Číslo: 3

Ev.číslo: MK ČR E 11203

Uzávěrka příspěvků do dalšího
čísla novin je 15. dubna 2015

Ročník: 15

Datum vydání: 27. března 2015
Měsíčník

Ze starého do nového
Po dlouholetých úvahách a záměrech (téměř 20 let), kde bude a jak bude
vypadat obecní úřad, jsme se dočkali.
Ve středu 22. dubna 2015 bude pro veřejnost otevřen „nový obecní úřad v Rapotíně“.
(Šumperská 775, Rapotín, vedle KKC)
Všichni občané jsou srdečně zváni v 15.00 hodin na slavnostní „přestřižení pásky“
za přítomnosti pozvaných hostů a Vás občanů obce. Navazovat bude krátký program
a následně prohlídka prostor nové budovy obecního úřadu.

20.3.2015 v 11:36 minut

Krásné velikonoční svátky,
jarní počasí jak z pohádky,
rodiny si užívejte
a všichni se dobře mějte.
Redakční komise RN

KUŘÁTKA
Harmonogram přestěhování ,,ze starého do nového úřadu“
od středy 1. dubna 2015
bude uzavřena budova starého úřadu na adrese: Družstevní 125,
(veterinární ordinace bude v provozu dle svých provozních hodin – beze změny)
- od 1.4.2015 do 22.4.2015 proběhne přestěhování kanceláří obecního úřadu a kanceláře
Svazku obcí údolí Desné do nových prostor,
- v termínu od 13.4.2015 do 21.4.2015 bude v prostoru na novém úřadu v přízemí ve vestibulu
přítomna služba, která s občany vyřídí nejnutnější agendu:
• podatelna obecního úřadu, ověřování, pokladna OÚ
- dne 22.4.2015 se dveře obecního úřadu otevřou až v 15.00 hodin.
Dne 22.4.2015 do 15.00 hodin bude z technických důvodů uzavřena i budova KKC Rapotín
včetně informačního centra a knihovny.
V souvislosti s přestěhováním na novou adresu bude mít obecní úřad i nové kontakty
- telefonní čísla. Nový telefonní seznam bude uveřejněn na webových stránkách obce nejpozději
do 15.4.2015, telefon na ústřednu OÚ bude zaslán SMS infokanálem. Kompletní telefonní
seznam bude uveřejněn následně i v dalším čísle Rapotínských novin,
včetně provozní doby úřadu a informační struktury.

Optimalizace ICT v obci Rapotín
Koncem roku 2014 byla Obci Rapotín přislíbena
dotace z Integrovaného operačního programu,
z Prioritní osy 2, oblast podpory 2.1. Zavádění
ICT v územní veřejné správě na akci s názvem
„Optimalizace ICT v obci Rapotín“ (CZ.1.06/
2.1.00/22.09531)“. V rámci této akce dojde
k zakoupení dvou multifunkčních zařízení – kopírka, tiskárna, skener, dvou serverů, softwarů
pro servery, switchů, disku pro zálohu, záložního
zdroje, elektrocentrály, zálohy dat a elektronických agend pro Obecní úřad Rapotín.
Projekt má za cíl zmodernizovat a zefektivnit
činnosti a procesy na obecním úřadu Rapotín
v oblasti veřejné správy, zvýšit využívání moderní
ICT, zlepšit infrastrukturní vybavení, zvýšit podíl
digitalizovaných dat, zvýšit zabezpečení informačních sítí a služeb a v neposlední řadě zvýšit
úroveň služeb elektronické veřejné správy a snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů
a veřejného sektoru.

Obec Rapotín má za cíl zvyšování kvalifikace
zaměstnanců a jejich profesního a osobního růstu pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti chodu
veřejné správy na obci.
Veškeré aktivity v rámci projektu jsou v souladu s globálními a specifickými cíli IOP:
a. Globální cíl
- Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti.
b. Specifické cíle
- Zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné
správy na regionální a místní úrovni.
- Snížení administrativního zatížení občanů,
podnikatelů a veřejného sektoru.
Datum realizace projektu:
1.12.2014 – 30.4.2015
Financování projetu:
Celkem – 1 147 793,00 Kč
EU – 975 624,00 Kč
Vlastní zdroje – 172 169,00 Kč

Začátkem března v přípravně
líheň z umělé hmoty stává,
čtyřiadvacet vajíček v ní spává.
Zárodky v nich sní své kuřecí sny,
motorek přede, pomalu houpá se kolébka.
Po třech týdnech proměna končí,
prozradí nám naléhavé pípání,
že nastal zázračný čas klubání.
Skořápky praskají, kuřátka chtějí ven,
kolébka je jim už těsná.
Mají chmýří vlhké, nožky vratké,
nejslabší kuře udělá za líhnutím tečku,
má ještě skořápku na zadečku,
jak Kalimero z pohádky,
v krabici pod svetrem kuřátka dospávají.
V ohrádce čeká je nové bydlení,
té drobotině ani trochu nevadí,
že kvočnu jim žárovka nahradí.
Tulí se pod ní, dovádějí na hoblinách
krmení zobou a toho štěbetání!
Žluťásci, kropenky, očka, korálky černé,
ráda je do dlaní brávám
a mazlivá slůvka jim přišeptávám.
Důvěřivý zobáček ťuká mi na tvář,
je to sváteční dotek jara.
Příjemné jaro bez únavy, pohodové
velikonoční svátky členkám
Českého svazu žen a všem
spoluobčanům přeje
Milada Bartošová
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Blahopřání

Úžasný den na Bludovečku - 2.vycházka seniorů

Dne 20. března 2015 oslavili výročí zlaté
svatby manželé Příkopovi z Rapotína.
Hodně zdraví a pohodu jim do dalších
společně prožitých let popřáli členka
sociální komise paní Leňa Kašparová
a starosta obce Ing. Pavel Žerníček.

Ranní pohled z okna sliboval krásný den. A opravdu. V době odjezdu
do Šumperka stále svítilo sluníčko a provázelo nás po celý průběh
vycházky. Slunečný den vylákal neuvěřitelný počet 37 účastníků.
Všichni si užívali krásného počasí. Příjemná cesta, úžasné výhledy,
zvířátka, pěkná restaurace i okolí. Jen to občerstvení se moc nevydařilo. Velký počet účastníků činil obsluze značné potíže, které jsme řešili
ještě po skončení oběda. Ale konec dobrý, všechno dobré. Na nádraží
v Šumperku se nakonec sešly všechny skupiny, přestože každá měla
jinou trasu návratu.
Bylo to fajn, konstatovali jsme na závěr.
Mgr. Jiřina Dymáková

Divadlo Olomouc
V úterý 10. března 2015 navštívili naši občané Moravské divadlo
Olomouc, a to operetu Rudolfa Frümla ROSE MARIE. Zájezd uspořádala pro občany sociální komise obce.
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POZVÁNKA

Sociální komise obce Rapotín
pořádá

Starosta obce Rapotín

ve čtvrtek dne 23.4.2015 a v sobotu dne 25.4.2015
zájezd na jarní květinovou výstavu

svolává zasedání zastupitelstva obce
na středu 15. dubna 2015 od 17.30 hodin
do zasedací místnosti KKC Rapotín.

FLORA OLOMOUC 2015

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

CENA :
- občané z Rapotína 100,- Kč
- senioři z Rapotína 80,- Kč
Odjezd: 8.15 hod. – zastávka U Skláren a dále postupně
všechny zastávky ve směru na Šumperk.
Zájemci se mohou hlásit
- od 1.4.2015 do 7.4.2015
v KKC Rapotín – šatna, následovně :
- dne 1.4.2015 od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.00 hod.
- dne 2.4.2015 od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 15.00 hod.
- dne 3.4.2015 od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 15.00 hod.
- dne 7.4.2015 od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do 15.00 hod.

