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Vánoční přání starosty obce Rapotín
Vážení a milí spoluobčané,
přiblížila se opět doba vánočních svátků, které jsou
snad nejkrásnějším obdobím v roce. Nastává doba
před Štědrým dnem, kdy se těšíme na sváteční
chvíle křesťanských svátků plných pohody, sváteční
nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů. Vánoce
jsou velkou radostí pro děti i jejich rodiče, pro zamilované, zkrátka snad pro všechny občany.
Za chvíli tu bude nový rok a za námi 12 měsíců, během kterých nám bylo umožněno opět se
o kousek posunout a já věřím, že správným směrem. Konec roku svádí k bilancování. Máme to tak
nějak nastaveno: zamést si před svým prahem a pak
chtít všechno překotně změnit a mít to úplně jinak.
S novým rokem totiž dostáváme do rukou „novou
knihu“ svého života. Třistapětašedesát nepopsaných listů, které můžeme zaplnit zcela novými myšlenkami, představami, touhami, vztahy, dovednostmi a příběhy, které budeme každý den žít!
Krátce se vrátím k investičním akcím roku 2015.
Mě osobně nejvíce potěšilo dokončení stavby
nového obecního úřadu. Po téměř 20 letech různých
alternativ jsme se v dubnu letošního roku dočkali
konečného řešení. Spojením zrekonstruovaného
„kulturního domu“ a nového Obecního úřadu byl
vytvořen komplex budov, který je multifunkční.
Spojuje se zde veřejná správa, kultura, vzdělávání
i informace o zajímavostech naší obce.
Další významnější investicí byla rekonstrukce
náměstí u kostela. Po dlouhé době nevypadá jen
jako odstavné parkoviště pro nákladní auta, ale prostor, který k našemu středu obce patří. Moc pyšný
nejsem na průběh výstavby ulice Za Hutí. Příprava
trvala velmi dlouho. Občané se nakonec dočkali
a děkuji jim za trpělivost. Jsem rovněž rád, že se
podařilo něco vybudovat i v dolní části Rapotína.
Již delší dobu zde funguje bikrosová trať a těsně
před dokončením je hřiště s posilovacími prvky pro
téměř všechny generace. ZŠ Rapotín jsme předali
zrekonstruovanou budovu „okálu“ na sídlišti. Bude
naší škole sloužit hlavně pro mimoškolní výchovu,
praktické vyučování a jako školní družina.
Musím vzpomenout i některé menší investiční
akce z letošního roku, jako jsou například oprava
komunikace za Losinkou a rozšíření veřejného
osvětlení.
V letošním roce jsme uspořádali velmi mnoho
kulturních, sportovních a společenských akcí, které
organizovala kulturní komise, sociální komise,
spolky, pracovníci KKC i řada občanů. Patří jim za
to velký dík. Většina těchto akcí přinesla do života
našich občanů nejen zpestření, rozzářené obličeje,
ale i obrovskou naději. Přesto ne vždy je účast na
těchto akcích tak velká, jak bychom si představovali.
Proto pro následující rok připravujeme změnu, která
by tyto činnosti měla zefektivnit.
Hned v prvním měsíci nového roku se bude
konat tradiční obecní ples spojený s oceněním
významných osobností naší obce, na který Vás srdečně zvu a doufám, že náš velký sál KKC bude zaplněný.

PF 2016

Zastupitelstvo obce Rapotín
přeje všem občanům příjemné vánoční svátky
a úspěšné vykročení do nového roku 2016.
Přejeme Vám jen ty nejkrásnější dárky
na Vánoce a úspěšný rok 2016
Redakční komise Rapotínských novin.
Vedle všech rozsáhlých akcí se mohou zdánlivě ztrácet ostatní malé „starosti“, které je třeba
průběžně řešit a které zaregistrujeme až tehdy, kdy
věci nejsou v pořádku. Patří sem nekonečná řada
činností od údržby komunikací, zeleně, budov, přes
zabezpečení odvozu odpadů.
Není možné na tomto malém prostoru vyjmenovat všechno to, co čeká nás a obec Rapotín v nadcházejícím roce. Určitě nebudeme zahálet. Pustíme
se do vybudování kanalizace u koupaliště, zahájili
jsme rekonstrukci šaten na hřišti, také rozhledna na
Bukovém kopci již dostala od zastupitelů zelenou.
V rámci Svazku obcí údolí Desné proběhla elektrizace tratě Šumperk – Kouty nad Desnou. Elektrické
vlaky zde začnou jezdit v červnu 2016. Stále pokračujeme v přípravě akce „ Protipovodňová opatření
blízká přírodě“, zpracujeme projektovou dokumentaci na pokračování cyklostezky ke sklárnám. Na
řadu akcí se nám podařilo získat dotace. V tomto
trendu budeme pokračovat i v roce 2016. Společně
s Vámi pevně doufám, že rok 2016 bude k naší obci
přívětivý a my budeme svědky jejího dalšího rozvoje. K tomu, aby byl život v Rapotíně příjemný, budou
směřovat všechna naše rozhodnutí.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat
všem občanům za všechno pozitivní, co pro
naši obec udělali a také děkuji všem zastupitelům a zaměstnancům OÚ za práci pro Rapotín.
Přeji Vám všem krásné prožití vánočních svátků
ve zdraví a osobní spokojenost. Do nového roku
2016 nám přeji, aby byl rokem úspěšným, rokem
splněných přání, vzájemné tolerance a schopnosti
navzájem si naslouchat.
Pavel Žerníček, starosta obce

pour féliciter 2016
Spokojené prožití vánočních svátků,
v novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů
přeje obec Rapotín

