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Uzávěrka příspěvků do dalšího
čísla novin je 15. listopadu 2015

Ročník: 15
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Měsíčník

Vyhlídková věž s odpočívadlem Přední Bukový kopec
Dne 2.10.2015 byla se společností MANAX s.r.o.
podepsána smlouva na výstavbu vyhlídkové
věže na Předním Bukovém kopci. Staveniště bylo
zhotoviteli předáno 21.10.2015 s tím, že v letošním roce proběhnou přípravné práce a vybudování přístupové cesty. Stavba samotné rozhledny
bude zahájena v závislosti na počasí až v příštím
roce a dokončena by měla být do podzimu 2016.
Vyhlídková věž bude umístěna na Předním

Bukovém kopci, který má nadmořskou výšku 624 m n. m. Celková výška rozhledny bude
21,5 m, výška vyhlídkové plošiny 17,68 m.
Stavba je navržena jako jednoduchá dřevěná, příhradová konstrukce s částečným dřevěným opláštěním, schodiště je navrženo ocelové
a v přízemí rozhledny bude jednoduché otevřené odpočívadlo tvořené gabionovými stěnami.
Obecní úřad Rapotín

Společný pás pro provoz cyklistů
a chodců U Losinky v Rapotíně
V pátek 25.9.2015 byl dokončen a předán
Společný pás pro provoz cyklistů a chodců
U Losinky v Rapotíně. V současné době je
zažádáno o vydání kolaudačního souhlasu. Hlavním účelem společného pásu bylo
odlehčit ulici Zámecká od pěších a cyklistů
mířících do zámeckého parku a tím zvýšit bezpečnost provozu. Pás má šířku 3 m
a celkovou délku 183,8 m. Během výstavby
bylo opraveno i veřejné osvětlení. Realizace společného pásu byla uskutečněna za
finanční podpory Olomouckého kraje.
Obecní úřad Rapotín

Vybudování turistického odpočívadla s technickými
prvky na čarodějnické cyklotrase v Rapotíně
V září 2015 nám byla schválena dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z Národního programu
podpory cestovního ruchu pro rok 2015 - podprogram „Cestování dostupné všem“ - na akci s názvem
„Vybudování turistického odpočívadla s technickými prvky na čarodějnické cyklotrase
v Rapotíně“ ve výši 50% celkových způsobilých výdajů.
V rámci tohoto projektu dojde k vybudování turistického odpočivadla, čtyř herních prvků
a hygienického zařízení.
Zájmový prostor plánovaného turistického odpočívadla se nachází na parcele č. 2278/3 v k.ú.
Rapotín, jejímž vlastníkem je obec Rapotín. Tato parcela se nachází na začátku katastrálního území
obce Rapotín ve směru k městu Šumperk hned u bikrosového hřiště.

VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje výzvu
pro vyhlášení významných osobností
obce v oblasti kultury, historie, sportu
a volnočasových aktivit za rok 2015.
V září bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, kterým se stala firma Hřiště.cz, s.r.o. Brno.
Realizace této akce je naplánována na říjen - prosinec 2015.
Celý projekt je spolufinancován z ministerstva
pro místní rozvoj.
Obecní úřad Rapotín

ZNAČENÍ DOMŮ

Upozorňujeme vlastníky rodinných domů a rekreačních objektů, že jsou dle zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, povinni viditelně
a čitelně označit svoje nemovitosti číslem popisným nebo číslem evidenčním,
které jim bylo přiděleno.
Dále bychom chtěli naše občany požádat, aby si pořídili či lépe zpřístupnili domovní poštovní
schránky kvůli roznášce Rapotínských novin, volebních lístků a poštovních zásilek. Pokud je
schránka za uzamčeným plotem, kde ještě někdy pobíhá pes, nemůžeme v tomto případě bohužel
zaručit bezproblémové doručení našich novin. Máte-li zájem o doručení více výtisků novin do Vaší
domácnosti, označte schránku štítkem např. NOVINY 2x.
Obecní úřad Rapotín

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.
Ti, kdo vyplní nominační formulář,
budou zařazeni do slosování o dvě
vstupenky na obecní ples, který se bude
konat 15.1.2016, kde dojde k vyhlášení
osobností obce za rok 2015.
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Podzimní setkání seniorů

9.turistická vycházka Bludovská stráň

V sobotu 17.10.2015 se uskutečnilo Podzimní setkání seniorů v KKC Rapotín. Celkem se sešlo 176 seniorů, kteří prožili krásné odpoledne plné hudby,
tance a dobré nálady. Na setkání přišel i starosta obce Ing. Pavel Žerníček,
který seniory pozdravil a informoval o zajímavých událostech ze života obce.
Během odpoledního programu vystoupily členky aerobiku SK-D.V. Šumperk
ve spolupráci s Welly fit Šumperk se svými sestavami, ve kterých ukázaly
akrobatické prvky plné dynamiky, ladnosti a krásy pohybu. Velký potlesk
sklidilo taneční vystoupení seniorek z Bohdíkova, které ukázaly, že radost
z pohybu může být v každém věku.
Setkání bylo obohaceno také o zajímavou prezentaci turistických
vycházek, kdy byly představeny všechny výlety, které členky komise pro
seniory připravily.
Novinkou setkání byla soutěž o „Nejlepší babiččinu sladkou dobrotu“.
Hodnotilo se ze šestnácti donesených sladkých dobrot, z nichž porota
vybrala tři nejlepší:
1. místo získala paní Herta Příkopová - Královské řezy
2. místo získala paní Marta Kmecová – Žloutkové věnečky
3. místo získala paní Marta Konášková - Medovník
Vítězkám byly předány poukázky na odběr zboží v prodejně Tescoma.
Po celou dobu k poslechu i tanci hrála kapela Pohoda.
Občerstvení zajišťovali pracovníci Holiday resort Losinka Rapotín.
Všem, kteří přispěli k pohodovému odpoledni, děkujeme.
Členky sociální komise

Za chladného podzimního počasí, ale bez větru a deště, se vypravilo 25
seniorů turistů na plánovanou vycházku po naučné stezce Bludovská stráň.
Je to 4,5km dlouhý nenáročný okruh, vedoucí krásnou přírodou chráněného
území. Prošli jsme kolem 7 naučných tabulí, kde jsme se dozvěděli řadu
zajímavostí o výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. Překvapila nás
informace geologického charakteru - výskyt a těžba nerostu, pojmenovaného bludovit, který je uložen v základech Národního divadla v Praze.
Nová vyhlídková věž v nejvyšším bodě BRUSNÁ se nachází ve výšce
364 m n.m. Zde nás čekalo milé překvapení od členů ČSOP, kteří nám
poskytli v sychravém počasí teplé občerstvení. Děkujeme.
Již teď se těšíme na příští výlet.
Za SK: J.Novotná, M.Konašková, foto K.Potměšil

Zahrádkáři Losinka informují
V sobotu 3.10.2015 jsme uspořádali autobusový zájezd do Olomouce na
podzimní Floru. O tuto akci byl velký zájem ze strany členů obou zahrádkářských organizací v Rapotíně i jejich rodinných příslušníků. Jen několik
zbývajících míst bylo nabídnuto občanům Rapotína.
Ve slunečném dni jsme si prohlédli venkovní expozice, v pavilonech
jsme se inspirovali výpěstky ovoce, zeleniny, podzimních květin a také
jejich vazbami. Nakoupili jsme stromky, květiny, cibulky a semínka pro příští
sezónu. V doprovodných programech jsme ochutnali sýry, uzeniny, slivovici
i burčák. Děkuji všem účastníkům za vyjádřenou spokojenost se zájezdem.
ZO ČZS Rapotín Losinka Mynářová Marta
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Oznámení seniorům

Sociální komise obce Rapotín zve na 10.podzimní vycházku

Další setkání seniorů z „Klubu důchodců“
se uskuteční dne 11. listopadu 2015 od 14 hod.
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.

