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Rapotín navštívila náměstkyně ministra vnitra paní Mgr. Jana Vildumetzová
V úterý dne 17. února 2015 navštívila naši
obec, v rámci setkání se starosty obcí Olomouckého kraje, paní Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra ČR pro
veřejnou správu a legislativu spolu s panem
poslancem Ladislavem Oklešťkem.
Za účasti starostů obcí Rapotín, Loučné
nad Desnou, Petrova nad Desnou, Rejchartic, starostek obcí Sobotín a Hraběšic
a místostarostou obce Rapotín spolu diskutovali na v současné době mezi starosty často
zmiňované téma rušení trvalých pobytů občanů, sociálně-právní ochrany dětí a dalších
problematik v samosprávě.
Paní náměstkyně za doprovodu pana poslance dále pokračovala ve svém programu,
a to účastí na Setkání starostů Olomouckého
kraje v Dubanech.
Obecní úřad Rapotín

3. místo v soutěži
Parádní web 2014
V loňském roce se obec Rapotín se svými
staronovými webovými stránkami www.rapotin.cz zúčastnila již podruhé soutěže,
kterou vyhlašuje časopis Veřejná správa pod
taktovkou Ministerstva vnitra České republiky – Parádní web 2014.
Soutěž sleduje kreativní pojetí webových
prezentací či vstřícnost webových stránek
k občanům. Vítěz se poté může chlubit
titulem
nejpraktičtější,
nejpřehlednější
a nejoriginálnější webová prezentace.
Porota, složená z odborníků, rozhodovala
ve čtyřech kategoriích:
• Informace ve veřejné správě
• Technická stránka, přístupnost
a nové trendy
• Grafika a přehlednost
• Dění v obci, komunikace
Obec Rapotín soutěžila v kategorii Vesnice
- obce, ve které na celorepublikové úrovni
obsadila krásné 3. místo. Oproti loňskému
ročníku si polepšila o jeden stupínek.
za obecní úřad Blanka Pokorná

Závody na Kocůráku
Druhou sobotu v únoru se zúčastnilo 37 dětí
s rodiči Závodů na saních v úvoze na Kocůráku (naproti KKC). Závody byly přesunuty
ze 17.1.2015 pro nedostatek sněhu. Všechny
nás přivítalo krásné, slunečné a mrazivé počasí. Děti jely dvě kola a počítal se jim lepší
čas. Nejmladší závodníci mohli sjet kopec
s rodiči. Do nejstarší kategorie 15-17 let se již
nikdo nepřihlásil. Přišly děti i z Petrova n/D.
1. cenu - boby - získaly děti ve všech kategoriích, dalších 23 cen bylo rozděleno mezi

závodníky ve 4 kategoriích. Všech 37 závodníků dostalo sladkou odměnu.
Po dojezdu se všechny děti zahřály horkým čajem a posilnily špekáčkem, který si
opekly u ohníčku. Rodiče se zahřívali vnitřně
svařákem a grogem. Závody pomohla uspořádat Rapipa, hostinec Peterka a Sociální
komise obce Rapotín (členky: J. Göbelová,
H. Maierová a L. Černohousová).
Při dostatku sněhu příští rok nashledanou.
L. Černohousová
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9.ročník turistických vycházek seniorů
Muzeum silnic 27.1.2015

Český svaz žen Rapotín – informace o činnosti
Končí únor, a to je nejvyšší čas ohlédnout se za rokem minulým.
V lednu se nescházíme, pokud to není nutné. V tomto měsíci se totiž
musí i tak malé hospodaření, jako je to naše, uzavřít a nechat zkontrolovat. Pak je třeba vypracovat a odeslat různé tabulky, výkazy, statistiky, hlášení, požadavky, plán práce, hodnocení atd. Trochu jinak na
okres, trochu jinak na kraj …..
Loni jsme na únorové schůzce přijali novou členku. Bohužel,
během roku zemřela jedna naše dlouholetá členka, takže je nás pořád
v rapotínském svazu žen dvacet.
Tradiční přednáška pro veřejnost nebyla tentokrát cestopisná.
Pozvaly jsme paní Mgr. Podhornou ze střediska Naděje v Brodku
u Konice. Její přednáška o pupenech a bylinkách, které léčí, přivedla
do KKC velké množství posluchačů. Doufáme, že bylinné preparáty
a rady paní Podhorné všem pomohly. Možná, že někdo z přítomných
využil pozvání a do Brodku se vypravil na výlet.
My jsme se tam vydaly hned v červnu. Prohlídka části výroby,
besedy s Mgr. Podhornou, exkurze po zahradách s odborným
výkladem trvaly skoro čtyři hodiny. V podnikové prodejně i osobní
konzultaci. Podrobně jsem o tom psala v červencových Rapotínských
novinách. Na Rapotínských hodech se čtyři členky účastnily soutěže
o Nejlepší rapotínský koláč. Měly jsme radost, že první místo získala
naše členka paní Marková.
Jely jsme také společně na sklářskou výstavu do šumperského muzea. Náš spolek přispěl rovněž finančním darem na knihu o Rapotínu.
Byly jsme i na jejím křtu a zábavném programu v KKC. Potěšil nás
krásný Pamětní list s dobovým vyobrazením, který nám předal starosta obce. Děkujeme!
Než se člověk naděje, je tu zima a to bývá čas na návštěvu koncertu, který nemusí být vždy jen vánoční. Tentokrát jsme byly na ,,Veselé
trojce“ a opravdu bylo s nimi veselo.
Ráda bych členkám svazu poděkovala za spolupráci a popřála
jim pevné zdraví a vše dobré.
M. Bartošová, předsedkyně ZO ČSŽ Rapotín

Husté ranní sněžení a svolání pouze po infokanále nezaručovalo velkou účast. Ale sv.Petr nás má asi rád, protože kolem poledne sněžení
ustalo a my jsme mohli z horní části obce vyrazit.Cestou se přidávali
další zájemci, takže v cíli u Muzea silnic se sešlo 22 seniorů.
Prohlídka prostor stála opravdu za to. Krásná a profesionálně
uspořádaná úprava sbírek je na vysoké úrovni. Seznámit se se všemi
exponáty a hlavně s texty k nim by vyžadovalo delší dobu. Proto jsme
si mnozí řekli, že se sem musíme někdy vrátit a v klidu prohlídku
dokončit. Na závěr jsme poseděli v restauraci U Jirsáka.
Vycházka nás opět obohatila o mnoho zajímavých informací.
Mgr.Jiřina Dymáková

Kulturní komise obce Rapotín
pořádá

celodenní zájezd pro rodiče s dětmi
do nově otevřené interaktivní expozice

Svět techniky Ostrava
(Dětský svět, Svět civilizace, Svět vědy a objevů, Svět přírody)
Svět přírody například nabízí: …Návštěvníci se mohou vyšplhat
na obrovský strom, lovit ryby pomocí sonaru, stejně jako delfíni, zjistit,
odkud pochází energie, kterou používají každý den.
Učí se o životním cyklu hvězd, stejně jako o koloběhu vody
na naší planetě, nechají jiskry létat pomocí Wimshurstova
stroje a nechají letouny létat v kruhu pomocí světelné energie.

