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Mariánské slavnosti v Rapotíně
V rámci Mariánských slavností, které se konaly
ve dnech 14. – 16. 8. 2015, mohli návštěvníci
slyšet mnoho různých hudebních žánrů. Vše
začalo pátečním vystoupením kapely SIOUX,
kde jim předskokany dělalo trio mladých umělců pod názvem CONSTANT DECAY. Na večerní produkci, která začínala po 20. hodině, se
přišlo podívat a následně si i zatančit více než
50 lidí, pro které se hrálo téměř do půlnoci.
Slavnosti pokračovaly v sobotu hodinovým
koncertem studentů brněnské JAMU v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně. Na klavír
hrála Jana Zahrádková, na trubku Petr Linhart
a Jaroslav Pultar a jako host je doprovázel na
varhany Jan Rameš a zpěvem Petr Kocůrek,
Anežka Kocůrková a Natálie Ramešová. Posluchači se mohli zaposlouchat do skladeb
skladatelů P. J. Vejvanovského, J. S. Bacha,
A. Dvořáka, Francesca Manfredini, C. Franka,
F. Schuberta nebo H. Purcela, které uváděl pan
Radomír Strnad.
Po nedělní mši se v parku u kostela rozezněly tóny dechové kapely Bludověnka. Pro
nejmenší zde byl skákací hrad a o zábavu
se také postarala skupina historického šermu Pánů z Bludova. Program pokračoval ve
14.30 h adorací za obec a farnost a následně
po 15. hodině bylo na farní zahradě přichystáno
pro návštěvníky občerstvení. K tomu jim hrála
hudba a děti se mohly pobavit u různých her
a soutěží.
Členové kulturní komise

POZVÁNKA
Starosta obce Rapotín
svolává zasedání zastupitelstva obce

na středu 16. září 2015
od 17.30 hodin

do zasedací místnosti KKC Rapotín.

Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu, na webových stránkách obce
a na informačních tabulích po obci.
Ing. Pavel Žerníček, v.r.
starosta obce

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.
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Výstava mečíků
Základní organizace Českého zahrádkařského svazu v Rapotíně uspořádala v KKC Rapotín ve dnech 8. - 9. srpna 2015 výstavu mečíků.
Vystavovalo se zde celkem asi 856 ks mečíků a ostatních květů, které
se podařilo i přes nepřízeň počasí – tropická vedra - udržet v mimořádné
kvalitě po celou dobu výstavy. Výstava byla doplněna výstavkou panenek
s rodokmenem, předvedením paličkování a obohacena výpěstky bylin Jany
Burdové.
Měla velký úspěch, o čemž svědčí zápisy v naší kronice, např. z Havířova, Prahy, Mohelnice atd. Jeden za všechny: „Květinovou výstavu v Rapotíně mají, až z té krásy dech se tají. Oku lahodí pestrá paleta barev od
sněhobílé po temně rudou jako krev. Velké uznání by mělo být odměnou
- za rok se zase budeme těšit na viděnou. Stálice ze Šumperka J + H.“
Gratuluji naší člence Janě Kristkové za 1. místo s křehkými bílými
květy odrůdy Filomon v kategorii „500“ a dále panu Janu Klimešovi
za 1. místo v kategorii „Semenáč“.
Chtěla bych poděkovat za pomoc při přípravě výstavy paní Libuši
Tučkové a aranžérce paní Helence Foukalové, panu Karlu Potměšilovi za
nádherné foto, rychlé zpracování vyhodnocených exponátů, předsedovi

panu Zdeňku Hudosovi za vyhotovení čestných uznání. Děkuji rovněž
vystavovatelům panu Petru Mimránkovi, Novotnému, Zagorovi, Chlebišovi, panu Klimešovi a paní Staníkové. Dále děkuji panu Waniekovi
z Postřelmova, panu Badalovi ze Zábřeha, manželům Temnyakovým
z Rejchartic, Bludovské oranžériii a také všem, kteří darovali květiny i těm,
kteří zapůjčili vlastní výpěstky pro aranžování výstavy. Poděkování patří

i pracovníkům KKC, starostovi obce, našim myslivcům za kvalitní myslivecké speciality a také chovatelům okrasného ptactva z Nového Malína.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu výstavy
a také úklidu po jejím skončení.
Božena Kocůrková
předsedkyně ZO Českého zahrádkařského svazu

Poznali jsme Osoblažsko
V sobotu 25. července 2015 pořádala sociální komise pro rapotínské
seniory zájezd do málo známé oblasti - Osoblažska. Že je o takový typ
zájezdu mezi našimi seniory zájem, svědčil plně obsazený autobus.
Ale vše postupně. Odjíždělo se přesně podle plánu, abychom byli
zhruba o půl deváté na první zastávce u Města Albrechtic, kterou byla
pozoruhodná rozhledna – dvojče na Hraniční hoře (527 m.n.m.) z roku
2011, kdy bylo chytře využito blízkosti dvou vysloužilých stožárů pro
šíření mobilního signálu.
Po menším výšlapu zavezl autobus seniory do Třeměšné na nádraží,
odkud se mělo odjíždět historickým parním vláčkem na úzkokolejce
do Slezských Rudoltic k prohlídce tamního zámku. Na nádraží dojel
autobus včas, ale účastníci zájezdu byli nemile překvapeni rezervovaným
vozem, jenž byl běžného typu a vymykal se představám o historickém voze.
Nakonec to naši senioři překousli a cestovali v přistaveném voze, zvláště
když se mnozí mohli vystřídat a svézt přímo na parní lokomotivě.
V poledne byla na programu návštěva zámku ve Slezských Rudolticích.
Na interiéru bylo poznat, že se nacházíme v chudém pohraničním kraji, ale
díky zajímavému výkladu průvodců se prohlídka zámku líbila, už jenom kvůli
tomu, že senioři poznali, jak tamější lidé žili nejen v zámku, ale i v podzámčí.
Po dobrém obědě si prohlédli zájemci osoblažský židovský hřbitov
s unikátními barokními náhrobky ze 17. století.
Nakonec se autobus rozjel i do nejvzdálenějšího místa výletu a to
doslova za hranice všedních dnů, tj. do příhraničního polského města
Prudniku. Centrum města zaujalo svou historickou zástavbou.
Všechny pak potěšila na cestě zpět ještě krátká zastávka v Karlově
Studánce.
Dle pochvalného hodnocení mnohých účastníků se zájezd
vydařil díky dobré organizaci vedoucí zájezdu paní Mgr. Dymákové ve
spolupráci s panem Karlem Mičunkem. Na oplátku pak paní Dymáková
mohla pochválit naše seniory za disciplínu i dochvilnost během
zájezdu.
Zapsal: Karel Mičunek