ANDĚLSKÁ LOUKA
A STEZKA REJCHARTICE

OZNÁMENÍ O VÝLUKÁCH
1. Šumperk – Velké Losiny

(nepřetržitá výluka)
Začátek: 21.10.2015 (středa) v 07.30 hod.
Konec: 6.11.2015 (pátek) v 16.25 hod.

STŘEDA 4.11.2015

2. Velké Losiny – Kouty n. D.

(nepřetržitá výluka)
Stále trvá beze změn až do 15.11.2015.

Odjezd autobusu
do Rejchartic od kostela
v Rapotíně v 11.01hod.

Po celou dobu výluk bude v úsecích Šumperk - Velké Losiny
-Kouty nad D. organizována náhradní autobusová doprava
autobusy s označením ŽD výluka. V těchto autobusech je omezena
přeprava kočárků a jízdních kol. Větším, nenahlášeným skupinám,
nelze zaručit přepravu vybraným spojem.
V úseku Petrov n. D. – Sobotín zůstávají vlakové spoje beze změn.
Náhradní autobusové zastávky s označením ŽD
(speciální stojany) budou po dobu výluky umístěny
na komunikacích v blízkosti vlakových zastávek takto:
Vikýřovice U Penzionu – na rohu křižovatky U Jirsáka (zastávka BUS)
Vikýřovice – poblíž železniční zastávky (zastávka BUS)
Vikýřovice Lesní – na rohu ulic u bývalé prodejny potravin U Šumberů
Petrov nad Desnou – před nádražím
Rapotín zastávka – u mostu
Rapotín – zastávka autobusu
Velké Losiny – před nádražím
Velké Losiny zastávka – zastávka BUS „Velké Losiny, hřbitov“
Loučná n.D. - Rejhotice – zastávka BUS „Loučná n.Des., Rejhotice,
DŘEVOSTYL“

PROGRAM:

• Prohlídka Andělské louky
a opraveného kostela.
• Přechod na Andělskou stezku,
pohádkový les – asi 4,5km.
• Posezení a teplé občerstvení
v restauraci Nové domky.
• Návrat individuální - pěšky,
autobusem, vlakem.

Srdečně zvou členky komise.

Za ztížené cestování se Vám předem omlouváme.
V Petrově n.D., dne 19. 10. 2015
za provozovatele dráhy: SART a.s. (Havlíček),
za dopravce: ARRIVA MORAVA a.s.

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

Výzva občanům

V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech
a cestovních dokladech upozorňujeme občany, že v období od 15. 12. –
31. 12. 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání občanského průkazu
a cestovního dokladu. 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.

Žádáme občany, kteří budou mít v roce 2016 významná výročí
společného soužití (zlatá svatba, diamantová svatba…),
přihlaste se u slečny Martiny Šeflové na recepci obecního úřadu.
Oznamujeme občanům, že jsou stále volná místa na zájezd
do Salzburgu, Českého Krumlova a Jindřichova Hradce ve dnech
5.12. - 6.12.2015. Zájemci se mohou přihlásit u slečny Venduly
Vykydalové na obecním úřadu.
Sociální komise obce Rapotín

Důvodem je plánovaná odstávka informačních systémů občanských průkazů a cestovních dokladů MV ČR a přechod na nový technický systém
vyplývající z legislativních změn, které jsou v současné době schvalovány.

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

Olga Breitzetelová
vedoucí správního oddělení
odboru správního a vnitřních věcí
Městského úřadu v Šumperku

POZVÁNKA

Kdy: neděle 1. 11. 2015 od 14.00 hod.
Kde: hřiště u RK Losinka Rapotín

Starosta obce Rapotín svolává zasedání zastupitelstva obce

na středu 11. listopadu 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

Pro všechny účastníky je připravena sladká odměna.
V případě nepříjemného počasí bude akce zrušena.
Těšíme se na Vaši účast.
-3-
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Moravský pohár
Ve dnech 16.-18. října 2015 proběhl 6. ročník regionální
soutěže barvářů „Moravský pohár“ s udělením titulu CACT.
Uskutečnil se v Rapotíně a Loučné nad Desnou v honitbách
LČR, s. p. - LS Loučná nad Desnou a MS Rapotín.

Krajská soutěžní výstava Rapotín
Ve dnech 26. - 27. září 2015 se uskutečnila krajská soutěžní výstava králíků,
drůbeže a holubů.
Výstava se konala v krásném prostředí areálu Holiday resort Losinka.
Při prohlídce výstavy jsme mohli zhlédnout zvířata od vystavovatelů z našeho
okresu a sousedních okresů - Olomouce, Prostějova, Jeseníku a Bruntálu.
Součástí této výstavy byly dva memoriály našich předních chovatelů
v soutěži holubů, pana Anděla Miroslava a pana Aigla Jaroslava.
V expozici králíků bylo vystaveno 254 kusů, 29 plemen králíků
od 53 chovatelů.
V expozici drůbeže bylo vystaveno 213 kusů drůbeže, 30 plemen
od 41 chovatelů.
V expozici holubů bylo vystaveno 258 kusů, 31 plemen holubů
od 34 chovatelů.
Ve všech expozicích celkem vystavovalo 18 mladých chovatelů,
což nás velice potěšilo.
Uděleno bylo celkem 49 čestných cen (18 králík, 14 drůbež a 17 holub).
Pohárů bylo uděleno 12 (3 + 3 nejlepší zvířata MCH + str. chovatelé,
3 vítězné ceny jednotlivým odborům a 3 celkové pořadí okresů).
Dále byla vyhodnocena meziokresní soutěž králíků, drůbeže a holubů.

Memoriál pana Anděla Miroslava - vyhrála kolekce holubů Rys stříbřitý
šupkatý - chovatel Kristek Jiří, který získal 381 bodů.
Memoriál pana Aigla Jaroslava - vyhrála kolekce holubů Hessenský voláč
černý - chovatel Mazal Jiří, který získal 378 bodů.
Poháry a čestné ceny byly předávány v neděli z rukou starostů obcí
Rapotína - Ing. Žerníčkem Pavlem a starostou Vikýřovic - panem Mazánkem
Václavem.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem vystavovatelům a chovatelům,
kteří za svá zvířata obdrželi čestné ceny a poháry a také okresním výborům
za dobré umístění v soutěžích.
Naše úsilí bylo podpořeno morálně i finančně hlavně obecními úřady
Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Olomouckým krajským úřadem
a ostatními sponzory.
Děkuji všem, kteří se na úspěchu výstavy podíleli, zejména návštěvníkům za dobrou účast a podporu naší chovatelské práce.
Doufám, že letošní Krajská výstava splnila Vaše očekávání, odcházeli jste spokojeni a odnesli jste si ty nejlepší dojmy a také inspiraci pro
chovatelskou práci.
Kristek Jiří

Jednotlivé odbory:
Králíků: 1. Šumperk 1702 b., 2. Prostějov 1700 b., 3. Olomouc 1697 b.,
		
4. Jeseník 1694 b.
Drůbeže: 1. Šumperk 1697 b., 2. Prostějov 1667 b., 3. Olomouc1482 b., 		
		
4. Jeseník 841 b.
Holubů: 1. Šumperk 1701 b., 2. Olomouc 1694 b., 3. Prostějov 1685 b.,
		
4. Jeseník 1681 b.
Celkové pořadí okresů:
1. Šumperk 5100 b., 2. Prostějov 5052 b., 3. Olomouc 4873 b.,
4. Jeseník 4216 b.
Do soutěží memoriálů byli zařazeni všichni chovatelé okresu Šumperk,
kteří vystavili kolekci čtyř holubů jednoho plemene a barvy.
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Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny - obec Rapotín

Podzimní úklid v obci Rapotín 2015
Rozmístění kontejnerů na objemný odpad

Dne 3.11.2015 a 9.11.2015 dojde k přerušení dodávky
elektřiny od 8.00 do 15.00 hodin.
Dne 10.11.2015 a 13.11.2015 dojde k přerušení dodávky
elektřiny od 8.00 do 16.00 hodin.
V přiložených pláncích najdete označená vymezená
místa, kterých se přerušení týká.

místo

3.11.2015 8.00-15.00 hod.

