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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - ZÓNA 30

Revitalizace náměstí Svobody
V průběhu srpna 2015 započaly práce na
revitalizaci náměstí Svobody, které mají za
účel zvýšit bezpečnost dopravy. Revitalizace
zahrnuje rekonstrukci stávajících místních
komunikací, úpravu křižovatek, vybudování
dvou autobusových zálivů včetně nástupišť

a nových přístřešků. Součástí revitalizace budou
i nové chodníky, veřejné osvětlení, vegetační
úpravy a jedenáct parkovacích míst. Stavba
je spolufinancována ze zdrojů Státního fondu
dopravní infrastruktury a předpokládaný termín
dokončení prací je plánován na prosinec 2015.
Obecní úřad Rapotín

V poslední době se naši občané
setkávají s tím, že jsou v Zóně
30 pokutováni od PČR za špatné
parkování. V zastavěných částech
obce máme dopravní značení při
vjezdu Zóna 30 a při výjezdu konec
Zóny 30, pro kterou platí:
nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h
parkování - kdekoliv při okraji vozovky,
pokud nejsou žádná místní omezení,
musí však být zachována min. šířka
příjezdové komunikace a to 3 m
přednost v jízdě - doporučuje se celoplošné
zavedení přednosti zprava
chodci mohou přecházet kdekoliv
cyklisté jsou vedeni společně s automobily
na vozovce
Pouze na sídlišti u skláren je kromě Zóny 30
ještě přidán zákaz stání mimo vyhrazená
parkoviště.
PROČ NECHAT PRŮJEZDNÝ PRUH
pro příjezd k objektům je nezbytná šířka
příjezdové komunikace min. 3 m
hledáním jiné cesty se prodlužuje doba
začátku záchrany osob a hasebních prací
jedná se o problém nejen hasičů, ale
i dalších záchranných složek
ZÁSADY SPRÁVNÉHO PARKOVÁNÍ
parkujte tak, aby zůstala trvale volně
průjezdná šířka příjezdové komunikace
nejméně 3 m
k objektům, k nástupním plochám
a k požárním hydrantům
neparkujte před vstupem do objektu
neparkujte na nástupních plochách
neparkujte před nadzemními hydranty
neparkujte nad podzemními hydranty

Rekonstrukce hřbitova začíná

Pavel Žerníček, starosta obce

V měsíci září byly zahájeny práce na rekonstrukci hřbitova v Petrově nad Desnou spočívající v opravě obvodové zdi, úpravě vstupního
prostoru včetně nové brány, zpevněných ploch,
přemístění kašny atd.
Na základě výše uvedeného žádáme veřejnost o shovívavost a především, aby při vstupu
do prostor hřbitova dbali zvýšené opatrnosti.
Výběrové řízení na zhotovitele se protáhlo,

VÝZVA
takže předpokládáme ukončení stavby v květnu
příštího roku. Hodně bude záležet na počasí.
Budeme maximálně dbát na to, aby stavba
probíhala co nejšetrněji. Předem děkuji všem
všímavým občanům za dotazy a upozornění
a věřím, že nadcházející stavební úpravy přispějí
k důstojnému prostředí na našem hřbitově.
Na financování stavby se podílí Obec Rapotín společně s obcemi Vikýřovice a Petrov nad
Desnou.
Pavel Žerníček
starosta obce

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.
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Kulturní komise obce Rapotín
pořádá
celodenní zájezd pro rodiče s dětmi

Pevnost poznání v Olomouci

Čekají na vás originální exponáty z dílny olomoucké přírodovědecké
fakulty a především akční průvodci. Předají vám to nejzajímavější
z historie dobývání Olomouce, odhalí vám nervovou soustavu
v celé její komplikované kráse, anebo vás nechají žasnout nad
strhujícími filmy v digitálním planetáriu.

Hvězdárna a planetárium Brno
Letět do vesmíru, nahlédnout do mikrosvěta, poznat tajemství
života, ponořit se do říše fantazie, poodhalit budoucnost, prožít
vědecko-fantastický příběh. To všechno, vlastně mnohem více,
objevíte na Hvězdárně a planetáriu Brno.

Nečekaně krásný výlet na Rysí skálu v Koutech 2.9.2015
Ranní počasí potvrzovalo deštivý den a infokanál oznamoval náhradní
program. S tím počítala dvacítka seniorů, která se chystala na výlet.
Avšak už v Rapotíně na nádraží se nečekaně oteplilo a přestalo pršet.
Začali jsme náhradním programem – besedou s panem Mičunkem
o perspektivách elektrifikované trati. Ta proběhla v Koutech nad Desnou
v budově nádraží. Po skončení besedy přišlo překvapení.
Počasí dovolilo výjezd lanovkou k nové rozhledně a celý výlet bylo
příjemně. Dokonce ani výhledům do údolí nebránily mraky, jak jsme se
obávali. Bylo ideální počasí pro turistiku.
Nepříliš náročná trasa vedla po měkkém povrchu lesem a poskytla
účastníkům také odborné informace o přírodě. Úžasné byly také výhledy
z Rysí skály do opačného údolí směrem k horní nádrži přečerpávací
elektrárny.
Naše země je prostě nádherná! Příjemné posezení u horní stanice
lanovky bylo krásnou tečkou za naším výletem.
Dobrý tip pana Habrmana vyšel - děkujeme. Děkujeme také panu
Mičunkovi za pohotovou reakci na počasí a uskutečnění besedy.
Tento výlet byl pohlazením po těle i po duši.
Za výletníky J.D.
Foto Karel Potměšil

Zájezd se koná 25. 10. 2015 (neděle)

Program:

9.00 hod. Pevnost Poznání v Olomouci
14.00 hod. Hvězdárna a planetárium Brno – Polaris
15.30 hod. Hvězdárna a planetárium Brno – Blíže ke hvězdám
Cena vstupenky do hvězdárny: 250,- Kč/osoba

Dopravu a vstupné do Pevnosti poznání
hradí kulturní komise obce Rapotín.
Odjezd v 8.00 hod. od skláren a pak dle tradičních
nástupních míst v obci ve směru na Šumperk.
Prodej vstupenek bude zahájen dne 5. 10. 2015
u slečny Vykydalové – Obecní úřad Rapotín.
Informace o expozicích: www.hvezdarna.cz;
www.pevnostpoznani.cz

MŠ Skleněnka Rapotín
a Kulturní komise obce Rapotín
zvou
děti a jejich rodiče na 7. ročník

Kdy: středa 16. 10. 2015 od 16.00 hod.
Kde: hřiště u RK Losinka Rapotín
Pro všechny účastníky je připravena sladká odměna.
Těšíme se na Vaši účast.