-2-

Rapotínské noviny

Malá Haná

Na výlet po Osoblažsku
volná místa zbyla
a tak na poslední chvíli
jsem se přihlásila.
Hraniční rozhledna u Albrechtic
za výstup určitě stojí,
nahoře dosti to fouká a houpá,
vyjdou jen do půlky ti, co se bojí.
Romantiky, sazí, dýmu jsme užili,
když vezl nás historický vlak,
za okny pole, louky a lesy,
v zlátnoucím obilí červený mák.
Zámek Slezské Rudoltice
chudobný, jak zdejší kraj,
pro místní je tu práce málo,
ale pro turisty ráj.
Polský Prudnik jsme navštívili,
Pohanskou věž a část města,
mlsali zmrzlinu za tři zloté,
potom až domů vedla nás cesta.
Oplatky z Karlovy Studánky,
do lahví voda a do plic vzduch,
po parném dni až k večeru
ožívá lázeňský ruch.
Snad jsem vše správně vylíčila
a mohu přestat psát,
přiznám i zdřímnutí v autobusu
a tak jsem propásla Dívčí hrad.
Děkuji sociální komisi
a účastníkům výletu
za příjemný den!
M. Bartošová

Památný strom
V sobotu 15.8.2015 zničila bouře památný strom - JILM DRSNÝ - na břehu
řeky Desné u „vikýřovické lávky“ v dolním konci obce. Strom měl obvod
kmene 320 cm, výšku 21 m a byl starý minimálně 200 let.
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Soutěž v požárním sportu
Dne 1. 8. 2015 se na hřišti v Rapotíně konala u příležitosti 130 let založení
sboru dobrovolných hasičů soutěž. Účastnily se jí týmy mužů, žen i dětí
ze sborů z Rapotína, Petrova nad Desnou, Maršíkova, Sobotína, Žárové,
Velkých Losin a Vernířovic. Mezi dětmi soutěžilo i družstvo z Jeseníku.
Program volně navazoval na turnaj ve volejbale, takže diváci si přišli na
bohaté sportovní vyžití. Soutěžilo se v požárním útoku na dvě kola. Dráha
byla obohacena o překážky, tedy soutěžícím byl jejich úkol ztížen. V mužské
kategorii se na prvním místě umístilo soutěžní družstvo ze Sobotína, druhý
byl Maršíkov a třetí Rapotín, mezi ženami vévodily hasičky z Velkých
Losin před družstvy z Rapotína a Maršíkova. V dětské kategorii si pohár za
nejrychlejší útok odvezly děti z Jeseníku.
Martin Čech

Poděkování

Myslivecký spolek Buková Rapotín touto cestou
děkuje mladým hasičům za pomoc s úžasným
nasazením při vyhánění zvěře z travních porostů
těsně před jejich sečením.
Zvláště si této pomoci ceníme proto, že
v době sečení travních porostů pokládá srnčí zvěř
mláďata do těchto travních ploch. Škody na zvěři
způsobené žací lištou jsou nenahraditelné. Podařilo se zachránit desítku mláďat srnčí a jiné zvěře
před jistou smrtí.
Technika je stále dokonalejší, ale na ostatní
živočichy žijící v přírodním komplexu se ohled
nebere. Velké zatravněné louky nejsou samotní
členové MS Buková schopni v danou dobu projít
a zkontrolovat.
Mladí hasiči moc pomohli. Martinovi Čechovi
a celému kolektivu mladých hasičů děkujeme
a jsme rádi, že jde mladé generaci příkladem.
Budete-li potřebovat pomoc, rádi Vám
pomůžeme.
Děkují členové Mysliveckého spolku
Buková Rapotín.
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Rozmístění kontejnerů na BIO odpad září

Sociální komise obce Rapotín zve seniory na 8.výlet

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.

V případě nepříznivého počasí bude
akce přeložena-sledujte Infokanál.

Od 11.9. do 12.10.2015 bude veterinární ordinace
MVDr. Vrzalové Pavlíny uzavřena (čerpání dovolené).
Od září 2015 bude změněna ordinační doba takto:

datum
přistavení

datum
vyvezení

ul. Za Humny

31.8.2015

3.9.2015

ul. U Koupaliště
(u domu č.p. 249)

31.8.2015

3.9.2015

zahrádky u Losinky

3.9.2015

7.9.2015

ul. Lesní

3.9.2015

7.9.2015

ul. Na Soutoku

7.9.2015

10.9.2015

ul. Družstevní (obchod)

7.9.2015

10.9.2015

křiž. Družst. a Vodní ul.

10.9.2015

14.9.2015

ul. Na Výsluní

10.9.2015

14.9.2015

ul. U Cihelny

14.9.2015

17.9.2015

ul. U Lávky

14.9.2015

17.9.2015

u VÚCHS
(odpočívadlo před mostem)

17.9.2015

21.9.2015

ul. Nová

17.9.2015

21.9.2015

ul. Pod Holubím vrchem

21.9.2015

24.9.2015

Nové Domky

21.9.2015

24.9.2015

ul. Za Hutí

24.9.2015

29.9.2015

ul. V Aleji

24.9.2015

29.9.2015

U Koupaliště
(parkoviště u Losinky)

29.9.2015

1.10.2015

ul. Školní

29.9.2015

1.10.2015

Zpoplatnění výlepových ploch

Srdečně zvou členky komise.

Oznámení

místo

Rada obce na svém zasedání dne 15. dubna 2013 schválila
zpoplatnění výlepových ploch v obci (týká se i nástěnek u nově vystavených podzemních kontejnerů). Docházelo k neustálému přelepování obecních plakátů a tím narůstajícím nákladům na tisk plakátů.
Složky obce Rapotín a obce Svazku obcí údolí Desné (včetně svých
organizačních jednotek) mají výlep plakátů zdarma. Sběrné místo je
v informačním centru v KKC Rapotín a uzávěrka je vždy ve čtvrtek do
16 hodin. K vylepení dochází v pátek.

