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Z Nezamyslic, Olomouce až do Koutů přímo a rychleji, ale až příští rok
Dlouho plánovaná elektrifikace železniční trati
ze Šumperku do Koutů nad Desnou dostala dne
15.11.2015 reálnou podobu. V tento den byly stavební práce ukončeny podle plánovaného harmonogramu. Motorové vlaky se vrátily na trať a budou zde jezdit až do června příštího roku. Potom
začne plný provoz elektrickými vlaky. Důvod, proč
až od června 2016, je v nedokončených přeložkách elektrického vedení nad trakčním vedením,
na kterých se ale intenzivně pracuje. Dalším důvodem je také to, že dopravce ČD se na tuto trať
musí připravit a musí si zajistit elektrické soupravy.
Přesto ale upozorňujeme občany, že trakční vedení bude od prosince letošního roku pod napětím.
Elektrifikaci provedlo sdružení firem Elektrizace železnic Praha a Eurovia. „Pod dráty“ se devatenáct kilometrů dlouhá dráha dostala v rekordním čase. Stačilo na to půl roku. Prostavěno bylo
cca 350 mil. korun. To, že „Drážní úřad“ povolil
od 15.11.2015 provoz motorovými vlaky, svědčí
o kvalitě provedené práce. Obě firmy si za to
zaslouží uznání.
Velká investice nezahrnovala jen postavení

Zastupitelé naší obce dali zelenou výstavbě
nových šaten v areálu TJ Jiskra Rapotín.
V současné době je areál tvořen hlavním
a tréninkovým travnatým fotbalovým hřištěm,
dvěma antukovými kurty pro tenis a volejbal,
plochou pro požární sport a zděnou jednopatrovou budovou šaten a sociálního zázemí pro zmíněná sportoviště. Budova šaten je v nevyhovujícím technickém stavu a neposkytuje současnou
požadovanou vybavenost. Stávající objekt šaten
se již odstraňuje.

sloupů a natažení trolejí. Změnila se například železniční stanice Petrov nad Desnou, kde vzniklo
nové bezbariérové nástupiště. Všechna nástupiště byla upravena na bezbariérová a prodloužena na délku 90 metrů i ve všech zastávkách.
V Petrově stavbaři vybudovali nové zabezpečovací zařízení a nová návěstidla. Ta přibyla také
ve Velkých Losinách a v Koutech. Velké Losiny
získaly novou zastávku „Zámek“. Podél celé tratě
dělníci položili optický kabel. Upraveny byly též
některé přejezdy a ve Vikýřovicích se postavil
nový most přes Račí potok. U zastávky v Loučné
n.D. – Filipové vyrostla trakční měnírna.
Údolí, kde žije přes jedenáct tisíc obyvatel
a kam ročně míří desítky tisíc turistů, tak bude
mít v příštím roce přímé spojení s centrem kraje.
Elektrizace trati též zrychlí cestování.
Ing. Pavel Žerníček, předseda SOÚD

Obec Rapotín Vás srdečně zve na

v pátek 15. ledna 2016
K tanci a poslechu hraje skupina Velvet new. V průběhu večera bublinová show, taneční
vystoupení skupiny NEXT Šumperk a ocenění osobností obce Rapotín za rok 2015.
Myslivecké speciality připraví Myslivecké sdružení Buková.
Losování o hodnotné ceny.
Předprodej lístků od 7.12.2015 v KKC Rapotín, www.kkcrapotin.cz, tel. 608 292 630.

Oznámení
Obecní úřad Rapotín oznamuje
občanům, že bude v dnech
od 23.12.2015 do 3.1.2016
uzavřen.

Konečně vidíme světlo v tunelu

Zájemci o zveřejnění vánočních a novoročních
blahopřání ve vánočním čísle Rapotínských
novin mohou zasílat své příspěvky na adresu:
rapotinnoviny@seznam.cz, případně osobně
zanechat v Obecní knihovně Rapotín
v KKC Rapotín u paní Drechslerové,
a to nejpozději do 10.12.2015.
(red)

Na jeho místě vyroste jednopodlažní objekt
o rozměrech 41,5 x 11 m, který je rozdělen na
dva provozně odlišné objekty. Do meziprostoru
těchto objektů je integrován hlavní vstup s pokladnou. Západní část objektu je jednopodlažní
budova s plochou střechou o rozměrech 29,5
x 11 m. Jsou zde navrženy šatny se sociálním
zařízením poskytující zázemí oddílu kopané, tenisu a volejbalu. Část střechy, blíž k fotbalovému
hřišti, je navržena jako betonová pochůzí a plní
funkci vyvýšeného plató pro sledování fotbalových zápasů. Přístupná je po venkovním ocelovém schodišti.
Východní část objektu je dominantnější,
částečně jednopodlažní a částečně dvoupodlažní o rozměrech 9 x 11m. Tato část objektu
plní funkci společenskou a administrativní, je
zde i sklad sportovního nářadí pro antukové
kurty. Je zde také umístěna klubovna pro členy
TJ JISKRA RAPOTÍN, pokladna, sociální zázemí včetně WC pro imobilní občany a prostor pro
hlasatele.
Obec již vybrala dodavatele firmu RAKORD
- R & R, spol. s r.o. Termín dokončení včetně
kolaudace je v září 2016. Uděláme maximum
pro to, aby termín byl co nejkratší. Chceme, aby
se jarní kolo hrálo i na domácí půdě.
Ing. Pavel Žerníček, starosta obce
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VÝZVA

10. turistická vycházka ANDĚLSKÁ LOUKA a STEZKA REJCHARTICE

Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2016
výzvu na poskytování dotací z rozpočtu Obce
Rapotín na podporu rozvoje sportovní, kulturní,
sociální či jiné veřejně prospěšné činnosti
Žadatelem může být pouze právnická osoba, sdružení či spolky, které
jsou účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů, nebo vede daňovou evidenci podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
s působností v oblasti sportu, kultury, sociální či jiné veřejně prospěšné
sféry. Územní vymezení aktivit a projektů, které mohou být podpořeny
obcí Rapotín, se musí vztahovat k občanům obce Rapotín a území
obce Rapotín (účel dotace). Písemná žádost o poskytnutí dotací včetně
požadovaných příloh musí být doručena na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

v termínu od 4.1.2016 do 29.1.2016.
Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016, požadované
přílohy a aktuální pravidla pro poskytování dotací jsou k dispozici na
úřední desce obce Rapotín nebo na stránce:
http://www.rapotin.cz/spolky-sdruzeni/prispevky-pro-rapotinske-spolky-1/
nebo osobně na obecním úřadě v Rapotíně, Šumperská 775, 788 14
Rapotín u Ing. Jirouškové, tel.: 588 884 410,
email: blanka.jirouskova@rapotin.cz
				
