olomouc a okresu Šumperk. Poté byla přičleněna do východních
Čech a okresu Ústí Orlicí. Nejen vesnice, ale i pramen řeky Moravy
se ocitl v Čechách. Dalo se předpokládat, že po r. 1989 se alespoň
formálně, nikoli úředně (je scestné rozdělovat obce např. Moravskou
a Českou Svratku či Moravský a Český Lačnov …) nazývat pravými
jmény. Dříve vedla pohodlná cesta z Malé do Velké Moravy. Mimochodem pramen Kladské Nisy je vzdálen od Horní Moravy asi 4 km.
(severozápadně od Krčmy na Točně).

Velká Morava (archiv S.Hošek)

Zajímavosti z historického katastru Velké Moravy.

Těsně za jejím katastrem, a to na území Malé Moravy, se nachází už
zmíněný pěchotní srub K – S 5 „U potoka“. V králickém úseku opevnění před nacisty byl betonován jako jeden z prvních objektů (srpen
1935?). Při stavbě bylo spotřebováno 1756 m3 betonu, tloušťka čelní
stěny je 225 cm. Původní objekt nesl tři pancéřové zvony ukrývající
těžký a sadu lehkých kulometů. Další výzbroj zahrnovala dva protitankové kanony, čtyři těžké a čtyři lehké kulomety. Posádku tvořilo 37
mužů jedenácté roty šestého janičářského pluku. V současnosti objekt
slouží jako muzeum a patří k nejlépe zrekonstruovaným bunkrům
v republice. (info@Ks5.cz) Katastru obce se taktéž dotýká vojenská
silnice z téže doby.
Zpracoval: Stanislav Hošek
Literatura:
BŘEZINA, J.: Šumperský okres, Staroměstský okres, Vízmberský okres.
Vlastivěda moravská, Brno 1932.
BARTOŠ, J – SCHULZ, J – TRAPL, M a kol: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960, sv. 4, okresy Šumperk, Zábřeh,
Rýmařov, Ostrava 1974.
ČERNÝ, V.: Pohledy do dějin Staroměstska. Ústí nad Orlicí 2011.
GÁBA, Z – MOŽNÝ, P.: Kralický Sněžník a okolí na starých pohlednicích a fotografiích. Štíty 2014.
HOSÁK, L.: Historický místopis země Moravskoslezské, Praha 1938.
Chytilův adresář Moravy. Hranice 1911.
Chytilův adresář Moravy. Praha 1924.
KOBZA, M.: Putování krajinou studánek a pramenů. Olomouc 2004.
KORANDA, J.: Minulost a současnost jesenických a horských chat – 12
Kralický Sněžník. Brno 1994. Průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku.
Jeseníky – Šumpersko. Praha 1995. Turistická mapa - Edice Klubu
českých turistů 53. Kralický Sněžník. Praha 1994.

TAKHLE TEDY NE!

TŘÍDĚNÝ ODPAD ODKLÁDEJTE DO NÁDOB. DĚKUJEME.
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8.45 – 9.45h dětské kategorie 1 - 4 Jesenického šnečka
8.45 – 11.45h ostatní kategorie

100 Kč - kategorie ŽA,ŽB,J,M,A,B,C,D,E
50 Kč - kategorie G a H žáci a žačky
zdarma - dětské kategorie 1 - 4 Jesenického šnečka

Prezentace:

Startovné:
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Délka tratí:

pár metrů (můžou být i odrážedla a tříkolky)
1,5 km (1 okruh)
3 km
(2 okruhy)
4,5 km (3 okruhy)
9 km
(1 okruh)
9 km
(1 okruh)
18 km (2 okruhy)
18 km (2 okruhy)
18 km (2 okruhy)
27 km (3 okruhy)
27 km (3 okruhy)
27 km (3 okruhy)
27 km (3 okruhy)
27 km (3 okruhy)
27 km (3 okruhy)

1
2
3
4
H
G
J
ŽA
ŽB
M
A
B
C
D
E

dětské kat. 1, 2, 3, 4 – na okruhu kolem areálu Koupaliště
ostatní kat. – okruh 9 km kolem Bukového kopce s převýšením cca 220 m

cca 30 min. po dojetí posledního závodníka, dětské kat. 1 - 4 cca v 11.30h

v každé kategorii pro první tři
Kategorie, které se zúčastní méně než 3 cyklisté, nemusí být vyhlášena.