Blahopřání

Zájezd se koná 28.3.2015 (sobota)
Cena vstupenky: 120,- Kč/os.

Dne 30. ledna 2015 oslavili manželé
Podhajští zlatou svatbu – 50 let společného
života. K jejich životnímu jubileu jim popřály
hodně lásky, zdraví a životního elánu do
dalších let členky Sociální komise obce
Rapotín paní J. Novotná a H. Maierová.

Dopravu hradí Kulturní komise obce Rapotín.
Odjezd: v 8.00 hod od skláren

a pak dle tradičních nástupních míst v obci ve směru na Šumperk.

Prodej vstupenek bude zahájen
dne 4.3.2015 u paní V. Vykydalové,
Obecní úřad Rapotín, I. patro.

Informace o expozici: www.svet-techniky-ostrava.cz
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Sociální komise nabízí našim občanům
(starším 26 let věku) možnost využití služeb
masážního Salonu IVETA, WELLNESS STUDIA LOSINKA
a fyzioterapeuta p. Miroslava Kašpara

Sociální komise obce Rapotín zve
seniory na 3. vycházku v úterý 17.3.2015

do pivovaru

formou permanentky v hodnotě 300,- Kč.

Holba Hanušovice

SALON IVETA (ul. Družstevní) nabízí tyto služby:
- Masáž krční páteře
- Masáž zad
- Masáž rukou a nohou
- Parafínové zábaly

Program:
- Odjezd autobusem z Rapotína do Šumperka
v 8:46 hod. (přistupující, schovejte si jízdenky).
- Odjezd autobusem ze Šumperka do Hanušovic
v 9:20 hod. - společná jízdenka (hradí komise).

WELLNESS STUDIO LOSINKA nabízí tyto služby:
- Koupele a lázně – vířivá nebo perličková koupel – aroma,
bylinná, rašelinová
- Klasické masáže – masáže jednotlivých částí těla nebo celková
- Aroma masáže – masáže jednotlivých částí těla nebo celková
- Masáže medovým olejem – masáže jednotlivých částí
těla nebo celková
- Čokoládová masáž – celková masáž zad
- Detoxikační medová masáž – celková masáž zad
- Masáže lávovými kameny – masáže zad a nohou
masáže nohou – základní, harmonizační, posilující
- Teplé zábaly zad – konopný, rašelinový, skořicový,
levandulový, medový…
- Pleťové masky – medová, čokoládová, z modrého jílu
- Solné koupele a zábaly – neutrální s minerální solí,
sulfatickým bahnem…

Procházka Hanušovicemi k pivovaru
v 11:00 hod. exkurze 40,- Kč, muzeum 15,- Kč.
Oběd a posezení v pivovarské restauraci.
Návrat z Hanušovic (možno i individuálně)
vlakem 14:21 hod.
autobusem 14:40 hod.
Dle aktuální situace je možná dohoda na pěší cestě
na zastávku Holba nebo do Raškova (5,5 km).
Srdečně zvou členky komise.
Info: Mgr. Jiřina Dymáková 732 363 694

Fyzioterapeut p. Miroslav Kašpar:
- Klasická masáž zad a šíje s předehřátím
- Klasická masáž šíje s předehřátím
- Klasická masáž nohou a chodidel
masáž zad
masáž šíje a hlavy
- Elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie, perličková koupel
chodidel a střídavá nožní koupel (ploché nohy a ostruhy)
dle domluvy s fyzioterapeutem

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje občanům bydlícím
v lokalitě ul. Družstevní (zahrádky a okály) v Rapotíně,
že v úterý dne 3.3.2015
bude přerušena dodávka elektrického proudu,
a to od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

Permanentku si můžete zakoupit za částku 100,- Kč
u sl. Venduly Vykydalové, DiS
od středy 4. 3. 2015 od 15.00 hodin.
na Obecním úřadě v Rapotíně.
Nelze si permanentky rezervovat telefonicky!!!!!!!

Příspěvek na koupání
v termálním vnitřním bazénu
v Lázních Velké Losiny.
Sociální komise obce Rapotín oznamuje všem občanům,
že mají možnost se zúčastnit koupání
ve vnitřním bazénu v Lázních Velké Losiny.
Vstupenky je možné zakoupit od středy 4. 3. 2015 od 15.00 hodin
u sl. Venduly Vykydalové, DiS. na pokladně obecního úřadu.
Cena vstupenky pro občany obce (dospělé) je 100,- Kč.
Občan bude mít možnost zakoupit si najednou
max. 2 kusy vstupenek.
Hodnota jedné vstupenky je 150,- Kč.
Doprava do lázní je individuální.
Informace z webových stránek Lázní Velké Losiny :
Provozní doba bazénu od pondělí do neděle v termínu od 5. 1. 2015
Pro veřejnost a volné vstupy pro ubytované hosty
od 12:30 do 20:30 hod. Vstupy pro veřejnost dle platného ceníku.
Obsazenost bazénu max. do 25 osob.

Další setkání seniorů
z ,,Klubu důchodců“

Poznámky:

• Změna provozní doby termálního bazénu je vyhrazena.
• Vstupy do termálního bazénu jsou v hodinových intervalech,
pobyt v bazénu je tedy 60 minut čistého času.
• Informace o volné kapacitě vnitřního termálního bazénu
na tel.: 583 394 150 od 12:30 do 15:30 hodin.

se uskuteční ve středu 11. března 2015
od 14:00 hodin v hasičárně
na sídlišti v Rapotíně.

Cena vstupného pro veřejnost 2015 v Kč / os. / 60 min.