Ing. Pavel Žerníček, starosta obce

ZÓNA 30 - UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - PODRUHÉ
Omlouvám se všem občanům Rapotína, že jsem podal neúplnou informaci
o parkování v naší obci. Parkování – kdekoliv při okraji vozovky, pokud nejsou žádná místní omezení. Musí však být zachován alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. Na komunikacích, které tento požadavek nesplňují, lze jen zastavit, nikoliv
stát. Tato odpověď přišla z Městského úřadu Šumperk, odboru dopravy, občanům, kteří svým jednáním porušili ust. § 25 odst. 3 zákona
o silničním provozu a byli za to pokutováni.
V praxi to znamená, že v Rapotíně tento požadavek nesplňuje ani jedna
místní komunikace. Abyste podle citovaného zákona mohli v klidu parkovat
alespoň na jedné straně, museli bychom mít cesty široké nejméně 8,2 m
(2 x 3 metry volný pruh + šířka auta cca 2,2 m). Nemluvím za ostatní obce
a města v ČR, ale zde je to úplně stejné. Jedno možné řešení je „zjednosměrkovat“ všechny ulice, což není reálné. Proto vás všechny prosím,
ať požadavek policie respektujete. Vyhnete se tak pokutování. Policie skutečně jedná podle zákona, ale pokud používá slogan „Pomáhat a chránit“,
byli bychom rádi, kdyby ho konkrétně v tomto případu používala. Pokud by
občané v místě, kde to výstavba nových komunikací neumožňuje, dodržovali pravidlo zachování šířky vozidla pro záchranné složky, a policie by nám
v tom „pomohla“, tak by se nám žilo všem lépe. Projížděl jsem o víkendu
Šumperkem i Olomoucí a tam se tento případ toleruje. Snad by v tom mohli
pomoci i zákonodárci. Jako obec se na ně určitě obrátíme.
Pavel Žerníček, starosta obce

První zastávkou po vystoupení z autobusu v Rejcharticích byla Andělská
louka. Louku zdobí dřevěné sochy andělů – všech podob i velikostí. Jejich
autory jsou řezbáři z celé republiky. Důstojným sousedem Andělské louky
je kostel sv. Michaela Archanděla, který byl naší druhou zastávkou. Prohlédli jsme si kostel a byli jsme seznámeni s historií i zdejšími zajímavostmi.
Trasa poté pokračovala nenáročným terénem směr Tulinka. Počasí nám
přálo, cesta podzimní přírodou byla velmi příjemná. Po krátkém odpočinku
u rozcestníku Tulinka jsme se vydali k třetímu zastavení a cíli našeho výletu,
k Čarovnému lesu. Najdeme ho mezi dvěma studánkami v příměstském
lese nad Šumperkem. Jsou v něm dřevěné pohádkové sochy, které byly vytvořeny českými a polskými sochaři, v rámci projektu Čarodějnickou cyklotrasou po česko – polském pohraničí. Vznikly tak krásné pohádkové sochy
jako např. víla Tulinka, skřítek Kokeš, čaroděj Dobroděj a další.
Posezením a občerstvením v příjemném prostředí penzionu Na
Domkách jsme ukončili tento podzimní výlet. Provětráni a spokojeni jsme
se vrátili do Rapotína.
Za SK Marta Konašková, foto Věra Potměšilová
Sociální komise obce Rapotín zve seniory na předvánoční výlet do Mohelnice

VYŘEZÁVANÉ BETLÉMY V MUZEU
v úterý 15.12.2015
Přerušte předvánoční shon a jeďte s námi.

VÝZVA

Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2016 výzvu
na poskytování dotací z rozpočtu Obce
Rapotín na obnovu-opravu staré fasády
obytných domů v katastrálním území Rapotín.
Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je vlastníkem rodinného domu v katastrálním území Rapotín s fasádou starší minimálně
15 let od doby kolaudace stavby nebo předchozí opravy fasády.
Písemná žádost o poskytnutí dotace musí být doručena na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Odjezd společně ze Šumperka v 10.09 hod. - Mohelnice 10.44 hod.
Sraz na nádraží v Šumperku: zakoupení společné jízdenky
- hradí sociální komise. Odjezd z Rapotína v 9.16 hod.
Z nádraží Mohelnice pěšky k muzeu, prohlídka betlémů:
vstupné 10,- Kč (stálá expozice vstupné 10,- Kč),
občerstvení, oběd individuálně ve městě.

v termínu od 4.1.2016 do 29.2.2016.
Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 a aktuální
pravidla pro poskytování dotací jsou k dispozici na stránce:
http://www.rapotin.cz/obec-obecni-urad/dokumenty-obce/formulare/
nebo na obecním úřadě v Rapotíně, Šumperská 775, 788 14 Rapotín
u Dariny Frankové, tel.: 588 884 406, email: darina.frankova@rapotin.cz
Ing. Pavel Žerníček, starosta obce

Návrat individuálně: z Mohelnice 15.14 hod., 15.59 hod., 16.59 hod., 17.14 hod.
a ze Šumperka 16.49 hod., 17.54 hod.
Srdečně zvou členky sociální komise.

Info: Dymáková, 732 36 36 94
-2-
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Kulturní komise informuje

Program kulturní komise
Doba vánoční bude věnována především osobnosti J. J. Ryby a jeho
dvojímu jubileu, 250 let od jeho narození a 200 let od jeho úmrtí.
5. 12. v 15 hodin – Mikulášská besídka
13. 12. v 16 hodin – Adventní koncert Hannyho Firly a jeho hosta z Prahy
			 v kostele Nanebevzetí Panny Marie – zpívání
			 vánočních koled.
20. 12. v 16 hodin – Adventní divadlo, Cesta do Betléma – místní
			 ochotnické divadlo z „Třívsí“.
23. 12. v 17 hodin – Zpívaný živý Betlém před kostelem Nanebevzetí
			 Panny Marie.
		
– Pouštění skořápkových lodiček u potůčku u rychty.
		
– Betlémské světlo je možné přijmout do svých lucerniček.
27. 12. v 17 hodin – Vánoční koncert ke 250. výročí narození českého
			 skladatele J. J. Ryby.
V programu zazní jeho slavná mše „Hej mistře“ a jeho neméně známé
pastorely v podání chrámového sboru a jeho hostů v kostele Nanebevzetí
Panny Marie.

Kulturní komise obce Rapotín pořádala dne 25.10. poznávací zájezd pro
rodiče s dětmi do Pevnosti poznání v Olomouci a brněnského planetária.
V Pevnosti poznání se děti společně s rodiči mohli formou her a zábavy
seznámit s olomouckou historií, se základy fyziky a přírodovědy a na závěr
poznat, jak funguje lidský mozek. Po dvouhodinové prohlídce jsme pokračovali do Brna. V planetáriu a hvězdárně jsme zhlédli dvě představení. První,
pod názvem Polaris, bylo určeno pro děti, kdy nás tučňák s medvědem
provázeli vesmírem. Druhé představení, Blíže ke hvězdám, nám ukázalo
okem viditelná souhvězdí a seznámilo nás s problémem přesvícení oblohy.
V podvečerních hodinách jsme se všichni v pořádku vrátili domů.
Program kulturní komise pokračoval 1.11. Drakiádou. Během nedělního
odpoledne plného her a pouštění draků kulturní komise udělila ceny za nejvýše letícího draka, nejhezčího draka, nejdéle letícího draka a speciálního
draka. Kulturní komise děkuje všem, kteří se akcí zúčastnili a věří,
že byli spokojeni.