Klid o Vánocích a hodně zdraví
v novém roce přejí
zaměstnanci Obce Rapotín.
Klidné Vánoce plné dárků a mnoho
zdraví do nového roku přeje
Svazek obcí údolí Desné.
Vánoce v rodinném kruhu a hodně úspěchů
v roce 2016 přeje společnost
RAPOS Rapotín, s.r.o.
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Stavby obce v roce 2015

Ocenění Rapotína za třídění elektra

V souladu s plněním cílů strategického plánu Obce Rapotín byly
v letošním roce dokončeny a zkolaudovány níže uvedené stavby:
V rámci rozšíření infrastruktury v obci bylo realizováno prodloužení vodovodního řadu na ulici Zámecká a Jesenická a rovněž prodloužení kanalizačního řadu na ulici Družstevní – k okálům.
Společnost ČEZ v některých lokalitách v katastru obce rekonstruuje síť
nízkého napětí uložením kabelového vedení do země a tím dochází ve spolupráci s uvedenou společností i k rekonstrukci veřejného osvětlení, které je
majetkem obce.
Dne 2.7.2015 proběhla kolaudace stavebních úprav a zateplení nemovitosti
č.p. 613 – okálu, který nyní bude využit pro školní a mimoškolní výchovu dětí
a zájmových sdružení. Nemovitost skýtá prostory pro výuku vaření, pracovní
výuku a různé zájmové aktivity. Některé z rekonstruovaných prostor budou sloužit zároveň i seniorům na jejich pravidelná setkávání. Stavba byla
částečně financována za přispění Státního fondu životního prostředí z programu realizace úspor energie a využití odpadního tepla.
24.11.2015 byl zkolaudován Společný pás pro provoz cyklistů a chodců
U Losinky v Rapotíně, který umožnil přímé propojení místních komunikací se zámeckým parkem ve Velkých Losinách a umožnil tak bezpečný pohyb návštěvníků rekreačního komplexu Losinka a občanů z lokality
U Koupaliště. Realizace projektu proběhla za přispění Olomouckého kraje
z programu výstavba cyklostezek v roce 2015.
Další realizovanou stavbou v letošním roce byla Revitalizace náměstí Svobody v Rapotíně, která byla spolufinancována z Fondu dopravní
infrastruktury z programu zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenými schopnostmi pohybu a orientace. Byly vybudovány dvě nové autobusové zastávky včetně zálivů s nástupišti, 11 nových parkovacích míst a zároveň došlo k úpravě chodníků a okolní zeleně.
Stavba byla zkolaudována dne 26.11.2015.

Kolektivní systém ELEKTROWIN ocenil obce ve dvou hlavních kategoriích
odrážejících množství elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele, ke
kterým přidal zvláštní cenu za nejvíce vyvezených speciálních velkokapacitních kontejnerů – tzv. WINTEJNERů. Hodnotilo se období od října 2014
do září 2015.
V rámci větších obcí a měst, kde žije více než 2500 obyvatel, vyhrál Rapotín s výtěžností na občana 5,46 kg. V kategorii do 2500 obyvatel zvítězila
obec Koválovice - Osíčany. Každý obyvatel obce ve sledovaném období
odevzdal v průměru 14,56 kg vysloužilých elektrozařízení. V kategorii nejvyššího počtu vyvezených WINTEJNERů zvítězil Šternberk, kde 11 těchto
kontejnerů pojmulo celkem přes 33 tun elektrospotřebičů. Všichni tři vítězové si odnesli finanční prémii v podobě šeku na 20 000 korun.
„Ocenění nás potěšilo, snažíme se občany vychovávat a vysvětlovat jim, že
díky správnému třídění se neplýtvá cennými surovinami,“ uvedl na ceremoniálu starosta Rapotína Pavel Žerníček.
„Mnohem častěji než dřív dnes pod stromečkem nacházíme dárky v podobě
nové elektroniky – jako jsou mobilní telefony, tablety, holicí strojky, fény a
další drobné přístroje. Dlouhodobě se snažíme informovat obyvatele kraje o
tom, kam se starým drobným elektrem, aby nekončilo bez užitku ve směsném komunálním odpadu,“ uvedl Michal Symerský, náměstek hejtmana
Olomouckého kraje zodpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství
a majetku.
ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na
zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého
založení v roce 2005 již zrecykloval na 14 700 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 245 000 tun. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na
chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické
nástroje. Společnost nebyla založena za účelem zisku, jejími akcionáři jsou
přední výrobci velkých i malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří více
než 13 000 míst zpětného odběru.
Upravil: Pavel Žerníček
Zdroj: tz_o_keramickou_elektro_olk_2015_dupl_1

Společný pás U Losinky

Revitalizace náměstí

Komunikace Za Hutí

V říjnu letošního roku byly dokončeny práce na rekonstrukci místní komunikace Za Hutí v Rapotíně včetně vybudování parkovacích míst před areálem
bývalých skláren, veřejného osvětlení a výsadby zeleně podél komunikace.
Obecní úřad Rapotín

Ocenění a finanční odměny v Olomouci získaly obce, které v uplynulém roce
nejlépe třídily stará elektrozařízení. Certifikáty a šeky jim předaly hned dvě
neziskové společnosti, které se zabývají zpětným odběrem vysloužilého
elektra – ASEKOL a ELEKTROWIN. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil
ve spolupráci s Olomouckým krajem a Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM.