9.11.2015

8.00-15.00 hod.

datum přistavení

datum vyvezení

VÚCHS (u MVE)

9.11.2015

11.11.2015

ul. Rejchartická (naproti domu č.p. 87)

9.11.2015

11.11.2015

žel. zast. Rapotín (u separace)

9.11.2015

11.11.2015

ul. Za Hutí (naproti domu č.p. 313)

9.11.2015

11.11.2015

ul. U Lávky (u trafostanice)

9.11.2015

11.11.2015

ul. Stará (u separace)

11.11.2015

13.11.2015

ul. Na Výsluní (u kont. na elektro)

11.11.2015

13.11.2015

ul. V Aleji (u separace)

11.11.2015

13.11.2015

zahrádky u Losinky

11.11.2015

13.11.2015

Nové Domky (parkoviště)

11.11.2015

13.11.2015

ul. Na Soutoku
(travnatá plocha u křiž. k řadovkám)

13.11.2015

16.11.2015

ul. U Splavu (ke stavebninám)

13.11.2015

16.11.2015

ul. Za Humny (na konci slepé uličky)

13.11.2015

16.11.2015

ul. Družstevní (u samoobsluhy)

13.11.2015

16.11.2015

Sídliště (kotelna)

13.11.2015

16.11.2015

křiž. Pod Holubím vrchem a U Splavu

16.11.2015

18.11.2015

křiž. Vodní a Družstevní

16.11.2015

18.11.2015

ul. U Koupaliště ( parkoviště u Losinky)

16.11.2015

18.11.2015

Hřiště TJ Jiskra (za bránou)

16.11.2015

18.11.2015

ul. Polní (křižovatka)

16.11.2015

18.11.2015

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek • matrace • vany
• koberce a podobný objemný odpad.
Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy, akumulátory apod.),
• pneumatiky • stavební odpad (např. stavební suť apod.).
10.11.2015

8.00-16.00 hod.

Sbor dobrovolných
hasičů Rapotín
si Vás dovoluje pozvat na

KURZ PRVNÍ POMOCI
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

a tímto

je toto

Program:

13.11.2015

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

8.00-16.00 hod.

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).
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Letem zastupitelským světem

DUŠIČKOVÁ
Do svých osmdesátišesti let
byl můj tatínek soběstačný kmet
a jeho úhledné poštmistrovské písmo
brávali jsme si za příklad.

Sám mohl být jen občas, na chvíli,
těžká domluva, přání jsme spíš tušili,
náznak úsměvu a jeho klidný spánek
to bývalo naší odměnou.

Pak ta zlá s kosou náhle ťala
tatínka naživu ponechala,
pravnoučátkům už ale nedokázal
namalovat ani sluníčko.

Muž mi byl oporou, rodina pomáhala,
přesto jsem si občas poplakala,
ten kříž se někdy příliš těžký zdál,
učila jsem se trpělivosti a pokoře.

Invalidní vozík, postel s madlem,
pleny, léky, skříňka s prádlem.
Stala jsem se pečovatelkou bez praxe
se službou ve dne, v noci.

Teď jenom vzpomínky milé zbyly
na ty, co už nás opustili,
velký kus lásky mi tatínek dal dřív,
snad vrátila jsem aspoň dílek malý.

Náš den už nebyl měřen hodinami,
řídil se taťkovými potřebami,
přebalit, umýt, obléct, pomoct s jídlem,
ten kolotoč každodenní také mnozí znáte.

Milada Bartošová

PS. Ráda bych vyjádřila svou velkou úctu, obdiv a dík ještě větší všem, kdo mají
osobu blízkou ve své péči!

Miacis
Od října zahajuje svoji činnost nový sportovní
klub v Rapotíně. V současné době se klub věnuje
převážně tréninku agility, ale do repertoáru členů
klubu patří i další psí sporty, od sportovní kynologie
po dogdancing. Díky poznatkům o chování psů a obecným
principům efektivního učení u zvířat, je v klubu veškerý výcvik
založen na pozitivní motivaci a odměnách.
Více informací na http://miacis.mypage.cz/.

Klub MIACIS
Nabízí kurz AGILITY ZAČÁTEČNÍK
Kurz slouží k základnímu seznámení se psím sportem agility.
Je vhodný pro pejsky všech plemen i stáří.
CO: seznámení se sportem, vysvětlení pravidel, seznámení s překážkami,
hry rozvíjející dovednosti potřebné pro tento sport, základní cviky
a práce na jednotlivých překážkách
KDY: zahájení kurzu podle zájmu, lekce budou probíhat v neděli
od 14.00 hodin
KOLIK: 800 Kč/ 12 lekcí, s maximální kapacitou 5 týmů (člověk+pes)
– platí se po první lekci
Přihlášky můžete zasílat na: miacisklub@email.cz do přihlášky uvádějte
jméno psovoda, kontakt, jméno věk a plemeno psa
Více informací naleznete na našich stránkách: miacis.mypage.cz

Dne 16.9.2015 se zastupitelé sešli v letošním roce
již pošesté na veřejném Zasedání zastupitelstva
obce Rapotín.

Na svém zasedání projednali a schválili následující záležitosti:
o Rozpočtový výhled Obce Rapotín na období let 2016-2020 dle přílohy
č.1.
o Rozpočtové opatření obce č. 10/2015 dle přílohy č.1.
o Vyplacení odměn za 2. čtvrtletí roku 2015 členům Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Rapotín.
o Uzavření, obsah a znění dohody o uznání dluhu s paní M. K. z Rapotína,
na úhradu dlužné částky nedoplatku z vyúčtování služeb spojených
s užíváním bytu za rok 2014, včetně splátkového kalendáře rozloženého
na 20 měsíců s měsíčními splátkami ve výši 500,- Kč.
o Prodej pozemku p.č. 1098/2 – zahrady o výměře 470 m2 v k.ú. Rapotín
manželům M. a J. K. z Rapotína, za cenu 76 888,00 Kč.
o Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy č. 06/2015 sepsané mezi Obcí
Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem
Žerníčkem, starostou obce, IČ 00635901, DIČ CZ00635901 a manželi
M. a J. K. z Rapotína na prodej pozemku p.č. 1098/2 – zahrady o výměře
470 m2 za cenu 76 888,00 Kč.
o Prodej pozemků p.č. 1653 – ostatní plochy o výměře 118 m2 a p.č. 1688
– zahrady o výměře 303 m2 v k.ú. Rapotín panu F. L. ze Šumperka, za
cenu 34 118,00 Kč.
o Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy č. 08/2015 sepsané mezi Obcí
Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem
Žerníčkem, starostou obce, IČ 00635901, DIČ CZ00635901 a panem F.
L. ze Šumperka na prodej pozemků p.č. 1653 – ostatní plochy o výměře
118 m2 a p.č. 1688 – zahrady o výměře 303 m2 v k.ú. Rapotín za cenu
34 118,00 Kč.
o Rozšíření majetku poskytnutého na základě Smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 23.11.2007 k bezplatnému užívání formou výpůjčky školské právnické osobě „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“ se sídlem
Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zřízenou Svazkem obcí údolí, o budovu
občanského vybavení č.p. 613 a pozemku pod touto budovou p.č. 510
v celkové účetní hodnotě 5.320.295,19 Kč
o Uzavření, obsah a znění Dodatku č.8 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené
dne 23.11.2007 mezi Obcí Rapotín (půjčitel), zastoupenou starostou
obce Ing. Pavlem Žerníčkem a školskou právnickou osobou „ Z á k l a d n í
škola a Mateřská škola Údolí Desné“, se sídlem Šumperská 775,
788 14 Rapotín, IČO:71340874, (vypůjčitel), zastoupenou Mgr. Evou
Bicanovou, ředitelkou.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
o Prodej pozemku p.č. 2711/68 – ostatní plochy o výměře 482 m2 v k.ú.
Rapotín paní K.H. z Vikýřovic.