Blížící se akce Kulturní komise obce Rapotín
V listopadu se uskuteční druhý geocaching výlet
po stopách vyhlášených petrovských studánek.
Termín bude upřesněn s ohledem na aktuální
předpověď počasí.
Na měsíc prosinec je plánováno Adventní divadlo,
Adventní koncert, Mikulášské odpoledne a akce
Živý Betlém. Akce bude doplněná o pouštění
lodiček.
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BLAHOPŘÁNÍ

Zahrádkáři informují
V sobotu 12.9.2015 jsme byli v Uherském Hradišti na exkurzi „Slavnosti vína a
otevřených kulturních památek“. A že se bylo na co dívat, není pochyb. Velice
nás překvapilo velké množství mladých lidí, kteří šli v průvodu. To se jen tak
nevidí! Víno tedy budou i nadále pěstovat a my je budeme obdivovat a užívat si.
Všichni účastníci exkurze byli velice spokojeni, včetně zahrádkaře pana Vinklárka
/90 let/ a paní Staníkové /85 let/. Děkujeme panu Karlu Potměšilovi za foto.
B.Kocůrková

Dne 18.8.2015 oslavila paní Irena Matysová životní jubileum
90 let. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví.
Sociální komise

Sociální komise obce Rapotín
zahajuje dne 8.10.2015 pro naše seniory:

Virtuální Univerzitu třetího věku
- vzdělávání seniorů v regionech

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.

Sociální komise Rapotín zve seniory na 9. turistickou vycházku

NAUČNÁ STEZKA BLUDOVSKÁ STRÁŇ
S VYHLÍDKOU BRUSNÁ
v úterý 13. října 2015.

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 chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna
z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má být
přístupný všem.
Využijte této jedinečné příležitosti a přijďte se 8.10.2015 (čtvrtek)
ve 14.00 hod. do KKC seznámit s tímto projektem.
Ukázková hodina je nezávazná.
Všechny zve sociální komise.

PROGRAM:

Odjezd z Rapotína do Šumperka:

Zahájeno očkování proti chřipce!

Rapotín, rest. U skláren (bus) - 9.10 hod.
nebo Rapotín (vlak) – 9.16 hod.

Zdarma od 65 let.

Odjezd ze Šumperka do Bludova:

Kdykoliv během ordinačních hodin - bez
objednání. Vzhledem ke sníženému zájmu
v minulém roce k dispozici pouze
omezený počet vakcín.
MUDr. Martin Chvátal

Šumperk, autobusové nádraží - 9.50 hod. (nást. 12)

Naučná stezka:
délka 4,5 km – nenáročný okruh, část stoupání k vyhlídce

Občerstvení, posezení:
Zámecká cukrárna, restaurace ZOD nebo dle výběru

Návrat autobusem do Šumperka:
Bludov, zámek (bus) – 13.43 hod. nebo 15.03 hod.
Bludov, u zámku (bus) – 14.35 hod., 14.41 hod., 14.51 hod.

Oznámení seniorům

Srdečně zvou členky sociální komise.
V případě nepříznivého počasí sledujte Infokanál!

Další setkání seniorů z „Klubu důchodců“
se uskuteční 7.10.2015 ve 14.00 hodin
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.

Informace: Marta Konašková – 607 655 585
Jana Novotná – 608 433 034
-3-
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V předvánočním čase Vás SOCIÁLNÍ KOMISE zve na zájezd

ADVENTNÍ SALZBURG
S PRŮVODEM ČERTŮ
+ VÁNOČNÍ ČESKÝ KRUMLOV
A JINDŘICHŮV HRADEC

Sociální komise Obce Rapotín si Vás dovoluje pozvat

v sobotu dne 17. 10. 2015
do sálu KKC Rapotín od 14.00 hodin
na

,,Podzimní setkání
seniorů z Rapotína“

TERMÍN: 5.12.-6.12.2015

se soutěží o nejlepší
„ Babiččinu sladkou dobrotu“
Všichni, kteří rádi pečete, přineste s sebou Vaši sladkou
dobrotu, kterou při příchodu předáte hodnotící komisi.

Program :
14.00 zahájení
14.30 vystoupení aerobic SK-KORZO
D.V. Šumperk
15.00 vystoupení mažoretek – seniorek
z Bohdíkova
17.00 vyhlášení vítězných Babiččiných 		
sladkých dobrot a předání cen
18.00 ukončení
Během setkání bude prezentace
turistických vycházek

Program:

1.den - ve 4.30 hod. odjezd z Rapotína-sklárny a další nástupní
místa (č.167,u hřiště,pila,U Ptáčka,Výzkumný ústav)
- přímo do Salzburgu. Prohlídka barokního města Salzburg.
Prohlídka pevnosti Hohensalzburg, zahrady zámku Mirabell, Pegasova kašna, přírodní divadlo Heckentheater,
barokní sošky trpaslíků, procházka historickým centrem
k domu W.A.Mozarta, na náměstí Domplatz s velkolepým
salzburgským chrámem, Rezidenční náměstí s budovou
tzv. Rezidence, kde se nachází zvonkohra, návštěva
adventního trhu Christkindlmarkt. Večer tradiční průvod
čertů. Po skončení průvodu odjezd zpět do ČR, ubytování
ve večerních hodinách (po 23. hod.).

K tanci a poslechu hraje Kapela POHODA,
občerstvení zajištěno
(smažený řízek a bramborový salát, zákusek a káva).

2.den - snídaně, procházka předvánočním Českým Krumlovem
a návštěva staročeských vánočních trhů, fakultativně možnost návštěvy hradního a zámeckého komplexu. Po obědě
odjezd do Jindřichova Hradce nahlédnout do města Betléma s největším mechanickým lidovým betlémem na světě
tzv. Krýzovy jesličky. Odjezd domů. Návrat ve večerních
hodinách.

Senioři, kteří se chtějí tohoto setkání zúčastnit,
se musí přihlásit na OÚ Rapotín
u Venduly Vykydalové osobně
nebo telefonicky na tel. 588 884 403,
a to do středy 14. 10. 2015.

Cena: 1600,- Kč

DOPRAVA NA SETKÁNÍ ZAJIŠTĚNA !!!!!

Autobus bude odjíždět ve :
13.00 hod. od autobusové zastávky U Skláren
a poté na všech aut. zastávkách v Rapotíně
včetně zast. u VÚCHS.
V případě naplnění autobusu neodcházejte,
autobus se pro Vás vrátí,
dle potřeby pojede 2x případně i 3x.

Cena zahrnuje:

dopravu, služby průvodce, ubytování v 3* hotelu Vltava
ve 2 lůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením, snídaně,
oběd v Českém Krumlově, pojištění záruky pro případ úpadku CK,
cestovní pojištění.

Cena nezahrnuje:
Vstupné do prohlídkových objektů:
Pevnost Hohensalzburg 11,5 Eur
Mozartův rodný dům 10 Eur
Mozartův dům 10 Eur
Přírodovědné muzeum 8 Eur
Zámecká zahrada v Českém Krumlově – zdarma
Prohlídka areálu zámku v Českém Krumlově

– dle typu prohlídky 50-200 Kč

Krýzovy jesličky a Muzeum Jindřichohradecka

– dospělý 60,- Kč, důchodci 40,- Kč

Přihlášky od pondělí 12.10.2015
u sl. Vykydalové na obecním úřadě.
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Rozmístění kontejnerů na BIO odpad říjen

Vzpomínáme
Velkou bolest v srdci máme,
když jsi odešel tak náhle.
Bez Tebe není krásných dnů,
odešel jsi, nejsi tu.
Dne 26. září 2015 to bude již 29 let,
kdy nás nečekaně opustil můj manžel
a náš tatínek a dědeček

pan Jan Kašpar z Rapotína.
Nikdy nezapomeneme.
Manželka a děti s rodinami.