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

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V KOSTELE NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE V RAPOTÍNĚ V DOBĚ VÁNOC
Čtvrtek 24. 12. 2015 Štědrý den

Půlnoční mše svatá ve 23.00 hod.
Zazní Česká vánoční mše
„Hej Mistře“ Jakuba Jana Ryby
v podání chrámového sboru.

Pátek

Mše svatá v 9.00 hod.

25. 12. 2015 Slavnost Narození Páně

Sobota 26. 12. 2015 Svátek sv. Štěpána
2. svátek vánoční

Mše svatá v 9.00 hod.

Neděle 27. 12. 2015 Svátek Svaté Rodiny

Mše svatá v 9.00 hod.
Vánoční koncert ke 250. výročí
narození českého skladatele
J.J. Ryby v 17.00 hod.

Čtvrtek 31. 12. 2015 Silvestr – poslední den
v kalendářním roce

Mše svatá v 18.15 hod.
a poděkování za uplynulý rok.

Pátek

Slavnost Matky Boží
P. Marie

Mše svatá v 9.00 hod.

Neděle 3. 1. 2016

2. neděle
po Narození páně

Mše svatá v 9.00 hod.

Středa 6. 1. 2016

Slavnost Zjevení Páně
– sv. Tři Králové

Mše svatá v 18.15 hod., žehnání
tříkrálovým koledníkům, žehnání
kadidla, vody, křídy.

Neděle 10.1.2016

Slavnost Křtu Páně
– ukončení vánoční
doby

Mše svatá v 9.00 hod.

1. 1. 2016

V sobotu 5. 12. uspořádala kulturní komise mikulášské odpoledne v KKC.
Na Mikuláše, anděly a čerta se přišlo podívat kolem 150 dětí s rodiči. Děti
si před příchodem Mikuláše s anděly a čertem zatancovaly, zazpívaly
a zahrály. Mikuláš byl dětmi radostně přivítán a měl k dětem proslov, jež
byl ukončen příchodem čerta s nezbedou. Děti přišly Mikuláši zazpívat,
zarecitovat a za odměnu dostaly od andělů balíčky se sladkostmi. Následně
si všichni zatancovali a naladili se vánoční atmosférou.

23. 12. 2015 v 17.00 hod.
Zpívaný živý Betlém před kostelem Nanebevzetí P. Marie,
pouštění skořápkových lodiček u potůčku u rychty, možnost
vyzvednutí Betlémského světla.
Každou sobotu v době adventní v 7.00 hod. budou v kostele roráty
(ranní mariánské mše v době adventní).
Betlémské světlo - možno vyzvednout při zpívaném živém Betlému,
v kostele 24. 12. 2015 před půlnoční mší svatou.
Návštěva kostela s prohlédnutím jesliček je možná od 24. 12. 2015
před půlnoční mší svatou (začátek mše je ve 23.00 hod.), o slavnosti
Narození Páně a na svátek sv. Štěpána od 14.00 do 17.00 hod., dále
před každou mší svatou a bezprostředně po ní až do 10. ledna 2016.
Kněží Římskokatolické farnosti Rapotín přejí všem občanům klidné
Vánoce a celý nový rok plný Božího požehnání a pokoje.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín.

Vážení rodiče,
k blížícím se vánočním
svátkům bychom Vám chtěli
i letos popřát hodně pohody,
porozumění a v nadcházejícím
roce pevné zdraví, štěstí
a plno radosti.

Všem občanům Rapotína přejí členové kulturní
komise do nového roku 2016 hodně zdraví,
štěstí, bezpečí domova a lásky Boží.
Rapotínští zahrádkáři
Rapotínští zahrádkáři obdrželi za
dlouholetou úspěšnou činnost pro
rozvoj zahrádkářského hnutí stříbrnou medaili Českého zahrádkářského svazu. Toto vyznamenání
jim předal u příležitosti přednášky
o novinkách sortimentu zeleniny
v KKC Rapotín předseda Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Šumperk Zdeněk
Hudos. Svou činností - organizací
překrásných každoročních výstav,
tematických poznávacích zájezdů
a v neposlední řadě zajišťováním odborných přednášek, jsou naši zahrádkáři vzorem pro ostatních 40 organizací okresů Šumperk –Jeseník a také
příkladem, jakým směrem by se měla ubírat činnost zahrádkářských organizací. Zahrádkářské organizace stárnou a tato činnost je prospěšná pro
získání mladé generace do řad zahrádkářů.
Předseda ÚS ČZS Zdeněk Hudos

-3-

Pro mnohé z Vašich dětí bude rok 2016 velmi významným – v září
totiž zahájí školní docházku. Při této příležitosti bychom Vás chtěli
pozvat na zápis do první třídy naší svazkové školy ZŠ a MŠ Údolí
Desné, který proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2016 v rapotínské
a sobotínské škole v době od 13.00 do 17.00 hod. V tomto termínu
máte také možnost zapsat své dítě do přípravné třídy. Nabízíme
Vám školu, která Vašemu dítěti poskytne kvalitní aprobovanou
výuku v moderním, příjemném a přátelském prostředí.
Zajišťujeme:
• přepravu dětí školním autobusem do školy a zpět
• výuku v přípravné třídě
• výuku AJ od 1. ročníku a výuku INF od 3. ročníku
• individuální přístup k dětem
• kvalitní moderní a zajímavou výuku, projektové vyučování
• stabilní, empatický a tvůrčí pedagogický sbor
• pravidelné plavecké a lyžařské výcviky
• pestrou nabídku zájmových kroužků
• členství v občanském spolku rodičů a přátel školy - SRÚD,
který pomáhá škole organizovat zábavné a sportovní akce
pro žáky i dospělé
Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se těší pedagogové
ZŠ a MŠ Údolí Desné.