Kulturní komise obce Rapotín zve
děti a jejich rodiče na

MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE
v sále KKC Rapotín
dne 5.12.2015 v 15.00 hodin.

Program:
- zábavné soutěže pro děti s anděly a čerty
- vystoupení Mikuláše, andělů a čertů
Děti dostanou od Mikuláše, andělů a čertů cukrovinky.

Důležité upozornění pro občany
– uzavření oddělení CP a OP
v Šumperku – změna termínu odstávky

V souvislosti se schválenou novelou zákona o občanských průkazech
a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že v období od 28. 12.
– 31. 12. 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání občanského
průkazu a cestovního dokladu (původně byt stanoven termín již
od 15. 12. 2015, což bylo Ministerstvem vnitra z důvodu zvýšení
komfortu a zkvalitňování služeb pro občany posunuto na uvedený pozdější termín). Rovněž nebude možné v uvedeném období
již vyhotovené doklady předávat. V nutných případech bude držiteli
občanského průkazu se skončenou dobou platnosti vydán občanský
průkaz bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc. V tomto
případě pak musí občan doložit 2 fotografie.
Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR a přechod na nový technický systém vyplývající z nově schválených legislativních změn. Příjem
žádostí o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu a výdej
již vyhotovených osobních dokladů bude možný opět od 4. 1. 2016.
Olga Breitzetelová
vedoucí správního oddělení
odboru správního a vnitřních věcí
Městského úřadu v Šumperku
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POZVÁNKA
Starosta obce Rapotín svolává zasedání zastupitelstva obce

na pondělí 7. prosince 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

POZVÁNKA

Českého zahrádkářského svazu v Rapotíně
Vážení přátelé,
dovolte mi, pozvat Vás na přednášku

„Vše o zahradě, dobrá semena a zelenina“,
která se uskuteční dne 2.12.2015
v zasedací místnosti KKC Rapotín v 15.30 hod.
Přednášet bude pan Peter Gajdoštín.
Všichni jste srdečně zváni.
B.Kocůrková, předsedkyně MO ČZS

www.pujcovna-levne.kvalitne.cz

Město Šumperk pořádá školení
pro dobrovolníky civilní ochrany
k bezpečnosti silničního provozu.
Školení se zdarma mohou zúčastnit řidiči,
cyklisté a chodci ze široké veřejnosti.

• vysavač KÄRCHER PUZZI 100 super čistič koberců
• vysokotlakový čistící stroj KÄRCHER
• průmyslový mokro/suchý vysavač KÄRCHER
• parní stroj KÄRCHER
• mobilní teplovzdušná topidla: naftová, elektrická, plynová
• mobilní odvlhčovače (vysoušeče)
• přívěs valník s odnímatelnou konstrukcí a plachtou
e-mail: pujcovna-levne.kvalitne@centrum.cz

Sobota 30. ledna,
9.00 – 13.00 hod.,
Muzeum silnic Vikýřovice.

Oznámení seniorům

Další setkání seniorů z „Klubu důchodců“
se uskuteční 9. prosince 2015 od 14 hodin
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.

Tel.: 604 672 934, 732 976 275
Půjčovna v Rapotíně!!!
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Těší se na Vás přátelé Železnice Desná.

nachystanou nadílku.

který má pro Vás

vláčkem s Mikulášem,

a chtějí se svézt naším

které se nebojí čerta

Zveme všechny děti,

15.49-16.24 Kouty n/D. – Šumperk

14.55–15.33 Šumperk – Kouty n/D.

14.30-14.47 Velké Losiny – Šumperk

14.10-14.30 Šumperk – Velké Losiny

Jízdní řád:

3.12.2015.

který pojede

MIKULÁŠSKÝ VLAK,

NA TRADIČNÍ

POZVÁNÍ
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Setkání zástupců turistických informačních center Šumperska a Jesenicka

Ve čtvrtek 15. října 2015 se v KKC uskutečnilo setkání zástupců informačních center Šumperska a Jesenicka. Setkání bylo rozšířeno i o
zástupce Olomouckého informačního centra a zástupce rýmařovských
informačních center.
Pracovníci se v rámci prezentací dozvěděli spoustu zajímavých novinek nejen pro nadcházející zimní sezónu.
Ing. Andrea Závešická ze sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu zhodnotila letní sezónu v Jeseníkách, která byla dle

Statistického úřadu České republiky rekordní, co se týče návštěvnosti
a počtu přespání turistů.
Následovala prezentace Bc. Jitky Lučanové z turistického informačního centra v Olomouci, ve které představila turisticky atraktivní místa v
Olomouci a pozvala všechny účastníky setkání na Vánoční trhy v Olomouci.
Po její přednášce následoval spíše administrativně laděný příspěvek Bc. Hedviky Novak z Krajského úřadu Olomouckého kraje, která nás seznámila s vypsanými dotačními tituly pro turistická
informační centra a podmínkami pro získání dotace.
Po krátké přestávce následovaly příspěvky, které byly účastníky
považovány za nejvíce přínosné. Nejprve se prezentoval David
Křepský z Termálních lázní Velké Losiny a představil fungování
nového, jedinečného termálního parku ve Velkých Losinách.
Následovala pozvánka do Ski areálu Kouty, kdy nám pan Mgr. Petr
Marek prostřednictvím videa ukázal, co vše může turistům v zimě
i v létě nabídnout tento areál. Celý blok přednášek byl ukončen představením atraktivit Relax & sport resortu Dolní Morava.
Vedoucí informačního centra Dolní Morava Petr Bár poukázal na probíhající výstavbu projektu Stezka do oblak, zmínil i ničivou bouři, která
se celým areálem v červenci přehnala a poničila lanové centrum a Mamutíkův park.
Celý školící den byl zakončen prohlídkou termálního parku ve
Velkých Losinách, kde se nám věnovala paní Stanislava Kopecká.
Provedla nás celým vnitřním areálem, venkovní je prozatím
ve výstavbě.
M.Csölleová, IC Rapotín

Výsledky sbírky „Bílá pastelka“ 2015

Sbor dobrovolných
hasičů Rapotín
si Vás dovoluje pozvat na

KURZ PRVNÍ POMOCI

Vážený pane starosto,
rádi bychom Vám poděkovali za podporu při realizaci sbírky
„Bílá pastelka“. Proto bychom Vás chtěli seznámit
s výsledky sbírky.
Města / školy
Počet dvojic
sbírky
Šumperk - Střední zdravotnická škola Šumperk
14
2
Šumperk - dobrovolníci
Velké Losiny
1
Rapotín, Petrov n/D
1
Sobotín
1
Loučná n/D
1
Libina
1
Hanušovice
1
Zábřeh - Střední odborná škola sociální péče Zábřeh
5
Bludov
1
Postřelmov
1
Štíty
1
C e l k e m :		

pořádaný dne 12.12.2015 od 9.00 hod.
v zasedací místnosti KKC Rapotín (1. patro).