V Rapotíně roste unikátní biofermentační stanice
Unikátní biofermentační stanice roste v areálu bývalých skláren. Bude
sloužit pro ekologickou likvidaci biologicky rozložitelných druhotných
surovin. Nositelem projektu je evropská společnost IS environment SE.
Po dokončení stavby a spuštění výroby bude její sídlo přesunuto přímo
do výrobního areálu v Rapotíně. Stanice vytvoří přibližně 10 nových
pracovních míst. Výroba levné a ekonomické energie by mohla nastartovat další provozy ve skomírajícím areálu bývalých sklárem. Uvažován je
např. následně chov teplomilných ryb.
Unikátnost projektu spočívá zejména v technologickém řešení stanice. Ve stanici se automaticky separují anorganické části (např. obaly,
plasty, kov, atd.) od organických surovin. Technologie je běžně používána v zahraničí. V Rakousku, Německu, Belgii, Anglii a Francii, kde
podobné stanice fungují v těsné blízkosti a v souladu s obytnou zástavbou tak, aby se tam efektivně využívala vyrobená energie (elektřina
a teplo).

místo

datum
přistavení

datum
vyvezení

sídliště

1.10.2015

5.10.2015

žel. zast. Rapotín

1.10.2015

5.10.2015

ul. Za Humny

5.10.2015

8.10.2015

ul. U Koupaliště u domu č.p.249

5.10.2015

8.10.2015

zahrádky u Losinky

8.10.2015

12.10.2015

ul. Lesní

8.10.2015

12.10.2015

ul. Na Soutoku

12.10.2015

15.10.2015

ul. Družstevní (obchod)

12.10.2015

15.10.2015

křiž. Družst. a Vodní ul.

15.10.2015

19.10.2015

ul. Na Výsluní

15.10.2015

19.10.2015

ul. U Cihelny

19.10.2015

22.10.2015

ul. U Lávky

19.10.2015

22.10.2015

u VÚCHS
(odpočívadlo před mostem)

22.10.2015

26.10.2015

ul. Nová

22.10.2015

26.10.2015

ul. Pod Holubím vrchem

26.10.2015

29.10.2015

Nové Domky

26.10.2015

29.10.2015

ul. Za Hutí
(na konci ulice č.p. 323)

29.10.2015

2.11.2015

ul. V Aleji

29.10.2015

2.11.2015

U Koupaliště
(parkoviště u Losinky)

2.11.2015

5.11.2015

ul. Školní

2.11.2015

5.11.2015

UKONČENÍ SEZÓNY
BMX 2015

PŘIJĎTE SI I VY VYZKOUŠET BIKROS

v sobotu 3. 10. 2015
Technologie je vůči okolí bezzápachová. Veškeré procesy vykládání biologického materiálu probíhají v uzavřeném podtlakovém prostoru
s centrální vzduchotechnikou a speciální filtrační soustavou obsahující
přírodní biofiltr i chemickou pračku vzduchu.
Stanice, na jejíž vybudování se cca 45% podílí evropské dotace
z Operačního programu životní prostředí, by měla být uvedena do provozu
začátkem příštího roku.
Mgr. Petr Štěrba, ECR RAPOTÍN

Třídní sraz
Milí spolužáci, kteří jste ukončili docházku v ZŠ
v Petrově nad Desnou v roce 1962, připomínáme
Vám setkání, které se uskuteční 3.10. od 15.00 hod.
v restauraci LOSINKA v Rapotíně.
Na setkání s Vámi se za organizátory těší
Mgr. L. Heclová.

od 14 – 17 hodin

na bikrosové dráze
za STS Rapotín
PROGRAM:
volné jízdy příchozích
jízdy se startovacím zařízením
dovednostní soutěže pro děti
exhibiční jízdy členů B4 Teamu
občerstvení zajištěno
jízdy jen s bezpečnostní helmou
děti do 12 let v doprovodu zákonného zástupce
B4 Team Šumperk
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Historie - Liechtensteinská chata
S dostavbou rozhledny se dostala do popředí myšlenka na vybudování horské chaty, jejímž duchovním otcem byl frývaldovský notář
Dr. Bulla. (Chata na Králickém Sněžníku – obec Velká Morava
č. p. 76). Chatu vybudovala ve výšce 1370 m n. m. staroměstská
sekce německého horského spolku (MSSGV). Po vyřešení finančních záležitostí zahájil stavební mistr Robert Winter ze Starého
Města 4. října 1908 stavbu na pozemku knížete Johanna z Liechtensteina. Ten jej pronajal spolku na 50 let za symbolických 5 korun ročně a současně souhlasil s tím, aby stavba nesla jeho jméno.
Nadlesní Wiehl daroval sekci zdarma veškerý přířezový materiál
v hodnotě 22 tisíc korun a stavba se mohla zdárně rozběhnout.
Časem však nastaly problémy, ať již finanční či technické, a narůstaly. Přístupové cesty byly v katastrofálním stavu a platy nosičů
a povozníků přesáhly stanovený rozpočet. Stavba musela být pozastavena a stavebníci Baldermann, Winter a Buhl museli tentokrát
hluboce sáhnout do svých kapes, aby započaté dílo mohlo být vůbec
dokončeno. Dalším dárcem bylo ministerstvo veřejných prací, jež
přispělo částkou 2 000 korun.
Objekt měl v přízemí velkou jídelnu, kuchyň a dva pokoje pro
lepší hosty, hospodářské místnosti a byt hostinského. Půdorys měl
22x12 m s výškou od základu 14,9 m. V prvním poschodí bylo 11
hostinských pokojů se 40 lůžky. Ve druhém poschodí (spíše v podkroví) byly mansardy – několik společných pokojů určených pouze
k přespání.
Každý pokoj se samostatným vstupem, byl vytápěn bohatě
zdobenými kachlovými kamny a čistou pramenitou vodu zajišťoval
blízký pramen Moravy. Teprve v roce 1934 byla postavena studna
s obsahem 5,5 m3. Chata byla slavnostně otevřena 21. července
1912. Od začátku se jmenovala Fϋrst Johann – Schutzhaus (chata knížete Jana). Celková ubytovací kapacita se odhadovala asi na
80 osob.
Nová chata po dobu dvou let velice dobře prosperovala a byla
turisty i lyžaři hojně využívána. Prvním nájemcem chaty, kde byla
i poštovna, byl Fritz Popp. Pravděpodobně až do poloviny I. světové války byl nájemcem chaty Franz Himmel. V době války se nakrátko stala nájemkyní paní Pattermannová. Dokonce byla nucena
vrátit spolku nájemní smlouvu, přesto že jí byly odpuštěny daně.
Ale návštěvnost prudce klesla, chata byla brzy uzavřena a i když
byla částečně střežena, byla několikrát vykradena a v posledním
roce války hodně poničena.
Teprve po válce nový nájemce Alois Stanzel ze Starého Města
vyslal v r. 1922 starého horala a průkopníka lyžování Dr. Oskara
Gutwinského na pozvání barona Lea von Hausse do Vídně, aby získal nové zkušenosti, které by bylo možno využít při přestavbě chaty na horský hotel s vídeňskou kuchyní a všestrannými službami.