Rapotínské noviny
Naši milí rodičové,
chtěli bychom Vám popřát k Vašim
blížícím se narozeninám hodně pevného
zdraví, lásky a důchodcovského elánu
a v nadcházejícím roce 2016 přejeme
bohatou úrodu na zahrádce, dostatek
času na všechny Vaše aktivity a hodně
úspěchů při studiu.
Tři bratři - Richard, Petr a Lukáš Maierovi

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Rapotín zpíval koledy
Tisíce lidí si přišly ve středu 9. prosince večer zazpívat vánoční písně v rámci
celorepublikové akce „Česko zpívá koledy s Deníkem“.
Také Rapotín se zapojil již potřetí. Počasí sice moc nepřálo, ale i přesto
se nakonec sešlo u kostela kolem stovky nadšenců.
Děkujeme hlavně pěveckému sboru Smíšci, Chrámovému sboru Rapotín
a všem, kteří si našli chvilku v předvánočním shonu a přišli si zazpívat.
Určitě se těšíme na příští ročník, který se uskuteční 14. prosince 2016.
KKC Rapotín

Tříkrálová sbírka proběhne v Rapotíně v době 2. – 10. 1. 2016.
Žehnání tříkrálovým koledníkům bude ve středu 6.1.2016
v 18.15 hod. v kostele Nanebevzetí P. Marie.

Zájezd do Salzburgu 5.- 6.12.2015
Sociální komise zorganizovala pro občany Rapotína zájezd do Salzburgu
a jižních Čech.Vyrazili jsme v brzkých ranních hodinách na cestu dlouhou
534 km.
Do Salzburgu jsme dorazili kolem 14.00 hod., celé město i nádherná
horská panoramata v jeho okolí byla zalita sluníčkem. Při procházce městem jsme si prohlédli místní pamětihodnosti, navštívili jsme pevnost Hohensalzburg a večer, pod krásným osvětlením, jsme navštívili adventní trhy
Christkindlmarkt v historickém centru Salzburgu. Tradiční průvod horských
čertů, procházející ulicemi města, ukončil náš pobyt v tomto krásném městě
a my jsme odjížděli do Českého Krumlova.
Druhý den jsme se probudili do mrazivého, ale slunečného rána. Po snídani jsme vyrazili do historického centra Českého Krumlova, prošli si vánoční trhy a po obědě vyrazili do Jindřichova Hradce na Krýzovy jesličky,
největší mechanický lidový betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově
knize rekordů. V odpoledních hodinách, unaveni, ale plni dojmů a krásných
zážitků, jsme se vydali na cestu zpět.
Za sociální komisi Alková Miroslava
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VÝZVA

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

VÝZVA

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

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

v termínu od 4.1.2016 do 29.1.2016.

v termínu od 4.1.2016 do 29.2.2016.

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

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

Poplatek za „popelnice“ 200,-Kč/občan/rok
Na 8. jednání Zastupitelstva obce Rapotín dne 7. 12. 2015 byla
na doporučení rady obce schválena obecně závazná vyhláška
(OZV), kterou se stanovuje místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování odpadů, a to na 200,- Kč na občana a rok. Toto zvýšení
o 100,- Kč přichází po 11 letech.
K tomuto bylo přistoupeno po velmi dlouhé, složité diskuzi
nad rozpočtem obce a rozboru nákladů obce na odpadové
hospodářství jako celek. Jsem si vědom toho, že každá koruna, kterou je občan nucen vydat „navíc“, vyvolá emotivní reakce. Toto ovšem není žádný bezhlavý útok na peněženku občana.
Rapotín oproti okolním obcím platil velmi malou částku. Důvodem je fakt, že naše obec dostává za uložení odpadu na skládce částku, která není bezvýznamná pro rozpočet obce. Politika Ministerstva životního prostředí je jednoznačně směřována
k minimalizaci skládkování KO a jeho maximálnímu třídění
a využití. Nástrojem této politiky je zvyšování poplatku za uložení KO na skládku a cílem je ukončení skládkování KO okolo roku 2024. Už nyní se objem ukládaného odpadu zmenšuje
a toto snižování bude probíhat i v následujících letech. Jak rychle to bude probíhat, nikdo neumí předpovědět. Všechny okolní obce platí mnohem vyšší poplatky. Níže je uvedena tabulka
vybraných měst s poplatky na rok 2015. Je zde uveden i Horní
Benešov, který má na svém území skládku a platí 350 Kč/osobu
a rok .
Snižování ukládky KO pro občany Rapotína bude znamenat,
že do roku 2024 budeme na tom stejně jako okolní obce a města.
Navíc se může stát, že v připravovaném zákoně obec o poplatek
přijde. Poplatek se bude za ukládání na skládku odvádět Olomouckému kraji a Státnímu fondu životního prostředí. Rapotín nic nedostane. Tato situace může nastat velmi brzy. Poplatek by se pro nás
zvýšil skokově. Proto jsme přistoupili ke strategii postupného zvyšování poplatku za svoz KO. Stávající vedení obce dělá takové kroky,
abychom si v případě snižování ukládky do země zajistili
adekvátní technologie třídění a sběru odpadů, které zaručí našim
občanům cenu za svoz KO co nejnižší. Máme již k tomu vybudovaný Centrální sběrný dvůr, který chceme doplňovat co nejmodernějšími technologiemi. To však nestačí. Hlavním předpokladem
našeho plánu je nutná spolupráce s Vámi v co nejdokonalejším
tříděním odpadů.