Důvod, proč přijít, je jednoduchý, protože rozdíl mezi tímto

Výtěžek
32 388,2 654,2 540,3 193,1 310,2 603,3 738,6 884,8 612,4 095,3 180,3 482,74 679,-

a tímto

je toto

Program:

Organizace záchranné služby v okrese Šumperk
Jak správně volat záchrannou službu
Laická resuscitace bez pomůcek (Basic life support)
Zástava krvácení
První pomoc při úrazech hlavy
První pomoc u termických úrazů (popálení, omrznutí)
První pomoc při úrazech končetin
První pomoc u dětí
Křečové stavy
Intoxikace (otravy)
Polohování zraněných a nemocných
Protišoková opatření
Možnost praktického nácviku na modelech

Ještě jednou děkujeme za vstřícnost a ochotu pomoci naší
organizaci, která poskytuje služby zrakově postiženým občanům.
Získané prostředky ze sbírky budou stejně jako v minulých letech využity
k financování služeb pro nevidomé a slabozraké (např. výuka chůze
s bílou holí, sebeobsluha, kurz na ovládání kompenzačních pomůcek, výběr optických pomůcek …)
Finanční prostředky budou využity také k zajištění vzdělávacích,
sportovních a klubových aktivit, které jsou směřovány k rozvoji
schopností a dovedností osob se zrakovým postižením tak, aby
mohli žít plnohodnotným životem.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Za oblastní odbočku Šumperk
Soňa Bezděková, DiS.
pracovnice SONS Šumperk

Délka kurzu 2 – 3 hodiny. Je určen pro nejširší veřejnost, tudíž není
certifikován. Vstup volný.
Pozor! Kapacita počtu účastníků omezena – zájemci si mohou
místo rezervovat v Informačním centru KKC Rapotín do 10.12.2015
na telefonu: 583 212 531 (v případě velkého zájmu se kurz bude
opakovat i v roce 2016).

-6-

Rapotínské noviny

Historie - Krenišov (2.část)
Území obce se rozkládalo po obou stranách
toku Desné. Ten většinou vytvářel u řady
lokalit v Podesní hranici, mohly se tudíž
rozlišovat na pravobřežní nebo levobřežní.
Naproti tomu měl Krenišov dvě části, které
se výrazně lišily svým tvarem a propojoval
je velmi tenký pás.
K většímu, pravobřežnímu dílu patří
části nazývané Za staveními a Ostrov.
Menší, levobřežní díl se nazýval Luže
a táhl se za mostem přes Desnou. Malé historické jádro Krenišova leželo na Ostrově.
Z prostoru mezi tokem Desné, mlýnským
náhonem a odpadem náležela vsi západní
část. V jejím jižním cípu pak byly soustředěny významné stavby: panský dvůr (dnes
Muzeum silnic), mlýn, kaple a hostinec.
Ten byl podivně umístěn nad mlýnským
odpadem, takže suterénem protékala voda.
Zákrut koryta Desné, asi 200 metrů pod
krenišovským mostem, se likvidoval v roce
1871 po povodni, kdy došlo k napřímení
toku. Tím přestala existovat viditelná katastrální hranice. V témže roku přeťala levobřežní území Sobotínská dráha a v roce
1873 také moravská pohraniční dráha.
Budovy mlýna se dostavovaly naposledy
v roce 1895. Po zřízení turbíny v roce 1916

Kaple v krenišovském dvoře r.1964
(archiv S.Hošek)

Krenišovský mlýn před demolicí r.1985
(archiv S.Hošek)

Krenišovský dvůr r.1964 (archiv S.Hošek).

se zde vyráběl elektrický proud, využívaný v okolí. Po roce 1945 mlýn dál sloužil
svému účelu a mnozí rolníci z Rapotína jej
hojně využívali (asi do roku 1955).
Na přelomu 19. a 20. století bydlelo
v Krenišově v 28 domech 355 německy
mluvících lidí. Dvě části katastru tvořilo
30 hektarů polí a 10 hektarů luk. V provozu byla také pila u mlýna, jejímž majitelem byl mlynář Rajmund Kϋcha. Pila
zabírala úzké místo mezi krenišovsko
– šumperským kanálem a Holubím potokem. Voda se odebírala z kanálu dřevěným žlabem. Vodní kolo na vrchní vodu
(o průměru 2 m) pohánělo jednu pásovou
pilu (katr). Po tomto objektu zaniklém
po roce 1945 se nezachovaly téměř žádné
stopy; přibližně na jeho místě stojí dnes
rekreační chata. Další zajímavostí obce
byl dřevěný most, který spojoval Šumperk s Hraběšicemi, respektive s Vikýřovicemi. Mostní mýto bylo vybíráno až do
70. let 19. století.
Krenišovské bělidlo se připomíná
v roce 1829 (v prostoru STS). Okolo roku
1852 ho převzal Ignác Seidl. Voda se odebírala z horního náhonu krenišovského
mlýna (pomocí kola s vědry - o průměru
6 metrů), pak se odváděla korytem a potrubím do bělidla, rozděleného na bělící plochy.
V roce 1901 koupil staré bělidlo anglický podnikatel Frank Lane z Londýna
a vybudoval zde velkou tkalcovnu lnu. Ta
zaměstnávala až 250 tkadlen ze širokého
okolí. V roce 1945 byla tkalcovna zkonfiskována a Frank Lane zemřel v chudobinci
v Sobotíně kolem roku 1948. Od 50. let
byla v továrně umístěna Strojní traktorová stanice. V roce 1901 byla postavena na
pomezí Vikýřovic a Krenišova rafinerie
-7-