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

Na originálním dovybavení chaty se mezi válkami podíleli mladí
malíři K. Hallegger, J. E. Karger, K. Ecikoff a grafik F. Urban. Od
r. 1922 se ujala chaty jako nájemkyně manželka Oskara Gutwinského (1873 – 1932), Adéla. V roce 1923 si manželé pořídili benzínové
dynamo pro výrobu elektrické energie (stačilo na cca 30 žárovek
a el. sporák v kuchyni). Dr. Gutwinský se stal externím zaměstnavatelem Meteorologického ústavu v Praze a v sousedství chaty
byla zřízena stanice I. třídy – znamenalo to třikrát denně odčítat
z příslušných přístrojů potřebné údaje a hlásit je do Prahy. To pomohlo k tolik potřebnému zavedení telefonu na chatu. Třináct
kilometrů dlouhé vedení na 353 stožárech ze Starého Města bylo
dokončeno v roce 1925. V témže roce bylo liechtensteinské panství
(velkostatek) Kolštejn zestátněno a chata nyní stála na pozemcích
státu. Od té doby užíval jejích služeb přednostně Klub československých turistů.
V těchto letech byla přistavěna hospodářská budova pro chov
krav, byly i zde dílny a později i známý chov bernardýnů. Doprava koňmi byla nahrazena mulami, pokus o zavedení automobilové
dopravy nevyšel. Podle sčítání lidu v r. 1930 zde bylo zapsáno kromě manželů Gutwinských a jednoho syna i 11 zaměstnanců, např.
kuchař, kočí, servírka, pokojská, účetní…
Návštěvnost na Králickém Sněžníku a tedy i na chatě byla
v těchto letech opravdu vysoká. V létě turisté, v zimě lyžaři, lákal
sem také i výstup na rozhlednu (pokaždé to bylo asi 15 000 osob),
v zimě pak i lyžařské kurzy pro začátečníky i pokročilé vedené
zkušenými instruktory. Pro zkušené lyžaře tu údajně byl k dispozici i skokanský můstek. K vysoké návštěvnosti Sněžníku přispěl
Dr. Gutwinský svými přednáškami a uveřejňováním řady článků
v různých časopisech u nás i v Německu (nejvíce Deutscher
Bergland či Altvater). Je znám i jako znalec zdejší fauny a flóry,
popsal některé chráněné rostliny na Sněžníku – viz. práce profesora
Paxe - včetně jeho zkoumání radioaktivity pramene Moravy. (Ze
7 pramenů staroměstsko – špiklických vykazoval nejvyšší radioaktivitu Antonínův pramen – 534 Eman u Špiklic u silnice do Kladska). Adélin pramen (1040 m) na úpatí Králického Sněžníku byl
prý také mírně radioaktivní. Nad vyhledávaným pramenem byl
v minulosti zbudován bytelný přístřešek. Další prameny se nacházejí u Stříbrnic.
Hotel na Králickém Sněžníku se v té době stal i místem společenského života. Kromě jiného se zde řadu let scházela skupina
převážně zdejších mladých umělců, členů pokrokové pražské
skupiny Prager Sezession. Na chatu dojížděli příslušníci uměleckého spolku Jascher ze Šumperka, kterému předsedal malíř Kurt
Halleger a jeho žena Amei byla autorkou plastiky, tedy sošky slůněte, kterou pak podle jejího návrhu vyrobila kamenická firma Forster v Cukmantlu (Zlaté Hory). Slon byl vytesán ze žuly a hladce
opracován a postaven na kamenný podstavec. Socha byla vztyčena
r. 1932 u příležitosti desátého výročí existence spolku. Byl to právě
slon, který byl maskotem tohoto zájmového sdružení. (Údajně se
první roky scházeli členové spolku na Ještědu). Dnes se trochu paradoxně stala soška slůněte jakýmsi symbolem Králického Sněžníku,
nepochybně proto, že chata ani rozhledna či jiná dominanta tu není
(jen pramen Moravy).
Nový nájemce chaty Stoppel vystřídal Adélu Gutwinskou. (Její
manžel Oskar zemřel už v roce 1932). V té době (1931) zemřel
i stavitel rozhledny (věže) E. Gisser. V roce 1936 byl Adéle
Gutwinské vypovězen nájem, protože nebyla považována za dost
loajální ke státu. Měla příliš přátelské vztahy s německými státními
příslušníky, z nichž někteří při pobytu na chatě jistě plnili zpravodajské úkoly. Po Gutwinské byl nájemce Rudolf Leo Stoppel, dosud
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asi číšník na Králickém Sněžníku. Byla to doba, kdy i tady skončilo
dřívější plánované setkání Čechů a Němců v míru a přátelství. Např.
poslední setkání české a německé pokrokové pracující mládeže se
zde konalo v r. 1933. To měla připomínat i pamětní deska u pramene
Moravy. Nájemce Stoppel po záboru Sudet v r. 1938 vypracoval
nový projekt, jehož využití by bylo zaměřeno na zimní období. Za
okupace po roce 1938 říkali Němci chatě Liechtensteinhaus. Měla
tehdy 40 postelí a 50 matrací k nouzovému přenocování. Nocleh na
posteli stál 1 marku a 80 feniků.
V r. 1945 se všechno mění a také končí německé vlastnictví
chaty. Několik dní po válce se zde scházejí dezertéři a uprchlíci,
čímž začíná postupná devastace objektu. Poslední nájemkyní zde
byla paní Marthe, když se zde objevili první sovětští vojáci. Chatu
prohledali a personál vykázali do Strachotína (Sietenbergu, polsky
Strachocin) v Kladsku, pouze paní Marthe musela zůstat jako obsluha. Při prohledání lesů (červen 1945) v Králickém Sněžníku bylo
zatčeno 7 příslušníků Werwolfu a 8 předáků NSDAP. Při tom bylo
objeveno skladiště zbraní, v něm nalezeno 27 beden pušek, automatických pistolí (samopalů), ručních granátů, pancéřových pěstí,
střeliva a třaskavin.
Po válce užíval chatu Klub československých turistů a říkalo
se jí Chata u pramene Moravy. Po únoru 1948 měla vlastnit chatu
Česká obec sokolská. Později ji provozovaly Restaurace a jídelny
jako zařízení volného času a turistického ruchu, ale tehdy už nebyla
v dobrém stavu. K 1. červnu 1960 v rámci územní reorganizace
ji převzaly do správy R a J Ústí nad Orlicí se sídlem ve Vysokém
Mýtě, vzdáleném vzdušnou čarou 60 km. (Před r. 1960 chata patřila R a J v Šumperku, se sídlem v Jeseníku). Posledním správcem
chaty byl Otto Novák, který sem nastoupil v březnu 1964, žádal
o celkovou opravu. Ta se stále odkládala a poté byla na dřevě zjištěna dřevomorka, což vedlo k úvahám o demolici a eventuální stavbě
nové chaty. Pro nevyhovující stav byla chata pro veřejnost uzavřena 5. 8. 1968. Poslední nájemci manželé Novákovi a L. Heraltova
(Hejná) museli ukončit pracovní poměr a odejít. R a J se ji pak rozhodly prodat. Našel se zájemce - mládežnická organizace Jadranka
z Brna, ale ta v r. 1970 pro už tak hrozivý stav objektu od převzetí
upustila. Prý se na podzim
r. 1969 rozhodla jedna
z brněnských stavebních
firem chatu zachránit. 30
vojáků horečně pracovalo
na opravách, aby zde na
Silvestra mohli přivítat
nové hosty. Na jaře 1970
však podnik odstoupil od
dalších investic a odvozem veškerého stavebního
zařízení renovaci ukončil.
O likvidaci chaty bylo
definitivně
rozhodnuto
v listopadu téhož roku.
Demoliční práce vyvrcholily v červenci a srpnu
1971. Ještě dlouhou dobu
bylo možno na místě vidět
poskládané trámy, desky
a ostatní materiál. Na počátku 90. let zde zůstaly
jen sklepy s rezavými
kostrami lůžek a křesel,
dokumentující tak, že zde
kdysi žili a bydleli lidé.
Soška slona na vrcholu (archiv S.Hošek)