Město

Poplatek 2015

Skutečné náklady 2014

Bruntál

500

486

Přerov

650

464

Krnov

540

544

Nový Jičín

552

345

Rýmařov

700

974

Šternberk

550

411

Olomouc

660

589

Opava

495

529

Orlová

624

815

Třinec

500

729

Havířov

552

575

Kopřivnice

498

308

Horní Benešov

350*

407

Průměr

556

552

*Horní Benešov má ve svém katastru skládku
Položka průměr je ovšem z pohledu srovnání málo vypovídající. Každá obec, město má svá specifika, systém sběru, třídění,
charakteristiku zástavby, platební morálku aj. Z těchto důvodů je
metodika srovnání velmi složitě nastavitelná. Nicméně navýšení
poplatku o 100,- Kč je minimum, které dokrývá ztrátu v oblasti
nakládání s odpady v obci. Je nutno dát za pravdu hlasům, že řádně
„TŘÍDÍCÍ“ občané doplácejí na „NETŘÍDIČE“. I zde chceme nastavit
pravidla, aby ten, kdo řádně TŘÍDÍ, platil MÉNĚ.
Omlouvám se občanům, že tato informace se k vám dostává
v období vánočních svátků. Bylo by ale ode mne neseriózní s touto
informací otálet. Navíc je to usnesení ZO, které si můžete přečíst na
našich www stránkách. O vývoji v odpadovém hospodářství vás
budeme průběžně informovat.
Pavel  Žerníček, starosta obce Rapotín
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Protipovodňová opatření na řece Desné
Příprava projektu „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece
Desné říční km 14,231 – 16,840“ (úsek od jezu Červený Dvůr po
soutok řeky Desné a řeky Merty) pokračuje. Na celou akci bylo vydáno
pravomocné územní rozhodnutí a v současné době se dokončuje
projektová dokumentace pro stavební povolení.
V prvním čtvrtletí roku 2016 má být dle harmonogramu výzev vydaných SFŽP vyhlášena výzva na podávání projektů na ochranu intravilánu před povodněmi, kam budeme náš projekt podávat. Projekt
bude financován z 85% ze Státního fondu životního prostředí a 15
% budou financovat obce Rapotín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou,
Povodí Moravy s.p., a podle výsledků jednání i Olomoucký kraj.
Celkové náklady projektu dle projektovaného rozpočtu činí cca
300 mil. Kč. Skutečné náklady budou dány výsledkem výběrového řízení, jehož realizaci předpokládáme v roce 2016. Území bude
chráněno před padesátiletou vodou tzv. Q50.
V realizaci stavby jsou zahrnuty rekonstrukce dvou nekapacitních
mostů přes řeku Desnou a stavba dvou lávek pro pěší přes řeku
Desnou. Jedná se o most u zdravotního střediska v Rapotíně do Petrova nad Desnou a most do Vikýřovic na ul. Polní. Dále na řece Desné
budou vybudovány ochranné zdi maximálně do výše 1,3 m a návazně
na ně budou v odsazených polohách od řeky vybudovány ochranné
hráze. V místech, kde se v intravilánu obce nachází v blízkosti řeky

volné louky, vzniknou tzv. povodňové parky (pět povodňových parků
v úseku mezi jezem Červený dvůr po soutok řeky Desné s řekou
Mertou).
Po realizaci této stavební akce obce zažádají Krajský úřad
Olomouckého kraje o přehodnocení aktivních a pasivních povodňových zón. Po přehodnocení zón dojde k úpravě územních plánů obcí
a u některých lokalit může dojít k uvolnění území pro stavby. Hlavním
cílem projektu je ochránit občany a jejich nemovitosti před povodněmi a zpřístupnit řeku v době nízkých vodních stavů všem obyvatelům
žijícím v její blízkosti.
Předpokládané zahájení realizace stavby, pokud bude investorovi
stavby, kterým je obec Rapotín, schválena dotace, je plánováno na
rok 2017.
Tento soubor staveb je jen prvním projektem protipovodňové
ochrany na řece Desné. Pracujeme na realizaci komplexní protipovodňové ochrany na řece Desné a jejích přítocích tak, aby byly
ochráněny všechny obce situované v údolích Desné a Merty.
Dalšími projekty, které jsou v současné době připravovány jsou:
úsek řeky Desné od jezu Červený Dvůr po most u Jirsáka ve Vikýřovicích (investor obec Vikýřovice), stavba poldru na Mertě v Sobotíně
(investor Povodí Moravy,s.p.) a rekonstrukce dvou mostů přes Losinku a Desnou na komunikaci I/11 (investor ŘSD Praha).
Ing. Ondřej Kopp, Mgr. Lenka Zindulková
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Svoz směsného komunálního
odpadu se v době vánočních
svátků nemění.

Oznámení seniorům
Další setkání seniorů
z „Klubu důchodců“
se uskuteční 13.1.2016 od 14 hodin
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.

Upozorňujeme občany,
že pracovní doba svozové
společnosti je 6.00 – 21.00 hod.
Mimořádný svoz plastů a papíru
proběhne 30.12.2015.