Český červený kříž
uděloval ocenění
Český červený kříž uděluje nejvyšší
vyznamenání – Zlatý kříž Českého
červeného kříže – mnohonásobným
dárcům krve, kteří dovršili
80 a více bezpříspěvkových
odběrů krve.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života
je projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík
nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením sdělujeme, že mezi vyznamenanými
Zlatým křížem ČČK za 120 bezpříspěvkových odběrů je

pan Milan Janda, roč. 1963, z Rapotína.

B.P.

Kulturní komise obce Rapotín
pořádá

Sociální komise obce Rapotín zve seniory na 4.vycházku

celodenní výlet pro děti, dospělí vítáni,

Petrovské studánky - načerpání

GEOCACHING
Rapotín - Buková hora

energie z jarní vody v úterý 21.4.2015

Výlet se koná 3.4.2015(pátek)

Sraz účastníků v 10 hod. u mostu na Petrov.

Odtud společně s doprovodem přesun na výchozí stanoviště
pod Bukovou horou odkud bude probíhat hledání „pokladů - keší“
s využitím navigací podle pravidel Geocachingu.
Na závěr proběhne opečení uzeniny na Samotě.

- Sv.Huberta - Anenská - U Kaliště - Srnčí
- Petrovská dle aktuální situace

Příjezd vlaku od Vikýřovic 9.58 - zastávka Rapotín.
Společný odchod na trasu ke Gabru v Petrově n.D.

Sraz v 9:00 hodin:
- u kostela v Rapotíně
- u školy v Rapotíně

Studánky:
Možnost předčasného odpojení se od skupiny.
Občerstvení vlastní. Nezapomeňte na postřik proti klíšťatům.
Případné posezení v restauraci U Peterky.

Závěr v 16.00 hodin na výchozích stanovištích.

Odměny za nalezení „pokladů – keší“ - „kolečka – CWG“,
uzeninu s pečivem a pití hradí pro účastníky kulturní komise,
která zajistí i dozor pro děti bez rodičů.

Srdečně zvou členky komise.
Info: Mgr. Jiřina Dymáková 732 363 694

Navigační SW pro chytré telefony je možné stáhnout
pro Android: c:geo a pro Windows Phone: Geocaching plus
-3-
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Letem světem rapotínským
zastupitelstvem
V letošním roce se naši zastupitelé sešli potřetí ve středu
25. února 2015. Na svém zasedání projednali a schválili
následující záležitosti :
- Podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 2. Integrovaný
rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.3.1 Fyzická revitalizace území na venkově na financování akce „Revitalizace náměstí Svobody“
s celkovou výší uznatelných nákladů 6 941 000,- Kč. V případě schválení žádosti poskytne ROP Střední Morava maximálně 85% (tj. max.
5 899 850,- Kč), zbývající část bude hrazena z rozpočtu obce Rapotín
(tj. 1 041 150,- Kč). Obec Rapotín se zavazuje i k financování v době
udržitelnosti projektu.
- Podání žádosti o zařazení projektu „Vyhlídková věž s odpočívadlem
na Předním Bukovém kopci v Rapotíně“ mezi významné projekty
Olomouckého kraje na rok 2015 s celkovou výší uznatelných nákladů
5 980 000,-Kč. V případě schválení poskytne Olomoucký kraj maximálně 50% tj. 2 990 000,-Kč, zbývající část bude hrazena z rozpočtu
obce Rapotín (tj. 2 990 000,-Kč).
- Odpis pohledávek za poplatky SKO, PSY a SKLÁDKU za občany
mající trvalý pobyt na ohlašovně, tj. Družstevní 125. Tyto osoby jsou
z důvodu trvalého pobytu na ohlašovně nedohledatelné. Jedná se
odpis pohledávky za SKO ve výši 10 026,- Kč, PSY ve výši 337,30 Kč
a SKLÁDKU ve výši 255,- Kč, tedy v celkové výši 10 618,30 Kč.
- Detailní rozpočet obce Rapotín na rok 2015.
- V rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2015 (po konsolidaci) ze dne
8.12.2014 poskytnutí neinvestiční dotace Svazku obcí údolí Desné na
rok 2015 na režijní náklady ve výši 400.000,- Kč.
- V rámci schváleného rozpočtu obce na rok 2015 (po konsolidaci) ze dne
8.12.2014 poskytnutí neinvestičního transferu Svazku obcí údolí Desné
na rok 2015 ve výši 1 231 000,- Kč na provozní náklady svazkové školy
- „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“, a to konkrétně 290
000,- Kč na provozní náklady MŠ Rapotín a 941 000,- Kč na provozní
náklady ZŠ Rapotín.
- Rozpočtové opatření obce č. 1/2015.
- Uzavření, obsah a znění Darovací smlouvy č. 1/2015 sepsané mezi
Obcí Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing.
Pavlem Žerníčkem, starostou obce, IČ: 00635901 a Tělovýchovnou
jednotou Jiskra Rapotín, se sídlem Jesenická 284, 788 14 Rapotín,
zastoupenou Blankou Csölleovou, IČ: 44939281, na bezúplatný převod
pozemku parcelní číslo 1176 v k.ú. Rapotín – zastavěnou plochu a nádvoří o výměře 186 m2 do vlastnictví obce Rapotín.
- Uzavření, obsah a znění Dodatku č. 1/2014 ke Smlouvě č. 03/2014/dot.
sepsané mezi Obcí Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou obce, IČ: 00635901, DIČ:
CZ00635901 a panem R. B., bytem Rapotín, na poskytnutí dotace
z FBO Rapotín. Dodatkem se prodlužuje termín provedení prací.
- Prodloužení termínu úhrady ceny a uzavření Kupní smlouvy č. 05/2014
sepsané mezi Obcí Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou obce a paní J. S. a R. Ch., oba
bytem Rapotín, na koupi pozemku parcelní číslo 1376/2 o výměře 380
m2 v k.ú. Rapotín za cenu 44.723,- Kč do 31.12.2015.
- Koupi části pozemků pod stavbou Přechody na ul. Jesenická p.č. 821/2
– ostatní plochy o výměře 4 m2, p.č. 844/2 – ostatní plochy o výměře
11 m2 a p.č. 618/2 – ostatní plochy o výměře 9 m2 v k.ú. Rapotín tak,
jak vyplývá z geometrických plánů pro oddělení pozemků č. 1554-109/
2014 a 1554-110/2014 z vlastnictví soukromých osob do vlastnictví
Obce Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín.
- Bezúplatný převod pozemků pod stavbou Přechody na ul. Jesenická
p.č. 2848/3 – ostatní plochy o výměře 33 m2, p.č. 2848/4 – ostatní plochy o výměře 13 m2, p.č. 2847/9 – ostatní plochy o výměře 14 m2, p.č.
2847/10 – ostatní plochy o výměře 11 m2 oddělené z pozemků parcelní
číslo 2848/2 a 2847/1 tak, jak vyplývá z geometrických plánů pro oddělení pozemků č. 1554-109/2014 a 1554-110/2014 z Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, do vlastnictví
Obce Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín.