minerálních olejů. V roce 1915 za majitele
Oberleithnera zde bylo zaměstnáno na 200
osob.
Technickou památkou je krenišovský
jez na samé hranici s Rapotínem. Přes svou
technickou jednoduchost působí dojmem
výstavnosti. Jeho nábřežní křídla, vlastní
jezové těleso a vývar jsou zbudovány z betonu. Jezové těleso je tvořeno kolmou zdí
s venkovním obložením, v koruně dosahuje
šířky asi 20 metrů. Za normálního průtoku
vody činí vzdutí 185 cm. Kanál odbočuje
v pravém nábřežním křídle komorovým
uspořádáním. Voda vtéká volně vtokovým
otvorem při hladině do komorového prostoru, uzavřeného na vzdálenějším konci dvoudílným nápustným stavidlem. Před tímto
stavidlem se nachází odlehčovací a písková výpusť, která v případě potřeby odvádí
vodu podzemní šachtou přímo do vývaru.
Uvedený jez byl podle pamětníků vybudován v době okupace válečnými zajatci. Starý dřevěný jez strhla údajně velká voda na
podzim roku 1938.
Hradil řeku o něco níže, než je dnešní
dílo. Původní jez byl také opatřen jezovou
propustí. Vybudování nového jezu ve zmíněné době potvrzuje zmínka šumperského
starosty v období 1938 – 1943. Na samotném díle je uveden letopočet 1941. Dále
starosta upřesňuje, že v rámci dílčí regulace
Desné převzal péči o zřízení jezu tzv. Říšský
úřad pro vodní hospodářství v Liberci, když
předchozí dílo bylo dvakrát po sobě strženo
velkou vodou.
Samotný mlýn po II. světové válce přešel
z vlastnictví národního podniku Severomoravské mlýny do rukou šumperského Státního statku, jemuž sloužil jako šrotovna.
Tento majitel v roce 1964 uvádí, že silotvorný objekt je v provozu mimo zimní období
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po dobu 36 týdnů v roce a 44 hodiny týdně. Nedlouho poté byl jeho
provoz zastaven. Mlýn pak sloužil obytným účelům. Už v 70. letech
20. století usiloval o záchranu mlýna věhlasný šumperský historik
Ing. Č. Höll. Tato technická památka Podesní byla zbořena
v polovině 80. let spolu s dalšími šesti domy v Krenišově
v důsledku silničního obchvatu (1986). Tehdy byl změněn také tok
Holubího potoku, takže nevedl do krenišovského náhonu, ale přímo
do řeky Desné. Po roce 1990 nebyla respektována historická
hranice mezi Krenišovem – součástí Vikýřovic a Rapotínem, ale
nová hranice byla stanovena podél nového koryta Holubího potoku,
čímž Rapotín přišel o část území. Nicméně ať je toto ztracené území
Vikýřovicím požehnáno. To platí i o Velkých Losinách, kam byl
přičleněn (původně rapotínský) Ludvíkov.
Na konci minulého století měl bývalý Krenišov už 78 domů
(v roce 1921 žilo ve 44 domech 524 obyvatel, z nichž Češi tvořili
šestiprocentní menšinu, do roku 1930 vzrostl počet domů na
53). Na území Krenišova se také nachází středisko údržby silnic
(původně na značné části Rapotína). V krenišovském jezu se nachází
elektrárna. Samoobsluha otevřená v roce 1981 se změnila v jiné
obchody. Stavební renovace kaple se dokončila v roce 2000.
Na území Krenišova je provozováno více firem.
Ani na začátku 90. let, kdy se „leccos“ z uspořádání obcí
měnilo, nepřiznal se Krenišovu ani statut místní části. Přitom
jeho čtvrtinový podíl na počtu obyvatel Vikýřovic byl stejný jako
v minulosti, a to se Vikýřovice blížily dvoutisícové hranici.
Neznámo proč, křivda z doby první republiky nevzala za své
dodnes (Ing. Čestmír Höll 2000). Bylo by vhodné z úcty k historii
Vikýřovic označit území Krenišova malými tabulkami. Obdobně
jak je tomu při označení vodních toků Desné (viz dřevěný most
mezi Rapotínem a Vikýřovicemi U Pomněnky).
Nejznámějším objektem Krenišova je zdejší vrchnostenský dvůr.
Zde byl 26. října 2010 slavnostně zahájen provoz Muzea silnic.
V nejcennějším křídle dvora byla nainstalována stálá muzejní
expozice věnovaná historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů.
Dále je zde stálá expozice – Po stopách bratří Kleinů, dále
– Silniční mosty – historie a současnost, již zmíněná stálá expozice
„Via est vita“ – silnice je život a mnohé příležitostné výstavy.
Toto muzeum je na celé severozápadní Moravě zcela ojedinělé.

Tkadleny z tkalcovny Frank Lane (archiv S.Hošek).

Tkalcovna lnu Frank Lane (archiv S.Hošek).
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Divoká krása Jeseníků
Obdivovatelé přírody Jeseníků mají novou příležitost dozvědět se
zajímavé informace o těchto horách. Součástí projektu Divoká krása
Jeseníků, který v říjnu spustila Společnost přátel Jeseníků, o.s., je pásmo
přednášek a promítání, realizace putovní fotografické výstavy nebo také
zveřejnění výsledků dva a půl roku probíhajícího Monitorování života

v jesenické divočině. Nosnou částí projektu jsou nově zrekonstruované
stránky www.npjeseniky.info, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí
a návštěvníkům nabízí moderní vzhled a množství informací. Na poutavých záběrech může návštěvník webu poznat jedinečnost jesenické
přírody a nahlédnout do života divokých zvířat. V Rapotíně se promítání
s názvem Divoká krása Jeseníků uskutečnilo 3. 11. 2015 v budově
Kulturního centra KKC, kterému děkujeme za spolupráci.
V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat.
Ondřej Bačík,
předseda Společnosti přátel Jeseníků, o.s.
-8-
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Taneční soutěž „O cenu starosty obce Rapotín“ 2. ročník

1.místo Filip Vepřek a Adéla Ondráčková kategorie Děti II. E - kombinace
a 2.místo v kategorie Juniori II. E - kombinace.

1.místo Adam Chytil a Tereza Maturová kategorie Junior II. B - LAT.

Sobota 31.října se nesla v Kulturním centru Rapotín ve znamení tance.
Český svaz tanečního sportu spolu s Klubem sportovního tance NEXT Šumperk, Obcí Rapotín a KKC Rapotín uspořádal mezinárodní soutěž ve společenském tanci „O cenu starosty obce Rapotín“ 2. ročník.
Na to, že se jedná o poměrně novou soutěž, a tedy méně známou,
sjelo se k nám krásných 146 tanečních párů a přes 230 návštěvníků.
Soutěžící a jejich podpora (rodiče, trenéři a fanoušci) se sjeli do Rapotína nejen z Moravy a Čech, ale byli zde i tanečníci z Polska a Slovenska.
Již několik měsíců předem probíhaly přípravy… a v sobotu v 9.15 hodin
slavnostně zahájil soutěž starosta Obce Rapotín Ing. Pavel Žerníček.
Tanečníci i jejich doprovod byl příjemně překvapen velkým parketem,
novým útulným prostředím a úžasným zázemím (mnohde ve větších
městech nevídaným). Soutěž se odvíjela podle připraveného harmonogramu, porota hodnotila odborně, tanečníci předváděli své umění,
publikum se bavilo a fandilo, pořadatelé dělali vše pro zajištění pohodlí zúčastněných a bar i catering také fungoval skvěle. Netrvalo dlouho
a došlo na první vyhlašování výsledků v jednotlivých kategoriích. Předávání cen a gratulací se ujal starosta Obce Rapotín Ing. Pavel Žerníček a za pořádající Klub sportovního tance NEXT Šumperk paní Veronika Burdová. Celkem za celý den proběhlo dvacet soutěží od nejnižší
D třídy přes „Céčka“ k „Béčkovým párům“, kde vidět ty nejlepší ve finále byl opravdu velký estetický i sportovní zážitek, a výkony tanečníků
byly doprovázeny velkým potleskem. Po tom nejlepším v latině i standardu jsme přešli k soutěžím HOBBY párů dětí, juniorů i dospělých, kde se
také tančilo a fandilo ze všech sil. Zbývá ještě dodat, že tanečníci našeho klubu si vytančili ve velké konkurenci nečekaných 6 medailí – našim
párům Vítkovi s Natálií, Jakubovi s Bety, Filipovi s Adélkou a Adamovi s Terezkou moc gratulujeme a děkujeme za úžasné taneční výkony
a skvělou reprezentaci klubu i našeho regionu.
Tímto bychom velice rádi poděkovali Obci Rapotín, sponzorům
a partnerům: pojišťovna GENERALI, ROYAL SPA lázně Velké Losiny,
DSL Food, PRAMET Tools, TDK, Platit a Reprotisk , kteří na tuto akci
přispěli a podpořili tak sportovní tanec. Dále mediálním partnerům: AKCE
Šumperk, Šumperský a jesenický deník, Šumpersko.net a Českému
rozhlasu Olomouc. Velké poděkování patří také všem organizátorům,
vedoucímu Klubu sportovního tance NEXT Šumperk Jiřímu Burdovi,