Lichtenštejsnká chata - pohled z konce třicátých let (archiv P.Možný).

Stejný osud potkal v r. 1973 i věž, na kterou byl již dlouhou dobu
předtím z důvodů bezpečnosti zakázán vstup. Pohoří Králického Sněžníku má vzácně zachovalou přírodu, hluboké lesy a čistý
vzduch. Toto přírodní bohatství je přísně chráněno a nedotčenost
přírody je nejcennější, což pohoří nabízí. V r. 1978 zde byl vyhlášen
na rozloze 5 305 ha „Přírodní park Králický Sněžník“. V roce 1991
byla dále vyhlášena „Národní přírodní rezervace Králický Sněžník“
na ploše 1694 ha. V r. 2004 tady byla v rámci soustavy Natura 2000
vyhlášena „Ptačí oblast Králický Sněžník“ a to o rozloze 30 192
ha. V polském Kladsku se taktéž nachází přírodní park (Snieznicky
Park Krajobrazowy) od r. 1981 a to 28 800 ha, hlavní sféra ochrany činí 14 900 ha. Tento park zahrnuje masiv Sněžníku, Bělské
a Zlaté hory. Park zahrnuje jako hraniční lokality Stránsko, Kladskou Bystřici, Landek, Mezilesí, Rychleby (Zlotý Stok) i samotnou
metropoli a to město Kladsko. (České názvy lokalit pocházejí od
ČERNÉHO- Kladský sborník 1946).
Polská strana usiluje o obnovení tj. repliku původní rozhledny
na Králickém Sněžníku (po r. 2000). Česká strana má k rozhledně
spoustu výtek (Správa CHKO Jeseníky nebo Česká inspekce životního prostředí v Olomouci). Poláci zvažují zavést na vrchol hory
lanovku, která má sloužit k dopravě stavebního materiálu. Rozhlednu chtěli na Sněžníku v minulosti postavit i čeští nadšenci, pokaždé
ale od svého záměru právě kvůli byrokratickým překážkám ustoupili, což je v naší republice normální, takže se rozhledny zřejmě
nedočkáme.

Tvarožné díry

Pár kilometrů po proudu Moravy se nacházejí jeskyně zvané Tvarožné jeskyně. Název dostaly podle krasového jevu zvaného nickamínek, lidově tvaroh. Veřejnosti nepřístupné, ale pozoruhodné
krasové jeskyně v masivu Králického Sněžníku, na severním úbočí
Uhliska. Ústí při staré lesní silnici nad levým břehem Moravy pod
chatou Vilemínkou v nadmořské výšce asi 840 m. Soustava úzkých
a nízkých chodeb v krystalických vápencích (mramorech) je dlouhá
asi 250 m. Není však vyloučeno, že jejich délka dosahuje až 450 m.
Částečně jí protéká podzemní potok, který vyvěrá pod jeskyněmi
do Moravy. Tvarožné díry byly známy už v 17. století. V kronice
Štefana a Karla Lamberků z Králík se píše, že si v této jeskyni schovali nářadí italští zlatokopové. Tento fakt se stal základem jedné z
pověstí, která tvrdí, že záhadní cizinci hledali v podzemních prostorech poklad. S Tvarožnými dírami patrně souvisí také Mléčný
pramen, který patří k nejvydatnějším pramenům v této oblasti, dává
105 l vody za sekundu. Své jméno dostal díky občasnému zbarvení
jeho vod, které způsobují rozpuštěné sloučeniny vápníku. Jeskyně
jsou nepřístupné.

Patzeltova jeskyně

Je to druhý nejrozsáhlejší podzemní prostor v naší části Králického
Sněžníku. Objevil ji v roce 1864 lesní příručí Georg Patzel, který se

-7-

Rapotínské noviny

do ní doslova propadl. Jeskyně leží na východním svahu Podbělky
v nadmořské výšce asi 796 m (tedy o něco níž než Tvarožné díry).
Má šikmo klesající chodby o celkové délce 71 m a jeskynní dóm
o rozměrech 14 x 7 m. V nejhlubší partii je 6 m hluboké jezírko. Ve
30. letech 20. století v ní odborníci objevili 46 druhů jeskynního
hmyzu. Jeskyně vznikla na styku krystalických vápenců a ortorul
a vyznačuje se pestrou modelací podzemních stěn. Jeskyně
je nepřístupná.

Medvědí jeskyně - Niedzwedzia jaskinia

Medvědí jeskyně se nachází na polské (kladské straně) masivu
Sněžníku. Přírodní rezervace (89,5 ha vyhlášena v r. 1977) na západním úbočí hory Stroma (1166 m). Zaujímá jeskyni a fragment
přilehlého lesa. Je největší sudetskou jeskyní. Dosud bylo prozkoumáno asi 4 km chodeb a komor ve 4 poschodích. Byla otevřena
v r. 1966, v době rozšíření lomu na mramor. Síně jsou značných rozměrů, výzdoba jeskyně je velmi bohatá. V nánosech bylo odkryto
mnoho částí kostí jeskynních zvířat hlavně medvědů, podle kterých
se jeskyně nazývá. Jeskyně je přístupná s průvodcem. Fascinující je
představa, že v hloubce a dutinách vápence proudí podzemní toky,
z nichž nejméně jeden „nerespektuje evropské rozvodí a z polské
strany k nám do povodí Moravy teče voda z Medvědí jeskyně, jak
prozradily experimenty v letech 1982 – 83.
Nyní se vrátíme zpět na historický katastr Velké Moravy. Další
zajímavostí obce je malá nádrž, zachycující vody o něco výše položeného krasového pramene. V sousedním lomu byla v r. 1969 obnovena těžba tzv. sněžníkovského mramoru – krystalického vápence,
často zbarveného grafitem. Tzv. sněžníkovský mramor se zde měl
též těžit před mnoha staletími. Ještě proslulejší byl a je z kladské

