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Slavnostní otevření nového Obecního úřadu v Rapotíně 22.4.2015
Vážení spoluobčané,
dovolte mi při příležitosti slavnostního otevření
budovy nového obecního úřadu v naší obci krátce zrekapitulovat a vyhodnotit průběh výstavby
Obecního úřadu v Rapotíně.
Stará budova obecního úřadu byla postavena
v letech 1925-1926. Slavnostně byla otevřena
v létě r. 1926. Předtím byl obecní úřad umístěn
pravděpodobně v obecním domě na náměstí
u kostela (od r. 1880). Ve 30. letech minulého
století zde byly kanceláře a služební byty, např.
tajemníka Nowotného. Rekonstrukce nové fasády, která odstranila ozdobné prvky budovy,
probíhala v letech 1969-1970.
V 90. letech se počítalo s tím, že bude obecní
úřad opraven a obnovena původní fasáda. Veškeré plány na obnovu bohužel zkrachovaly, neboť budova byla těžce poškozena povodní v roce
1997 a dodnes můžeme vidět otlučenou omítku.
O rekonstrukci,či výstavbě Obecního úřadu,
se už uvažovalo zhruba před 20 lety. Teprve
v období let 2010 – 2014 rozhodlo tehdejší
zastupitelstvo, že se postaví nový obecní úřad,
který bude napojen na zrekonstruovaný kulturní
dům, který dnes nese název KKC – Komunikační
a koordinační centrum Rapotín.
Na počátku roku 2011 zastupitelstvo obce
Rapotín na svém veřejném zasedání schválilo
záměr kompletní výstavby nového objektu pro
využití obecního úřadu a pověřilo starostu obce
všemi úkoly, které by v konečném důsledku
vedly k jeho realizaci. Zpracováním projektové
dokumentace byla pověřena společnost ABV
Praha, která představila projekt v celkové výši
45 mil. Kč.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele
stavby byla podepsána smlouva o dílo s firmou
IRSTAV. Firma pod odborným dohledem stavbyvedoucích odvedla dobrou práci, za což bych jí
chtěl nyní poděkovat. Celkové realizační náklady
na stavbu budovy dosáhly částky 31 milionů.
Podařilo se nám také dosáhnouti na dotace na
výpočetní techniku v hodnotě 1,2 mil. Kč.
Vážení spoluobčané, výstavba nového úřadu
a jeho propojení s KKC tvoří komplex, který má
mnohostranné využití. Myslím si, že se nám
podařilo přispět k dalšímu zkvalitnění podmínek
pro život v naší obci.Těším se na setkání s Vámi
již v nových prostorách OÚ.
Pavel Žerníček, starosta obce

Sociální komise obce Rapotín zve seniory
na 5.turisticko - poznávací výlet
v neděli 31.5.2015

SUCHÝ VRCH A TVRZ BOUDA
Program – odjezd autobusem v 8.00 hod.
ze zast. U Skláren, dále na všech obvyklých
zastávkách
-

prohlídka Suchého vrchu
pěší trasa na Boudu 2,5 km klesáním
zpět nepříliš náročným stoupáním
miniprohlídka Boudy - 4O min.
vstupné 35,-Kč není v ceně
společný oběd ve 13 h v Kramářově
chatě-v ceně
- v 15 hod. odjezd, zastavení v areálu
Mlýnický dvůr v Červené Vodě, návrat
Výlet se bude konat za každého počasí,
případná změna:
místo Boudy návštěva Jablonného n.O.
Jednotná cena občanů Rapotína 150,-Kč ,
ostatní 200,-Kč.
Přihlášky s platbou od 5.5.2015
u sl.V.Vykydalové na OÚ Rapotín.
Srdečně zvou členky komise.
Inf.J.Dymáková 732 363 694
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Diamantová svatba
manželé Markovi
Už je to šedesát let
co společnou cestu jste našli,
to zaslouží si medaili,
diamant na stříbrné mašli.
Ke gratulaci naše díky patří,
ač život nebyl vždy klidný,
pro nás jste měli pochopení,
domov laskavý a vlídný.
Buďte si nadále oporou,
chraňte svoji lásku,
ať ještě dlouho jste pospolu
jako dvě zrnka v klásku.
Přejí rodina a kamarádi.
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3. vycházka do pivovaru Holba Hanušovice
Krásné jarní počasí a exkurze do pivovaru přilákala rekordní počet
účastníků (43). Procházkou po Hanušovicích jsme se vydali k areálu
pivovaru a tam se rozdělili na dvě skupiny. Exkurze v jednom z deseti
největších pivovarů ČR je zajímavým pohledem na kombinaci tradiční kvality, přírodních receptur a moderní počítačové techniky. Po
exkurzi následoval oběd a posezení v příjemném prostředí Pivovarské
restaurace. Součásti areálu je Pivovarské muzeum. Expozice mapuje