Klub MIACIS Otevírá kurz
ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
o Finanční plán – plnění rozpočtu k 31.7.2015 dle přílohy č.1 a čerpání
investic k 31.7.2015 dle přílohy č.2
o Zápis č. 5/2015 kontrolního výboru z provedené kontroly dne 22. června
2015.
o Vrácení části dotace u projektu s názvem „Brána do Jeseníků-Komunikační a koordinační centrum Rapotín“ v celkové výši 350 365,35 Kč,
z důvodu neoprávněně vyplacených výdajů u veřejné zakázky malého
rozsahu na služby „Technický dozor investora“, veřejné zakázky malého
rozsahu na pořízení Infokiosku a veřejné zakázky malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace a následné Rozhodnutí Úřadu regionální rady o zastavení daňového řízení vedeného ve věci podezření na
porušení rozpočtové kázně u tohoto projektu.
o Informace týkající se možnosti připojení a dodávky tepla z bioplynové
stanice do CZT Rapotín.
o Předložený dokument, výpis dle paragrafů a položek o plnění plánovaného rozpočtu KKC za období leden až červen 2015.

Kurz je veden jako příprava pejska na další sportovní dráhu
(např. v agility), nebo jako příprava na pohodový život v rodině.
Je vhodný pro pejsky všech plemen i stáří.
CO:
socializace pejska, cviky základní poslušnosti
KDY: začínáme v říjnu, lekce budou probíhat v neděli od 9.00 hodin
KOLIK: 800 Kč/ 12 lekcí, s maximální kapacitou 10 týmů (člověk+pes)
– platí se po první lekci
Přihlášky můžete zasílat na: miacisklub@email.cz do přihlášky uvádějte
jméno psovoda, kontakt, jméno věk a plemeno psa
Více informací naleznete na našich stránkách: miacis.mypage.cz

Zastupitelstvo obce uložilo:
o Kontrolnímu výboru Zastupitelstva obce Rapotín provést kontrolu hospodaření Sociální a Kulturní komise obce Rapotín od zahájení činnosti
v novém volebním období 2014-2018 do srpna 2015. Vyvolat jednání
s majitelem bioplynové stanice f. IS environment SE, Praha 9, Chotěšovská 680/1, 190 00 Praha 9, IČ: 24259993, Evropská společnost,
zastoupenou Mgr. Petrem Štěrbou a vytvořit harmonogram budoucích
prací (zadat zpracování projektové dokumentace výměníkové stanice
v budově CZT na náklady obce)
LZ
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Historie - Krenišov (1.část)
Bývalá vesnice – Kröneshof. Tato obec byla samostatnou do roku
1921, respektive do roku 1930. Výnos Ministerstva vnitra ČSR
stručně konstatoval: „Osady Krenišov a Vikýřovice jsou sloučeny
v jednu osadu s názvem Vikýřovice.“ Od té doby Krenišov zmizel
natrvalo nejen z úřední dokumentace, ale i ze statických šetření.
Záhadou zůstává vznik mlýna i dvora a také samotné vesnice.
Ve starém zápise 16 vsí, příslušejících ke panství Nového Hradu
v roce 1417, najdeme také jednu neznámou, nesoucí podivný název
NADOSNÁ. Právě tuto vesnici se nepodařilo lokalizovat na rozdíl
od jiných zkomolených pojmenování. NADOSNÁ, tehdy ves na
Desné, nám dává možnost se domnívat, že jde o místo u řeky Desné,
tehdy také o místo pozdějšího Krenišova. Předpokládá se, že ves
patrně zanikla nikoli v husitských, ale v česko-uherských válkách.
Jak se zdá, přetrval zde i předpokládaný mlýn.
Další záhadný zápis se váže k roku 1530, kdy Petr I. ze Žerotína prodal mlýn pod kopcem Crysbergem. Ten měl tři vodní kola
a koupil jej Hans Humburger. V originále nesl pojmenování Krisel
– Mϋhl.
Jiný prodej se prý udál v roce 1557. Tentokrát mlýn postoupil
justiciár Wenzl Wischyn šupmerskému zámeckému purkrabímu,
jímž byl Václav Borovský z Borova. Každopádně zde mlýn a svobodný dvůr existoval již v 16. století (tj. 1597). V roce 1666 ho koupil s kontribučními povinnostmi Přemyslav III. ze Žerotína pán na
Losinách, Vízmberku a také pán na Třemešku, ke kterému připojil
Krenišov s mlýnem, dvorem a poplužím. 1
Označení Krenišovský dvůr („Kröneshof“) se začalo používat až
v této době. V inventáři z roku 1673 se ve dvoře uvádí pokoj zemřelé paní (nepochybně manželky Přemyslava III., Alžběty Juliány
z Oppersdorfu) se 2 okny, zelenými kamny, 2 zelenými stoly, postelí
s nebesy aj. Uveden je také sál s jedním oknem, kamny, nábytkem
a různým nářadím. V hospodě se 6 okny byla bílá kamna, dva
dlouhé a dva normální stoly a 7 starých stoliček. Ve dvoře bylo 15
kusů hovězího dobytka, 18 kapounů a 20 slepic. Mlýn měl 3 okna
a 8 mlýnských kamenů. V roce 1677 zde byl mlýn o jednom složení, 4 panské domky bez polí a 70 měřic (1 měř. = 1918 m2) půdy,
která patřila jen vrchnosti. Personál tvořil např. v roce 1673 šafář,
šafářka, dvě děvečky a pasačka krav. Mlýn byl zřejmě pronajímán.
Hospodu v krenišovském dvoře nechal postavit Přemyslav III.
ze Žerotína v roce 1669. Spíše se však jednalo o přestavbu starého původního mlýna na hospodu, protože pod ní vedl náhon. Toho
roku zde probíhaly i další stavební úpravy, zmiňován je nový dům
zahradníka. Za nalámaný kámen na hospodu bylo vydáno přes
7 zlatých, tesařský mistr ze Šumperka dostal za práci na hospodě 22
zlatých, zedníkům za různé práce ve dvoře bylo vyplaceno 28 zlatých, z toho 6 zlatých za dílo na hospodě, šumperský kamnář dostal
za dvoje zelená a dvoje bílá kamna celkem 27 zlatých, šumperský
stolař 4 zlaté za šenkovní stůl a dva dlouhé stoly. Žerotín jistě nedal
hospodu postavit pro šafáře a pár lidí z jeho čeledi, tím spíše např.
za šest měsíců na přelomu let 1672 – 1673 zde bylo vyšenkováno
52 sudů piva. Na pivo z Olešné u Třemešku byli bezpochyby lákáni obyvatelé Šumperka, protože krčmář z Krenišova vyčepoval
i v dalších letech ročně kolem 100 sudů. V roce 1683 již dokonce
156 sudů tohoto lahodného moku. Lahodné olešnické pivo bylo dodáváno (1683) např. rychtářům do Vikýřovic 157 sudů či hospodě
v Petrovicích 140 sudů a 2 vědra (sud = 226,4 litrů, vědro = 56,6
litrů). Mimo jiné (1663) lze doložit, že půlroční příděly dostávala
i rapotínská fara a to 3 a půl sudu piva. V roce 1662 daroval (28. 3.)