Pondělí - Neděle Dospělí / 150 Kč Děti od 3 do 12 let / 100 Kč
Ceník platný od 1. 1. 2015.
Poznámky: • Děti do 3 let zdarma.
• Prodej vstupenek přímo na recepci u bazénu
v lázeňském hotelu Eliška.
• V ceně vstupenky je koupací čepice.
Věnujte, prosím, pozornost následující informaci:
• dne 10. 3. 2015 proběhne ve vnitřním termálním bazénu
sanitární den a bazén bude od 17:30 hod. uzavřen

Cvičení seniorek v ZŠ Rapotín
bude probíhat od 19.2.2015
každý čtvrtek
od 17:00 hodin do 18:00 hodin
v malé tělocvičně základní školy.
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Letem světem rapotínským
zastupitelstvem

KULTURNÍ KOMISE OBEC RAPOTÍN
Družstevní 125, 788 14 Rapotín
Předseda komise: Petr Kocůrek
Členové komise: Ing. Lenka Babicová, Miroslav Cikryt,
Ing. Karla Černohousová
Program kulturní komise pro rok 2015:
4. 1. Koncert Tříkrálový pro charitu
3. 4. Putování za pokladem – Buková hora
- Půldenní výlet pro děti – hledání velikonočního pokladu pomocí GPS,
orientace v krajině, hry po skupinách
12. 4. Koncert velikonoční
- koncert Chrámového sboru a hostů v rapotínském kostele
(týden po Velikonocích)
2. 5. Stavění máje ve spolupráci s hasiči u KKC
- hry pro nejmenší děti – neziskovky z Rapotína
- zdobení májky dětmi + vyrábění ozdob na ni
- společné hry pohybově-taneční
3. 5. Požehnání májky
- za doprovodu dětské dechovky ZUŠ Šumperk
30. 5. Kácení máje + dětský den
- cukrovinky pro děti, vodění koní, trampolína, skákací hrad, malování
na obličej, autíčka a další - hry pro děti
- odměny a občerstvení (opékání špekáčků)
- disko zábava pro děti a dospělé

V letošním roce se naši zastupitelé sešli podruhé
v pondělí 16. února 2015. Na svém zasedání
projednali a schválili následující záležitosti :
- členka zastupitelstva obce paní Hana Maierová složila „Slib člena
zastupitelstva obce“ do rukou pana Ing. Pavla Žerníčka, starosty obce
a následně stvrdila svůj slib členky zastupitelstva i svým podpisem na
listině,
- podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na výstavbu cyklostezek v roce 2015 na financování akce
„Společný pás pro provoz cyklistů a chodců U Losinky v Rapotíně“.
Výše celkových nákladů činní 1 375 000,- Kč. V případě schválení
žádosti poskytne Olomoucký kraj maximálně dotaci ve výši 50% z celkových nákladů tj. 687 500,- Kč, zbývající část bude hrazena z rozpočtu
obce Rapotín (tj. 687 500,- Kč).
- Rozdělení finančních příspěvků na podporu rozvoje sportovní,
kulturní, spolkové činnosti a cestovního ruchu v obci Rapotín na rok
2015 v celkové hodnotě 1.000.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce navrhlo:
- Valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.,
se sídlem Jílová 2, Šumperk, IČ 47674954, podle ustanovení §84
odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pro volbu členů představenstva společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s. jako zástupce obcí, sdružených ve Svazku obcí
údolí Desné, jejího předsedu a starostu obce Rapotín pana Ing. Pavla
Žerníčka, bytem Rapotín.
BP.

Jarní úklid v obci Rapotín 2015
Rozmístění kontejnerů na objemný odpad

červenec – srpen Losinské kulturní léto
- na 6-8 představení – dle nabídky bude zakoupeno cca 350 vstupenek
od firmy Scaron Šumperk
- místo konání - areál zámku či kostela Velké Losiny.
- cena (70 % zaplatí zájemci a 30 % komise)

místo

27. 7. – 31. 7. Příměstský tábor
- florbal pod vedením oficiálního klubu FBC Sokol Vikýřovice
- denní sportovní tábor pro školní děti
- v tělocvičně a na hřišti ZŠ Rapotín
- v rámci tábora 1 celodenní výlet do okolí
srpen - Mariánské slavnosti údolí Desné
říjen Drakiáda - pouštění draků v areálu RK Losinka
- pouštění draků v areálu RK Losinka pro děti s rodiči
- v rámci programu - vyhodnocení nejkrásnějších
a nejvýše létajících draků
- pro děti zajištěno: cukrovinky 2 000,- Kč, ceny pro soutěžící 2 000,-Kč
31. 10. Maškarní bál pro děti a mládež
prosinec - Adventní divadlo v KKC Rapotín
6. 12. Mikulášské odpoledne v budově KKC Rapotín
25. 12. Živý betlém před kostelem s hudbou J. J. Ryby
- pro všechny kdo přijdou v kostýmech - účast na živém Betlémě
Debata s Osobností obce Rapotín (1 – 2 do roku)
- rozhovor s osobností o jejích zájmech a zásluhách
2 – 3 poznávací zájezdy během roku
OSTATNÍ AKCE PRO OBČANY
- Muzikál v Praze
- Návštěva divadelního představení v divadle v Šumperku.
Program bude upřesněn až na základě programů divadel.
- Uspořádání koncertu
- Pohybové kurzy - pilates, zumba, aerobic, bodybuilding

Pozn. Plán komise se v průběhu roku může změnit. Podrobné informace
o akcích budou občanům podány prostřednictvím plakátů na konkrétní
akce vždy v dostatečně dlouhém předstihu.
Rozpočet na činnost kulturní komise činí pro rok 2015
celkem 300.000,- Kč.

datum přistavení

datum vyvezení

VÚCHS (u MVE)

2.3.2015

4.3.2015

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

2.3.2015

4.3.2015

žel. zast. Rapotín (u separace)

2.3.2015

4.3.2015

ul. Za Hutí (naproti domu č.p. 313)

2.3.2015

4.3.2015

ul. U Lávky (u trafostanice)

2.3.2015

4.3.2015

ul. Stará (u separace)

4.3.2015

6.3.2015

ul. Na Výsluní (u kont. na elektro)

4.3.2015

6.3.2015

ul. V Aleji (u separace)

4.3.2015

6.3.2015

zahrádky u Losinky

4.3.2015

6.3.2015

Nové Domky (parkoviště)

4.3.2015

6.3.2015

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

6.3.2015

9.3.2015

ul. U Splavu ( ke stavebninám)

6.3.2015

9.3.2015

ul. Za Humny ( na konci slepé uličky)

6.3.2015

9.3.2015

Ul. Družstevní (u samoobsluhy)

6.3.2015

9.3.2015

Sídliště (kotelna)

6.3.2015

9.3.2015

křiž. Pod Holubím vrchem a U Splavu

9.3.2015

11.3.2015

křiž. Vodní a Družstevní

9.3.2015

11.3.2015

ul. U Koupaliště
(parkoviště u Losinky)

9.3.2015

11.3.2015

Hřiště TJ Jiskra (za bránou)

9.3.2015

11.3.2015

ul. Polní (křižovatka)

9.3.2015

11.3.2015

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.).
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- Turistické vycházky dle zdravotních možností 1x měsíčně. Příspěvek obce
se poskytuje turistům z Rapotína - 1/2 částky za dopravu (autobus, vlak).
Průměrná účast 15-25 turistů.
- Cvičení žen - nejen pro seniorský věk. Každý čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Rapotín.
- Spolupráce s rodinným centrem Vikýrek.
- Přibližně 4x za rok vítání občánků - dle potřeby, nejméně 5 dětí,
maximálně 10 dětí - pamětní knížka, polštářek, celofán, mašle, kytka,
foto, hudební vystoupení - finanční dar obce 5 000,- Kč.
- Spolupráce s Komunikačním a koordinačním centrem Rapotín.
- Spolupráce s Kulturní komisí obce Rapotín.