Ordinační hodiny
Pondělí

8 – 10 hodin

Úterý

CENÍK 2013

14 – 17 hodin

VÝLEP PLAKÁTŮ V OBCI RAPOTÍN

14 – 17 hodin

Středa

13 – 16 hodin

Čtvrtek

8 – 11 hodin

Pátek

8 – 10 hodin

13 – 16 hodin

formát

do 7 dnů

do 14 dnů

přelepy

A4

10 Kč

20 Kč

10 Kč

A3

20 Kč

30 Kč

10 Kč

A2

40 Kč

50 Kč

10 Kč

A1

70 Kč

85 Kč

10 Kč

Ceny jsou uvedeny za 1 ks včetně 21%DPH.		
Plakáty budou lepeny podle volné kapacity ploch.
Uzávěrka příjmu plakátů je ve ČTVRTEK V 16 HODIN.
Výlepový den je PÁTEK.		
Maximální počet plakátů 1 ks na jednu výlepovou plochu.
Bez uhrazení poplatku - je výlep plakátů zakázán.
Kontakt pro výlep:
Informační centrum Rapotín tel.: 583 212 211, ic@kkcrapotin.cz

Oznámení seniorům

Další setkání seniorů z „Klubu důchodců“
se uskuteční 16.září 2015 od 14.00 hodin
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.
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Historie – Velká Morava - Králický Sněžník (2. část)
Pohoří Králického Sněžníku se rozkládá v severovýchodní části Moravy,
v severozápadních Čechách a polském Kladsku. (do r. 1742 autonomní
území Čech, do r. 1945 patřilo německému Prusku a od r. 1945 patří
Polsku – Klodsko). Je třetím nejvyšším pohořím v ČR. Větší část se
nachází v Polsku a na našem území je zalesněný masív se dvěma
širokými horskými hřebeny, které odděluje hluboké údolí řeky Moravy. Západní (hraniční) hřbet je dlouhý 8 km a nejvyšším vrcholem je Malý Sněžník vysoký 1337,7 m. Hřbet je zakončen výrazným
vrcholem Klepého (v polském Kladsku má příhodný název Trojmořský Vrch), z jeho úbočí je voda odváděna do tří moří, a to Baltského, Severního a Černého. Druhý hřbet (východní) je dlouhý asi 11 km
a nejvyšší horou je Sušina vysoká 1321,2 m.
Samotný masiv Sněžníku patří svou rozlohou pouhých 76 km2 mezi
nejmenší v ČR, avšak sklonem svahu 15 stupňů a průměrnou nadmořskou výškou 930 m se řadí na místo první. Sám Králický Sněžník je
devátým nejvyšším vrcholem severně od Alp. Je vysoký 1423,7 m a
dal jméno celému pohoří. V minulosti byl uváděn jako Kladský Sněžník (Schneeberg), Špiklický Sněžník (Špiklice – dnes Nová Seninka)
nebo Velký Sněžník. A dostal ještě další název – Králická Sněžka. Takto
horu pojmenoval spisovatel Alois Jirásek v jedné ze svých knih, kde
popisoval svůj výstup na vrchol v r. 1884. V té době měla stát na české
straně Sněžníku provizorní dřevěná rozhledna. Současný název Králický Sněžník je odvozen od nedalekého města (Králíky v Čechách)
Králický a Sněžník proto, že se na vrcholu dlouhou dobu drží sněhová
pokrývka. Přes nejvyšší vrchol a západní hřbet prochází státní hranice mezi Českou republikou a Polskem. U vyššího hraničního sloupku číslo
III/70 pod vrcholem Sněžník je historické trojmezí mezi Čechami (Královstvím českým), Moravou (Markrabstvím moravským) a Kladskem (Hrabství kladské). Po Aloisi Jiráskovi (1851 – 1930) zde také vystoupil v r.
1888 pozdější arcibiskup a metropolita moravský Antonín Stojan (1851
– 1923), který byl farářem ve Svébohově na Zábřežsku. Ten měl u hraničního sloupu tří zemí pronést: „Hlavu do Čech, nohy do Německa (tedy
Kladska), ale srdce do Moravy“. Hraniční sloupy jsou na temeni hory
dodnes (jeden z nich se nacházel jen několik metrů od někdejší rozhledny 39/1). Hranice probíhaly po hlavním evropském rozvodí, ale přesně vymezeny nebyly. Ještě v roce 1813 se budoucí pruský král Vilém
pohoršoval, nebo alespoň divil, že na vrcholu Sněžníku není hraniční
kámen. Hraniční sloup tam byl, u něho právě astronom David určoval v roce 1796 zeměpisnou polohu, ale byl dřevěný. Podobný sloup
je zakreslen na vrcholu na Scultetově mapě Kladska (1626). Kámen
označující styk tří již zmíněných zemí s nápisy K. B., M. M. a G. G. byl
zřejmě osazen až později. Hranice mezi Moravou a Čechami nebyly tak
důležité. V oblasti Horní, Dolní a Velké Moravy tvoří horní tok řeky
Moravy zemskou hranici. A proto sousedé na obou stranách řeky byli
na sobě celkem závislí, ať to byl kostel, škola, řemesla, obchod atd.
a nikomu nevadilo, že část příslušela ze správního hlediska do Prahy

Pramen Moravy na pohlednici z doby první čs. republiky (archiv P.Možný)