strany od obce Kletna s obchodními názvy růžová, zelená a bílá
Marianna.
Snad největším lákadlem obce je jedna z největších a nejdelších
sjezdovek na Moravě pod Sviní horou (1232,4 m).
Dá se předpokládat, že se v okolí nynější Dolní Moravy ve 13.
a 14. století kutaly rudy obsahující zlato, stříbro a železo. Tomu
odpovídají i lokality Zlatý Roh – Staré Město, Kolštejn - Zlatá Skála
nyní Branná či Stříbrnický potok. Nepochybně se zde i rýžovalo
zlato ve zdejších potocích. Zdejší naleziště drahých kovů v naší
oblasti nebylo příliš úspěšné, a proto ustalo. Ve zdejších lesích se
pálilo dřevěné uhlí pro potřeby skláren a hamrů. Na katastru Velké
Moravy najdeme kopce Uhlisko či Milíř. Mimochodem obdobná
situace byla i v Kladsku.
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Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné a Městská knihovna Šumperk
vyhlašují ve školním roce 2015-2016

7. ročník výtvarné a literární soutěže MOJE KNIHA
Úkolem je vytvořit vlastní knihu, formát ani technika nejsou omezeny.

TÉMA: DEVATERO ŘEMESEL ANEB ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO
Soutěž bude probíhat ve skupinách podle věku:
1. Předškolní děti (MŠ)
2. Mladší žáci ( 6 – 10 let) – jednotlivci, kolektiv
3. Starší žáci ( 11 – 15 let) – jednotlivci, kolektiv

Práce budou zařazeny do těchto kategorií:

deníková tvorba
poezie
próza
příručka (velký důraz bude kladen na původnost textu, vlastní zkušenost, např.výroba nějakého výrobku či jeho použití)
obrázková kniha
komiks

Ze všech odevzdaných prací budou dále vybráni a oceněni autoři podle hledisek:
výtvarné zpracování, originální vazba
absolutní vítěz - celkový dojem, původnost textu, originální vazba

Termín odevzdání prací: 13. února 2016
Městská knihovna Šumperk, 17. listopadu 6, 78701 Šumperk
ZŠ a MŠ Údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 Rapotín (Mgr. Jana Rozsívalová)

Slavnostní vyhlášení výsledků se bude konat 15. dubna 2016 v 10.00 hod. v Kulturním a koordinačním centru Rapotín.
Více viz www.skolydesna.cz a www.knihovnaspk.cz. Těšíme se na všechny práce a mladým autorům přejeme mnoho úspěchů v jejich tvorbě.
Za MŠ a ZŠ Údolí Desné Mgr. Jana Rozsívalová, rozsivalova.jana@seznam.cz
Za Městskou knihovnu Šumperk Mgr. Zdeňka Daňková, dankova@knihovnaspk.cz
Pro 7. ročník soutěže se naším hlavním partnerem a sponzorem, který připraví originální dárky vítězům,
stala Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk.
-8-

Rapotínské noviny

Týden knihoven 2015

BAZÁREK KNIH

Druhý týden v říjnu proběhne celostátní akce Týden
knihoven, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Obecní knihovna
Rapotín v tomto týdnu uspořádá opět bazárek knih a cestopisnou
přednášku.
Bazárek knih bude probíhat od 5. do 9. října v šatně KKC
a knihy budeme prodávat za symbolickou cenu (začínáme od
korunky). K dispozici bude především beletrie pro dospělé a děti, ale
najdou se i knihy naučné. Knihy jsou v různém stavu a nabízíme je
z důvodu nevhodnosti zařazení do fondu (jsou poškozené
či obsahově zastaralé). Knihy pochází z fondu knihovny a darů od
čtenářů.
V úterý 6. října od 17 hodin se uskuteční v zasedací místnosti
KKC přednáška „KANADA – setkání s divočinou“. Ondřej Bačík
Vás vezme na 5000 km dlouhou výpravu po Albertě a Britské
Kolumbii. Došlo k naplnění jeho dávného snu: setkání se skutečnou
divočinou a jejími obyvateli – medvědy, bizony, rosomáky, táhnoucími lososy… Navštívil místa spojená s historií Divokého západu, měl
příležitosti k nahlédnutí do minulosti i přítomnosti Prvních národů
– indiánů Severní Ameriky. Vnímal kontrasty pronikající civilizace
s bezprostřední a rozlehlou divočinou. Navštívil monumentální
Skalnaté hory, národní parky Banff, Jasper, Kootenay, Yoho, Glacier,
Mount Robson Park…
Jste srdečně zváni a vstupné je dobrovolné.

Bazárek knih bude probíhat v šatně KKC:
PO-PÁ od 9 do 17 hodin.
Knihy budeme prodávat za symbolickou cenu,
začínáme od
K dispozici bude především beletrie pro dospělé a děti,
ale najdou se i knihy naučné.
Knihy jsou v různém stavu a nabízíme je z důvodu
nevhodnosti zařazení do fondu
(jsou poškozené či obsahově zastaralé).
Knihy pochází z fondu knihovny a darů od čtenářů.
Obecní knihovna Rapotín,
Šumperská 530, 788 14 Rapotín. Tel. 583 212 531.
www.kkcrapotin.cz

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

Porodní bába
Katja Kettu
Je pozdní léto roku 1944 a v oblasti Pečenga na severu Finska probíhá laponská válka. Nemanželská dcera ze šamanské rodiny, odmalička odsunutá na okraj společnosti, vykonává důležité povolání porodní báby. Její život, to jsou cesty v nočním mrazu, pach dezinfekce
a krev. Všechno se však změní, když potká nacistického důstojníka
Johannese, který se „na ni podívá, jak se ještě nikdy nikdo nedíval“,
a bezhlavě se do sebe zamilují. Hrdinka pak z vlastní vůle následuje
německé šiky do vojenských a vězeňských táborů, kde pomáhá jako
polní zdravotní sestra…

Zlatá země
Barbara Woodová

Mladičká Hannah Conroyová touží věnovat se lékařské profesi jako
její otec, ale to je v Anglii poloviny devatenáctého století pro ženu nemyslitelné. Proto se po otcově smrti vydává do daleké neprozkoumané Austrálie, kde doufá začít nový život. Po počátečních přehmatech
a zklamáních se jí v zemi, kde je o zdravotnickou péči nouze, přece
jen zvolna daří prosadit se na jinak čistě mužském poli medicíny. Do
jejího života však vstupuje také láska – nejen k nádherné australské
přírodě, ale i ke dvěma mužům, kteří jsou rozdílní jako den a noc.