pivovarnictví na Hanušovicku od jeho počátků v roce 1874, až po
jeho současnost. Po návštěvě muzea většina účastníků odešla na vlak
nebo autobus a odjela domů. Jen malá skupinka turistů ještě využila
pěkného počasí. Vydala se krásnou přírodou pěšky do Bohdíkova.
Cestou jsme se zastavili u místní obory, zašli na dobrou kávu a pak se
vlakem vrátili domů.
Marta Konašková a Jana Novotná

KONCERT
Ve středu 8. dubna 2015 pořádala Kulturní komise Rapotín a Farnost
Rapotín ve spolupráci s Kruhem přátel Šumperského dětského sboru
a Střediska volného času Vila Doris Šumperk ve vyzdobeném kostele
Velikonoční koncert. Na tomto koncertu zazpíval šumperský dětský
sbor Motýli a jejich zahraniční hosté: dětský sbor Coro Calicantus
Locarno ze Švýcarska a Schola Cantharel Lablachere z Francie, kde
zpívaly děti jedné školní třídy společně se svými rodiči. Postupně se
na improvizovaném pódiu vystřídaly všechny tři sbory, zazpívaly písně nám známých i neznámých autorů. Sbory nastupovaly i odcházely
za potlesku přihlížejících návštěvníků. Na závěr koncertu nastoupily
všechny tři sbory, sbormistři i klavíristé, kterým poděkoval a předal
kytičku předseda kulturní komise. Na rozloučenou nám všechny sbory
zazpívaly společně tři písně, každou pod vedením jiného sbormistra.
Po necelých dvou hodinách, kdy už jsme byli docela prochladlí,

začaly sbory zpívat českou lidovou píseň „Černé oči, jděte spát.“ a pomalu odcházet z kostela. Píseň ještě zpívaly před kostelem při odchodu
návštěvníků domů. Poté hosté odjeli do KKC Rapotín, kde se převlékli
a dostali malé občerstvení. Měla jsem možnost s nimi i mluvit a zeptat
se jich, jak se jim u nás líbí. Mezi hosty vládla všeobecná spokojenost,
pochvalovali si vlídné přijetí i krásný kostel. Ve večerních hodinách
odjeli přistavenými autobusy do Šumperka, kde strávili noc.
Mohu říci, že se jednalo o neskutečný zážitek, který nezažijeme často.
Několikrát jsem měla slzy v očích a nedalo se to zastavit. Na koncertu
jsem byla se svým šestnáctiletým synem a i ten říkal, že se mu moc líbil
a že by se klidně mohl podobný koncert v blízké době konat znovu.
Děkujeme všem pořadatelům a účinkujícím za jedinečný zážitek!
Silvie Cikrytová

Blahopřání k narozeninám

Vzpomínka
na Marii a Bohuslava
Najmanovy

Dne 26. 3. 2015 oslavila paní
Božena Provazníková z ulice
U Pomněnky krásné životní
jubileum 92 let.