a část do Brna. Určité napětí ale přetrvávalo od prohrané války (1742),
kdy Rakousko přišlo o české Kladsko a Slezsko se sousedním Pruskem,
a to až do konce 19. století. Poté se napětí drasticky vystupňovalo ve
30. letech 20. století zásluhou nacistického Německa. Dokonce v roce
1945 hrozila další válka, nyní ale už s Polskem o Kladsko. To mělo být
už na konci května na pokyn naší vlády obsazeno československou armádou a opětovně přičleněno do Čech. Nestalo se však. Ještě počátkem
20. století tu žilo 10 000 Čechů.
Turisticky atraktivní byl Králický Sněžník od 19. století. WOLNÝ
ve druhé topografii Moravy vydané v roce 1839 píše, že vrchol
Sněžníku je hojně navštěvován turisty zejména z pruského Kladska
(Slezska). Již v r. 1765 vystoupil na vrchol princ Heinrich von Preussen spolu s princem Bedřichem Vilémem z Brunšviku. V roce 1813
jako šestnáctiletý budoucí císař Vilém, roku 1838 slavný německý
romantický malíř Ludwig Richter. V r. 1840 se z vrcholu hory
kochala nizozemská princezna Mariana se svým otcem, králem
Vilémem I. Oranžským (1772-1843). V r. 1906 je následoval arcivévoda Josef Ferdinand a další. Z české strany dle nepotvrzených údajů měl spolu s doprovodem (generál Laudon, generál Lahela, generál
Colloredo, generál hrabě Nostic, plukovník Ditrichstein) navštívit při
inspekční cestě spoluvladař a pozdější císař Josef II. Králický Sněžník
a to 7. července 1766. Záhadný údaj předkládá KORANDA, 1994. Prý
v roce 1780 dovedl tehdejší starosta, spíše městský rychtář Starého
Města Strohm, císaře Josefa II. na vrchol Sněžníku. Ten byl ale na
Staroměstsku na začátku září 1779 a podle svých slov na vrchol
nevystoupil, ale zůstal pod ním.
Již zmíněný astronom M. A. David navštívil a provedl měření na
Králickém Sněžníku 22. srpna 1796. Doprovázeli ho zdejší hajný
Johann Merkel a jeho adjunkt Johann Gläser. David zde naměřil výšku
Špiklického Sněžníku na 730 vídeňských sáhů (1384 m) nad hladinou
moře. Skutečná výška Sněžníku je ale 1423,7 m. David se mj. podivoval
u pramene Moravy, že tento potůček spolu s dalšími prameny má před
Velkou Moravou takovou sílu a rychlost, že může pohánět dvě mlýnská
složení. Od počátku trigonometrického měření v Rakousku - od roku
1807 - je vrchol Sněžníku trigonometrickým bodem nejvyššího řádu.
Pramen Moravy
Hlavní pramen řeky Moravy je zachycen v zemi a vytéká z trubky
z drobné zemní (zděné) stavby. Nevíme, kdy byl pramen takto upraven, ale muselo to být před rokem 1894. Pramen je v nadmořské výšce
1380 m a je celkem slabý. Za velkého sucha se stává, že voda z trubky
vůbec neteče. Směrem po svahu ale vody poměrně rychle přibývá, je
tu zřejmě vydatné prameniště. Pramen Moravy je znám velmi dlouho.
Asi nejstarší známý doklad je v latině - Jan Wustehube (r.1325) píše,
že hranice jeho tj. kolštejnského panství (též olomouckého kraje) jde
po rozvodí „ad fontem Marc fluvii“ (k prameni Moravy). Už tehdy byl
pramen známý, ale byl i dobrým orientačním
bodem. (O horách v pohraničním lese mluví
již Ptolemaios, další zprávy se pak objevují v Kosmově kronice). Zmínka věnovaná
přímo této hoře pochází z roku 1333, kdy na
Staroměstsko povolal král Jan Lucemburský
prospektora Wenzela Koppa, aby tu hledal
a těžil (kutal) rudy obsahující drahé kovy.
V této činnosti měl pokračovat i jeho syn markrabě moravský - Václav, pozdější císař Karel
IV. Pramen jako „Moraviae fons“ je zobrazen
na Scultetově mapě Kladského hrabství z roku
1625 - ovšem, což je zvláštní, na kladském
území. Komenského mapa Moravy, také z té
doby, už udává přesnější údaje.
Ve 30. letech minulého století zde byl
prováděn rozbor vody, zda není radioaktivní.
Mírně radioaktivní je prý nedaleký Adélin
pramen.
Od roku 1990 se pořádá na podzim
„Pochod k prameni Moravy“.
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Švýcárna (Schronisko na Sněžníku) v Kladsku
Patří mezi nejstarší dosud fungující stavby, ale už na polské straně
Sněžníku. Je situována ve výšce 1218 m uprostřed rozsáhlé louky. Je to
původní pastvina, na které se od roku 1809 pásl skot. Švýcar Michael
Aegerther, původem ze Simmenthalu, otec Johanna Aegerthera, který
na přání knížete Liechtensteina postavil známou chatu Švýcárnu pod
Pradědem, zde měl mléčné hospodářství s výrobou sýra, proto název
Švýcárna. To bylo v době, kdy zdejší pozemky patřily hraběti Magnisovi. Roku 1838 je získala Marianna Oranžská, manželka vládce Kladského hrabství, knížete Albrechta Hohenzollerna, za níž salaš prosperovala
dál, ale začala již poskytovat i služby stále přibývajícím turistům. Na
rozvoj turistiky pak Marianna reagovala tím, že v roce 1871 nechala
postavit novou salaš a vedle ní rozlehlou chatu Švýcárnu, která téměř
v původní podobě stojí a funguje dodnes. Měla se stavět v letech 1869
až 1871 asi 1 km pod vrcholem Sněžníku ve výšce 1218 m n. m. se
14 pokoji a hostincem. Centrem jihokladského panství princezny Marianny bylo malé město Stránsko – Seitenberg, dnes Stronie Šlaskie.
K nejatraktivnějším cílům patří vodopády Vlčice u vsi Mezihoří
a jeskyně Medvědí u Kletna a poutní kostel P. Marie Sněžné na hoře
Igliczna (Spitzberg).
Rozhledna na Králickém Sněžníku
Návrh na postavení vyhlídkové věže vysoké 15 až 30 m bychom našli
už v německém průvodci z roku 1839. Po smrti princezny Marianny
1883 podal Kladský horský spolek (GGV), jenž byl sesterskou organizací MSSGV (Moravskoslezského sudetského horského spolku),
žádost jejímu nástupci princi Albrechtovi Pruskému o stavbu věže na
pozemcích velkostatku. Ten ale žádost s celkem racionálním odůvodněním zamítl. Novou příležitost k podobné žádosti spolek vycítil, když
v roce 1888 zemřel v 91 letech první císař německé říše Vilém z rodu
Hohenzollernů. Měla to být věž na jeho památku – Kaiser Wilhelm
– Gedächtnisturm. Když byla stavba věže takto ideologicky zdůvodněna, princ Albrecht už souhlasil, ale ve smlouvě z roku 1893 ustanovil
přísné ochranářské podmínky (turisté byli povinni používat jen určité
cesty, nesměli sešlapávat terén na vrcholu, znečišťovat okolí a podobně). Staroměstský občan Gustav Baldermann, který měl zkušenosti
s podobnými stavbami v Alpách, vybral údajně místo ve výši asi
1422 m při cestě k prameni Moravy.
Stavební práce na vrcholu započaly 17. června 1895 jen 50 metrů od
hranic zemí Koruny české pod vedením stavebního mistra Emila Glesslera z Kladska. Vysoká poloha a krajně nepříznivé podmínky umožňovaly pracovat pouze 69 - 88 dnů v roce. Rozhledna byla chloubou
Kladského horského spolku, který ji na tomto 1424 m vysokém vrcholu
vybudoval do roku 1899 podle projektu vratislavského architekta Felixe Henryho. Rozhledna byla vystavěna ze žulových kvádrů a měřila
33,5 m. Tvořily ji dvě jakoby spojené věže, každá s vlastní vyhlídkovou
plošinou. Zdi se stavěly z místní ruly z kamenných moří, která je k podobným účelům vhodná. Kamenické články byly z křídového pískovce
ze Stolových hor – Hejšoviny. Výstavba rozhledny na Pradědu – Habsburské věže 1912 - jak ji autor Franz Neumann nazval, připomínala