SOCIÁLNÍ KOMISE OBEC RAPOTÍN
Družstevní 125, 788 14 Rapotín

Plán činnosti sociální komise na rok 2015
Předsedkyně komise: Bc. Miroslava Alková
Členky komise: Leňa Kašparová, Hana Maierová, Jana Novotná,
Blanka Machálková, Jiřina Dymáková, Milena Sehnalová, Marta Konašková, Jana
Göbelová, Ludmila Černohousová, Zdeňka Gronychová

Celoroční – tradiční akce a záležitosti:

- Zajistit občanům pomoc při vyřízení příspěvku dle zákona č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- Poskytnout informace seniorům a osobám se zdravotním postižením o možnostech vyřízení dávek dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením.
- V oblasti péče o rodinu a dítě se řídit zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí a spolupracovat s MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí.
- Poskytnout spolupráci Úřadu práce v Šumperku při zjišťování údajů v souvislosti
s výplatou dávek státní sociální podpory a dávek pomoci v hmotné nouzi.
- Nabídnout občanům pomoc charity a případně pečovatelské služby, kteří
o to požádají.
- Zajišťovat obsazení DPS Rapotín potřebnými občany a spolupracovat
s pečovatelkou DPS v oblasti potřeb umístěných občanů.
- Spolupracovat s lékaři, kteří působí v obci (MUDr. Bartoš, MUDr. Chvátal,
MUDr. Sedláček), charitou a pečovatelskou službou.
- Spolupracovat se ZŠ a MŠ Údolí Desné.
- Zajišťovat dle potřeby zpravodajství do obecních novin a webových stránek obce,
informace o akcích pořádané sociální komisí obce Rapotína.
- Být nápomocny seniorům (pokud o to sami požádají) s vyhledáváním umístění
v domovech důchodců a penzionech. V současné době máme v těchto zařízeních
umístěno celkem 8 našich seniorů. Zajistit 1x ročně návštěvu v těchto zařízeních
a předat seniorům dárek – bonboniéra, květina.
- V průběhu roku zajistit předání písemné gratulace při výročí 60 let věku
a 65 let věku
- V průběhu roku zajistit osobní gratulace při výročí :
- 70 let bonboniéra a kytice / poukaz
- 75 let bonboniéra a kytice / poukaz
- 80 - 89 let dárkový balíček a kytice / poukaz
- 90 let a více dárkový balíček a kytice / poukaz
- Zajistit osobní gratulaci manželským párům, které se dožívají 50, 60, 65 a 70 let
společného života a předat dárkový koš / poukaz a kytici. Evidenci těchto gratulací
nelze fyzicky vést z důvodu migrace obyvatelstva. Prosíme tedy o, v případě
zájmu, nahlášení tohoto výročí na obecním úřadě či členkám komise.
- Na smuteční rozloučení se zesnulými občany zajistit za obec smuteční kytici
prostřednictvím pohřební služby, která pohřeb vypravuje.
- Spolupracovat s Klubem důchodců v Rapotíně a předkládat jejich případné
požadavky na jednání komise. Poskytnutí příspěvku na hudbu dle domluvy.

Zájezdy, kulturně-společenské akce:

leden - Obecní ples - pomoc při organizačním zajištění plesu dle požadavku
leden/únor - Závody na saních pro děti a jejich rodiče na Bukové - 11. ročník
23.5.2015 - Jarní setkání seniorů v sále KKC Rapotín
17.10.2015 - Podzimní setkání seniorů v sále KKC Rapotín

březen - Zajistit poukázky na masáže popřípadě další úkon dle výběru
březen - Zajistit vstupenky do vnitřního bazénu lázní ve Velkých Losinách.
10.3.2015 - Divadelní představení Rose Marie v Moravském divadle v Olomouci
V plánu komise je i návštěva divadelních představení v divadle Ostrava
či Šumperk. Program bude upřesněn dle nabídky programů divadel.
23.4.2015 (čtvrtek) a 25.4.2015 (sobota) Flóra Olomouc
2x ročně Humanitární sbírka (březen, září/říjen)
- sbírka ošacení a jiného textilu pro Diakonii Broumov
Počítačový kurz pro občany obce jaro - podzim
Besedy pro občany
duben/květen - beseda zaměřena na zdraví, zdravý životní styl, význam pohybu
září/říjen – beseda zaměřena na informace v oblasti sociálních
a zdravotních služeb
Jednodenní zájezdy:
květen/červen a září/říjen – jednodenní zájezdy po ČR, nabídka bude
upřesněna
prosinec – adventní Olomouc s divadelním představením
Pozn. Plán komise se v průběhu roku může změnit. Podrobné informace
o akcích budou občanům podány prostřednictvím plakátů na konkrétní
akce vždy v dostatečně dlouhém předstihu.
Rozpočet na činnost sociální komise činí pro rok 2015
celkem 350.000,- Kč.

Sociální komise obce Rapotín
ve spolupráci s Centrem sociálního
poradenství PONTIS Šumperk

Sociální komise
obce Rapotín

pořádá „nejen“ pro seniory blok přednášek,
zaměřených na problematiku dnešní doby:
Přednášky:
1.téma: Předváděcí akce – jak to začíná,
průběh, triky, internetoví podvodníci, na co si dát pozor,
pravidla, kontrola, porušení, tresty, rady a pomoc
Termín : 12.3.2015 – čtvrtek ,
začátek v 10.00 hod v zasedací místnosti KKC Rapotín

v měsíci dubnu zajišťuje aktivizační program:

Trénování paměti

Odborné vedení kurzu:
p. Weingartová Tereza,
pracovnice PONTIS Šumperk

Termíny:
8.4.2015 v 10.30 – 11.30 hod.
15.4.2015 v 10.30 – 11.30 hod.
22.4.2015 v 10.30 – 11.30 hod.

2.téma: Podomní prodej – co to je, triky, energie, postup
při návštěvě, odstoupení od smlouvy, právní důsledky, pomoc
Termín: 19.3.2015 – čtvrtek, začátek v 10.00 hod
v zasedací místnosti KKC Rapotín

Kurzy se konají v zasedací místnosti KKC Rapotín.
Kapacita jednotlivých kurzů je omezena.
Přihlašování na kurzy je v týdnu od 23.3. – 27.3.2015
u p. Venduly Vykydalové. Je možné i telefonicky,
na čísle 583 283 488.
Kurz je hrazen z rozpočtu sociální komise.