Přemyslav III. ze Žerotína poddaným lidem z Rapotína půl vědra
olešnického piva za to, že v nosítkách odnesli jeho manželku Alžbětu ze Sobotína do Losin. 2
V Krenišově byla postavena i dřevěná kaple. Podle urbáře
(1736) třemešského panství bylo v Krenišově 11 domkařů. V roce
1736 patřilo krenišovskému dvoru 38,7 ha (z toho např. 17,7 ha
pole, 6,1 ha luk, 4 ha zahrady atd.). Krenišov platil roční poplatky
(činži) 5 zlatých. Mimo to krenišovský mlynář Gottfried Ott odevzdal 155 zlatých. Kolem roku 1740 bylo v obci už 12 domkařů,
k nimž patřil i rychtář Mates Walter (č. 1) a mlynář (č. 12). Plat
odevzdaný vrchnosti byl z celé vesnice 4 zl. 54 kr. 77 zdejších poddaných robotovalo ročně 624 dnů pěší robotou. Povinnosti třemešských poddaných lze právě ilustrovat k roku 1775 na krenišovském
dvoře (tam se chovalo asi 21 ks skotu – roku 1761). Domkař Jan
Stehlík (1775), jenž měl kromě chaloupky zahrádku o výměře jedné měřice (0,2 ha), platil ročně 54 krejcarů domovní a pozemkové
daně. Robotoval, když vrchnost sušila seno a otavu a když žala
a sklízela obilí, týdně dva dny jednou osobou pěšky, v ostatní roční
době jednou osobou po jeden den. Podruh robotoval polovinu toho,
co domkař (asi dvořák). Z domkařů a podruhů musel podle pořadí
vždy jeden poddaný každoročně hlídat zelí u vrchnostenského dvora a každý byl povinen nadělat vrchnosti 30 kop povřísel (svazky
obilí). Pěší robotníci pracovali za dlouhých dní od 6.30 hod. ráno do
19.00 hod. večer, v zimě od 7.00 do 16.00 hod. O žních, senosečích
a otavách museli pracovat, bylo-li třeba, o jednu až dvě hodiny déle.
V poledne se jim povolovala po celý rok hodina odpočinku, o žních
také ještě půl hodiny navíc k svačině, avšak pouze tehdy, když pilně
pracovali. Tři krenišovští domkaři museli ročně u panského dvora
mlátit a upravovat humno, o žních sklidit do stodol všechny druhy
obilí, vyčistit zrní, vynést ho na sýpku a kdykoliv bylo třeba ho
proházet. V době setí museli zasít jak ozimy, tak jařiny, za což se
mlatcům mimo prominutí povinné roboty přiznala za odměnu dvanáctá mírka ze všeho obilí. O žních dávala vrchnost krenišovským
poddaným půl vědra dobrého piva, nebylo to však pro ni závazné.
Dvořák (lepší chalupník) z nově postaveného domku odevzdával 54
kr. činže podle přiznání vrchnosti.
Žerotínové vlastnili Krenišov do roku 1771. Po přeslici pak až do
roku 1805 (Antonie Oktávie rozená ze Žerotína). Nový majitel Krenišova Emanuel ze Stillfridu (manžel Oktávie ze Žerotína) nechal

Území krenišovského dvora na mapě urbáře z r. 1736 (archiv D.Polách)
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postavit v krenišovském dvoře kapli. Událost je zajímavá tím, že
v původní dřevěné kapli, kterou snad nechali postavit Přemyslav
III. ze Žerotína a jeho manželka Alžběta Juliána, se nacházel obraz
Matky Boží ze slavného poutního místa Mariazell ve Štýrsku. Alžběta Juliána si z poutí do věhlasných míst vozila svaté památky, mj.
z Alltötingu sošku Panny Marie, která se dodnes nachází v malé
kapli losinkého zámku. Emanuel ze Stillfridu patrně chtěl krenišovský obraz Matky Boží z Mariazell přenést do své kaple na Třemešku, k čemuž také 19. června 1777, zjevně k nelibosti věřících, kteří
ho pokládali za zázračný, došlo. Stavba nové kaple v Krenišově,
která je zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému, měla zjevně krenišovským a okolním věřícím tento krok třemešského pána kompenzovat. Nová kaple byla postavena do podzimu 1777. (V roce 1791
měl Krenišov 18 domů s 93 obyvateli, v roce 1834 jich již bylo 106
v 18 domech).
V roce 1783 probíhalo rozšíření krenišovského mlýna, ale také
jezu (i náhonu). Jez se ale nacházel na území velkolosinského panství tj. Rapotína. Při velké povodni v roce 1794 byl velkou jarní
povodní těžce poškozen mlýnský náhon.
Kolem roku 1830 tvořil krenišovský dvůr komplex zděných
přízemních budov tvořící ze tří stran uzavřený dvůr o celkových
rozměrech asi 47,5 x 25 m. Severní křídlo tvořila hlavní budova
s byty, východní křídlo chlévy a stáje a kůlna na vozy, jižní křídlo
stodola, vpravo od vjezdu do dvora byl další chlév. Např. ve dvorech
v Třemešku a Dolních Studénkách bylo celkem 13 koní, 104 ks
hovězího dobytka či 774 ks ovcí. V Krenišově chovali několik krav,
prasat, drůbeže a snad i ovcí. Kolem roku 1860 se zde chovalo 30
krav. Palírna u krenišovského dvora (současně vyhlášená hospoda
„ Zur Insel“- Ostrov). Cihlová budova pokrytá šindelem o velikosti
19,3 x 13,3 m. Krenišovský dvůr i s palírnou byl oceněn na 9138
zl. 3
Údajně už v roce 1829 je zde uváděno bělidlo příze a plátna
(STS) a od roku 1901 tkalcovna.

Poznámky:
1 Jiný pramen uvádí, že v roce 1677 se tento dvůr nazýval jako
Královský (Königshof) s mlýnem o jednom složení. Většina Krenišova patřila až do poloviny 16. století k Rapotínu.
MATĚJEK, F.: Lánové rejstříky Olomouckého kraje z let 1675
– 1678. Olomouc, s. 81.
2 Od dubna do září 1663 bylo uvařeno v pivovaře v Olešné 233
sudů a 2 vědra piva. Mezi náklady je nutno počítat vydání 506 zlatých za nákup pšenice, která se vozila z Prostějova a kupovala se
co nejdříve po žních, kdy byla nejlacinější, zpravidla na celý rok,
stejně jako chmel, který se kupoval zhruba za 85 zlatých. Toho roku
1663 se musel sládek postarat o opravu pivní pánve, která stála přes
7 zlatých, zedník z Losin dostal necelý zlaťák za opravu kamen aj.
I tak byl pivovar nejvýnosnějším zařízením na třemešském velkostatku, což lépe vynikne při srovnání s celkovými příjmy a výdaji
a výdaji velkostatku. Za šest měsíců roku 1663 činily celkové příjmy třemešského velkostatku 2229 zlatých, přičemž za prodej piva
bylo získáno 1460 zlatých, takže pivovar se na celkových příjmech
podílel více než 50 procenty. Po smrti Přemyslava III. ze Žerotína
(1673) muselo dojít k rozšíření pivovaru v Olešné, protože v roce
1683 se jeho produkce téměř zdvojnásobila. Za celý rok bylo uvařeno 763 sudů a 1 vědro piva, což představovalo zisk 4325 zlatých.
Protože celkové příjmy velkostatku toho roku činily 6013 zlatých,
podílel se na nich pivovar v Olešné téměř 72 procenty. Jeden sud
piva tehdy prodávala vrchnost za 6 zlatých 25 krejcarů.
Polách, D.: Historie zámku a panství Třemešek. Štíty: Veduta, 2014.
s. 79-84.
V roce 1750 se v pivovaru v Olešné uvařilo 2584 věder, tj: 1550 hl.
piva (100 let hanušovického pivovaru 1874 – 1974. Hanušovice,
s. 15).
3 Palírna zde byla postavena nejdříve kolem roku 1800, tehdy za
života Antonie Oktávie ze Žerotína. Doložena je na mapě stabilního katastru v roce 1834. Roční výnosy (1859) z třemešského panství byly odhadnuty z pivovaru v Dolní Olešné na 34 985 zlatých,
z palírny v Krenišově na 8807 zlatých, z palírny v Třemešku na
12 380 zlatých, z hospody v Třemešku na 1680 zlatých, z hospody
v Loučkách na 1134 zlatých, z kamenného lomu na 500 zlatých,
či z cihelny 3441 zlatých. Ve výnosech velkostatku není uvedena
hospoda v Krenišově, která měla roční výnos 2000 zlatých. Palírna
v Krenišově zanikla po roce 1860.
Polách, D.: Historie zámku a panství Třemešek. Štíty: Veduta, 2014.
s. 130.
Pro zajímavost lze uvést palírnu ve Čtyřiceti Lánech u Svitav.
V palírně se třemi kotli vyrobili 3 dělníci ročně (1843) asi 800 věder
30% pálenky. V Kolštejně – Branné se v roce 1843 vyprodukovalo
400 věder 30% pálenky. Už v roce 1750 vyrobil panský lihovar
v Olešné 1000 věder pálenky.