Pět
Ursula Poznanski

Na pastvině leží mrtvá žena. Zavražděná. Na chodidlech má vytetované
souřadnice. Na označeném místě čeká příšerný nález: ruka zatavená do
plastové fólie a hádanka, jejíž řešení vede ke schránce s další uříznutou
částí těla.
V mimořádně ohavné formě geocachingu, moderní hře hledání pokladů
s pomocí navigace, posílá vrah dvojici kriminalistů k dalším částem
mrtvol. Vyšetřovatelům ubíhá čas, tuší, že teprve na poslední zastávce
dostanou do rukou zásadní dílek puzzle…

Děsivé storky: úsměv, prosím…
R.L.Stine

Pojďte se bát! Hororový příběh, ze kterého vám bude zaručeně
běhat mráz po zádech, vás zavede do opuštěného starého domu.
Fotoaparát nalezený ve sklepě není zřejmě tak úplně obyčejný.
Přináší jen samé zlo! Fotografie totiž ukazují nešťastné a děsivé události, které se brzy stanou. Podaří se ďábelský vynález
zneškodnit?

Matýsek a Majdalenka
Inka Rybářová a Marie Kšajtová

malé skřítky z Písmenkova, Matýska a Majdalenku, znáš dobře
z časopisu Báječná školka a televizního pořadu Hračkování. Přidej
se k nim a zažij další skvělá dobrodružství. V příbězích a komiksech
se setkáš nejen s nimi, ale také s dalšími kamarády.
V obecní knihovně Rapotín najdeš tři nové knížky o těchto
skřítcích.

Noc: obrázkové příběhy
R.S.Bernerová

Je noc. Lidé i zvířata klidně spí. Ale ne všichni. Malý Andrej stanuje
na zahradě a ne a ne jít na kutě. Policisté hlídkují, v knihovně si děti
užívají noční čtení, návštěvníci parku obdivují ohňostroj. Za svitu
měsíce poletují netopýři a sovy, toulají se lidé i zvířátka. Na každé
stránce najdete malého mývala. A tmou se plíží zloděj… Autorka
vypráví svými vtipnými obrázky, co všechno se děje v městečku,
tentokrát za vlahé letní noci.

Pohádky o nepotřebných věcech a lidech
Arnošt Goldflam

Řeky Londýna
Ben Aaronovitch

Jmenuji se Peter Grant. Ještě nedávno jsem byl obyčejný četnický zelenáč v řadách londýnské Metropolitní policie. Jedné noci jsem se ale při
vyšetřování jisté vraždy pokusil získat svědeckou výpověď od muže, který
byl sice mrtvý, ale jinak znepokojivě výřečný, což mi zajistilo pozornost
vrchního inspektora Nightingalea, posledního čaroděje Anglie. A právě
tehdy začal můj příběh.
Nyní jsem policejní detektiv a čarodějův učeň, první učedník za padesát
let, a můj svět už není zdaleka tak jednoduchý, jak býval.
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Můj otec schovával všechno možné. Měl doma cenné věci, ale
taky úplné šunty. Našel jsem po něm ve sklepě mimo jiné krabici
a na ní bylo jeho písmem napsáno Staré nepotřebné hadry. Říkal
jsem si, že to tam napsal, aby možná oklamal zloděje. A s tím jsem
krabici otevřel, že na mě odtamtud zazáří třeba zlaté hodinky po
dědečkovi. Jenže nic! Uvnitř byly opravdu ústřižky látek, děravé
kapesníky a ponožky.
Uplynula léta, já jsem na to málem zapomněl, a pak se to náhle
vynořilo. Vždyť to může být pohádka! A v mé hlavě se objevovaly
další nepotřebné věci a taky tak či onak nepotřební lidé, zlí i dobří.
Takže jsem ty pohádky napsal, myslím, že jsou pro děti, ale i pro
dospělé. Jak se komu zlíbí.

Rapotínské noviny

SPORTOVNÍ HRY PRO SENIORY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
V DOMÁCNOSTI

Ve čtvrtek 27. srpna se senioři DPS Rapotín zúčastnili sportovního dne
pořádaného společností Pontis Šumperk. Místem konání bylo město
Hanušovice. Senioři se opět skvěle bavili a všechny sportovní disciplíny zvládli s přehledem, za což byli odměněni dárkovým balíčkem
a medailí.
Pavla Bílková, DiS.

Nabízíme seniorům, osobám s tělesným postižením,
s chronickým onemocněním a rodinám, kde se současně
narodilo 3 a více dětí, na území okresu Šumperk
- pomoc se zajištěním stravy (donáška, podání)
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úklidu domácnosti, nákupy, praní prádla, žehlení
- doprovod k lékaři, na úřad apod.
- pomoc při pohybu v domácnosti
- další dle platného ceníku
v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.
o víkendech od 9:00 do 12:00 hod.

Zlatá svatba

Dne 18.září letošního roku oslavili padesáté výročí sňatku manželé
Dagmar a Jiří Provazníkovi z Rapotína, ulice U Lávky.

Kontaktní osoba:
Sociální pracovnice: Bc.Pavlína Gedušová
tel.: 778 705 674, e-mail: gedusova@ddspk.cz,
www.socsluzby.cz
Administrativní pracovnice:
Ivana Krobotová, tel.: 778 419 760, 583 213 734
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TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje
Na začátku srpna se rozběhl nový soutěžní ročník 1.A třídy Olomouckého
kraje, ve kterém startuje i celek TJ Jiskra Rapotín. Po premiérové sezóně,
kdy se rapotínští muži umístili na solidním 6. místě tabulky, si před touto
sezónou stanovili jasný cíl – ještě vylepšit loňské umístění a prát se o čelo
tabulky. Jak se jim zatím daří tento cíl naplňovat, si přiblížíme v krátkých
reportážích z již odehraných zápasů.
Ještě je třeba podotknout, že před sezónou získala Jiskra několik
zajímavých posil - Radka Šlesingera ze Štítů, Lukáše Střelce z Hanušovic,
Jakuba Hebláka ze Sulka Zábřeh, Lukáše Zajíce ze Šumperka a v průběhu
podzimní části přišel ještě další šumperský odchovanec Zdeněk Horák.

Moravský Beroun – Rapotín 2:5

Branky Rapotína: Březina Martin 3, Indra Tomáš, Kocourek Martin
Po náročné přípravě přišel první zápas na půdě nevyzpytatelného Moravského Berouna a byli to právě domácí, kteří do utkání vstoupili mnohem
lépe a po 20 minutách vedli již 2:0. Rapotínským hráčům do té doby vůbec
nefungovala jejich typická kombinační hra se spoustou krátkých přihrávek.
Naštěstí se jim v nevydařeném prvním poločase podařilo vstřelit z ojedinělé šance alespoň kontaktní branku a do kabin se šlo jen za stavu 2:1 pro
domácí.
Druhý poločas přinesl úplně jiný obrázek než první polovina hracího
dějství. Rapotínští byli všude dříve než domácí, začali soupeře výborně
napadat a bezchybně kombinovali. Díky tomu přicházelo i velké množství šancí, které se také většinou dařilo proměňovat. Za 12 minut druhého
poločasu hosté vstřelili 3 góly a skóre tak velmi rychle otočili na 4:2 ve svůj
prospěch. Dvacet minut před koncem přidala Jiskra ještě pátou branku
a pohodlné vedení udržela až do závěrečného hvizdu.