3.téma: Dluhy – vymáhání pohledávky, soudní řízení,
exekuční řízení, insolvence
Termín: 26.3.2015 – čtvrtek, začátek v 10.00 hod
v zasedací místnosti KKC Rapotín
Vstupné: zdarma
Těšíme se na Vaši účast.
-5-
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Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Dívka, která se dotkla nebe
Luca di Fulvio

Pro děti a mládež:

Neodolatelný příběh o lásce a smrti, přátelství, nenávisti a odpuštění,
i o naplnění životních snů. O tom, jak se mladý pouliční zlodějíček, který strávil
dětství v pekle, změnil v neohroženého ochránce svobody. Jak se z židovského
šarlatána stal uznávaný lékař. A z děvčete bez budoucnosti vlivná módní
návrhářka. Odpověď se skrývá v Benátkách na počátku 16. století. Neboť
v tamním labyrintu uliček a kanálů nejtajemnější laguny Evropy, se rozvíjí
fascinující panorama života…

Malý policista

Adam si hraje na dopravního policistu. Kdo se chce spolu s ním
seznámit s pravidly silničního provozu, ten je najde v této interaktivní
knížce. Malý čtenář se všechno naučí hravou formou – znalosti
si otestuje odpověďmi na otázky s pomocí chytrého semaforu.
A když si všechno správně zapamatuje, stane se
z něj opravdový malý policista!

Hledání Aljašky
John Green

Velká kniha her
Martin Gato

Románový debut autora o dospívání a hledání sama sebe. Šestnáctiletý
Miles, posedlý sbíráním posledních slov významných osobností a touhou
hledat „velké Možná“, je spíše outsiderem mezi svými vrstevníky.
S přechodem na internátní školu Culver Creek nabere jeho život zcela jiný
směr: rychle se spřátelí se svérázným spolubydlícím a okouzlující, naprosto
nepředvídatelnou Aljaškou Youngovou. Miles ožívá v dennodenním kontaktu
s novými kamarády a stále víc miluje fascinující Aljašku. A tak vývoj
směřuje k okamžiku, kdy se všechno nečekaně navždy změní.

Kniha přináší přes 800 různých her pro děti malé, velké i dospělé, do místnosti,
auta i do přírody, hry s pomůckami i bez nich, hry klasické i neznámé, hry
na pohyb, přemýšlení, postřeh i paměť. S touto knihou vesele i přínosně
zabavíte sebe, své děti i celý kolektiv. Pomocí knihy připravíte dětem
program na víkend i na prázdniny. Hry jsou v knize přehledně uspořádány
a tematicky seřazeny.

Zapomeň na minulost
Magda Váňová

Pudlenka, aneb, Měl jsem psa a kočku
Karel Čapek

Lékař Josef Prokop je ženami obdivovaný muž, ale ve svých citech k partnerkám
projevuje zdrženlivost a jistou míru sobectví, kterou skrývá za svou uzavřeností.
Oženil se třikrát a pokaždé jeho manželství dopadlo jinak, než očekával. Josef
si to musí znovu připomenout, když se chystá na svatbu svého syna z prvního
manželství, který si bere jeho třetí manželku a za svědka jí jde jeho druhá žena.
A přesto bez těch tří různých manželek by nemohl existovat. Díky jednoduchosti
první toužil po intelektu druhé, která ho zase svými malichernostmi vehnala do
náruče třetí. Román je nejen zrcadlem životů tří Josefových žen, ale také se
v něm odhaluje, jaký doopravdy je tento šarmantní a ženami obdivovaný muž.

Kočka drží vždycky s domem, ale pes s pánem. Platnost tohoto starého přísloví
si Karel Čapek mnohokrát ověřil v praxi. Psi a kočky byli nedílnou součástí
domova velkého českého spisovatele. Humorná vyprávění o životě
se čtyřnohými přáteli, zařazená do této knihy, vznikala nejdříve ve formě
fejetonů, sloupků a črt. Některým je už více než 80 let, přesto jim neublížil
zub času a jistě znovu potěší čtenáře a milovníky zvířat bez rozdílu věku.
Vtipné vyprávění doplňují fotografie a řada kreseb, jejichž autorem je kromě
Karla Čapka i jeho bratr Josef.

Viktorka a vesmírná dobrodružství
Klára Smolíková a Honza Smolík

Českoslovenští legionáři za první světové války
František Emmert

Komiksové příhody holčičky Viktorky, která putuje nekonečným Vesmírem
na palubě kosmické lodi Lítavice a spolu s pilotem Žabžou a navigátorem
Flájem zažívá různá dobrodružství. Příběhy vycházely
ve Čtyřlístku v letech 2004–2010, takto pohromadě
však vycházejí poprvé.

Výpravná publikace, mapuje poutavou formou vznik a vývoj československých
vojenských jednotek za první světové války (1914–1918). Čtenáře provází
jejich pohnutou historií od založení prvních malých a nesourodých jednotek
dobrovolníků ve Francii a Rusku na počátku konfliktu až po vytvoření
stotisícového kompaktního legionářského vojska, které v závěrečné fázi
války rozhodující měrou přispělo ke vzniku samostatného československého
státu a stalo se v evropském měřítku významnou vojenskou veličinou.
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Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně
prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se
pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.4.2014 do 31.12.2014 byla o u obce Rapotín
v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP za
270.000,00 z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 229.500,00 Kč a ze státního rozpočtu České
republiky činila 15%, tj. 40.500,00 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid

veřejného prostranství, údržbu veřejné zeleně a údržbu majetku
obce Rapotín
Pracovní místo vytvořené v rámci projektu bylo zaměřeno na
uchazeče o zaměstnání, zejména z těchto cílových skupin: fyzické osoby do 25 let věku, absolventi, fyzické osoby starší 55 let,
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a fyzické osoby se zdravotním
postižením. Přínosem pro uchazeče o zaměstnání bylo obnovení
pracovní aktivity a zabránění tak riziku sociálního vyloučení,
získání nových pracovních zkušeností i dovedností, a tím
i zlepšení uplatnění na trhu práce.