Krenišovský dvůr kolem r.1900 (archiv S.Hošek)

Literatura:
HÖLL, Č.: Krenišovsko – šumperská vodní tepna a její poslání.
Severní Morava 32, 1976, s. 55 – 60.
HÖLL, Č.: 600 let obce Vikýřovice. Severní Morava 62, 1991,
s. 53 – 56.
HÖLL, Č.: I když nezanikl, přece Krenišov zmizel z lidských
srdcí, 1.část. Moravský sever, 11.3.2002.
HÖLL, Č.: I když nezanikl, přece Krenišov zmizel z lidských
srdcí, 2.část. Moravský sever, 18.3.2002.
POLÁCH, D.: Historie zámku a panství Třemešek.
Štíty: Veduta, 2014, 239 s.
Zpracoval Stanislav Hošek dle údajů Mgr. D. Polácha.
Konec 1. části

Hostinec J.Dostaleka s interiérem v Krenišově kolem r. 1910
(archiv D.Polách)
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Knihovnické besedy v obecní knihovně Rapotín
Dne 13. října 2015 dorazily do knihovny na besedy třídy 1.A a 1.B
ze ZŠ a MŠ Údolí Desné.
Třída 1.A se hravou formou seznámila s číslicemi, základy počítání
a poslechla si číslicové pohádky o jedničce, dvojce a trojce.

Třída 1.B rozplétala popletené pohádky tety Bětky a děti si hlavně
vyzkoušely, jak dobře znají klasické české pohádky.
LD

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

Jsou světla, která nevidíme
Anthony Doerr
Marie-Laure prožívá s milujícím otcem spokojené dětství v Paříži.
Život ji však postaví před první těžkou zkoušku, když v raném věku
oslepne. Tehdy ještě netuší, že má před sebou další, mnohem obtížnější zkoušky. V německé hornické kolonii vyrůstá sirotek Werner,
toužící po jiném osudu, než jaký mu byl předurčen. Chce přijít na
kloub všem záhadám, které jej obklopují, fascinuje jej věda, technika.
To mu zajistí místo na elitní vojenské akademii pro Hitlerjugend
– stane se z něj specialista na odhalování odbojových aktivit.
Blíží se chvíle osudového setkání...

Městečko Pines
Blake Crouch

Po vážné automobilové nehodě skončí v nemocnici. Od místního
psychiatra se dozví, že utrpěl poranění mozku a že rozhodně nemůže
opustit nemocnici. Ethan ho neuposlechne a bez peněz a bez dokladů
vyráží do města, aby se pustil do vyšetřování. Naráží na neochotu místního šerifa a řadu podivných osob, z nichž žádná není tím,
kým se zdá. Nemůže se spojit se svými nadřízenými ani s manželkou
a stále jasněji si uvědomuje, že se ocitl ve světě, jemuž nerozumí
a v němž se necítí ani trochu bezpečně. Vše se ještě víc zkomplikuje,
když konečně nalezne znetvořené tělo jednoho z agentů. Burke ví,
že je načase zmizet, ale současně tuší, že na útěk je už pozdě.

Dívka v pavoučí síti
David Lagercrantz

Časopis Milénium má nové majitele a jeho kritici tvrdí, že Mikael
Blomkvist je vyhořelý a že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě v noci
Blomkvistovi zavolá profesor Balder, přední odborník na výzkum umělé
inteligence. Balder mu tvrdí, že pro něj má důležité informace o americké
zpravodajské službě a že byl v kontaktu s výbornou mladou hackerkou,
která se podobá někomu, koho Blomkvist velice dobře zná. Blomkvist
doufá v exkluzivní reportáž, kterou on i Milénium tak zoufale potřebuje.
Lisbeth Salanderová má jako obvykle své vlastní plány. Ale nadešel čas,
aby se jejich cesty ještě jednou zkřížily.

Spočítej hvězdy
Lois Lowryová

Kniha zavede čtenáře do Dánska v době druhé světové války.
Kamarádky Annemarie a Ellen si zatím válku nijak neuvědomují,
snad jen v tom, že se v obchodech nedá koupit tolik věcí, zvláště
jejich oblíbených sladkostí. Válečné hrůzy však náhle a brutálně
vtrhnou do jejich života, když Němci začnou v okupovaném Dánsku pronásledovat Židy. Ellen je totiž Židovka a ocitá se v ohrožení
života. Román strhujícím způsobem připomíná hrdinství dánských
občanů, kteří zachránili přes 7000 židovských obyvatel království
tím, že je převezli přes moře do neutrálního Švédska.

Mimoni 1: Banán!
Renaud Collin a Didier Ah-Koon

Přicházejí Mimoni! Jak na filmové plátno, tak na komiksové
stránky! A zatímco ve filmu se seznámíme s jejich začátky,
s jejich přicestováním do Ameriky a s rozjetím kariéry coby superpadoušských poskoků, tak komiksová série je už zachycuje v tom
nejlepším. Pokud se dá u Mimoňů o tom nejlepším vůbec mluvit.
Komiksová série je složená z jednostránkových vypointovaných
epizod, které jsou zcela beze slov, takže si komiks můžou užít
i ti nejmenší čtenáři... Ovšem díky skvělým fórům a lahůdkovému
grafickému zpracování potěší i ty odrostlejší.

Gulliverovy cesty
Jonathan Swith

Gulliverovy cesty, které již přes tři sta let vycházejí stále v dalších
vydáních, nastavují nemilosrdně zrcadlo lidské zlobě a zkaženosti.
Droboučcí obyvatelé Liliputu, obři z Brobdingnagu, vyznavači vědy
z ostrova Laputy i ušlechtilí Hvajninimové jsou zděšeni a pohoršeni
Gulliverovým vyprávěním o tom, jaké zvyky panují v jeho rodné
zemi. Nesmrtelný příběh poskytuje látku k zamyšlení malým
i větším čtenářům.

Tvoříme z papírových ruliček
Gudrun Schmitt

Největší záhady dávných Čech
Vladimír Liška

Navštívili jste Býčí skálu, hrad Houska, Zvíkov, slyšeli jste o létajících
hadech, skřítcích a upírech v Čechách? Víte, kde je ukryto kouzelné
zrcadlo a co se stalo na Devíti křížích? Čechy jsou krajinou plnou
magických míst, nadpřirozených bytostí i čarovných příběhů. Staňme
se svědky uplynulých věků a poodhalme závoj tajemství, který naši
historii obestírá.
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Z papírových ruliček může být skvělý materiál pro vyrábění, proto
by byla nesmírná škoda je vyhazovat do koše. Chcete si vyrobit své
oblíbené zvířátko? Nebo snad girlandu z raket na narozeninovou
párty? Stačí pár tahů štětcem, kousek látky nebo barevného
papíru, nalepit pár doplňků a ruličky se jako zázrakem promění
v rychlé káry, nádherné náramky nebo nebojácné lišky. V knize
najdete na 70 modelů k vyrábění i ke hraní.
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TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje
Po vydařeném úvodu soutěžního ročníku, kdy Rapotín prohrál pouze jediný
z úvodních 6 duelů, přišla další část podzimního programu soutěže. V té se
fotbalisté Jiskry třikrát představili před domácím publikem a dvakrát zajížděli
na půdu svého soupeře. Cíl byl jasný – potvrdit vydařený vstup do nové
sezóny a udržet se v popředí tabulky. Jak se jim podařilo tento cíl naplnit?