Švýcárna s hospodářskými budovami a stádem skotu.
Pohled z první črvrtiny 20. století (archiv P.Možný)

Rozhledna s hraničním kamenem vpravo (archiv P.Možný)

spíše hrad než tradiční rozhlednu. Rozhledna na Pradědu byla odpovědí
Rakouska na Vilémovu rozhlednu na Králickém Sněžníku.
Konečně roku 1899 byla stavba dokončena a 9. července proběhlo
její zasvěcení a slavnostní otevření pro veřejnost. Slavnosti se zúčastnil
i princ Albrecht, který došel pěšky ze Švýcárny (byl zde přítomen
i starosta Starého Města Buhl).
Vyhlídková věž byla vysoká 34,3 m, měla 5 pater, 145 schodů
a vyhlídková plošina byla ve 30 metrech. V přízemí byla kromě restaurační
místnosti i pamětní hala císaře Viléma I. i s jeho bustou. V provozu
byla však jen přes letní měsíce. V roce 1905 byla chatka u rozhledny
přestavěna, rozšířena a zateplena, s možností přespání. Údajné náklady
na stavbu rozhledny činily 36 000 marek. Návštěvnost rozhledny byla
vysoká, ostatně i rozhled za dobrého počasí byl mimořádný. V třicátých
letech se podával i bohatý sortiment jídel a nápojů, specialitou bylo
podmáslí. Rozhledna byla přístupná do 15. července 1941, kdy nájemce
Ernst Frenzel musel odejít do války. V ní také v roce 1943 padl. Po roku
1945 území i s rozhlednou připadlo Polsku a rozhledna začala chátrat.
11. října 1973 byla polským vojskem odstřelena a zůstala z ní pouze
hromada kamení.
Dodatky:
V roce 1782 dodával pivovar v Kolštejně krčmám ve Velké Moravě 18
sudů, Horní Moravě též 18 sudů či Malé Moravě 43 sudů piva. Obsah
sudu byl 226,4 l. V roce 1790 bylo v Horní Moravě 13 domů a 79 osob.
Velká Morava měla 34 domů, 353 osob a 500 jiter horší zemědělské
půdy. Malá Morava měla 103 domů, 835 osob a 400 jiter horší zemědělské půdy a luk (jitro – 0,57 ha). V roce 1839 měla Horní Morava
13 domů a 58 osob (27 mužů a 31 žen). Velká Morava měla 40 domů
s 393 usedlíky (197 mužů a 196 žen). Byla zde 1 vrchnostenská hájovna
a 1 mlýn, 2 pily a 1 lokálie (kaplanka), škola atd. Panské lesy měly 1210
ha (Kolštejn 1648 ha lesů).
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.
Zpracoval: Stanislav Hošek
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O architektuře
V prvním dílu seriálu o architektuře, který našim čtenářům přinášíme,
se blíže podíváme na obec Rapotín. Architektura má svůj jazyk, jímž
promlouvá. Lidské sídlo je jako příběh, který je psaný tímto jazykem.
Pokusím se vám tento jazyk přiblížit, abyste v naší obci mohli číst jako
v knize. Náš příběh se odehrává v oblasti podhůří Hrubého Jeseníku
a údolí řeky Desné, dříve nazývané Tesstal. Pro Sudety je příznačný
lehký průmysl, vznikají textilky či sklárny. I v horní části naší obce rostou domy, škola a špitál pro dělníky z rapotínských skláren. Těžištěm
obce je náves s kostelem, fara, úřad, spořitelna, obchody a hostinec.
Spodní část obce, blíže Šumperku, se rozvíjí později, po napřímení toku
řeky Desné.
Řeka tvoří přirozenou hranici mezi obcemi, kterou člověk
odjakživa toužil překonávat. Snaží se řeku spoutat jezy, náhony, mlýny,
protipovodňovými stěnami. Staví mosty, ulice, chodníky. Odpočívá
u plováren a přírodních koupališť, v parcích, na náměstích a na zahradě
za svým plotem.
Řeka se stává součástí obce a života v ní. Stejně jako budovy, které
zde rostou a chátrají, žijí a zanikají. Zemědělské usedlosti, výrobní
haly, domy rodinné a bytové, obchody, školy. Tam všude trávíme čas.
Jsme obklopeni architekturou v práci i doma. Přírodní prvky, dopravní
infrastruktura a výstavba jsou důležité aspekty, které se podílejí
na utváření lidského sídla. Množství stavebních materiálů, úroveň
znalostí, historie místa, bravurní řemeslná práce a povědomí
o zdejších klimatických podmínkách dává vzniknout regionálnímu
a jedinečnému charakteru naší obce.

Originalita každé obce, která tkví v její historii a tradicích, je přesto nakloněna nadregionální spolupráci, kulturní i vědecké mobilitě,
vzájemnému obohacování a znovunalezení sama sebe. A právě proto věřím na nutnost regionální svébytnosti, na uchování specifického
a jedinečného domova. Jistota vlastní identity je předpokladem pro
skutečnou otevřenost a spolupráci. Cestujeme do světa proto, abychom
viděli něco jiného. A máme možnost vrátit se do světa našich vlastních obrazů, abychom mohli srovnávat a upravovat. V tom vidím smysl
hodnot domova a tradice. V současnosti doznívá uvolněné údobí, kdy
na domech můžeme spatřit nepřebernou paletu tvarů, materiálů, barev,
kdy se architektonický výraz stal prostou karosáží, kterou je možno
podle potřeby přelepit novou fólií. Méně je skutečně více. Abychom
našli nový vkus a smysl, je potřeba vrátit se k obyčejnému a regionálnímu světu, k opravdovým hodnotám, k sobě.
Ing. arch. Zbyněk Mrkus