Rapotín – Černovír 2:1

Branky Rapotína: Valenta Tomáš, Holomek Marcel
Poprvé v letošní sezóně se představili rapotínští fotbalisté na svém oblíbeném domácím hřišti. Rapotín to ale na Černovír příliš neumí a opět se to ve
velmi dramatickém utkání potvrdilo, i když tentokrát se šťastným koncem
pro domácí. Velmi nevýrazný a spíše bojovný první poločas nepřinesl žádné
vyložené šance a do druhého poločasu se šlo za stavu 0:0.
V úvodu druhé půle se domácí dočkali velmi důležitého prvního gólu,
když si s přihrávkou proti noze věděl rady Valenta a umístil ji do branky
hostujícího brankáře. Když už to vypadalo, že svým výkonem dovedou rapotínští utkání do vítězného konce, přišla chyba v rozehrávce v podání domácího obránce. Hosté nabídnutou šanci bezezbytku využili a utkání najednou
nabralo remízový nádech. S tím se však nesmířil domácí kapitán Holomek,
který v samotném závěru nekompromisní hlavičkou po rohovém kopu strhnul vedení opět na stranu Rapotína. Ten už si závěrečné minuty pohlídal
a mohl se radovat z vydřené výhry nad neoblíbeným protivníkem z Hané.

Rapotín - Maletín 6:1

Branky Rapotína: Březina Martin 3, Indra Tomáš, Šlesinger Radek,
Valenta Tomáš
Maletín požádal kvůli rekonstrukci vlastního hřiště o přeložení utkání 3.kola
na rapotínskou trávu. Domácí měli hostům hodně co vracet, když před pár
měsíci utrpěli, také v domácím prostředí, od maletínských fotbalistů nepříjemný debakl. Hned od začátku se domácí do svého soupeře s chutí zakousli. Jeden z klíčových momentů utkání přišel již v 19. minutě, kdy hostující obránce srázil Březinu, který v té době mohl postupovat sám na bránu
hostujícího celku a uviděl červenou kartu. Maletínští následně inkasovali
první gól po přímém kopu a to už ztratil nervy i hostující kapitán Michalčák,
jenž surově srazil Ondřeje Vicence a vyfasoval další červenou kartu. Hosté
v devíti absolutně nestíhali a na jejich bránu se valil jeden gólový útok za
druhým. Poločasový stav se zastavil na stavu 3:0 pro Rapotín.
Když na začátku druhé půle zkompletoval hattrick Březina, krásnou
gólovou ránu vykouzlil Šlesinger a po individuální akci se prosadil také

Indra, vedla Jiskra už 6:0. Hostům se sice ještě na konci zápasu
podařilo výsledek zkorigovat, ale domácí si po výsledku 6:1 mohli vychutnávat úspěšně svedenou odvetu a dokonale tak napravili jarní propadák
se stejným soupeřem.

Česká Ves – Rapotín 2:1

Branka Rapotína: Indra Tomáš
Po sérii tří vítězných zápasů v úvodu soutěže přijelo rapotínské mužstvo na
půdu České Vsi s velkým sebevědomím. To jim ale už za 10 minut zápasu
srazil domácí kapitán Michálek a Česká Ves rázem vedla o dva góly. Slabý
první poločas nepřinesl, až na několik náznaků šancí domácích, nic zajímavého a čekalo se, zda se Rapotín opět zvedne ve svém silnějším druhém
poločase.
Zlepšený výkon hostů ve druhé půli opět přišel, tentokrát to však na další
pohádkový obrat nestačilo. Po několika trestuhodně zahozených šancích
sice přišlo kýžené snížení z kopačky Indry. Tento gól padl až 10 minut před
koncem utkání, přesto ještě hráčům Rapotína dodal energii na závěrečný
tlak, ale protože svůj nájezd na gólmana neproměnil Štěpán Hudec a pouze
břevno domácí branky orazítkoval Březina, musel se Rapotín ve 4.kole
smířit s první porážkou v sezóně.

Rapotín – Hlubočky 5:1

Branky Rapotína: Indra Tomáš 2, Březina Martin, Vicenec Ondřej,
Šlesinger Radek
Po nečekané porážce v České Vsi chtěli svěřenci Romana Maňky za každou
cenu napravit poslední selhání v domácím zápase proti Hlubočkám. Podle
toho to na trávníku také vypadalo a po pěkných kombinačních akcích se
domácí brzy dostali do vedení 2:0. Hosté sice z ojedinělé šance snížili, ale
další výstavní trefou se poté prezentoval Šlesinger a Rapotín po poločase
vedl o dvě branky.
Druhý poločas domácí Jiskra kontrolovala hru a navíc přidala další dvě
gólové střely. Komfortní náskok si poté Rapotín s přehledem udržel až do
závěrečného hvizdu a na domácím hřiště zůstává do této chvíle stále stoprocentní.

Konice – Rapotín 0:2

Branky Rapotína: Březina Martin, Indra Tomáš
Nejtěžší soupeř čekal na Rapotín v 6.kole, kdy zajížděl až do dalekých
Konic, které ještě v loňském ročníku hrály krajský přebor. První poločas
mnoho fotbalové krásy nenabídl, a když o něco více nebezpečnější domácí
nepotrestali několik individuálních chyb rapotínských obránců, šlo se do
kabin za bezgólového stavu.
Již tradičně lepší druhý poločas předvedla Jiskra také v Konicích, když
postupně začala získávat územní převahu a přicházely první šance hostujícího celku. Hru Rapotína velmi oživil střídající Tomáš Valenta, který vymyslel v rozmezí 10 minut dvě geniální gólové přihrávky. Na konci jeho pasů
byli Indra a Březina, a protože ani jeden gólovou pobídkou nepohrdl, získal
Rapotín skalp velmi silného protivníka v poměru 2:0 a potvrdil tím vydařený
vstup do nového soutěžního ročníku.
M.Březina
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Školní rok 2015/2016 začal
V úterý 1.9.2015 byl v 10 hodin slavnostně zahájen nový školní rok 2015/16.
Na pracovišti v Rapotíně přivítali žáky ředitelka svazkové školy Mgr. Eva
Bicanová, starosta Rapotína Ing. Pavel Žerníček. Speciální přivítání bylo
připraveno pro naše malé prvňáčky a samozřejmě také pro naše nejmenší
z přípravné třídy. Všem žákům přejeme krásný nový školní rok.

MŠ SKLENĚNKA
V mateřské škole Skleněnka Rapotín jsme opět přivítali nové děti. I přes počáteční slzičky si už všichni ve školce hrají a dokonce se zapojují
i do práce v centrech aktivit, která využíváme při výchovně-vzdělávací práci.
Informujeme rodiče předškolních dětí, že stále máme v MŠ několik volných míst.
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