Historie - Rapotínská dědičná rychta
Mezi nejvýznamnější památky naší dědiny patřila dědičná rychta. Dnes
je to pouze obytný dům na ulici Družstevní. Naproti tomu se vikýřovická rychta - dnes restaurace „Trámky“ dochovala dodnes. Mnozí občané
si ani neuvědomují jakou významnou památku mají v obci.
S rychtou v Rapotíně je spojena první zmínka o naší obci. Tu vydal
v Olomouci 9.7. 1391 moravský markrabě Jošt. Tato latinsky psaná
listina obsahovala mj. velmi cenné právo odúmrtí. V ní je jmenován
rapotínský rychtář Wenceslaus - Václav, dále Petr z Petrovic, Nikel
zv. Bettenet z Vikýřovic a další rychtáři v Podesní.
Je velmi pravděpodobné, že naše obec byla založena nejméně o 100
let dříve a to za vlády krále železného a zlatého Přemysla Otakara II.
(vládl 1247-1278). Mimochodem např. Písařov či Šumvald byly založeny před r. 1280. Rapotín byl patrně založen jako uhlířská, dřevorubecká a především hornická obec.
Při založení obce byl pověřen vrchností (patrně moravským markrabětem) lokátor, který rozměřil katastr obce a potom rozděloval
pozemky mezi jednotlivé usedlíky. Je potřeba zdůraznit, že na území
naší obce byl patrně všude les, který musel být vykácen. Je velice pravděpodobné, že malá dřevorubecká osada, snad slovanská, tu byla už
před r. 1280. Pozemky prvních usedlíků po vykácení lesa a odstranění
pařezů se táhly až na hranici katastru. Sám lokátor se většinou také stával rychtářem - soudcem lidu, který zde zastupoval vrchnost. V našem
případě se patrně jednalo o jistého Reipota, po kterém byla pojmenována naše obec. Rychtář si zde mohl zřídit krčmu, pekárnu či mlýn. Bylo
zvykem, že rychtář obdržel největší podíl pozemků v obci.
Podle tradice měl v r. 1500 zastávat úřad rapotínského rychtáře
Hans Engelbracht. Zcela spolehlivé údaje nám přinášejí berní registra z r. 1516. Ty nás informují, že Melichar, syn rychtáře (fojta) spolu
s konšelem Mathesem Klapperem odevzdali berni od 36 usedlíků ve
výši 8 zlatých a z rychty byl odevzdán plat jednoho a půl zlatého. Např.
z Bludova odevzdal rychtář Marek od 38 usedlíků plat 15 zlatých. Zde
je vidět, že Bludov byl tehdy mnohem bohatší než Rapotín. Podle
prvního česky psaného urbáře losinského panství (1577) byl rapotínským rychtářem Thomas Tyrsch (Tomáš Tyrš). U rychty byla také
olejna (lisovna lněného oleje), z níž odváděl rychtář losinské vrchnosti
pololetně 7,5 groše. Sousední petrovický rychtář Martin Rýzner odváděl ze svého obilného mlýna vrchnosti ročně 2 zlaté. V r. 1587 byl
rapotínskému rychtáři stanoven nový plat „ze zahrady, na které kovář
jest“, který činil 5 grošů ročně. Rapotínský rychtář měl i „své“ poddané. Tomu odvádělo 5 sedláků plat a naturálie z 12 prutů polí. K rychtě
patřila i krčma. Ta ovšem nešenkovala pivo z losinského pivovaru, ale
ze Šumperka. Neboť majitel losinského panství se zavázal při odprodeji
města Šumperka (1569), že on a ani jeho potomci nebudou vystavovati
(šenkovati) své pivo v Rapotíně, Petrovicích a Vikýřovicích, nýbrž

že toto právo zůstane nadále neztenčené šumperským měšťanům (tehdy
už královského komorního města).
Pro představu o životě na rychtě v té době (1588) lze uvést příklad
původní svobodné a dědičné rychty v Moravské (dnes Dolní) Libině,
která tehdy byla česká obdobně jako Šumvald. Ten se však oproti Moravské Libině neponěmčil. V urbáři úsovského panství z r. 1588 jest
u libinské rychty poznamenáno: Rychta svobodná byla, s mlejnem
a k tomu tři člověky, kterouž jest Jeho Milosti, urozený pán Albrecht
Černohorský z Boskovic a na Černé Hoře... koupiti ráčil... a ta rychta
Matějovi Humrovi prodána byla s pěti čtvrtěmi rolí a J.M. může Matějovi tu rychtu za svobodnou vysaditi a listem na pargamně osvoboditi
ráčil. Takže táž rychta s rolmi i s šenkem a zahradami svobodná na časy
budoucí bejti má. A týž Matěj a potomci jeho J.M. pánu... z té rychty
povinnosti a platy dávali povinni jsou: Item při sv. Martině hus krmenou
jednu aneb 6 gr. , item při Vánocích slepice čtyři, item při Velké noci
plece jedno anebo 4 gr. Též povinen jest, když by bylo ze země hnutí,
J.M. pánu podle jiných fojtů kuoň se zbrojí a pacholkem vypraviti (do
vojny té) a jestliže by se zase šťastné navrácení beze škody bylo a ten se
kuoň J.M. pánu líbil, má se jemu... slušeti zaplatit. Týž fojt neb potomci
jeho lidi na roboty vypravovati neb sám s nimi choditi má, když by toho
potřeba byla. Poplatky všelijaký, kteréž J.M. pánu přicházejí, vybírati
a na zámek písaři důchodnímu přinášeti mají. Item když rychta prodána
byla, aufflanku J.M. pánu, kdož by koupit aneb jakž by se při trhu o ten
aufflank smluvili, z jednoho sta zlatých deset zlatých J.M. pánu dáti povinni budou. Item pivo odjinud bráti nemají než v pivovaru ousovském.
Proti tomu zase Matěj neb potomci jeho těchto svobod užívati mají,
nejprve toho potoku neb vody, kteráž po vrata rychty a zahrady fojtovy
(rychtáře) a Melichárka zahradou teče, mezi těmi oběma břehy až kde
do druhého potoka jménem Libnicky vchází, užívali a v něm ryby lapati
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mají a dále nic, J.M. , kdyby ráčil, může sobě v témže potoce dáti ryby
lapati. Tíž fojtové bez překážky J.M. pána nebo jiného v roce jednu
bečku vína vyšenkovati svobodu mají, avšak rozdílně při sv. Martinu
čtyři vědra, při Vánocích tři vědra, při Veliké noci tři vědra. Tíž fojtové
kováře a krejčího bez ublížení jiných sobě chovati mají“. Tento text je
ve staročeštině, kteráž byla jak v Království českém, tak i Markrabství
moravském úřední řečí (nebýt té nešťastné porážky stavů zemí Koruny
české v r. 1620, byla by úřední řečí čeština i nadále).
Nyní zpět k rapotínské rychtě. Dá se předpokládat, že v místě, kde
dnes stojí, stála už rychta sic menší a dřevěná už při založení Rapotína
ve 13. století. Jako zděná (kamenná) byla už postavena v 16. století.
Jako zděná je zakreslena na mapě losinského panství z r. 1739. Např.
v Karlově na panství Janovice byla rychta postavena v r. 1680 tesařem
Schmidtem. Přízemní budovu měl roubit z tesaného dřeva, dlouhou
dvanáct sáhů, širokou čtyři sáhy a vysokou jedenáct stop. K obytné
části, kterou tvořila světnice, kuchyně a dvě komory, přiléhala i stáj.
Stěny v jizbách měly být obložené ohoblovanými deskami, na rozdíl od
vnějších stěn a střechy, kde byly použity šindele. Tak patrně zpočátku
vypadala nepochybně i rapotínská rychta. Naše obec ovšem čím dál tím
více prosperovala a s ní i zdejší rychta. V r. 1657 měla už 85 usedlíků
(tj. hlav rodiny). V roce 1677 měla stejný počet usedlíků (85 - což
odpovídá 600 žijícím osobám. Tehdejším rychtářem byl Baltasar
Köhler a patřilo mu k rychtě kol. 90 měřic - 18 ha orné půdy, dále to
byly louky, pastviny a patrně i část lesa. K petrovické rychtě patřilo jen
65 měř. orné půdy, ale např. Losiny 130 měř., Sobotín 115 či Maršíkov
120 měř. orné půdy. Jen o něco více pozemků v Rapotíně patřilo faře,
která s rapotínskou rychtou sousedila. Navíc patřily rapotínské faře
i rozsáhlé pozemky v Petrovicích. Jak fara, tak rychta byly nejbohatší statky v naší obci. Poté co v našem údolí začala řádit inkvizice
likvidující tzv. čarodějnice se tento geniální a hrůzyplný teror nevyhnul ani faře a ani rapotínské rychtě. Dne 15.10. 1685 byla upálena
stará rap. rychtářka Helena Köhlerová, vdova po rychtáři Baltazaru
Köhlerovi, ale už 4. května 1682 byla upálena Kristýna Friedrichová
(zvaná „Rychtářka Martinová). Starý petrovický rychtář Hans Kolb
musel za popravu své ženy Uršuly, která byla oběšena a nato upálena