Bytový dům v centru vesnice, Haldenstein, Švýcarsko, 2008

Rekonstrukce bytového domu, Družstevní ulice, Rapotín, 2013

Použitá literatura:
Ing. arch. M. Šik, Analogická architektura, Praha 1990
Jindřich Schulz, Miloš Melzer, Vlastivěda šumperského okresu,
Šumperk 1993
RNDr. Radim Perlín, Venkov, typologie venkovského prostoru,
Praha 2000
Foto: archiv autora

Články o architektuře Ing. arch. Zbyňka Mrkuse budeme zveřejňovat čtvrtletně. (redakce)

Prázdninová knihovna 2015
29. července proběhl další kurz orientálního břišního tance nejen pro
děti. Tentokrát přijely tanečnice z taneční skupiny Angel´s TRIBE a byly
úžasné.
19. srpna pozvala knihovna opět
Petru Ungrovou a příchozí si mohli
vyzkoušet korálkování a práci s korálky. Maminky, děti i jedna babička
si vytvořily během dopoledne krásné
šperky z korálků – náušnice, náramky,
přívěsky či náhrdelníky.
LD
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Prázdninová knihovna 2015

Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Pro děti a mládež:

Havel
Michal Žantovský

Václav Havel pohledem Michaela Žantovského: už tím je řečeno vše,
co nová havlovská biografie přináší. Oba muži spolu dlouhá léta úzce
spolupracovali, pojilo je blízké přátelství a politický (a do značné míry
i kulturní) odkaz Václava Havla dodnes Michael Žantovský rozvíjí
jakožto diplomat působící na těch nejprestižnějších velvyslaneckých postech (USA, Izrael, Velká Británie). Jeho kniha však nabídne
nejenom autorův pohled „zevnitř“. Žantovský dokáže Havlovo působení vnímat i kriticky, s maximální možnou objektivitou a lidskou
i odbornou erudicí.

Lazarovy ženy
Marina Stěpnova

Lazar Lindt je člověk bez minulosti. Po skončení první světové války
se zjevuje na prahu moskevské státní univerzity s touhou studovat,
matematik Sergej Alexandrovič Čaldonov v něm však rozpozná geniální talent, nabídne mu místo přednášejícího a mladíka se ujímá. Tak
začíná kariéra mimořádně úspěšného a prominentního vědce, který
může mít všechno, na co si vzpomene. A zároveň je sám, neboť miluje manželku svého ochránce Čaldonova… Románová sága klenoucí
se přes celé 20. století, ověnčená ruskou Big Book Award 2012.

Doktore, fofrem, jde o život
Patrick Taylor

Barry, čerstvý majitel univerzitního diplomu, získal první zaměstnání. Nic
zlého přitom netuše. Bude asistentem praktického lékaře v Ballybucklebo! Tuhle vesničku málem nenajde na mapě, ale na místě zjistí, že nechce
žít nikde jinde než tady – v srdci smaragdových kopců a údolí severního Irska. Pak se však poprvé setká se svým šéfem, doktorem Fingalem
O´Reillym. Tenhle starší muž, jehož základním ponaučením je „nikdy pacientům nedovol, aby ti přerostli přes hlavu!“, má velmi svérázné metody. Je prchlivý O´Reilly šarlatán prvního řádu, anebo naopak ten nejlepší
učitel, od kterého Barry získá mnohem víc, než se kdy naučil na fakultě?
Kniha je poutavý kaleidoskop komických příběhů plných laskavého humoru a životní moudrosti.
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Magisterium 1: Železná zkouška
Holly Blacková a Cassandra Clareová

Callum Hunt ví už odmalička, že pokud by se někdy zapletl s magií,
znamenalo by to pro něj jediné – smrt. Jeho otec mu to ostatně
nikdy nedovolí zapomenout. Když je Cal pozván k vstupním zkouškám do tajemné čarodějné školy jménem Magisterium, slíbí otci i
sám sobě, že v testu dokonale propadne. Jenže Cal má naneštěstí
magii v krvi, takže i přes veškerou snahu je spolu s dalšími dvěma
žáky vybrán, aby studoval u největšího mága ze všech, mistra Rufuse. Cal zjišťuje, že magie je mnohem zábavnější, než si kdy uměl
představit, a také skoro stejně tak nebezpečná. Ve škole si vedle
nových přátel rychle udělá i nové nepřátele…

Bubáci
Radovan Krátký

V lehce rozpustilém duchu a s pomocí nepřekonatelných ilustrací
Miroslava Váši – nám autor přivádí před oči strašidla, přízraky a
další roztodivná stvoření, která se zrodila v lidské fantazii. Kromě
těch známějších, jako jsou Bazilišek, Bezhlavý jezdec, Diblík, Hejkal, Ježibaba, Klekánice či Meluzína, tu najdeme i Nemodlenku,
Zimnici, Škrabinožku a Rýbrcoula. Svérázná encyklopedie, přinášející vyčerpávající přehled strašidel na našem území, je určena
nejen pro děti a mládež.

O modrém světle
Daniela Krolupperová

V poutavém a napínavém „příběhu v příběhu“ se seznámíme
s vyprávěním o chlapci Otíkovi, který nerad čte a nemá vztah ke
knížkám. Dostal však pohádkový příběh o modrém světle a chtěl
by se dozvědět, jestli mládenec Jaromír zlomí moc kouzla, jímž
mu zlý černokněžník ukradl zrak. Otíkovu zvědavost navíc zvyšuje
skutečné modré světlo v okně protějšího domu. Přemůže Jaromír
hrozné kouzlo a podaří se Otíkovi překonat těžkosti při čtení? A jak
je to se záhadou modrého světla?
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Výzva k výměně občanských průkazů
pro občany s trvalým pobytem
na adrese Družstevní 125, Rapotín
Z důvodu přestěhování Obecního úřadu Rapotín a změny
jeho adresy, vyzýváme občany, kteří mají evidován trvalý
pobyt na adrese ohlašovny, tj. Družstevní 125, Rapotín,
k podání žádosti o vydání nového občanského průkazu.
Výměna je bezplatná.
Žádost o nový občanský průkaz se podává na Městském
úřadu v Šumperku, Jesenická 31, Šumperk.

Základní organizace Rapotín

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8.00-12.00 hod.
12.45-16.45 hod.
Úterý, čtvrtek
8.00-12.00 hod.
12.45-14.45 hod.
Pátek
internetové rezervace

pořádá ve dnech 26. – 27. září 2015
v areálu Holiday resort Losinka

Krajskou výstavu králíků, drůbeže a holubů.

Nová adresa Obecního úřadu Rapotín je Šumperská 775,
Rapotín. Tato adresa je používána od 22.4.2015.