Rapotín – Bělkovice 3:2
Branky Rapotína: Indra Tomáš 3
Prvním soupeřem v této zápasové sérii byl celek z Bělkovic. A do Rapotína
nezavítal zrovna jednoduchý protivník, jelikož hostující fotbalisté v úvodu
sezóny prokazovali velice dobrou výkonnost a drželi se v popředí tabulky. To všechno také potvrzovali na začátku zápasu, kdy se dokonce ve
12.minutě dostali do vedení. Naštěstí domácí na inkasovaný gól velice rychle zareagovali a po přesné střele Indry bylo vyrovnáno. Zbytek poločasu se
odehrál převážně uprostřed hřiště a čekal se velký boj o důležité vítězství
ve druhém poločase.
V úvodu druhé části se oba týmy těžko dostávaly před branku svého
soupeře a chvíli to vypadalo, že by se body mohly dělit rovným dílem. To
však odmítl hrdina tohoto utkání Tomáš Indra a dvěma přesnými zásahy
v rozmezí osmi minut zkompletoval hattrick. Na tahu tak byli pro změnu
hostující fotbalisté, kteří začali hrát vzadu na větší riziko a deset minut před
koncem vstřelili kontaktní branku. A nemuselo zůstat pouze u tohoto snížení. V posledních minutách se dva hráči Bělkovic dostali do nadějných střeleckých pozic, obě ale skončily jen těsně vedle branky, proto se nakonec
z vydřeného vítězství mohli radovat hráči Rapotína.

Dubicko – Rapotín 0:3
Branky Rapotína: Březina Martin, Hudec Štěpán, Vicenec Ondřej
Navázat na domácí výhru nad silným soupeřem z Bělkovic vyrazili rapotínští
do nedalekého Dubicka.
Hned začátek zápasu naznačil, že kombinačně budou hosté domácí
hráče převyšovat. Ti se v drtivé většině případů uchylují k dlouhým nákopům na své útočníky. Po úvodním oťukávání se Rapotín po rychlém brejku
dostává do vedení zásluhou Březiny. Navíc za dalších pět minut zachoval
Štěpán Hudec tváří v tvář domácímu gólmanovi chladnou hlavu a střelou
k tyči uklidňuje Jiskru druhou brankou.
Druhý poločas nabídl stejný obrázek jako úvodní pětačtyřicetiminutovka
– nákopy domácích obránců a hostující kombinační hru s velkým množstvím
šancí, které se však dlouho nedařilo proměňovat. Definitivní pojistka přišla
až 15 minut před koncem, když se míč po přímém kopu odrazil na hlavu
Vicence, který nemohl minout prázdnou branku. Rapotín vedení bezpečně
udržel, navíc skvěle využíval zaváhání vedoucích Haňovic a po jednoznačném vítězství 3:0 se poprvé v sezóně dostal na první místo tabulky.

Rapotín - Haňovice 3:0
Branky Rapotína: Hudec Štěpán, Valenta Tomáš, Březina Martin
Po vítězství v Dubicku byl na pořadu očekávaný šlágr podzimní části sezóny, kdy se utkali v té době první a druhý tým soutěžního peletonu. Lepší
úvod zápasu si domácí snad nemohli přát. Již ve třetí minutě se totiž po
souhře Březiny se Štěpánem Hudcem poprvé mění skóre a druhý jmenovaný přesnou střelou k zadní tyči posílá Rapotín do brzkého vedení. Euforii v rapotínském kotli ještě umocňuje perfektně zahraným přímým kopem
kapitán Valenta a Jiskra trvale převzala otěže zápasu do svých rukou. Po
zbytek prvního poločasu domácí diktují tempo zápasu zdařilou kombinací
a do kabin jdou za příznivého stavu 2:0.
Veškeré naděje hostujících hráčů zhasínají v 70.minutě, kdy se do přesného centru Štěpána Hudce položí Březina a posílá domácí do třígólového
vedení. Rapotínští nepouští svého soupeře do žádných vyložených šancí
a sami se naopak dále dostávajících do nadějných střeleckých pozic. Další
branku už však nepřidají. To jim ale nemusí vadit, protože po suverénním
výkonu odráží atak druhého týmu tabulky a navyšují svůj náskok v čele
soutěže.

Loštice – Rapotín 2:3
Branky Rapotína: Hudec Štěpán, Valenta Tomáš, Březina Martin
V 10. kole zajížděl Rapotín k nepříliš oblíbenému soupeři s odhodláním
odčinit porážku z loštického trávníku z minulého podzimu. Doslova snový
úvod Jiskry potrhly dva přesné zásahy po zdařilých kombinacích na jeden
dotek. I poté rapotínští svého soupeře válcovali, ale i přes velké množství
šancí další branku nepřidali a naopak inkasovali těsně před poločasem
nepříjemný kontaktní gól do šatny.
Čekalo se, že branka ze závěru prvního poločasu domácí hráče pořádně
nabudí a budou sahat po vyrovnání. Místo toho však pokračovala rapotínská
převaha a přišla zasloužená gólová odměna, která navýšila hostující náskok
na rozdíl dvou branek a měla přinést potřebný klid do koncovky zápasu.
Tyto předpovědi však vzaly za své a byli to domácí, kteří se v závěrečné
dvacetiminutovce probudili a začali hostujícím zadákům pořádně zatápět.
Jejich ideální příležitost na snížení přišla po odpískání pokutového kopu
ve prospěch domácích. Ta však zůstala nevyužita a domácí fanoušci si na
snížení museli počkat až do chvíle, kdy z 30 metrů napřáhl záložník Mikeš
a krásným přehozením gólmana Anděla zdramatizoval závěr utkání.
V tom ale Jiskra zkušeně podržela míč na svých kopačkách a mohla slavit
důležitou venkovní výhru.