- Bezúplatný převod pozemků pod stavbou s názvem „Smíšená stezka
Rapotín, ul. Šumperská – II. etapa, km 1,481 – 3,151 p.č. 2851/18
– ostatní plochy o výměře 26 m2, p.č. 2851/19 – ostatní plochy
o výměře 30 m2, p.č. 2851/20 – ostatní plochy o výměře 39 m2, p.č.
2851/21 – ostatní plochy o výměře 36 m2, p.č. 2851/22 – ostatní plochy
o výměře 37 m2, p.č. 2851/23 – ostatní plochy o výměře 36 m2, p.č.
2851/24 – ostatní plochy o výměře 40 m2, p.č. 2851/25 – ostatní plochy
o výměře 62 m2, p.č. 2852/15 – ostatní plochy o výměře 35 m2, p.č.
2852/16 – ostatní plochy o výměře 29 m2, p.č. 2852/17 – ostatní plochy
o výměře 52 m2, p.č. 2852/18 – ostatní plochy o výměře 35 m2 a p.č.
2852/19 – ostatní plochy o výměře 14 m2 v katastrálním území Rapotín
oddělené z pozemků parcelní číslo 2851/3 a 2852/1 tak, jak vyplývá
z geometrického plánu pro oddělení pozemků č. 1565-207/2014
z Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00
Praha 4, do vlastnictví Obce Rapotín, Družstevní 125, 788 14 Rapotín.
- Podání žádosti o podporu v rámci OPŽP ČR ze SFŽP ČR v rámci LXIV.
výzvy MŽP z prioritní osy č. 4. Zkvalitnění nakládání s odpady na dovybavení sběrných míst o nádoby na sběr kovů a nádoby na BIO odpad
240 l. Žadatelem bude Svazek obcí údolí Desné, se sídlem Družstevní
125, 78814 Rapotín, zast. předsedou svazku Ing. Pavlem Žerníčkem.
Výše podpory 90 % uznatelných nákladů. Datum ukončení přijímání
žádostí 19.3.2015.
- Vyhodnocení tvorby a čerpání fondu bydlení obce Rapotín za rok 2014
a rozpočet fondu bydlení obce Rapotín na rok 2015.
- Vyhodnocení tvorby a čerpání FRB II. obce Rapotín za rok 2014.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Podání žádosti příslušnému katastrálnímu úřadu o změnu průběhu
katastrální a obecní hranice mezi katastrálním územím Rapotín, obce
Rapotín a katastrálním územím Šumperk, obce Šumperk a doporučuje
schválit Dohodu o změně katastrálních hranic obcí, do jejichž územní
působnosti náleží uvedená katastrální území, uzavřenou mezi Obcí
Rapotín, se sídlem Družstevní 125, 788 14 Rapotín, IČO 00635901,
zastoupenou starostou obce Ing. Pavlem Žerníčkem a Městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČO 00303461, zastoupené starostou města Mgr. Zdeňkem Brožem, kdy část nové katastrální
hranice pro k.ú. Rapotín budou tvořit pozemky vedené v katastrálním
území Šumperk p.č.1865/1, 1865/2, st.p.č. 1557, část p.č.2148/1, 1867/
1, 1867/2 a 1866/2 o celkové výměře cca 20 930 m2 a část nové katastrální hranice pro k.ú. Šumperk bude tvořit část pozemku p.č. 2689/1
o výměře cca 23 100 m2 vedené v katastrálním území Rapotín.
Zastupitelstvo obce vydalo:
- Změnu č. 1 Územního plánu Rapotín formou opatření obecné povahy,
které je přílohou návrhu na usnesení, dle § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném
znění, a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, a dále dle § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.
Zastupitelstvo obce uložilo:
- Oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy č. 1/2015
„Změnu č. 1 Územního plánu Rapotín“.
- Vedení obce ve spoluprácí se Stavební, majetkoprávní a bytovou komisí
obce vyvolat jednání ohledně rozvoje území Nové Domky.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 7/2014 ze zastupitelstva obce
konaného dne 08.12.2014.
- Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 1/2015 ze zastupitelstva obce
konaného dne 05.01.2015.
- Závěr Finančního výboru obce Rapotín z jednání dne 19.2.2015 zápisu
č. 1/2015 s tím, že opodstatněné připomínky FV budou zapracovány
do rozpočtového opatření obce č. 2/2015 a předloženy ke schválení na
zasedání zastupitelstva obce v dubnu 2015.
- Informaci o záměru společnosti Saperatec Industries Europe a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, umístit technologii pro rozdružování vícevrstvých materiálů do výrobní haly bývalého průmyslového
areálu VABU v Rapotíně.
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- Plán nákladů a výnosů „Hospodářské činnosti“ obce na rok 2015
s plánovaným výsledkem hospodaření (HV) před zdaněním ve výši
2 173 tis. Kč (zisk), z toho plán „Hospodářské činnosti – bytové
hospodářství“ s plánovaným ziskem ve výši 1 800 tis. Kč a plán
„Hospodářské činnosti – ostatní“ s plánovaným ziskem 373 tis. Kč.
- Bilanci dosud nesplacených úvěrů a jejich splátek, úroků a dotací
k úrokům, a to až do roku 2029.
- Rozpočet svazkové školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné
a jejího odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Rapotín na rok 2015.
- Ekonomickou rozvahu v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 společnosti
RAPOS Rapotín s.r.o..
- Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 společnosti

RAPOS Rapotín s.r.o.
- Obsah a znění radou obce vydaného Opatření č. 1/2015 – Plán vnitřních
kontrol na rok 2015.
- Stanovisko kontrolního výboru k radou obce vydanému Opatření
č. 1/2015 – Plán vnitřních kontrol na rok 2015.
- Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 6/2014 ze zastupitelstva obce
konaného dne 26.11.2014.
- Informaci o návštěvnosti KKC Rapotín za rok 2012 - 2014, přehledu
objednávek vystavených KKC za období let 2012 – 2014, přehledu
dobrovolného vstupného za období let 2012 – 2014 a plánu akcí
v měsících 01 – 12/2015.
BP.

Program bohoslužeb od Květné neděle
po slavnost Zmrtvýchvstání Páně včetně

Rozmístění kontejnerů na BIO odpad
duben, květen

Květná neděle 28. března 2015

místo

9.00 hod. mše svatá, žehnání ratolestí

ul. Za Hutí

9.4.2015

13.4.2015

Zelený čtvrtek 2. dubna 2015

ul. V Aleji

9.4.2015

13.4.2015

19.00 hod. mše svatá, připomínáme si Poslední večeři Pána Ježíše,
při mši sv. umývání nohou, po mši sv. adorace v Getsemane do 22.00 hod.

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

13.4.2015

16.4.2015

ul. Školní

13.4.2015

16.4.2015

ul. U Koupaliště (u domu 249)

16.4.2015

20.4.2015

ul. Za Humny

16.4.2015

20.4.2015

ul. Na Soutoku

20.4.2015

23.4.2015

ul.Lesní

20.4.2015

23.4.2015

zahrádky u Losinky

23.4.2015

27.4.2015

ul. Družstevní (obchod)

23.4.2015

27.4.2015

křiž. Družst. a Vodní ul.

27.4.2015

30.4.2015

ul. Na Výsluní

27.4.2015

30.4.2015

ul. U Cihelny

30.4.2015

4.5.2015

ul. U Lávky

30.4.2015

4.5.2015

ul.Spojovací (za hosp. VÚCHS)

4.5.2015

7.5.2015

ul. Nová

4.5.2015

7.5.2015

ul.Holubím vrchem

7.5.2015

11.5.2015

Nové Domky

7.5.2015

11.5.2015

Velký pátek 3. dubna 2015

Putování za pokladem – Buková hora
Půldenní výlet pro děti – hledání velikonočního pokladu pomocí GPS, orientace
v krajině, hry po skupinách odchod 9.00 hod. od kostela
15.00 křížová cesta
19.00 hod. Velkopáteční obřady, zpívané pašije v provedení členů sboru
po mši sv. bdění u Božího hrobu do 22.00 hod.