Výstava je otevřena pro veřejnost
v sobotu 26. září od 8.00 do 17.00 hodin
a v neděli 27. září od 8.00 do 14.00 hodin.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

V případě, že občan sám nepožádá o výměnu občanského
průkazu ve lhůtě do 31.10.2015, rozhodne věcně
a místně příslušný správní orgán, tj. Městský úřad Šumperk,
odbor správní a vnitřních věcí, o skončení jeho platnosti,
v souladu s ust. § 11, odst. 2, pís. b) zákona č. 328/1999 Sb.
o občanských průkazech.

Florbalový tábor
Poslední červencový týden uspořádala Kulturní komise obce Rapotín ve
spolupráci s florbalovým oddílem FBC Sokol Vikýřovice florbalový příměstský tábor pro děti z Rapotína a okolí. Tábor se uskutečnil v tělocvičně a na
hřišti ZŠ a MŠ Údolí Desné v Rapotíně. Na obědy jsme chodili do Holiday
Resort Losinka, kde se o nás vzorně postarali. Osm vedoucích, trenérů
a instruktorů se staralo o čtyřicet dětí od čtyř do patnácti let a zajišťovalo
týdenní program. Každý den probíhaly dopoledne tréninky florbalu,
v malé tělocvičně různé „opičí“ dráhy, kdy děti při hře posilovaly a hrály
zábavné hry. Odpolední program jsme dětem zpestřili procházkou po okolí
a ve středu jsme se vydali na hřiště u Areálu zdraví, kde se děti pořádně
„vyřádily“. Také se několikrát rozdělily do družstev a zahrály si turnaj.
V pátek odpoledne jsme pro děti připravili florbalovou olympiádu. Rozdělili
jsme je do družstev, pro která si děti vymyslely názvy – např. Řízci, Ploštice
vítězí nebo Dinosaurus Jiřík. Potom nám všechna družstva předvedla své
florbalové dovednosti při plnění úkolů. Všichni se snažili splnit zadané úkoly
v co nejkratším čase a za co nejvíce bodů. Po vyhlášení výsledků florbalové
olympiády dostal každý účastník táboru DIPLOM za předvedené dovednosti
a účast na 2. ročníku „příměšťáku“ v Rapotíně. Na závěr všechny děti hledaly sladký poklad, který byl ukrytý na stromě. Po rozdělení pokladu se již
začali scházet rodiče, aby si vyzvedli nadšené děti a ptali se, zda budeme
pokračovat i příští rok. Slíbili jsme jim, že pro děti připravíme i nějaké nové
překvapení. Všichni se těšíme opět na shledanou za rok při třetím ročníku
florbalového tábora!
Na závěr bych chtěla poděkovat všem vedoucím, trenérům a instruktorům za čas, který věnovali dětem.
Silvie Cikrytová
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Informace zasílané e-mailem
Tato služba umožňuje Obecnímu úřadu Rapotín rozesílání informačních
e-mailů všem občanům, kteří se k odběru zpráv zaregistrují. Registraci
můžete provést přímo na webových stránkách obce (www.rapotin.cz)
v levém sloupci (Informace e-mailem) nebo můžete požádat o registraci do
systému na e-mailu ic@kkcrapotin.cz nebo na telefonním čísle 583 212 211.
Novinky rozesílané tímto způsobem jsou zasílány bezpečně, bez možnosti
zneužití spamovými viry. Každému návštěvníkovi, který se zaregistruje,
je automaticky zaslán potvrzovací e-mail, bez jehož potvrzení k registraci
nedojde. Tato služba je poskytována zdarma registrovaným občanům.
Způsob předávání zpráv doplňuje již funkční službu zasílání informací sms
zprávou (SMS Infokanál). Přeposílání e-mailů přes modul je ovšem četnější.
Registrovaným uživatelům jsou zasílány aktuální informace, dokumenty
z úřední desky, pozvánky na sportovní a kulturní akce nebo právě
probíhající investiční a neinvestiční akce v obci. Databáze e-mailových
adres není a nebude poskytována dalším stranám.
Případné dotazy nebo připomínky směřujte na tel. číslo 583 212 211.

TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje
Ani v krátké letní pauze fotbalisté Rapotína nezaháleli. Kromě pravidelných
tréninkových jednotek a čtyřdenního soustředění sehráli také 5 přípravných
utkání.
Rapotín – Velké Losiny 2:3
Branky Rapotína: Indra Tomáš, Hudec Štěpán
Nejtěžší soupeř čekal na Jiskru Rapotín hned na úvod přípravy na neutrálním hřišti v Hrabišíně. Proti tradičnímu rivalovi v čase přípravných zápasů
sice rapotínští brzy nabrali jednobrankové manko, ovšem zásluhou přesné
střely ke vzdálenější tyči v podání Tomáše Indry alias “bílého Pogby“ stihli
ještě do poločasu vyrovnat. V úvodní půli se hrál vyrovnaný zápas s minimem šancí na obou stranách a rušno před brankami obou týmů bylo snad
jen po několika dalekonosných střeleckých pokusech.
Ve druhém poločase byly zpočátku lepší Velké Losiny, avšak po přesné
přihrávce Holomka strhl vedení na stranu Rapotína přesně zakončující
Štěpán Hudec. Jiskra měla několik slibných šancí navýšit své vedení, ale ani
v jednom případě její střelci nezvolili optimální zakončení. V závěrečné části
zápasu se ukázaly větší zkušenosti losinského týmu, který dvěma slepenými góly otočil konečný výsledek herně vyrovnaného zápasu na svoji stranu.
Rapotín – Sigma Olomouc U16 3:1
Branky Rapotína: Březina Martin, Zajíc Lukáš, Vicenec Ondřej
V nedalekých Vikýřovicích se Rapotín utkal s mládežnickým týmem U16
Sigmy Olomouc. Rapotínští na svého soupeře od úvodních minut doslova
vlétli a vysokým pressingem dělali svému soupeři značné problémy. Po 15
minutách byl stav zápasu 3:0 pro Jiskru a zdálo se, že utkání promění ve
své jednoznačné střelecké představení. Do poločasu však postupně tempo
hry upadalo a žádný gól už nepadl. Ve druhém poločase si sice hráči Rapotína vytvořili spoustu nadějných příležitostí, ale žádná neskončila v brance
soupeře. Naopak olomouckým mladíkům se podařilo po pěkné akci snížit
a utkání tak pro ně skončilo přijatelnou porážkou 1:3.
Šternberk - Rapotín 3:3
Branky Rapotína: Valenta Tomáš, Kocourek Martin, Hudec Štěpán
K dalšímu zápasu v rámci přípravy zajížděl Rapotín k účastníkovi krajského
přeboru do Šternberka a v úvodu zápasu měl překvapivě navrch, když si
vytvořil několik stoprocentních gólových šancí, které však hostující střelci
nepochopitelně zahazovali. Přesto se po rohovém kopu nakonec prosadil
Martin Kocourek a Jiskra se dočkala zaslouženého vedení. Po poločase