a také všem členům a rodičům dětí, zapojeným do činnosti Klubu, kteří
soutěž pomohli připravit a po celý den zajišťovali její plynulý průběh.
Bez jejich velké pomoci by se soutěž uspořádat nepodařilo. Těšíme se na
další ročník soutěže!
Výsledky jednotlivých kategorií a tříd najdete na:
http://www.csts.cz/cs/VysledkySoutezi/Souteze?rok=2015&mesic=10
Fotografie za soutěže:
http://ceklida.rajce.idnes.cz/O_cenu_starosty_obce_Rapotin/
Klub sportovního tance NEXT Šumperk

1.místo Vít Řezník a Natálie Dirová kategorie Junior II. C - STT.

2x 3. místo Jakub Mičkech a Alžběta Sokolová kategorie Junior II. D - STT.

Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Herečka / Magda Váňová

Román vtáhne čtenáře do vzrušujícího života slavné herečky Žofie Beladové. Neobyčejný příběh má zvláštní kouzlo v tom, že se rozvíjí z docela
obyčejných životních souvislostí, a vše, co Žofie dokázala,
připomíná dobrodružné hledání pokladů. Největší našla v lidech,
které si oblíbila nebo je milovala, ale mnohokrát se v nich i zklamala. Její
příběh odráží, co přinášel život předtím a potom, ale z obojího nakonec
zůstanou jen okamžiky, ve kterých vzniklo něco trvalého
a opravdu prožitého, co nelze nikdy zapomenout ani ztratit.

Krycí jméno Verity / Elizabeth Weinová

Bludná sdělení / Sophie Hannah

Vynikající psychothriller z volné řady příběhů s dvojicí detektivů
Simonem Waterhousem a Charlie Zailerovou, která autorku proslavila
po celém světě. Nicki Clementsová trčí v zácpě, když vtom spatří obličej,
o kterém doufala, že už ho nikdy neuvidí. Je to rozhodně on, stejný
policista, a zastavuje všechny vozy na Elmhirst Road. Nicki v panice
otočí auto do protisměru a ujede. Nebo si to alespoň myslí...

Pro děti a mládež:

11. října 1943 se nedaleko Paříže, v okupované Francii, zřítilo britské
špionážní letadlo. Jeho pilotka a pasažérka byly nejlepší přítelkyně.
Jedna z dívek má naději, že přežije. Druhá hru o život prohrála dříve, než
začala. Když Verity chytne Gestapo, myslí si, že nemá žádnou šanci na
přežití. Jako tajný agent chycený na nepřátelském území zažívá nejhorší
noční můru jakéhokoliv špióna. Nacisté ji ale ihned nezabijí, dají jí na
výběr: Buď jim odhalí svou misi, anebo ji strašlivým způsobem popraví.
A ona se rozhodne říct jim pravdu. Avšak ne takovou, jako očekávají…

Retro ČS - Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu
Michal Petrov

Trilogie Drahokamy / Kerstin Gierová

Rudá jako rubín, Modrá jako safír a Zelená jako smaragd! Láska
nezná čas. Roztočte kola osudu a chronografu v téhle trilogii
o cestování v čase! Žít v rodině, která je samé tajemství, není
pro šestnáctiletou Gwendolyn zrovna snadné. Jednoho dne se s ní
zatočí svět a ona se rázem ocitne ve známé ulici, jenže téměř sto let
před svým narozením. Vzápětí pochopí, že tím největším rodinným
tajemstvím je ona sama. Zbývá jí ale ještě pochopit, jaké nebezpečí
člověku hrozí, když se zamiluje napříč časem.

Malý princ a Větrná planeta
Guillaume Dorison

Retro ČS čtenáře vrátí do let socialistického konzumu – k věcem
každodenní spotřeby, které provázely (anebo v nedostatkové
socialistické ekonomice naopak neprovázely) průměrného obyvatele
Československa. Pestrý obrazový doprovod umožní každému
připomenout si éru čtyř dekád před rokem 1989. Autor s pomocí
vlastních zkušeností a na základě dobové reklamy alespoň částečně
rekonstruuje regály socialistických samoobsluh. Využívá bohatství
osobního archivu, který patří určitě k nejrozsáhlejším u nás.

Malý princ a jeho věrná kamarádka Liška pronásledují vesmírem zlého
Hada, který se snaží ničit jednu planetu po druhé. Našeptává obyvatelům
planet zlé věci, a oni se pak sami postarají o zkázu svého světa.
V prvním díle se dostáváme na Větrnou planetu pohlcovanou ledem,
neboť někdo zde krade vítr nezbytný k vyrábění tepla a energie,
a tudíž k přežití. Odhalí Malý princ, kdo je oním zlodějem, a podaří
se mu Větrnou planetu zachránit?
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TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje
Do konce podzimní části zbývaly odehrát ještě poslední dva zápasy první
poloviny sezóny a dvě jarní předehrávky. Fotbalisté Rapotína v této době
okupovali první místo tabulky a do závěrečných bojů šli s jasným cílem
– udržet se na čele pelotonu a vytvořit si tak co nejlepší výchozí pozici před
jarní částí sezóny. Jak se jim podařilo tento cíl naplnit?