Zabezpečení psa proti úniku
• Mezi základní povinnosti chovatele patří povinnost zabezpečit
zvíře proti úniku, ale i přesto se někteří psi pohybují v ulicích bez
dozoru. Občas se může stát, že pes z kotce či zahrady v nestřeženém okamžiku uteče, ale pokud se z toho stává pravidlo (například
kvůli nedostatečnému oplocení, špatnému zabezpečení vstupní
branky), je potřeba věc neprodleně řešit.

• Blíží se Silvestr a s ním i bujaré
oslavy příchodu nového roku, na které
často doplácí naši čtyřnozí miláčkové.
Právě tato noc spojená s ohňostrojem
a výbuchy petard je pro spoustu psů
značně stresující. Nezapomeňte proto
o silvestrovské noci své pejsky řádně
zabezpečit, abyste předešli jejich útěku
a možné ztrátě.
Obecní úřad Rapotín

• Obracíme se proto na majitele a chovatele psů se žádosti
o účinnější zabezpečení čtyřnohých přátel a o provedení alespoň
základních a nezbytných opatření znemožňujících jejich volný
pohyb bez jejich řádného dohledu osoby.

Historie - Mischnerova cívkárna v Rapotíně – Franz Kriegisch
V minulosti řemesla skutečně vyráběla na „koleně“. Manželé
Marie a Wilhelm Mischnerovi bydleli původně ve Frankštátě (Nový
Malín), kde žili v jedné místnosti, ve které se zároveň vařilo, spalo
a pilně pracovalo. Měli děti Bertu, Wilhelma a Eduarda. Na starém
kolovrátku se soustružily jejich první cívky, které pak paní Marie
Mischnerová ještě obrušovala skelným papírem. Dobrá kvalita
jejich výrobků zajistila zároveň první zákazníky. Poté, co nebylo
možné i přes usilovnou denní i noční práci objednané zboží vyrobit, koupil si Mischner svůj první soustruh. A zároveň si koupil od
jednoho frankštátského sedláka sáh březového a topolového dřeva,
tedy suroviny pro výrobu jeho cívek (špulek) na nitě a příze používané v textilním průmyslu. Wilhelm Mischner postupně podnikání
rozvíjel. Chtěl přijmout učně, což bylo konkurenčními podniky ze
Šumperka zmařeno, poněvadž ještě neměl složenou mistrovskou
zkoušku. Rozhodl se tedy krátce na to, že nastoupí u jedné firmy
jako tovaryš a mistrovskou zkoušku si dodělal. Jeho rodina žila
v této těžké době více než skromně.
Po složení mistrovské zkoušky (jako soustružník), si v horní
části Frankštátu koupil starý mlýn s polnostmi. Nyní teprve

Mischner vykročil správným směrem. Zpočátku využíval vodní sílu,
za nějakou dobu si pořídil svůj první parní stroj a tehdy již zaměstnával 30 pracovníků, tovaryšů a učňů. Jeho manželka Marie společně s dcerami Bertou a Annou zajišťovaly pro tyto pracovní síly
stravování. Zaměstnanci jeho firmy také ve mlýně spali. Mischner
pro ně zřídil velkonoclehárnu. Sám vždy věděl, jak má s lidmi jednat
a vedl je k dobrým výsledkům. Situace byla příznivá, dokonce rostl
i export. Tu ale vypukla I. světová válka se svými pustošivými následky. Zákazníci ze zámoří neplatili, a tak v této době utrpěl velké ztráty. Teprve v roce 1922 se soustružnickému mistru podařilo
v Rapotíně koupit vedle kostela hospodářské stavení se zahradou,
polem a lesem (tzv. Mischnerův a Peschlův les, ležící západně od
kostela).
V místech hospodářského stavení u tehdejší „říšské“ silnice
postavil své životní dílo, a to jednopatrovou tovární budovu asi
o velikosti 360 čtverečných metrů na výrobu cívek – špulek na nitě
a příze, strojovnu s parním pohonem, správní budovu a skladiště. Na uskladnění dřeva vyčlenil půl hektaru. Navzdory mnohým
hospodářským krizím, které bylo nutno překonat, přivedl podnik
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k úspěchu a uznání ve světě. Své cívky na nitě (zhotovené z březového a topolového dřeva) dodával všude do velkých přádelen
a tkalcoven hedvábí. Také přímo do obchodů. Počet jeho zaměstnanců se pohyboval mezi 24 až 30. O tato pracovní místa byla často
tahanice, neboť Mischner byl znám tím, že do své továrny přijímal
jenom dobré a pilné lidi.
Po skončení II. světové války přešla špulkárna (mechanické
soustružnictví Rapotín) pod národní správu, K. Vlčka č. p. 300.
V roce 1946 zde bylo zaměstnáno celkem 20 osob (12 německé
národnosti). Po únoru 1948 se stal podnik součástí Dřevotvaru.
Budova podniku vyhořela v roce 1962.
LITERATURA:
KRIEGISCH, F.: Die Mischner – Spulen – Fabrik in Reitendorf.
In. Mein Heimatbote 3/1985.
Fotografie: archiv S. Hošek.
Zpracoval Stanislav Hošek

TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje
Konečné tabulky všech kategorií po podzimu 2015:
A- tým
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Jiskra Rapotín
TJ Doubrava Haňovice
Sokol Konice
Sokol Bohuňovice
TJ Maletín
SK Bělkovice-Lašťany
Fotbalový klub Hlubočky
SK Řetězárna
Sokol Troubelice
TJ Štěpánov u Olomouce
Granitol Moravský Beroun
Slovan Černovír
SK Loštice
FC Dubicko