Bílá sobota 4. dubna 2015

8.00 – 14.00 hod. otevřen kostel - bdění u Božího hrobu
8.00 ranní chvály
21.00 hod. Velikonoční vigilie

Neděle velikonoční 5. dubna 2015

- Slavnost zmrtvýchvstání Páně 9.00 hod. slavnostní mše svatá
žehnání pokrmů

Pondělí velikonoční 6. dubna 2015
9.00 hod. mše svatá

Středa 8. dubna 2015

18.00 hod. velikonoční koncert chrámového sboru a jeho hostů v kostele
Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín.
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datum přistavení

datum vyvezení

v Rapotíně za rok 2014 jsme sesbírali 7 218 kg nepotřebných oděvů
svoz nádob na BIO 240 l každou lichou středu začínáme 8.4.2015
náhradní svoz odpadů SKO 9.4.2015
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Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Já, poutník
Terry Hayes

Pro děti a mládež:

Mladá žena zavražděná v hotelu na Manhattanu – nelze identifikovat ji ani
pachatele. Otec veřejně sťatý pod palčivým sluncem v Saúdské Arábii a syn,
jenž přihlížel. Muž ze syrského výzkumného ústavu, kterému někdo zaživa
vyoperoval oči. Ohořelé ostatky tří těl na horském úbočí Hindúkuše.
Plán spáchat děsivý zločin proti lidstvu…
Mám s tím vším něco společného. Proto se vydávám na cestu. Já, Poutník.

Pohádkový detektiv
Zdeněk K. Slabý

Břetislav Hostivít je detektiv každým coulem. Umí se rychle rozhodnout
a pronásleduje zločince až na kraj světa. Seznámí nás nejen s Čapím Nůskem,
v němž žije, ale i s Devaterníkem. On je totiž detektivem v pohádkovém světě,
takže řeší záhady a zločiny mezi vílami, černokněžníky, čarodějnicemi, ale
bojuje také s draky i podzemními bytostmi. Dítě-čtenář luští záhady společně
s hlavním hrdinou. Knížka upoutá jak interaktivním vyprávěním, tak pěkným
bohatým jazykem: rozšiřuje slovní zásobu, útočí na dětskou fantazii a nutí dítě
při čtení hravou formou přemýšlet.

Tajemství černé orchideje
Lucinda Riley

Julia se po tragické havárii, při níž zahynuli její manžel a malý syn, vrací do
míst svého dětství. Krajina kolem norfolského panství Wharton Park se pro
ni stává útočištěm před okolním světem a vzpomínky na milovaného dědečka,
pěstitele orchidejí v panských sklenících, jí dodávají sílu i v okamžicích
nejhlubšího zoufalství. Navíc se ve Wharton Parku objevuje nový dědic
panství, milý a laskavý muž, který tají podobné šrámy na duši jako Julia.
Jejich zpočátku opatrná náklonnost se brzy mění v hlubší cit, ale Julia
se mu brání, protože má pocit, že ztratila právo na štěstí.

Kuba nechce spát
Petra Braunová

V první třídě Kuba nechtěl číst, psát ani počítat, ale díky skvělému nápadu paní
učitelky ho škola začala bavit. Co se to však s Kubou děje teď? Kuba by ve dne
jen spal a spal, jako by z něj každou noc kdosi vysál veškerou energii. A taky
že ano! Jenže tenhle upír má naprosto nečekanou podobu…
Pro děti od 7 let.

Skála
Peter May

Bílý tesák
Jack London

Na ostrov přijíždí nedávnou ztrátou syna poznamenaný policejní detektiv Fin
Macleod, jenž se má podílet na vyšetřování brutální vraždy, provedené podle
stejného scénáře jako vražda v Edinburghu. Fin prožil na ostrově Lewis dětství,
takže je pro něho vyšetřování zároveň cestou domů a do minulosti. Fin netuší,
že klíč k případu by mohl otevřít i dveře, za nimiž je ukryto tajemství, jež se
bezprostředně týká jeho samého. Jakou roli hraje v případu Finova dávná účast
při tradiční výpravě na lov terejů hnízdících na nepřístupné nebezpečné skále
An Sgeir? Tragédie, jež se tam tehdy odehrála, povede i po všech těch letech
možná k další oběti.

Již více než sto let provází malé i velké čtenáře příběh Bílého tesáka, psa,
v jehož žilách koluje i vlčí krev. Se zatajeným dechem sledujeme na stránkách
knihy jeho osud: od prvních štěněčích krůčků až po tvrdé zápasy dospělého
psího samotáře. Boj o život v ledových pustinách Aljašky i mezi krutými
lidskými zbabělci, hledání té pravé lidské smečky; úzkost i slzy dojetí
– to všechno jsou přísady, které z Jacka Londona dělají mistra knih
odvahy a dobrodružství.

Svět přírodních antibiotik
Josef Jonáš a Jiří Kuchař

Zvířátka: velká obrazová knížka

V této knížce se spoustou obrázků se dítě hravou formou učí poznávat
a pojmenovávat zvířátka, rozčleněná do tematických skupin.
Zvířátka pak může vyhledávat v celostránkových ilustracích,
které je vtipně charakterizují. Knížka je nejen ideální příležitostí
k učení hrou, ale i k společnému setkávání rodičů a dětí.

Kniha nabízí desítky přírodních zdrojů, z nichž některé jsou považovány
za léčebné prostředky budoucnosti. Najdete v ní stovky návodů na terapii celé
řady problémů, počínaje ústní dutinou a zlatým stafylokokem přes chronické
záněty a dětské rotavirové průjmy až po lymeskou boreliózu, virová onemocnění
anebo ženské problémy včetně obávané kandidózy. Pro zaměření na konkrétní
problémy je k dispozici velmi podrobný přehled léčebných indikací s odkazy
na jednotlivé rostliny, pomocí nichž lze nemoc léčit, v množství různých
úprav a zpracování, od nejjednodušších nálevů až po tinktury a výtažky.

Vážení občané a majitelé psů,

Miluješ koně?
Chceš se na nich naučit jezdit?
Chceš zažít velké dobrodružství?
Tak se přihlas na náš příměstský

Myslivecký spolek (dále jen MS) Buková Rapotín, který vykonává právo myslivosti na k.ú. Rapotín, Rejchartice a Velké Losiny
si Vás tímto dovoluje upozornit, že lesní a zemědělské pozemky
mimo zastavěné území obce (dále jen honební pozemky), nejsou
určeny k volnému venčení a pobíhání Vašich psů. V poslední době
se stále více opakují situace, kdy se pohybují Vaši psi bez Vašeho
vlivu na honebních pozemcích. Vaši psi tímto působí nenapravitelné škody na zvěři. Tyto škody je MS Buková Rapotín připraveno jakýmkoliv zákonným způsobem vymáhat.
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění (dále
jen zákon o myslivosti) uvádí v § 10 odst. 1, že je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů
a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Na toto
porušení zákona o myslivosti navazuje sankční ustanovení, kdy
za toto porušení může být uložena fyzické osobě dle § 63 odst.
1 písm. b) zákona o myslivosti pokuta až do
výše 30 000 Kč.
Zákon o myslivosti v § 14 odst. 1 písm.
e) uvádí, že myslivecká stráž je oprávněna
usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo
vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší
než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící
k bydlení pronásledují zvěř.
MS Buková Rapotín si Vás tímto dovoluje požádat, abyste respektovali právo zvěře
na klid v honitbě a tím předešli zbytečným
konfliktům mezi Vámi a členy MS Buková
Rapotín.
MS Buková Rapotín Vám tímto děkuje za
pochopení. S pozdravem „Myslivosti zdar!“
Členové MS Buková Rapotín

„Tábor s koňmi“
Termín: Turnus 1:
Turnus 2:
Turnus 3:
Turnus 4:
Turnus 5:

6.7-10.7.2015
13.7-17.7.2015
20.7.-24.7.2015-pokročilí
3.8.-7.8.2015
10.8.-14.8.2015

Místo konání: Rapotínská stáj u rybníka Červeňák
Začátečníci: Pro děti od 6-15 let / Cena: 1450,- Kč
Pro děti jsou připraveny zábavné hry, výtvarné činnosti a další rozmanitý
program. Naučí se jízdu na koních, ale i péči o ně. Vyzkouší si dojení
kozy a seznámí se s dalšími domácími zvířaty. Naplánován je celodenní
výlet na ovčí ekofarmu ve Vikýřovicích, kde si vyzkouší nízké lanové
překážky a další neobvyklou zábavu. Na závěr tábora je připravena již
tradiční překážková dráha, na které děti předvedou své znalosti v jízdě
na koni. Nebudou chybět ani sladké odměny. J
Pokročilí: Pro děti od 9 – 15 let / Cena 2450,- Kč
Tento tábor je pro děti, které už zvládnou samy jezdit nebo mají nějaké
zkušenosti s koňmi. Tábor bude zaměřen více na teoretické znalosti
kolem koní a ježdění. Naplánován je výlet za 3násobným vítězem Velké
pardubické Zdeňkem Matysíkem, který nám něco řekne o své kariéře
a dostizích. Na závěr tábora bude jízda zručnosti nebo miniparkur,
podle šikovnosti jezdců a jezdkyň. J
Pokud Vás naše nabídka zaujala, napište si pro přihlášku
či další dotazy na: Pavlína Saňáková - pavla.sanakova@seznam.cz
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Sociální komise
obce 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.

1)jízda zručnosti
2)parkur do 35cm
3)parkur 50/60
4)parkur 70/80
5)parkur do 100cm
6)parkur se psy

Kurzy se konají v zasedací místnosti KKC Rapotín.
Kurz je hrazen z rozpočtu sociální komise
- vstup je zdarma.

Další setkání seniorů
z ,,Klubu důchodců“

pořádá Stáj Rapotín

se uskuteční ve středu 15. dubna 2015
od 14.00 hodin v hasičárně
na sídlišti v Rapotíně.
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Rapotínský skanzen – muzeum – Zoopark u Havlíčků Rapotín, M-CZ
Nabízí další atraktivní sběratelské suvenýry pro své návštěvníky:
pamětní kovové štítky na turistické hole a to v provedení – zlaté,
stříbrné, bronzové - pod názvem označení Hanušovická vrchovina.
Skanzen Rapotín se také zapojil do mezinárodního programu
turistických zajímavostí, proto pro návštěvníky byly vydány dřevěné
pamětní turistické známky pod pořadovým číslem označeným No
571, které jsou velmi hodnotným suvenýrem a zároveň ,,potvrzením“
o dosažení turisticky atraktivního místa. Navazující číselná řada
známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje hrady, zámky,
přírodní i technické památky, historická města, zpřístupněné jeskyně,
zoologické zahrady a mnoho dalších zajímavých míst. Turistické známky seznamují nejen s místy v České republice, ale i v dalších 18 zemích
celého světa od Austrálie až po USA.
Veškeré suvenýry jsou podmíněny osobní návštěvou Zemědělského
skanzenu v Rapotíně, při prodeji vstupenek do areálu.

Historie - Zámek ve Velkých Losinách, Karl Brachtl
Za dob I. republiky bylo možné za mírný poplatek navštívit tzv. vysoký,
též renesanční zámek ve Velkých Losinách. Ten sloužil Liechtensteinům jako muzeum, kdežto nízký – barokní zámek sloužil k ubytování
panstva a nebyl veřejnosti přístupný.
Nyní se pojďme podívat na zámecké komnaty, které mohl vidět
případný turista v roce 1930.
Prostory v přízemí, které slouží k hospodářským účelům, jsou
klenuté, zatímco komnaty v poschodí mají ploché stropy. Jedna, nyní
prázdná místnost vedle horní kaple, jest opatřena zvlášť zajímavou
klenutou konstrukcí.
Na arkádových chodbách můžeme přesněji pozorovat dveře a okna
s již zmíněnými kamennými obrubami. Okenní křídla mají z větší části
ještě staré zasklení, barevné tabulky v olověném rámování.
V prvním poschodí přijdeme nejprve do tzv. rodinného sálu, do
velmi prostorné místnosti s překrásnou štukovou lištovou výzdobou
na stropě. Na stěnách visí mnoho starých olejomaleb v jednoduchých
rámech. Vlevo je nápadný téměř v přirozené velikosti obraz koně, který
dosti diletantským způsobem namaloval hrabě ze Žerotína (!?). Prý
to byl jeho milovaný kůň. Nad tímto obrazem visí podobizna tohoto
hraběcího malíře (?).
Pak následuje mnoho obrazů spjatých se Žerotíny a s ním spřízněných rodin, jmenovitě Podstazkých. Pod těmi pak visí obraz Bernarda
ze Žerotína. Dále jsou uváděny obrazy krále Matthiase a královny
Anny. Další obrazy k vidění jsou: císař Karel VI., císařovna Marie
Terezie a manžel František. Lotrinský císař Josef II., král Ludvík XIV.,
kníže Kaunitz, princ Eugen Savojský a mnoho jiných.
Potom je zde namalovaná dívka v podesenském kroji, pro změnu
obraz zvířecí rodiny, dobře namalovaný obraz pandura a nad ním
podivný obraz mladé šlechtické dámy s velkým plnovousem.
O jakosti malování těchto obrazů je těžko něco povědět. Bylo by
třeba delšího studia. V každém případě jsou velmi různorodé, mnohé, pravděpodobně většina byly asi kopie. O jednom jediném obrazu
je potřeba obzvlášť pohovořit. Ten visí nevhodně v koutě u okna
a zasloužil by si lepší osvětlení. Je to podobizna nějaké neznámé, velmi
půvabné dámy, která ve vztahu k malbám je asi tou nejlepší malbou v
tomto sále a označuje se jako dílo vídeňského malíře Ferdinanda G.
Waldmüllera. Ten žil v letech 1793 až 1865 a vyznačoval se obzvláště
solidním malířským postupem. Co se týče malířské techniky, jeho
obrazy zaručovaly velkou trvanlivost barev. Je ještě mnoho dalších děl,
která jsou ceněna kvůli jejich umělecké hodnotě. Obraz této dámy měl
být namalován v roce 1813, bylo by to tedy dílo jeho mládí.
Na jedné podélné stěně visí neobvykle velká mapa. Je to
třináctiletá práce, v roce 1736 (správně 1739) dokončená ruční kresba, která našim očím ve velmi přesném znázornění ukazuje tehdejší
majetek Žerotínů. Dveře v tomto sále jsou nápadné obzvlášť krásnými řezbami a ozdobami z vykládaného dřeva. Nápadné jsou rovněž
velké, téměř do fantastických tvarů sestavené dveřní zámky. Rozličný