Bohuňovice – Rapotín 3:0
Hned v úvodu této zápasové série čekal na rapotínské fotbalisty výjezd na
půdu druhého týmu tabulky do Bohuňovic. Ještě před začátkem zápasu
postihla tým série omluvenek, a tak se na zápas vyráželo pouze s jedním
náhradníkem do pole. Navíc se hned v úvodu zápasu zranil bek Šlesinger
a všechny možnosti na střídání byly rázem vyčerpány. Od úvodních minut
se iniciativy chopili domácí fotbalisté, kteří jenom v první půlhodině zahodili několik vyložených šancí. V další fázi zápasu se hra vyrovnala a hosté
se dostali rovněž k několika střeleckým příležitostem, avšak žádná z nich
se nedala zařadit do kategorie vyložených a gólů se tak diváci v úvodním
poločase nedočkali.
Začátek druhého poločasu nabídl vyrovnaný fotbal z obou stran, kdy
se i vinou špatného terénu hrálo především mezi oběma šestnáctkami.
Bohužel přišla chyba v rapotínské rozehrávce a domácí vsítili důležitý gól,
který výrazně rozhodl o dalším osudu utkání. Od té doby hosté museli otevřít
hru a tím se začaly objevovat mezery v jejich defenzívě. Z rychlých brejků
si domácí vytvářeli vyložené příležitosti a dva smrtící protiútoky přetavili
v další výbuchy gólové radosti svých fanoušků. Vítězstvím 3:0 se domácí
přiblížili svému soupeři v tabulce a zdramatizovali konec podzimní části.

Rapotín – Troubelice 8:2
Branky Rapotína: Indra Tomáš 4, Holomek Marcel 2, Březina Martin,
Hudec Štěpán
Před tímto utkáním byli domácí pod mírným tlakem, protože museli bezpodmínečně odčinit prohru z Bohuňovic, aby neohrozili své vedoucí postavení
v tabulce. Zareagovali na to však výtečně a tento zápas s nevyzpytatelným
soupeřem proměnili na pomyslnou hru kočky s myší. Velmi k tomu přispělo
krásné sólo záložníka Holomka, kterým poslal svůj tým do brzkého vedení.
Z dalších šancí se do poločasu ujala už jen střela do poloprázdné branky
v podání Štěpána Hudce.
Na začátku druhého poločasu snížil po nádherné individuální akci
hostující Kráčmar a zdálo se, že nás bude čekat ještě pěkné drama. Tyto
obavy se však vůbec nenaplnily. Naopak tento gól natolik nakopl domácí
střelce, že závěr utkání proměnili ve svou exhibici, když se postupně dostali
až do vedení 8:1. V závěru sice korigoval výsledek opět hostující Kráčmar,
ale to už domácím hráčům ani fanouškům nevadilo, protože mohli slavit
nejvyšší výhru v sezóně. Za připomenutí stojí také skvělý střelecký počin
Tomáše Indry, který v utkání vsítil málo vídané čtyři branky.

Rapotín – Moravský Beroun 2:2
Branky Rapotína: vlastní soupeř, Hudec Štěpán
Po téměř exhibičním utkání s Troubelicemi zavítal na náš trávník soupeř
z Moravského Berouna a většina zainteresovaných čekala další gólovou
nadílku. Úvod zápasu tyto předpovědi potvrdil, když si po centru Bohuslava
Hudce srazil míč do vlastní sítě jeden z berounských obránců. Jenže další
branky nepřicházely a do zápasu se začali dostávat také hosté.
Jejich chvíle přišla po hodině hry, kdy nedorozumění v domácí obraně
potrestali vyrovnávací brankou. Tento moment opět vyburcoval domácí
hráče k větší aktivitě, která přinesla kýžené vedení. Skrumáž po rohovém kopu ukončil nekompromisní hlavičkou Štěpán Hudec a nasměroval

I.A třída skupina A po 15 kole

svůj tým k zisku tří bodů. Ovšem pět minut před koncem přišel obrovský
šok pro rapotínské, kdy se po zbytečné ztrátě míče na soupeřově polovině
nestihli včas vrátit a hostující útočníci podruhé vyšachovali domácí obranu.
Do konce zápasu už se nic zajímavého nestalo a oba soupeři se o body
rozdělili. Nutno podotknout, že zaslouženě.

Černovír – Rapotín 1:1
Branka Rapotína: Hudec Štěpán
Poslední zápas dlouhého podzimního maratónu sehrála Jiskra Rapotín na
půdě neoblíbeného soupeře v Černovíru. Kromě soupeře představovaly další komplikace zejména neobvyklý hrací čas v 10h ráno a nepříznivé počasí.
Přesto Rapotín svého soka v úvodu zápasu přehrával a vytvořil si slušné
střelecké příležitosti, především dva hlavičkové pokusy Lukáše Střelce byly
opravdu nebezpečné a jen díky výborným zákrokům domácího brankáře neskončily v síti. Bohužel z ojedinělé standardní situace minutu před koncem
poločasu černovírští skórovali a do druhého dějství šli s náskokem.
Druhá půle přinesla ne příliš atraktivní fotbal. Hra se často kouskovala a domácí obránci každou akci zakládali dlouhým nakopávaným míčem
na soupeřovu polovinu. Přesto se povedlo v 70. minutě vyrovnat. Štěpán
Hudec navedl míč až k vápnu soupeře, navedl si míč na střelu a přízemní
střelou vstřelil důležitý vyrovnávací gól. Jiskra nadále pokračovala v tlaku
a Černovír po zbytek zápasu už jen zakopával míče nejjednodušším způsobem do autu nebo v lepším případě na polovinu Rapotína. Žádná vyložená
šance už ovšem nepřišla a Rapotín si tak připsal druhou remízu v řadě.
TJ Jiskra Rapotín zakončila podzimní část sezóny na 1.místě soutěže
1.A. třídy, skupiny A Olomouckého kraje s náskokem 6 bodů před
trojlístkem pronásledovatelů z Bohuňovic, Konic a Haňovic. I když
se nepodařilo udržet oslnivou formu po celý podzim a v závěru přišel
menší výsledkový i herní výpadek, bodový zisk z této části sezóny
dává Rapotínu reálnou šanci usilovat v jarní části soutěže o postup
do krajského přeboru.
M. Březina