B- tým
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

51:20
49:25
41:19
33:18
38:38
28:24
36:37
26:30
26:42
25:43
28:33
22:27
29:51
23:48

35
29
29
29
26
24
23
19
16
16
15
14
13
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dorost
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Jiskra Rapotín
SK Řetězárna
TJ Sokol Hrabišín
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
TJ Zlaté Hory
FK Hanušovice
TJ FK Ruda n/M
TJ Sokol Nový Malín

TJ Sokol Lázně Velké Losiny
TJ FK Ruda n/M
SK Petrov - Sobotín
TJ Jiskra Rapotín
RSKM Horní Pomoraví
TJ Sokol Bratrušov
TJ Sokol Hrabišín
TJ Sokol Vikýřovice

14
13
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14

31:23
53:11
31:21
32:20
37:32
32:26
26:26
36:37
35:38
29:32
23:28
23:31
16:33
17:63

29
27
27
26
22
20
19
18
18
17
16
16
11
4

9
9
9
8
9
9
9
9
8
9

55:9
44:12
59:15
30:9
39:23
23:33
30:44
24:25
19:32
3:124

23
22
19
19
12
12
10
9
3
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

85:56
126:68
87:46
90:60
125:84
74:75
58:60
53:60
75:70
62:99
13:170

22
21
21
19
15
15
15
14
13
4
1

Starší žáci
7
7
7
7
7
7
7
7

37:10
22:16
25:19
30:19
19:21
16:26
16:29
10:35

18
15
14
13
9
9
4
0

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

Mladší žáci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK Petrov - Sobotín
Celtic Líbivá
TJ FK Ruda n/M
TJ Sokol Vikýřovice
TJ Sokol Bratrušov
Sokol Třeština
TJ Sokol Hrabišín „B“
TJ Jiskra Rapotín B
TJ Spartak Loučná n/D
Tatran Moravičany
FK Hanušovice
TJ Jiskra Oskava
Sokol Lesnice „B“
Sokol Štíty „B“

SK Bludov
TJ Sokol Sudkov
Sokol Štíty
TJ Jiskra Rapotín
TJ Sokol Lázně Velké Losiny
SK Petrov - Sobotín
TJ FK Bohdíkov
TJ Jiskra Oskava
TJ Sokol Jedlí
SK Zvole

Přípravka
7
7
7
7
7
7
7
7

74:9
61:11
17:31
23:34
44:53
21:38
25:46
9:52

21
18
12
11
10
5
4
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Baník Staré Město p/S
FK SAN-JV Šumperk.
TJ Sokol Nový Malín
SK Bludov
FK SAN-JV Šumperk.
TJ Spartak Loučná n/D
TJ Libina
TJ Sokol Hrabišín
TJ Jiskra Rapotín
RSKM Horní Pomoraví
SK Petrov - Sobotín
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Taneční kurzy v Rapotíně

Třetí ročník tanečních kurzů v KKC Rapotín byl opět povedený. Probíhal
od 18.10. do 12.12.2015 ve dvou skupinách - začátečníci a pokročilí.
Na závěrečné prodloužené si mohli všichni účastníci zatančit na živou
hudbu se skupinou CANTUS. Letos se zúčastnilo 35 párů začátečníků
a 17 párů pokročilých, kteří se naučili osm společenských tanců jako
například Waltz, Tango, Salsa, ChaChaCha, Jive a další.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za krásně
zpříjemněné nedělní večery, obci Rapotín a KKC Rapotín za to, že tyto
kurzy mohu v tomto příjemném prostředí pořádat.
Jiří Burda

Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Luční kvítí / Kimberley Freeman

Dívka ve vlaku / Paula Hawkins

Román, který si podmanil všechny žebříčky bestsellerů na obou
stranách Atlantiku a trhá rekordy v rychlosti prodeje. Potřebujete
vědět víc? Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den co den
si prohlíží útulné předměstské domky, a když vlak na chvíli zastaví
u návěstidla, naskýtá se jí pravidelně letmý pohled do soukromí
mladého páru. Postupem času Rachel začíná mít pocit, že ty dva
lidi zná. Představuje si, že je zná. Dá jim dokonce jména: Jason a Jess.
Jednoho dne však zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá minuta,
než se dá vlak zase do pohybu, a náhle je všechno jinak…

Husitská epopej III / Vlastimil Vondruška

Emma si vůbec není vědoma, jak ji kariéra primabaleríny zcela pohltila,
dokud se nezraní. Zhroutí se jí svět a nezbude jí než vrátit se do Austrálie
a převzít nečekané dědictví po babičce. Aby mohla starou farmu prodat,
musí co nejdřív vyklidit všechno harampádí, ale předsevzetí ztroskotá:
staré dopisy a fotografie Emmino rozhodnutí změní. Není to však jen
tajemství, co ji nutí zůstat…

Pro děti a mládež:

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století
v Českém království. Třetí díl se odehrává v letech 1426 až 1440.
Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat
země amorální devastace, to provází osud země i rodu Prokopů. V knize
se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek polních vojsk, jednání
basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn,
jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.