jednoduchý nábytek, židle s vysokými opěradly a stoly sloužící jako
zařízení této místnosti.
Rytířskému sálu dominují kachlová kamna. Do krásně zdobených
kachliček je vypálen znak Ryšanky z Modřic. Zde jsou všechny kachličky, co se výzdoby týče, zatímco na straně obrácené ke stěně je výzdoba rozličná, ukazuje dodnes legrační zdobení s českými verši.
Jan starší ze Žerotína nechal tato kachlová kamna zhotovit na počest
manželky Ryšanky z Modřic.
Na stěnách rytířského sálu jsou zavěšeny nádherné kožené tapety,
jedna velmi vzácná, krásná a proto velmi cenná ruční práce z roku
1669, která v bohatém ornamentu nese znak ŽEROTÍNŮ a Oppersdorfů. Dřevěný strop je kazetový a je barevně tónován. Ze stropu visí velké
lustry ze soustruženého dřeva. Na okenní stěně visí dva velké obrazy.
Je zde namalován císař Leopold I. a vévoda Karel Lotrinský v těžkém
železném brnění. Obrazy byly vytvořeny v kontrolní chodbě Hofburgu
ve Vídni?!
Nad vchodem do sálu visí zvláštní obraz - hlavní náměstí v Sieně
během velké noční slavnosti. Čalouněné židle s vysokými opěradly
a zvláštní kulatý stůl dodávají tomuto sálu poněkud obyvatelný
vlídnější vzhled.
Na rytířský sál navazuje knihovna (čítárna), menší místnost, ve
které je nejprve nápadný druh kredence, obrovský, zdobený a barevně
laděný kus nábytku. Staré jednoduché police na knihy, které jsou
bohužel prázdné, zaplňují celou podélnou stěnu. Na nich stojí starobylé
kolovrátky, naproti policím starodávné židle. Zde visí také četné podobizny, mezi kterými je nutné uvést obraz ruské císařovny Kateřiny. Tato
místnost, která má hrubý trámový strop a lesklou cihlovou dlažbu není
nijak útulná.
Posléze přijdeme do gobelínového pokoje. Je to jednoduchá místnost s bílým stropem a zdobený štukovým rámem. Nejcennější ozdobou
zámku jsou tři nádherné francouzské gobelíny, které jsou napnuty na
rámech a představují: 1. Pohostinný oběd, 2. Tři dámy s dary a vázami a 3. Král v zahradě s dámami a s mladým mužem. V gobelínovém
pokoji se nacházejí v parketové podlaze ve tvaru parketového rámu
tajné padací dveře, které lze šlápnutím na pružinu otevřít. Tímto způsobem se může nějaký neoblíbenec, který nic netušíc na tomto rámu stojíc
propadnout do spodní temné místnosti. Rodinný a rytířský sál mají také
ještě originální parkety.
Gobelíny v této místnosti jsou ze 17. století, jsou znamenitě
zachovalé a proto velmi cenné. Jsou napnuté na stěnách. Volné prostory
mezi gobelíny jsou kvůli zvýraznění ladného vzhledu vyplněny jednoduchou jutovou tapetou.
Obrazové koberce ukazují ve svém středu vždy jeden antický obraz
s mnoha postavami s krásnými širokými prýmky kolem. Prostor dává
takto obloženými stěnami neobyčejně šlechetný a slavností vzhled.
Jeho působivost doplňuje krásný barokní nábytek.
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Druhé poschodí
V druhém poschodí tohoto zámku, kam nyní vstoupíme, se nacházejí
rovněž důležité místnosti. Dříve než do nich vejdeme, podíváme se
v arkádě přes květinami ozdobené zábradlí do zámeckého dvora na
nádherný obraz, který se před námi rozvíjí.
Je to především stará architektura, mezi důstojným zdivem pak
přívětivá zeleň a také šplouchající voda v kamenné kašně, která toto
malebné ticho oživuje. Co všechno tento zámecký dvůr zažil. Byly to
smělé turnaje, pohnuté selské vzpoury a jejich potlačení, hrůzné čarodějnické procesy a mnoho jiného. Mohli bychom si myslet, že z těchto
starých staveb uslyšíme hovořit ta kolem nás plynoucí dávná staletí.
Nyní je již vše přívětivější. U příležitosti posledního „Katolického dne“
se zde konala slavnostní biskupská polní mše a znovu jsme zažili přírodní divadelní představení.
Nyní vstoupíme ve II. patře do „Místnosti hrůzy“. Nejdříve nás
čeká velká předsíň k vlastní soudní síni. Matná cihelná podlaha, hrubý
trámový strop a velká strohost zdůrazňují zdejší tajemnost. Stěny jsou
ověšeny obrazy. Jsou to obrazy velkých zvířat, rovněž diletantsky namalované, jako obraz koně v rodinném sále. Jeden z obrazů představuje
scénu, jak jeden lesník je napaden medvědem (rok 1660). Jinak jsou zde
vyobrazeni jeleni, kanci a mnoho jiných, potom dva velké obrazy, které
ukazují divoké škvrně (?), dále triumfální průvod Bachuse, nijak cenný,
ale mezi obrazy tematicky vhodný.
Jsou zde také čtyři obrazy z hrůzné doby čarodějnických procesů,
které budí velký zájem. Děkan Christoph Alois Lautner ze Šumperka
před upálením v roce 1685 u oběda před popravou, polom „Čarodějnická zkouška“. Postava muže u pojídání vařené kaše, dále „Zungenfolter
– Natahování jazyka“ a obraz jedné čarodějné dělnice, která po hrozném mučení nachází svůj konec na hranici.
U stěny této předsíně je model barokní zahrady. Trautenberger uvádí
ve své knize „Tesstal in Mähren“.
Jan Ludvík, hrabě ze Žerotína, založil v letech 1731 až 1738
u zámku v Losinách významnou zahradu holandského stylu, s umělým
vodopádem a s nádhernou téměř 15 sáhů vysokou kašnou oživenou
sochami. Kníže Liechtenstein ji zrušil a spolu se stinným „Hutbergem
– Strážníkem“ ji přeměnil v anglický park.
Z předsíně se dostaneme do soudní síně, která je dosud v dřívější
podobě a má původní vybavení. Zde stojí soudní stůl s červeným
suknem, znamením krve, jsou zde ještě „natahovadla – tzv. skřipec, též
žebřík“ a lůžko s napínacím kolem (názvy jsou jen volně přeloženy).
V této místnosti mělo být během 13 let trvajících hrůzných tajných
soudů umučeno 159 osob (?). Teprve po nařízení císaře Leopolda I.
dospělo toto čarodějnické pronásledování ke svému konci. Jinak nejsou
v tomto sále žádná jiná zařízení. Sál má také jen hrubý trámový strop
a malovanou cihlovou dlažbu.
Z předsíně přejdeme do rozličných ložnic. První ložnice je menší
velmi pochmurná místnost, pocházející ještě z doby před rokem 1600.
Stojí zde hrubá prázdná postel a jednoduchá kamna. Je to pokoj nazývaný jako „Meluzínin“. Je ale těžké najít důvod, který by toto pojmenování nějak opravoval.
Druhá ložnice je nejzajímavější, protože je to Grillparcerův pokoj.
Jeho zařízení pochází z doby mezi rokem 1750 až 1800. Stěny jsou
potaženy jistým nažloutlým druhem jutové tapety, nad postelí s nebesy
visí podobizna Berty z Rosenberga, jedné později provdané hraběnky
ze Žerotína, nešťastné paní, která jako „Bílá paní“ byla odsouzena
k neustálému neklidu, a kterou Grillparcer také pojal do svého dramatu
„Ahnfrau“(Pramáti).
V pokoji jsou velká zdobená zelená kachlová kamna, která mají na
kachličkách znak hraběte Kolowrata. V této místnosti stojí několik kusů
nábytku, klavír z Grillparcelovy doby jeho putování (Grillparzer se nikdy ve své biografii nezmiňoval, že by navštívil losinský zámek). Pouze
píše o dvou letních cestách na statek (panství) hraběte Seilera na jižní
Moravě, u kterého byl jeho synovec („Hofmeister“), na jednom stole
v pokoji je rytina v mědi, která znázorňuje Mariánský sloup v Uničově
(Mähren Neustadt). Všeobecně přívětivě působící světnice, k čemuž
přispívají již zmíněné tapety, má jako ozdobu na stěnách různé obrazy.
Zdůraznit je potřeba především „Lucretiu“, která si vráží dýku do prsou
a podobizna Marguise de Pompadur.