Okresní přebor po 14.kole
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Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky ZŠ a MŠ Údolí Desné – Eastbourne, Hastings, Brighton, London / UK
Po dvouměsíčních přípravách jsme v sobotu 17. 10. 2015 v ranních
hodinách nasedli do autobusu, který nás měl až do 23. 10. provázet našim
cestovatelským týdnem v UK. Cesta do Anglie se zdála nekonečná. Strávit
24 hodin v autobuse byl pro všechny účastníky nadlidský výkon. Ještěže
alespoň na trajektu se může člověk projít a protáhnout si kosti. Každopádně
i tento boj stál za to, protože v 8 hodin ráno dne 18. 10. se po otevření očí
našich žáků před nimi objevila budova The Houses of Parliament se světoznámým Big Benem. Někteří potřebovali i štípnout, protože nemohli uvěřit
tomu, že toto všechno opravdu vidí na vlastní oči.
Celý den byl v duchu historie, současnosti a samozřejmě pěších
procházek po všech možných významných místech Londýna – Buckingham
Palace (pozn. zrovna se chystala velká sláva pro příjezd čínského prezidenta), St. James´s park, Westminster Abbey, Regent park, Trafalgar Square
a zakončení vyhlídkovou jízdou na London Eye s bonusem návštěvy 4D
projekce. Dle hodnocení v našem společném cestovatelském deníku se
můžete dočíst toto: „ Vše naprosto úžasné, den byl velmi vydařený, super
den … jen to chození nikdo moc kladně neocenil.“
Po večerním dojezdu do městečka Eastbourne jsme se rozdělili všemi
směry ke svým prozatímním domovům a byli jsme moc rádi za teplou večeři
a postel. Ráno nás budil křik racků, který nás provázel po celý týden na
všech navštívených místech.
Po srazu u školy nás čekal výlet na The Beachy Head – křídové
útesy u Atlantického oceánu. Někteří byli poprvé u přímořského letoviska,
tím pádem bylo nadšení veliké. Když jsme se všichni namlsali sluníčka
a krás přírody, museli jsme se vrátit do města na výuku. I přes stále
přetrvávající únavu se všichni dali do práce a čas uběhl jako voda. Ani
nikomu nepřišlo zvláštní, že se učí anglickým systémem výuky v tzv. blocích
(tzn. vyučovací jednotka má 1,5 hodiny).
Třetí den ráno jsme se vydali do malebného městečka Hastings. Nevím,
kdo koho uplatil, ale počasí bylo ještě krásnější než předchozí dny, nikde ani
mráček. V tomto městě jsme si napřed udělali malou soukromou prohlídku
historicky významných částí – paní učitelky se přeci ve světě také neztratí.
Na smluvenou hodinu jsme poté vstoupili do podzemí, do tzv. Smugglars
Cave, neboli pašeráckých jeskyní. Celá prohlídka byla velmi akční, všude
byly vizuální dobové nástroje, videoukázky a nástrahy na účastníky, kde
jsme si vyzkoušeli, že toto místo bylo v historii opravdu trochu strašidelné.
Odpoledne bylo doplněno opět výukou ve škole. Všichni už byli na svou
skupinku zvyklí a učitelé se pustili do práce ještě s větší vervou než první
den.
Čtvrtý den jsme se rozjeli hned brzy z rána do města Brighton,
o kterém se říká, že je nejkrásnější přímořské letovisko Anglie. Přivítalo
nás však jemným intenzivním přímořským deštíkem. To nás ale neodradilo
od návštěvy města i muzea Sea Life Center, kde jsme se kochali krásami
podmořského světa. Žáci sami hodnotili tento výlet jako perfektní.
Odpolední škola pak už byla jen brnkačka, všichni měli velkou radost ze
závěrečného ohodnocení v podobě certifikátů o absolvovaném kurzu.
Vybraných 10 žáků naší školy bylo hodnoceno dle Evropského jazykového
rámce A1, A2. Po absolvování kurzu v eastbournské škole obdržela
polovina z nich dokonce ohodnocení B1, moc jim to přejeme a jsme rádi,
že se jim jazykově daří. Pak už každý spěchal do své postýlky, protože
další den jsme již vyráželi směrem k domovu, ale ještě s jednou celodenní
návštěvou Londýna. Ta opět stála za to.
Podívali jsme se na St. Paul´s Cathedral, kde zrovna probíhala slavnost armádního výročí. Letmo jsme nakoukli do muzea moderního umění
Tate Museum, odkud jsme prošli po pobřeží Temže kolem Shakespearova divadla The Globe, přes loď Francise Drakea, křižník Belfast až ke
slavnému sklápěcímu mostu The Tower Bridge. Zavítali jsme také do doků
Sv. Kateřiny a došli až k pevnosti, hradu, bývalému vězení The Tower,
kde jsme se dozvěděli spoustu informací o historii Anglie, podívali se na

Eastbourne Pier.
hradní stráž a v neposlední řadě viděli na vlastní oči korunovační klenoty
králů a královen Velké Británie. Po mnoha pěších kilometrech jsme
si na závěr dne dopřáli cestu lodí po Temži až na známý Greenwich, odkud
jsme došli k přistavenému autobusu a vyrazili na cestu do České republiky.
Musíme říct, že byla ještě horší než cesta tam … doprava je ve všech
zemích asi stejná, kolony, nehody … ale nám už to bylo jedno. Jak
napsali sami žáci, všude dobře, doma nejlíp. Každý už se viděl ve svém
pokojíčku.
Tímto bychom chtěli poděkovat ředitelce naší školy Mgr. Evě Bicanové
za zapojení žáků a vyučujících do projektu MŠMT Zvyšování kvality
ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva č. 56, díky kterému se vedení školy podařilo získat finanční
prostředky na realizaci tohoto pobytu.

Mgr. Jana Učňová, Mgr. Jana Schlemmerová
Kateřina Chmelařová, Denisa Janků, Kateřina Juráňová,
Marie Matějková – IX.B, Tereza Menclová, Tereza Jílková – IX.A,
Aneta Jánětová, Michaela Pleyerová – VIII.B, Patrik Šefl – VIII.A,
Patrik Babinet – VII.B

Brighton - The Sea Life Center.

Anglická výuka.

Londýn - The Tower Bridge.
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Pasování prvňáčků
V úterý 10. 11. 2015 nastal pro všechny prvňáčky v naší škole dlouho očekávaný den. Od začátku školního roku pilně trénovali se svými učitelkami
pohádky, písničky a tanečky, aby mohli svým rodičům, prarodičům a kamarádům ukázat, jak jsou šikovní a že si skutečně zaslouží být pasováni na
školáky. Tohoto slavnostního aktu se ujali starosta obce Ing. Pavel Žerníček
společně s místostarostou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starosta Petrova
Ing. Jan Vaníček a starostka Sobotína paní Iveta Fojtíková. Šerpy
s názvem naší školy všem dětem předala paní ředitelka Mgr. Eva Bicanová,

předsedkyně SRÚD paní Petra Hojgrová je obdarovala pastelkami a od
třídních učitelek Olgy Kalinové, Ivy Kvapilíkové a Martiny Chlandové dostaly
svoji první učebnici - SLABIKÁŘ. S chutí se do něj hned začetly. Odlákal je
až slavnostní přípitek. Dětské šampaňské a čokoláda tekly proudem, děti si
pochutnávaly na výborném zákusku, který pro ně připravily naše hodné paní
kuchařky, a pak odcházely domů se spokojenými čokoládovými úsměvy.
Přejeme Vám, ať Vám úsměv září na tváři po celou dobu Vaší školní
docházky, milí prvňáčci!
O. Kalinová

Vítání občánků
V sobotu 24.10.2015 ve 14 hodin
proběhlo další Vítání občánků mezi
občany obce Rapotín. Na fotce zleva
Valérie Purkertová s maminkou a bráškou
Filipem, Valérie Michálková s rodiči,
Mikuláš David s maminkou a tatínkem,
Tereza Machů s rodiči, Petr Daniš
s maminkou a babičkou, pan starosta
Ing. Pavel Žerníček, Jakub Tomášek
s rodiči a bráškou Honzíkem, manželé
Černohousovi s dcerou Adélkou a Eliška
Fialová s rodiči a bratry Radkem,
Mirkem, Petrem, a sestřenicí Evičkou.
Ludmila Černohousová
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