Děsná dvojka / Mac Barnett a John Jory

Nastoupit do nové školy není žádná legrace. Natož když se nová škola
nachází v Zívákově, kde jsou největší (a jedinou) zajímavostí stáda
krav, když si na vás hned první den zasedne sám ředitel, a když – a to
je nejhorší – zjistíte, že místo nejlepšího školního vtipálka, na které jste
si hodlali dělat nárok, je už obsazené! Přesně tohle se přihodí Milesovi
Murphymu, a nejen to (ano, opravdu může být ještě hůř). Ředitel školy
mu totiž přidělí za kamaráda největšího šprta a vlezdoprdelku z celé
školy Nilese Fishtrona, a ten se Milese drží jako klíště...

Cestou necestou Za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Miroslav Kobza

Časopis Bart Simpson

Hrubý Jeseník je pozoruhodným horským pásmem na pomezí Moravy
a Slezska. Jsou to hory, jak se patří, vysoké, drsné a zachmuřené,
ale i krásné a vyzývavé. Příroda je zde divoká a půvabná zároveň,
od horských luk, přes hluboké lesy, až po údolí se stříbropěnnými
bystřinami. Najdete zde tichá rašeliniště i hrozivá skalní bradla,
obestřená legendami o čarodějnicích a čertech. Je to však i pohoří
protkané historií lidského rodu. Dávné hornické osady, vesnice
i města pamatující čilý ruch obchodu, krásné zámky i rozpadající
se hrady loupeživých hejtmanů. Nechybí ani poutní místa, kam lidé
chodili prosit o spásu duše své i svých bližních.

Komiksový měsíčník nyní k zapůjčení v knihovně!
Časopis je zasvěcený rodině Simpsonových - dlouhodobě
nejprodávanějším komiksovým postavám u nás. V každém čísle
magazínu najdete hned několik příběhů, v jejichž centru dění
jsou žáci springfieldské školy v čele s Bartem a Lízou. Na třiceti
dvou barevných stránkách zažívají každý měsíc úžasná dobrodružství.
Nemají to jednoduché...ale je legrace o tom číst.

-9-
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Loučenská vločka 2015
V pátek 27. 11. 2015 zavítal pěvecký sbor
Smíšci již tradičně do Loučné nad Desnou,
kde se konal festival pěveckých sborů s názvem „LOUČENSKÁ VLOČKA“. Původně šlo
o setkání několika sborů z nejbližšího okolí,
které si společně zazpívaly na jednom koncertě.
Během let VLOČKA rostla a sílila až do dnešní
podoby – letos se na pěti koncertech vystřídalo
17 sborů od Zlína přes Orlovou, Ostravu, Pardubice až po Vrbno pod Pradědem. Myslím, že
mezi zhruba 600 zpěváky se naše děti rozhodně neztratily a ukázaly, jak jsou šikovné. Ráda
bych touto cestou poděkovala organizátorům
Vločky, především panu Petru Lukášovi, za pozvání a popřála hodně sil a energie do dalších
ročníků.					
Olga Kalinová

MŠ Skleněnka

Děti z MŠ Skleněnka absolvovaly výuku bruslení na zimním stadionu v Šumperku. Děkujeme všem rodičům, kteří byli nápomocni při organizaci.

V prosinci zorganizovaly zaměstnankyně MŠ Skleněnka již druhý předvánoční jarmark pro rodiče i ostatní zájemce. Jarmark měl opět úspěch a děkujeme všem za pomoc při jeho přípravě.

V pátek 4.12.2015 navštívil MŠ Skleněnka Mikuláš se svou družinou. Poděkování patří SRÚD za zorganizování návštěvy Mikuláše a za dárečky a
Kulturní komisi obce Rapotín za balíčky pro děti.
- 10 -
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ZŠ - Mikulášská nadílka

ZŠ - Vánoční zpívání

Pohodové a klidné prožití Vánoc se svými milými,
do roku 2016 hlavně zdraví všem aktivním seniorům turistům
a cvičenkám.
Veselé Vánoce, hodně štěstí a úspěchů do nového roku přeje oddíl fotbalu
TJ JISKRA RAPOTÍN všem svým příznivcům
i dalším obyvatelům obce Rapotín.

Ať Vám to šlape a cvičí!
Za sociální komisi M.Konašková, J.Novotná, J.Dymáková
- 11 -
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Spokojené prožití vánočních svátků,
mnoho lásky a porozumění.
Ať je Váš Nový rok 2016 bez vrásek.
Děkuji za Vaši důvěru
a budu se těšit na naše další setkání.
Eva Suchá „STUDIO ES“

Na Vánoce hodně sněhu,
po celý rok lásku, něhu,
hodně zdraví, smůly málo,
štěstí, co by za to stálo,
ať je hodně dárečků
u Vašeho stromečku.

PF 2016
Sociální komise obce Rapotín
přeje všem občanům
krásné prožití svátků vánočních
a šťastný rok 2016.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám pěkné vánoční
svátky, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce 2016.
Členové ZO Českého zahrádkářského svazu v Rapotíně.

Vůně jehličí,
světla svíček a cukroví,
to vše patří k Vánocům
stejně jako sváteční atmosféra
a vlídné slovo.
Ať jsou letošní Vánoce
těmi nejkrásnějšími.
Přeje
kolektiv včelařů z Rapotína.

Pohodu o svátcích
a také po celý rok
přeje všem
ZO Českého svazu žen Rapotín.

Pohodové Vánoce a šťastný nový rok,
jen s bezpečným jiskřením
přeje

Sbor dobrovolných hasičů z Rapotína.

Vánoční přání všem seniorům
v Rapotíně
Přejeme spokojené vánoční svátky
a v novém roce 2016 pevné zdraví
a mnoho šťastných dní.
Členové Klubu důchodců
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