v r. 1686 jako čarodějnice zaplatit 83 zlatých, 43 krejcarů a 3 denáry,
což byla tehdy obrovská suma peněz. Rod rychtářů Friedrichů stál
v čele rapotínské obce do roku 1748. Tehdy se provdala Elisabetha
dcera rapotínského rychtáře Johanna Friedricha za Johanna Klugera,
vnuka Christopha Klugera a syna Johanna Karla Klugera pekařského
mistra a jeho manželky Judithy z Kolštejna (Branná). Tímto sňatkem
začala téměř 200 let stará historie rychtářské rodiny Klugerových
v Rapotíně. V roce 1797 rapotínský rychtář Johann Franz Langer předává rychtu s majetkem své dceři. Obdobný případ se stal i ve Frankštátu
(N. Malín), kde držel rychtu staletí rod Lorenzů. Jen v letech 1757
– 1761 je uveden jako rychtář F.A.Schppler.
Nicméně za dob republiky už mnoha našim předkům pojem rychta, či rychtář nic neříkal, ba ani nevěděli, kde rychta v Rapotíně stojí.
V pozemkové knize naší obce byla pod č.p. 112 zapsána budova dědičné rychty, č.p. 120 výměnek rychty a č.p. 103 kovárna náležející k rychtě. Ještě před 70 lety byla naše rychta „mohutná representační“ stavba.
Tehdy ještě měla ozdobné okenní mříže z dob baroka. Za těmito okny
se nacházely prkenné podlahy, kde jako kmen silné sloupy, podpíraly
těžké trámové stropy. Tehdy byl člověk vtažen do dávných tradic
a historie naší dědiny. Nacházela se zde v Jizbě rychtářská - soudní
stolice, která pamatovala čarodějnické procesy. Nad ní se nacházel
černý pozlacený kříž z téže doby. Perlou rychty byla taktéž barokní
rychtářská truhlice nádherně vyřezávaná do Delftera. Zde byly uloženy v mnoha přihrádkách důležité obecní listiny včetně obecní pečetě.
Na rychtě se dokonce nacházely i ručně kované okovy pro spoutání
delikventů a také úmrtní lože rychtářů, to všechno zde dýchalo tepem
minulých časů a vše sbíhalo v tzv. Božím koutku (kde byl kříž a sv.
obrazy). Dále se zde patrně nacházely police, španělská stěna, truhla
- moučnice, spižní almárka, staré nástěnné hodiny. Zde se nacházel stůl,
kde zasedali rapotínští konšelé (radní) a to až do r. 1850, kdy byl úřad
rychtáře zrušen a nahrazen starostou (od r. 1850 to byl Franz Sedlatzek). Zde se také nacházela první rapotínská krčma a odehrávaly se zde
„tancovačky“. K rychtě se vztahují krásné pověsti podávající výmluvné
svědectví o naší minulosti. Např. pověst o Čarovné rychtářce z Hubertovy studánky (Hubertusbrümel), dále pověst o Mnišských strouhách,