Rapotín – Štěpánov 7:1
Branky Rapotína: Indra Tomáš 2, Holomek Marcel, Valenta Tomáš, Vicenec
Ondřej, Kocourek Michal, vlastní gól – soupeř
Domácí hráči měli před zápasem o motivaci postaráno, jelikož v případě
vítězství mohli odskočit na prvním místě tabulky svému nejbližšímu pronásledovateli z Bohuňovic již na 6 bodů. Také od začátku zápasu tlačili hosty
na jejich vlastní polovinu a územní převahu přetavili v úvodní dvě branky
z kopaček Tomáše Indry. Poté dvakrát zahrozil Štěpánov, ale když ani
v samostatném úniku netrefil hostující útočník domácí branku, zákonitě
přišel trest, a to rovnou dvojitý. Ještě do poločasu se totiž nádhernými
trefami z dálky prosadili záložníci Holomek s Valentou a stihli tak navýšit
náskok Rapotína na rozdíl čtyř branek.
Hned v úvodu druhé půle přidal Ondřej Vicenec pátý gól domácích
a o osudu zápasu bylo “de facto“ rozhodnuto. I když se zbytek druhého
poločasu dohrával spíše z povinnosti, hostující fotbalisté zaznamenali
alespoň jeden čestný zásah a několik nadějných příležitostí, které však
přebily další dva slepené góly domácích fotbalistů v úplném závěru zápasu
a hosté se vraceli do Štěpánova s nelichotivým debaklem 1:7.
M. Březina
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ZŠ a MŠ Údolí Desné
Okresní finále v badmintonu
Nejprve trochu z nedávné historie. Badminton se na naší škole začal hrát
v minulém školním roce s příchodem paní učitelky Haliny Kaletové. Sama
aktivní hráčka tohoto sportu začala vést kroužek pro děti ve škole. Jelikož
si badminton získal velikou oblibu, musela počet kroužků rozšířit, aby se na
všechny zájemce dostalo. Jenže, když se hraje, chce to i srovnání - srovnání
získaných dovedností a výkonnosti s druhými, tedy vyzvat ty, kteří propadli
badmintonu, k vzájemnému měření sil, to znamená turnaj. Už v minulém
školním roce paní učitelka Kaletová požádala o spolupráci pana Vratislava
Šulu z Vily Doris v Šumperku, a tak byl badminton zařazen spolu s dalšími
sporty do plánu turnajů v našem okrese a jeho pořadatelem se stala naše
škola. Přesto, že badminton byl novinkou v nabídce pro školy v okrese,
přihlásilo se jich pět.
V úterý 13. října v tělocvičně rapotínské základní školy proběhlo okresní
finále základních škol v badmintonu a to ve všech čtyřech kategoriích: mladší žáci, mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně. Do rapotínské tělocvičny
se kromě našich zástupců sjeli i reprezentanti ZŠ Bludov, ZŠ Nový Malín,
Scholy Vivy a ZŠ Vrchlického Šumperk. Celkem 62 hráčů ve všech kategoriích. Hrálo se vyřazovacím způsobem na třech kurtech. Do připravených
„pavouků“ školy nasadily své hráče podle výkonnosti a začal maraton 96 zápasů, které se hrály na jeden krátký set, tedy do jedenácti získaných bodů.
Finálové zápasy o umístění na prvních třech místech se hrály na dlouhý set,
do jednadvaceti získaných bodů. Ale ještě před těmito finálovými zápasy
proběhl takzvaný turnaj útěchy, ve kterém se utkali všichni, kteří vypadli
v prvním kole hlavní soutěže. Hráči na prvních třech místech pak obdrželi
diplomy a sladké ceny z rukou pana Vratislava Šuly z Vily Doris.
Výsledky :
Mladší žákyně: 1. Silvie Pospíšilová - ZŠ a MŠ Údolí Desné
		
2. Kateřina Prosserová - ZŠ a MŠ Údolí Desné
		
3. Jana Sadilová - ZŠ Bludov
Mladší žáci :
1. Štěpán Vojtek - ZŠ Bludov
		
2. Ondřej Musílek - ZŠ Bludov
		
3. Jan Hecl - ZŠ a MŠ Nový Malín
Starší žákyně : 1. Anna Kuchtíková - ZŠ a MŠ Nový Malín
		
2. Tereza Menclová - ZŠ a MŠ Údolí Desné
		
3. Soňa Ženčáková - ZŠ Bludov
Starší žáci :
1. Tadeáš Surma - ZŠ a MŠ Údolí Desné
		
2. Petr Kotráš - ZŠ a MŠ Údolí Desné
		
3. Filip Matějček - ZŠ Bludov
Za naši školu získali čtvrtá místa Jakub Černohous v mladších žácích
a Jakub Podhorný ve starších žácích. V turnaji útěchy ovládl mladší žáky
František Juráň. V součtu umístění (dvě 1. příčky a 3 druhé příčky) se naše
škola celkově umístila na prvním místě před ZŠ Bludov. Turnaj se nesl
ve sportovním duchu fair- play a všichni hráči se snažili podat co nejlepší
výkon.
Závěrem bych chtěl poděkovat Vile Doris a panu Vratislavu Šulovi za
perfektní servis a ceny pro vítěze a také paní učitelce Halině Kaletové za
výborně zorganizovaný turnaj.
Těšme se na další měření sil při turnajích, kde vládne badminton.
Miloslav Svatoň

Exkurze do planetária Hradec Králové
a Muzea E. Holuba v Holicích
Dne 20. 10. 2015 se naše třída společně se žáky 4. tříd vydala na exkurzi
do planetária v Hradci Králové.
Sešli jsme se v 7. 05 h u školy v Rapotíně, pár z nás nastoupilo po cestě.
Cestou někteří spali, někteří hráli na mobilu a jiní se koukali z okna ven.
Autobus s námi zastavil přímo u planetária. Hned po vstupu do planetária jsme si odložili bundy a batohy a exkurze mohla začít. Přivítal nás pán,
který nás všechny odvedl do kinosálu, kde nám jeho kolega začal vyprávět
o všech planetách sluneční soustavy, o hvězdách, meteoritech a o jiných
zajímavostech z vesmíru. Jen co skončil se zajímavým vyprávěním, nastal
čas pro naše dotazy. Po pravdě, moc jich nebylo, jen pár z nás bylo schopno se na něco zeptat. Potom nám pustili film o vesmíru. Byla to skvělá podívaná, chvilkami jsme měli všichni pocit, že ty hvězdy a meteority padají
přímo na nás.
Po promítání jsme se odešli obléci, rozdělili nás na dvě skupiny a čekalo nás překvapení v druhé budově. Tam nás vzali, aby nám ukázali velký
hvězdářský dalekohled, kterým se pozorují v hvězdárně hvězdy a padající
meteority. Exkurze v planetáriu skončila zakoupením si suvenýrů.
Poté jsme opět nastoupili do autobusu a odjeli do blízkého města – Holice
– na prohlídku památníku dr. Emila Holuba. V muzeu jsme napřed zhlédli
krátký film o E. Holubovi, abychom se s ním seznámili. Při prohlídce jeho
sbírek jsme viděli věci, které si vozil z cest po Africe. Byl to velký cestovatel.
V muzeu jsou vycpaná africká zvířata, např. se nám líbil lev, který stále
vypadá jako živý, gazela a jiná zvířata. Pak byla chvilka na nákup suvenýrů.
A nastal čas návratu. Zase jsme si sedli na svá místa v autobusu a vydali
se zpět k naší škole. Před školou jsme si řekli „ahoj“ a chvilku po čtvrté
hodině jsme se rozešli směrem k našim domovům spokojeni a plni nových
zážitků a poznatků z vesmíru.
Myslím, že mohu za všechny říct, že výlet do Hradce Králové byl super
a nám všem se moc líbil.
Karolína Juřicová, 5.A
		

MŠ Skleněnka v Loučné na hřišti a v Rejhoticích na koních
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MŠ Skleněnka - vycházka za zvířátky

Vítání občánků
Dne 3.10.2015 se uskutečnilo ve
14 hod. a v 16 hod. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v Rapotíně, které organizovaly členky sociální komise (paní
Zdenka Gronychová a paní Ludmila
Černohousová). Básně zarecitovala
Tereza Jílková a Tereza Menclová,
celé vítání hudbou doprovodila paní
Mgr. Věra Šebestová.
Na fotce ze 14 hod. je zleva Daniel
Paraska s rodiči, Miroslav Urban
s maminkou, Samuel Komenda
s rodiči, Anna Mariančíková s rodiči,
pan starosta Ing. Pavel Žerníček,
Jakub Kovář s rodiči a sestřičkou,
Emma Kobzová s maminkou, tatínkem a bráškou Davidem a úplně
vpravo je Anna Petková s rodiči.
Na fotce z 16 hod. je zleva Anežka
Kylarová s rodiči a bráškou, Beata
Běhunková s maminkou a tatínkem,
Adéla Bartošová s rodiči, jediný
klučina Marek Sáblík s rodiči a sestřičkou, Nela Burdová s maminkou
a tatínkem, pan starosta Ing. Pavel
Žerníček, Gabriella Škrabalová se
sestřičkou a rodiči, Terezie Smékalová s maminkou a tatínkem a Eliška Vysloužilová s rodiči a bráškou.
Ludmila Černohousová
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