se vedení přelévalo postupně z jedné strany na druhou. Ještě minutu před
koncem držela Jiskra vedení 3:2 a vypadalo to na cenný skalp soupeře
z vyšší soutěže. Nakonec se však domácím podařilo, po velké chybě v hostující obraně, minutu před koncem vyrovnat.
Rapotín – Salith Šumperk 11:1
Branky Rapotína: Březina Martin 5, Indra Tomáš, Valenta Tomáš, Trunkát
Ota, Holomek Marcel, Kocourek Martin, Hudec Štěpán
Ke spíše exhibičnímu zápasu zavítali na vzorně připravený rapotínský trávník hokejisté prvoligového Šumperka. Za krásného letního počasí a před
velice slušnou návštěvou ukazovali v úvodním dějství také hokejisté, že si
velmi slušně rozumějí i s míčem. Rapotínské béčko je sice herně přehrávalo, ale po krásné akci a přesném zakončení hostujícího útočníka svítilo na
světelné tabuli velmi překvapivé poločasové skóre 0:1. Ve druhém poločase
Rapotín svou sestavu výrazně prostřídal a na hřiště doslova vlétlo 8 čerstvých hráčů A-týmu a bylo to znát. Od té doby existovalo na hřišti už pouze
jediné mužstvo, kdy domácí střelci bavili početnou návštěvu pohlednými akcemi a velmi brzy skóre otočili. Hokejistům navíc postupně docházely síly
a ke konci zápasu už byli pro nenasytné rapotínské dravce snadnou kořistí. Ti stříleli gól za gólem a konečné skóre se zastavilo na nemilosrdném
čísle 11:1 pro fotbalisty.
Uničov U19 – Rapotín 3:10
Branky Rapotína: Březina Martin 2, Vicenec Ondřej 2, Valenta Tomáš 2,
Indra Tomáš, Krahula Stanislav, Matějíček Jaroslav, Zajíc Lukáš
Generálku před startem soutěžního ročníku představoval pro Rapotín dorostenecký tým třetiligového Uničova. Ačkoliv tomu závěrečné skóre nenapovídá, zejména v prvním poločase uničovští představovali kvalitní prověrku pro
unavené fotbalisty Rapotína, kteří tento duel sehrávali v rámci posledního
dne soustředění. Poločasový výsledek 3:1 pro Jiskru odpovídal průběhu hry
a sliboval zajímavou podívanou také ve druhém poločase. Ovšem v tom
Uničov, zejména vinou série individuálních chyb, několikrát v krátké době
inkasoval a zcela ze zápasu odpadl. Toho si hosté patřičně užívali a zatížili
konto uničovských mladíků desetibrankovou nadílkou.
M.Březina
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O cenu Rapotína 2015
Za úmorného vedra, v neděli 9. 8., uspořádal
cyklistický klub Buldoci Rapotín na koupališti
v Rapotíně 8. ročník závodu horských kol.
Akce se zúčastnilo celkem 207 cyklistických
nadšenců a nadějí, z toho 101 dětí. Závod byl zařazen do regionálního cyklistického seriálu Jesenický šnek a Šumperského poháru horských kol.
Byly přichystány tratě pro všechny věkové
a výkonnostní kategorie. Nejprve od 10 h závodily děti do 12 let na okruhu kolem koupaliště. Ty
nejmenší závodily na pár metrech po asfaltu, kdy
nejmladším účastníkům byly i 2 roky. Na těchto
dětských tratích zápolilo 79 dětí a k vidění byly
vskutku velmi zajímavé souboje s patřičnou podporou fanoušků z řad rodinných příslušníků a kamarádů závodících ratolestí. V 11.30 h proběhlo
vyhlášení dětských závodů a ve 12 h byl hromadně odstartován závod horských kol na okruhu
v délce 9 km. Okruh kolem Bukového kopce

doznal poprvé v historii změn, kdy byl více zatraktivněn technickými pasážemi úsek mezi Samotou a Ludvíkovem. Dle ohlasu mnoha účastníků to byly změny, které se líbily. Starší žáci
a žákyně absolvovali 1 okruh a nejrychlejším na
ní byl Tomáš Krč (Credo Team) v čase 25:41 min.
Nejúspěšnější starší žačkou byla časem 36:28
min. Helena Nováčková (eSeNBáci Jeseník).
Ženy a juniorky jely 2 okruhy, kdy první v cíli byla
Renata Najsrová (Bike One Opava) ve skvělém
čase 57:15 min. Muži a junioři si dali 3 náročné okruhy a absolutním vítězem se stal Tomáš
Kechrt (Cyklo Polách a syn Šumperk) ve výborném čase 1:06:00 hod. Po zchlazení a občerstvení závodníků následovalo vyhlášení výsledků
s předáním medailí z rukou pana starosty obce
Rapotín – Ing. Pavla Žerníčka. Závod byl určen
jak pro výkonnostní sportovce, tak pro širokou

veřejnost. Mezi startujícími z celé Moravy, Slezska, Čech a Polska nechyběli, jak nejlepší regionální „závoďáci“, tak mnoho cyklistických nadějí
a tzv. „hobbíků“. Závodu se zúčastnilo i několik
rodin, a to i zástupci tří generací. Celá akce se
nesla v příjemné atmosféře a ukázala cestu, jak
aktivně trávit volný čas.
Velké díky patří partnerům, a to Obci Rapotín, pivovaru Holba Hanušovice, LČR, zámku
Velké Losiny. Dále Jiřímu Mikovi a jeho kolektivu
z koupaliště za výborné zázemí a občerstvení,
a také všem pořadatelům a pomocníkům, kteří se jakkoliv na akci podíleli. Bez nich by akce
byla jen stěží tak úspěšná. Závěrem zaslouží
velký obdiv všichni závodníci za účast v tak nevlídném počasí. Více informací včetně výsledků
a fotografií najdete na www.jesenickysnek.cz a na
www.spmtb.cz.
(KO)
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