Rychta ve Vikýřovicích, nyni restaurace Trámky
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o Dvorských křovinách (Pfaffenbusch) a o Zamilovaném Hansi (Ten si
měl vzít za manželku lesní vílu). Mj. zde existovaly legendy, že v letech
1550-1628 se měli tajně scházet v lese na bohoslužby katolíci, neboť
v těchto letech náš kraj byl protestanský (Na Moravě bylo 85 procent
evangelíků). Katolíci prý měli škodit evangelíkům „ohněm a sírou“,
takže byli přepadeni místními evangelíky. Rychtář Johann Kluger
údajně zjistil, že na parcele 2073/74 se nacházely tajné úkryty katolíků,
které nechal rychtář zasypat. V polovině 19. stol. sloužili na rychtě dva
čeledíni, dvě děvečky a pasáček dobytka. Chovalo se zde kolem 4 koní,
2 volů, 8 krav, 2 býčků, 20 ovcí či 3 prasat. Rychta byla největším statkem v obci s 80 ha hospodářské půdy včetně lesa, k faře patřilo kolem
40 ha orné půdy, luk a 8 ha lesa.
Následníci Johanna Christopha Klugera byli: Karl Josef (17621832), Franz (1785-1848), Johann Babtist (1830-1905), Hubert Kluger
(1860-1924). Hubert se oženil s Olgou, dcerou Eduarda Kargera (patrně
prvního) rapotínského okrskového lékaře. Z tohoto manželství vzešli:
Edgar, Hubert (vrchní školní rada a majitel rychty), Olga, Isolda... Olga
Klugerová se stala po smrti jejího otce majitelkou rychty. Posledním
rapotínským rychtářem byl syn Olgy Krugerové Siegfried Meinhard
a to do r. 1946. Z této rychtářské rodiny pocházel Dr. Eduard Kluger, významný hudebník a vynikající znalec R. Wagnera a hudební
skladatel a zároveň byl opatem (proboštem kláštera) Klosterneuburg
v Rakousích.
Samotná rychta byla sice mnohokrát přestavována, takže bychom
zde nalezli středověké zdivo. Stavební úpravy po r. 1960 zcela znehodnotily původní starobylý ráz rychty č.p. 112. Budova výměnku č.p.
120 a kovárny č.p. 103 byly zbourány. Před rychtou (kde byl hlavní
vchod) nechal na své náklady zdejší rychtář Franz Kluger postavit
kamenný kříž (1831). Velmi podobný kříž tomu rapotínskému nechali
v r.1911 postavit majitelé rychty v Rejhoticích (část Vízmberka - Loučné
n. Desnou) Josef a Amalie Böss. Zdejší rychta byla po r. 1960 zbourána tak, jak mnoho dalších v Podesní (Franštát, Rejchartice, Petrovice,
Bratrušov, Klepačov atd.). Bludovská rychta 5. října 1884 vyhořela a už
nebyla obnovena. Uchován byl pouze výměnek a kaplička. Bludovská
rychta č.p. 35 stávala ve středu obce mezi dnešním kulturním a obecním
domem, téměř naproti farnímu kostelu sv. Jiří. Bylo to patrové roubené
stavení, postavené podél silnice, asi stejné délky jako zdejší fara, ale
mnohem širší a také prostornější. Vzadu na nádvorní straně byla v prvním poschodí pavlač. Stěny rychty byly hladce omítnuty, takže nebylo
poznat, že jsou sroubeny z trámů. Velmi vysoká střecha byla krytá šindelem. Vedle hlavní budovy stál přízemní přístavek. Vjezd do dvora uzavřeného ze všech stran (obdobně tomu bylo v Rapotíně či v Petrovicích)
hospodářskými budovami - chlévy, stodolami a kůlnami. Samostatně
stál i výměnek rychty. Naproti rychtě uprostřed stála malá kaplička. Její
vchod byl proti hlavním dveřím rychty (V Rapotíně stál u rychty kříž
z r. 1831, v Petrovicích to byla kaplička z r. 1850. Jedná se o jediný
objekt zmizelé rychty a ve Vikýřovicích naproti rychtě stojí pískovcové
sousoší Kalvárie z r. 1813), ten patrně nechal zhotovit zdejší rychtář
a mlynář Johann Harker. Kaplička bludovské rychty byla umístěna
v jakémsi trojúhelníku, který omezovala silnice a dvě šikmé stezky
směřující ke vchodu do rychty. Štíhle topoly po bocích kapličky
doplňovaly pěkný vzhled rázovité stavby, bývalé erbovní - dědičné
rychty bludovské.
Po r. 1848 vznikla v našich zemích samospráva. Dědičný rychtář
ztratil svou funkci a hlavním představitelem se stal volený starosta

Rapotínská rychta

respektive přednosta. V Rapotíně byly první volby v srpnu 1850 a starostou se stal Franz Sedlatschek. Zastupitelstvo obce zde tvořili kromě
něho 4 radní a 6 členů obecního výboru (jeden člen zastupoval Ludvíkov). V letech 1857-1867 byl starosta Josef Welschmeid, 1867-1870
Eduard Welschmeid, 1870-1897 Josef Heinisch, 1897-1900 Hubert
Kluger, 1900-1919 Josef Wanke, 1919-1927 Josef Hilbert (soc. dem.),
1927-1931 Gustav Altman (KSČ), 1931-1938 Anton Götz (KSČ),
1938-1939 Albert Winkler (SdP). Dne 5.5. 1939 byl v Rapotíně zřízen
občanský úřad, jehož prvním představeným se stal Otto Teisler, který
byl brzy vystřídán říšským Němcem Heinrichem Follem. Od r. 1942 byl
představeným obce Josef Schreiber a to až do 8.5. 1945.
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VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO
OŠACENÍ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ø
Ø
Ø

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční:

dne: 12 - 13. března 2015 (čtvrtek a pátek)
čas: čtvrtek 12.3.2015 od 14:00 do 17:00 hodin
pátek 13.3.2015 od 10:00 do 14:00 hodin
místo: zasedací místnost Obecního úřadu Rapotín
Věci, prosíme, zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Rapotínská rychta
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Rapotín má vlastní poštovní obálku
K mnoha zajímavostem Zemědělského skanzenu- Muzea
– Zooparku U Havlíčků v Rapotíně přibyla další – vlastní
žlutá poštovní obálka. Nejen
že je žlutá, ale na přední straně
má potisky – symboly a také
schválený návrh vlastní poštovní A známky. Nové rapotínské obálky
se zařadily do oběhu 1.4.2014 u příležitosti 20. výročí otevření rapotínského skanzenu.
Dnes se dá říci, že putuje poštovní cestičkou i do zahraničí, když
pomineme zájemce z řad různých sběratelů! Rapotínské poštovní pamětní obálky získáte při vstupu na pokladně do areálu Zemědělského
skanzenu.
Milan Havlíček

Výstava „Vánoční andělé“
V prosinci 2014 a v lednu 2015 měli návštěvníci možnost zhlédnout v prostorách KKC
Rapotín výstavu „Vánoční andělé“. Výstava
představila výtvarné a literární práce dětí
z MŠ a ZŠ Údolí Desné. Návštěvníci výstavy
měli možnost hlasovat o nejlepšího anděla.
Jasným vítězem se stala třída 5.B ze ZŠ Rapotín, na druhém místě byla třída 3.C ze ZŠ
Sobotín a třetí místo získala třída 9.B ze ZŠ
Petrov n/D. Těmto třídám byly jako odměna
předány dorty, které upekl pan Brunec. Děkujeme také všem ostatním zúčastněným za
krásné anděly.
KKC Rapotín

Třída 9.B ZŠ Petrov n/D

Třída 5.B ZŠ Rapotín

Pexesiáda v knihovně
Ve středu 11. února 2015 se uskutečnila
v rapotínské knihovně soutěž ve hře pexesa (pexesiáda). Kvůli chřipkové epidemii
a dobrým sněhovým podmínkám se zúčastnilo soutěže pouze 8 hráčů, ale i tak se soutěžní dopoledne vydařilo a všichni účastníci
se skvěle bavili. V kategorii do 7 let vyhrál
Marek Suchý a v kategorii nad 7 let vyhrála
Terezka Spillerová. Vítězům patří gratulace
a všem ostatním hráčům patří poděkování.
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Lyžařské výcviky 2015
Děkujeme všem zaměstnancům Penzionu a Ski
Centra OAZA Loučná nad Desnou za péči po
dobu lyžařských kurzů a velké poděkování také
patří instruktorům lyžařské školy SKI RAAN za
skvělý přístup při výuce dětí na svahu.
Děti i zaměstnanci ZŠ a MŠ Údolí Desné.

Návštěva pana malíře v MŠ Skleněnka
Naši školku navštívil pan malíř a děti si pod jeho vedením nakreslily
tučňáka, žraloka, chameleóna, draka a další postavičky. Všem dětem se
kreslení líbilo a výtvory si odnesly domů na ukázku.
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