Poslední pokoj k vidění je třetí ložnice. Její zařízení je z doby 1600
až 1680, která tak jako ty před tím zmíněné, dělá přívětivý dojem. Obě
místnosti mají rovněž dobrou podlahu. Zde se opět nachází postel
s nebesy, bílé ručně tkané nástěnné koberce a v rohu stojí další krásná,
ale nezdobená kachlová kamna. Na jednom bíle natřeném okenním
parapetu tohoto pokoje se nachází originální spis známého básníka, od
jehož nakladatele je tuhou napsáno: (volný překlad).
Blažený Ullersdorfu, tj. Losiny bydliště pravé radosti.
Žádoucí země zaslíbená (Kannán), dome plný skvostů a pokoje.
Koruno moravské země, ráji na zemi, kde všude bohové (?) půvab píti
mohou. Kde tebe necení a majitele nectí ten v mysli zatemněn a pomaten jest. (?) Dne 8. prosince 1751 napsal Karel, hrabě ze Žerotína (?).
Po schodišti dolů se dostaneme do přízemí východního křídla do
tmavé chodby a do dvou poměrně velkých místností, v jejichž neobvykle masivních zdech jsou proražena malá okénka, jež vpouští skromné
světlo. Tyto klenuté komnaty, které působí chladně a nevlídně tvořily
obydlí strážného. Malou brankou se dostaneme ven do parku. Tato
branka měla pravé goticky špičaté obloukové dveřní osazení z kamene. Dveřní křídlo samé pochází pravděpodobně z pozdější doby. Nad
dveřmi je přidělaná mramorová tabulka s nápisem, který udává dobu
(1589), kdy byl nynější zámek postaven. Pravděpodobně je tato gotická
část zbytek původní staré tvrze ve Velkých Losinách.
Nakonec budiž pánu zámeckému Kastelánovi Ferdinandu Tanhäuserovi za poskytnutí důležitých údajů poděkováno.
Jedná se o doslovný překlad Karla Brachtla uveřejňovaný ve zvláštním sešitu Unsere Heimat.
LITERATURA
BRACHTL, K.: Das Schloss Ullersdorf. Eine Kunstgischtliche studil.
In. RIEDL, F.: Heimat und Welt, Sein und Leben. Essligen 1960.
POZNÁMKA.: K. Brachtl dále uvádí, že jak zámecká kaple sv. Anděla
strážce, tak i Panny Marie byly veřejnosti přístupné. Už v roce 1743
dostaly menší licenci a od roku 1756 se staly veřejnými. Poslední
zámeckým kaplanem byl msgre. Karel Tonnert (+21. 11. 1948).
Zpracoval Stanislav Hošek
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VI. ročník Florbalového turnaje Sněmu mládeže MAS Šumperský venkov
V pátek 6. 2. 2015 se v tělocvičně ZŠ Rapotín uskutečnil VI. ročník
pololetního florbalového turnaje pro žáky druhého stupně základních
škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 týmů, 1 tým se pro nemoc
z turnaje omluvil. O hladký průběh celého turnaje se starali noví
i stávající zástupci Sněmu mládeže.
Letošní systém hry nabízel mnoho vyrovnaných utkání již v základních skupinách, ze kterých první dva týmy postupovaly do bojů
o medaile, družstva na nižších příčkách soupeřila o konečná umístění.
V soubojích o medaile bylo vidět, že týmy jsou rok od roku vyrovnanější, do hry jdou s velkým nasazením a touhou být nejlepší.
Turnaj sponzorovaly téměř všechny obce, a proto mohly být krásné, sladké a užitečné ceny v podobě flash disků, florbalových míčků
a cukrovinek pořízeny všem účastníkům. Pro tři nejlepší byly připraveny také poháry, šampaňské a každý tým získal diplom. Vyhrát však
může jen jeden a v letošním roce se na první příčce umístilo družstvo
Hrabišína, které v rozhodujícím utkání porazilo tým Oskavy. O bronz
a bramborové čtvrté místo si zahrály týmy Dolních Studének a Libiny.
Zápas dopadl lépe pro Libinu, která skončila třetí. Dolní Studénky vybojovaly čtvrté místo a polepšily si oproti loňskému roku, kde skončily
na 8. místě.
Celý den se nesl ve znamení příjemné a napínavé rivality. Vypjaté
chvíle střídaly pocity radosti a zklamání, tak, jak tomu ve sportu bývá.

Všechny však spojovalo jedno, touha vyhrát.
Konečné pořadí:
7. Loučná nad Desnou
1. Hrabišín
8. Dlouhomilov
2. Oskava
9. Rejchartice
3. Libina
4. Dolní Studénky 10. Vernířovice
11. Sobotín
5. Nový Malín
12. Petrov nad Desnou
6. Rapotín
Sponzoři akce:
• obec Oskava • obec Nový Malín • obec Dolní Studénky
• obec Loučná nad Desnou • obec Libina • obec Rapotín
• obec Hrabišín • obec Sobotín • obec Velké Losiny • obec Vikýřovice
• MAS Šumperský venkov
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a kantorům, kteří
se podíleli na organizaci akce a také ocenit všechny hráče za fair-play
hru a jejich sportovní nasazení. Poraženým pak vzdáváme čest za jejich
snahu a všem vítězům blahopřejeme.
Klára Šulová
předsedkyně Sněmu mládeže
MAS Šumperský venkov

Florbalisté ZŠ a MŠ Údolí Desné vyhráli Zábřežskou florbalovou ligu
I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili Zábřežské florbalové ligy. Florbalový oddíl Sokol Zábřeh a ředitel soutěže, pan Ing. Jiří
Štěrba, uspořádali již 16. ročník. Šesti turnajů, odehraných o sobotách
v listopadu a prosinci 2014 a v lednu, únoru a březnu 2015, se zúčastnilo celkem sedm družstev mladších žáků a v pěti turnajích změřilo své
síly pět družstev starších žáků.
Za mladší žáky se turnaje účastnila družstva Sokol Zábřeh „A“,
Sokol Zábřeh „B“, Lvi Postřelmov, Orel Zábřeh, Orel Troubelice,
Sokol Vikýřovice a ZŠ a MŠ Údolí Desné. V rámci celé ligy pak odehrála družstva každý s každým po dvou utkáních, tedy celkem dvanáct
zápasů.
Za družstvo mladších žáků naší školy nastoupili (abecedně+třída)
– Základ družstva: Babinet Patrik brankář (6.B), Baláž Jan (6.B), Černohous Jakub – brankář (5.B), Černohous Jiří (7.A), Dohnálek Lukáš
(3.A), Jeřábek Adam (4.A), Juráň František (5.A), Lümel Ondřej (6.B),
Mareček Karel (5.A), Novák Adam (5.A), Ondroušek Filip (7.A),
Dvořák Daniel (5.B).
Na některých turnajích sbírali zkušenosti: Botek Stanislav (7.A),
Navrátil Michal (4.A), Polanský Matěj (6.A) a Sitta Ondřej (6.B).
Po loňské premiéře družstva v tomto složení a překvapivém
celkovém umístění na druhém místě, jsme vstupovali do turnaje
s očekáváním, jak to letos dopadne. Bojovnost a šikovnost našich kluků
však brzy nenechala nikoho na pochybách, že i letos jsme favority na
čelní umístění. Po vítězném tažení celou ligou jsme ztratili pouhé tři
body za jeden prohraný zápas. Nakonec kluci vyhráli první místo za 11
vítězství a jednu prohru, s celkovým počtem 33 bodů a skórem 67:10.
Cesta k vítězství :
1. turnaj 29.11.2014 – sportovní hala Postřelmov
- Údolí Desné – Orel Troubelice
4:0
(branky- Černohous Jiří 2, Lümel, Dohnálek)
- Údolí Desné – Orel Zábřeh
6:1
(Lümel 2, Novák 2, Černohous Jiří, Baláž)
2. turnaj 13.12.2014 – tělocvična ZŠ Rapotín
- Údolí Desné – Sokol Vikýřovice
13 :0
(Lümel 3, Černohous Jakub 3, Černohous Jiří 2, Baláž 2,
Dvořák 2, Mareček