Trať:

Vyhlášení:

Ceny:

benjamínci roč. 2011 a mladší
předžáci roč. 2010 – 2008
malí žáci roč. 2007 – 2005
mladší žáci roč.2004 - 2003
starší žáci roč. 2002 – 2000
starší žačky roč.2002 – 2000
juniorky roč. 1999 – 1997
ženy roč. 1996 - 1976
ženy roč. 1975 a starší
junioři roč. 1999 – 1997
muži roč. 1996 – 1986
muži roč. 1985 – 1976
muži roč. 1975 – 1966
muži roč. 1965 – 1956
muži roč. 1955 a starší

Kategorie:

Startovné se bude hradit hotově při prezentaci v den závodu.
Startovné zahrnuje i teplé jídlo po závodě, u dětských kat. 1 - 4 občerstvení.

10.00h dětské kategorie 1,2,3,4
12.00h ostatní kategorie

neděle 9. 8. 2015 od 8.30h
Rapotín - Koupaliště

Cyklistický klub Buldoci Rapotín

Start:

Místo:

Termín:

Pořadatel:

8. ročník závodu horských kol pro všechny

O CENU RAPOTÍNA

JESENICKÝ ŠNEK 2015 – 21. ROČNÍK
ŠUMPERSKÝ POHÁR HORSKÝCH KOL

- trať 27 km (3x okruh) = cca 660 m
- trať 18 km (2x okruh) = cca 440 m
- trať 9 km (1x okruh) = cca 220 m

Bez použití cyklistické přilby se závodník nesmí závodu zúčastnit!

tel. 724 032 620, e-mail: jmicunek@seznam.cz
Partneři:

Obec Rapotín

Přihlášky: do 7.8. do 24.00h na www.jesenickysnek.cz nebo www.spmtb.cz

Info:

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pravidla silničního provozu a pokynů
pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto účastník stvrzuje svým
podpisem na startovní listině.

Upozornění:

Start a cíl leží v nadmořské výšce cca 370 m.n.m.
Nejvyšší místo je Samota ve výšce cca 580 m.n.m.

Celkové převýšení:

´´Koupaliště – Samota – Ludvíkov – zámek V. Losiny – zámecké schody – Koupaliště´´

Mapa trati závodu – okruh 9 km kolem Bukového kopce :

Rapotínské noviny

Rapotínské noviny

Rapotínské slavnosti 31.8. - 2.8.2015

Rapotínské slavnosti
Soutěž O nejlepší rapotínský koláč

Vítězka soutěže O nejlepší rapotínský koláč
paní Jana Burdová

ný
Vítěz

Rapotínské slavnosti

koláč

SVÁTEČNÍ TVAROHOVÝ KOLÁČ
na 2 koláčové formy o průměru 20 cm
Pro snadnější vyjmutí, vyložíme formy
pečícím papírem.
Těsto:
400 g polohrubé mouky
200 g Hery
150 g cukru moučky
1 prášek do pečiva
2 žloutky
Ze surovin vypracujeme těsto, které natlačíme do koláčové formy tak, aby těsto bylo na
okrajích vyvýšené.

Malování na obličej

Náplň:
1 (250g) tvaroh
1 dcl oleje
2 dcl mléka
200 g cukru moučky
1 vejce
1 vanilkový pudink
1 dcl rumu
1/2 dcl vaječného koňaku
Podle chuti můžeme přidat rozinky,
brusinky, nasekané ořechy nebo čokoládu.
Suroviny smícháme a nalijeme na těsto.
Pečeme v předem vyhřáté na 160° C přibližně 30 minut, potom na 170° C asi čtvrt
hodiny, až těsto zhoustne a zezlátne.
Přejeme dobrou chuť.

Šašek Wiki
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Rapotínské noviny

Volejbalový turnaj

Účastníci volejbalového turnaje

Soutěž v hasičském útoku

Taneční škola NEXT

Fotbalový zápas TJ Jiskra Rapotín-HC Draci Šumperk

Bum Bum Band

Aerobic team AK Olomouc

Atrakce pro děti

Brodway

Omicron

Letní kino
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