- Údolí Desné – Sokol Zábřeh „B“
9:0
(Lümel 4, Baláž 2, Černohous Jiří 2, Černohous Jakub)
3. turnaj 17.1.2015 – sportovní hala Postřelmov
- Údolí Desné – Sokol Zábřeh „A“ 4 : 1
(Černohous Jiří 3, Baláž)
- Údolí Desné – Lvi Postřelmov
4:1
(Baláž, Dohnálek, Lümel, Černohous Jiří)
4. turnaj 31.1.2015 – sportovní hala Postřelmov
- Údolí Desné – Orel Troubelice
6:0
(Černohous Jiří 3,Lümel, Baláž, Dvořák)
- Údolí Desné – Orel Zábřeh
4:5
(Černohous Jiří 2, Lümel, Mareček)
5. turnaj 28.2.2015 – tělocvična ZŠ Rapotín
- Údolí Desné – Sokol Vikýřovice
7:0
(Černohous Jiří 2, Lümel 2, Dvořák 2, Mareček,
- Údolí Desné – Sokol Zábřeh“B“
5:2
(Lümel 2, Černohous Jiří, Černohous Jakub, Ondroušek)
6. turnaj 14.3.2015 – sportovní hala Postřelmov
- Údolí Desné – Lvi Postřelmov
3:0
(Černohous Jiří, Lümel, Dvořák)
- Údolí Desné – Sokol Zábřeh“A“
2:0
(Lümel 2)
Družstvu ZŠ a MŠ Údolí Desné, s hbitým útokem a spolehlivou
obranou, které se vzájemně výborně doplňovalo, zezadu jištěném
výborným brankářem Kubou Černohousem a alternujícím Patrikem
Babinetem, nezbývá než pogratulovat.
Všem klukům, kteří se zapojili do ligy, bych chtěl poděkovat za
výborné výkony a vzornou reprezentaci naší školy. Do dalšího ročníku
přeji hodně úspěchů a bojovnosti, protože polovina kádru přejde do
starších žáků a na jejich místa nastoupí nové tváře.
Zpráva o letošním ročníku zábřežské ligy by nebyla úplná, kdybych
nedoplnil výsledek účinkování družstva starších žáků naší školy. Ti
mají pozice značně ztížené, protože jejich věková kategorie přesahuje
o dva roky do věku studentů středních škol. S touto skutečností se dokázali v minulém ročníku vypořádat naši bývalí žáci 9.A, kteří loňský
ročník vyhráli. V letošním roce nastoupilo úplně nové družstvo, které
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sbíralo zkušenosti a rvalo se v každém zápase. Přesto letos skončilo na
čestném posledním místě z pěti družstev. Pro příští ročník jim proto
budeme držet palce, aby se dokázali prosadit.
Kluci se nebojácně postavili proti družstvům – Sokol Zábřeh, FK
Lvi Postřelmov, Orel Troubelice, FBC Lvi šumperský venkov (složený
převážně z loňských vítězů, bývalých žáků naší školy) a ZŠ a MŠ Údolí
Desné.
V družstvu starších žáků nastoupili (abecedně) : Bandy Martin,
Hegner Dan, Katuščák Adrian, Koziel Albert, Kotráš Petr, Podhorný
Jakub, Surma Tadeáš, Šikl František, Vacátko Ladislav, Verner Lukáš,
Vokoun Lukáš a Wolf Lukáš.
Věřím, že se již všichni těší na příští, sedmnáctý ročník Zábřežské
florbalové ligy, a my jim při tom budeme držet pěsti.
Miloslav Svatoň
učitel ZŠ a MŠ Údolí Desné

Čtenář roku 2015
V průběhu propagační kampaně „Březen – měsíc čtenářů“
knihovny pravidelně každý rok
hledají své nejlepší čtenáře,
aby je vyhlásily jako „Čtenáře
roku“. Knihovna Rapotín se opět
rozhodla ocenit nejaktivnějšího
čtenáře do 15 let. V loňském roce
si nejvíce knih zapůjčila Anežka Kocůrková, žákyně 5.B ZŠ
v Rapotíně. V úterý 17. března
2015 převzala dary z rukou starosty obce Rapotín, paní knihovnice a manažerky KKC Rapotín.
Gratulujeme.

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce
Dne 6. 2. 2015 organizovalo SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk okresní kolo Olympiády v českém jazyce pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých
gymnázií. Této soutěže se tradičně účastní velký počet žáků z mnoha škol na Šumpersku. Žáci mají předvést své znalosti a dovednosti ve dvou
částech – v jazykové a slohové. Naši školu v letošním 41. ročníku reprezentovali nejlepší řešitelé školního kola Jakub Tilcer (9. A) a Veronika
Pakrová (9. A). Ve velké konkurenci 49 soutěžících dosáhli velmi pěkných výsledků. Jakub Tilcer obsadil 15. místo a Veronika Pakrová
se umístila na 21. místě. Oběma jmenovaným blahopřejeme a přejeme další studijní úspěchy.
Ivona Loubalová

ZŠ a MŠ Údolí Desné
Soutěže na druhém stupni
v anglickém jazyce
Stejně tak jako v předchozích letech, i letos
jsme se vrhli do soutěžních klání v anglickém
jazyce. V měsíci lednu absolvovali naší žáci
hned dvě akce – školní kolo konverzační soutěže v AJ a okresní kolo soutěže SEARCH IT,
kterou pořádá VOŠ a SPŠ Šumperk, kde žáci
prokazují své schopnosti v co nejrychlejším
hledání odpovědí na otázky zadané v anglickém jazyce.
Školního kola konverzační soutěže se
zúčastnilo celkem 11 žáků v kategorii 6. a 7.
tříd a 8 žáků v kategorii 8. a 9. tříd. Soutěžící
to neměli vůbec lehké, čekala je poslechová cvičení, čtení s porozuměním a hlavně
konverzace v cizím jazyce. Z každé kategorie postoupil do okresního kola jeden žák
– Patrik Šefl 7.A a Petra Galbavá 9.B.

Oba žáci s vervou reprezentovali naši školu
následně v měsíci únoru v Šumperku, kde
Patrik skončil na krásném 7. místě a Petra na
6. místě. Moc jim oběma gratulujeme.
Soutěže SEARCH IT se zúčastnili celkem
3 žáci, kteří mohli ukázat, co umí, a utkat se
s ostatními žáky okresu v boji o nejrychlejšího hledače. Naši školu reprezentovali tito žáci
– Josef Lysák 9.A (8. místo), Marek Neset
9.A (5. místo) a Michal Tymrák 8.A (19.
místo).
Všem zmiňovaným, ale i ostatním účastníkům školních kol, blahopřejeme k jejich
výkonům, děkujeme za účast v soutěžích
a doufáme, že příští rok se zase sejdeme při
těchto vědomostních aktivitách.
Mgr. Jana Učňová
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Výstava loveckých trofejí
Hanušovice

Vitaminový den

Morena
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Opět jezdíme do solné
jeskyně

Oslavy masopustu
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