V těchto dnech vzpomínáme
smutné 3.výročí úmrtí maminky
a 1.výročí úmrtí tatínka,
kdy nás opustili naši milovaní
rodiče. Kdo jste je měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Poblahopřát jí přišla členka sociální
komise paní Marta Konašková, která
vyřídila pozdrav od pana starosty
a zároveň omluvila jeho nepřítomnost.
Ještě jednou přejeme hodně zdraví
a mnoho pěkných chvil strávených
v kruhu rodiny. Členky sociální komise.

S láskou vzpomínají děti
Jaroslav, Miluška a Pepik.

Sociální komise Obce Rapotín si Vás dovoluje pozvat

v sobotu dne 23. 5. 2015
do sálu KKC Rapotín
od 14.00 hodin
na ,,Jarní setkání seniorů z Rapotína“
K tanci a poslechu hrají Moravští muzikanti.
V průběhu odpoledne vystoupení tanečního kroužku pod vedením Mgr. Dolníčka a Mgr. Šebestové.
občerstvení zajištěno (smažený řízek a bramborový salát, zákusek a káva - ZDARMA)..
Senioři, kteří se chtějí tohoto setkání zúčastnit, se musí přihlásit na OÚ Rapotín

u Venduly Vykydalové osobně nebo telefonicky na tel. 588 884 403,
a to do středy 13. 05. 2014.

DOPRAVA NA SETKÁNÍ ZAJIŠTĚNA
Autobus bude odjíždět ve :

13.00 hod. od aut. zast. U Skláren
a poté na všech aut. zastávkách v Rapotíně
včetně zast. u VÚCHS.
V případě naplnění autobusu neodcházejte, autobus se pro Vás vrátí,
dle potřeby pojede 2x případně i 3x.
-3-
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Obec Rapotín, kulturní komise, SDH Rapotín
a Holiday resort Losinka pořádají

Kulturní komise obce Rapotín
pořádá

Stavění májky

celodenní výlet pro děti, dospělí vítáni,

GEOCACHING
Rapotín - Buková hora

v sobotu 2. května

od 10 do 12 hodin
v areálu HR Losinka v Rapotíně.
Zveme děti, aby přišly nazdobit májku!
Vztyčení májky rapotínskými hasiči
doprovodí žáci ZUŠ Šumperk
a dětský sbor SMÍŠCI.

Slavnost svatého
Floriána

Náhradní termín je 3.5.2015 (neděle)
Sraz v 9.00 hodin:
- u kostela v Rapotíně
- u školy v Rapotíně

V neděli 3. května v 9 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Rapotíně

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
v areálu Holiday resort Losinka.

Závěr v 16.00 hodin na výchozích stanovištích.

Slavnostní mše svatá
s účastí místních hasičských sborů
z Petrova, Rapotína a Vikýřovic
bude doprovázena zpěvem
chrámového sboru a triem trubačů:
Stanislav Bartošek,
Stanislav Bartošek mladší,
Tomáš Bartošek.

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. Navigační SW
pro chytré telefony je možné stáhnout pro Android:
c:geo a pro Windows Phone: Geocaching plus

Slavnost doprovodí muzika
ROZMARÝNKA od 8.30 hod.

SVAZEK OBCÍ ÚDOLÍ DESNÉ
Družstevní 125, 788 14 Rapotín

Rozmístění kontejnerů na BIO odpad
duben, květen

Svazek obcí údolí Desné vyhlašuje veřejnou výzvu
k přihlášení zájemců o pracovní místo:

TECHNICKÝ PRACOVNÍK

místo

Popis pracovních činností:
- Správa a evidence majetku
- Zajišťování investičních akcí včetně technického dozoru investora
- Organizace veřejných zakázek
- Zajišťování dotačních projektů
Požadavky:
- SŠ nebo VŠ technického typu ( železniční vzdělání výhodou)
- uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel
- řidičský průkaz sk. B
- ostatní: trestní bezúhonnost, samostatnost, flexibilita, logické myšlení,
komunikativnost, organizační schopnosti

datum
přistavení

datum
vyvezení

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

Podklady od zájemců:
- písemná přihláška (iniciály zájemce, přesná adresa, telefonický kontakt)
- strukturovaný profesní životopis
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti
Termín podání přihlášek: do 11.5.2015
Termín nástupu:
01. 06. 2015 (případně dle dohody)
Kontaktní adresa:
Svazek obcí údolí Desné
Šumperská 775
788 14 Rapotín

e-mail: ivana.jurkova@rapotin.cz
tel. 588 884 415
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7.5.2015

11.5.2015

ul. Za Hutí

11.5.2015

14.5.2015

ul. V Aleji

11.5.2015

14.5.2015

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

14.5.2015

18.5.2015

ul. Školní

14.5.2015

18.5.2015

ul. U Koupaliště (u domu 249)

18.5.2015

21.5.2015

ul. Za Humny

18.5.2015

21.5.2015

ul. Na Soutoku

21.5.2015

25.5.2015

ul.Lesní

21.5.2015

25.5.2015

zahrádky u Losinky

25.5.2015

28.5.2015

ul. Družstevní (obchod)

25.5.2015

28.5.2015

křiž. Družst. a Vodní ul.

28.5.2015

1.6.2015

ul. Na Výsluní

28.5.2015

1.6.2015

ul. U Cihelny

1.6.2015

4.6.2015

ul. U Lávky

1.6.2015

4.6.2015
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Knihovnické okénko - nové tituly v knihovně:
Pro děti a mládež:

Hrdinové
Petr Luňák a Marek Pečenka

Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na přelomu
let 1988 a 1989. Richard dokončuje studium, píše diplomovou práci,
shání zápočty i zkoušky a snaží se získat přízeň studentky anglistiky
Lucie. Vše se zkomplikuje, když se Richard stane předmětem přílišného
zájmu asistentky šéfa stranické organizace. Intrikánský profesor
Drábek se ho navíc snaží zaplést do svých mocenských plánů
na katedře ... Živý a humorný román sleduje všední život studentů
pražské Filozofické fakulty na pozadí událostí posledních měsíců
před sametovou revolucí. Jak s tím však souvisí Bach, Strauss
nebo Vinnetou?
A Václav Havel?

Strýček Ludvík ve švýcarské poušti
Jannec Levi
Co byste dělali, kdybyste se dostali do království, které je celé
čokoládové? Anebo kdybyste našli lék na všechny nemoci na
světě? A co kdybyste se setkali s rodinou oblud, které by si vás
chtěly usmažit na pánvičce jako řízek? Že se to nemůže stát?
Ale samozřejmě, že ano! Zeptejte se strýčka Ludvíka. To všechno
se mu skutečně stalo na dobrodružných cestách ve švýcarské
poušti. V knihovně jsou i další díly strýčka Ludvíka:
Strýček Ludvík v honduraských stepích a Strýček
Ludvík v sibiřské džungli.

Zmrzlinová královna
Susan Jane Gilmanová

Hlasy divoké přírody
Jan Pedersen

Román, který zhltnete jako kornout zmrzliny. V roce 1913 odjede
pětiletá Malka s rodiči a se sestrami z Ruska do USA a krátce nato
skončí zmrzačená a opuštěná na ulici. Přežije díky italskému
prodavači zmrzliny, který ji vezme k sobě a naučí ji zmrzlinu vyrábět.
V době velké hospodářské krize se vdá za negramotného Alberta
Dunkleho, jezdí s ním po Státech a prodejem zmrzliny si vydělávají
na živobytí. Nakonec vybudují obrovskou firmu s mnoha franšízami,
z Malky se pod jménem Lillian Dunkleová stane Zmrzlinová královna
Ameriky a televizní celebrita. Součástí příběhu zachycujícího
sedmdesát let jejího života, jsou i události americké historie
od prohibice přes druhou světovou válku až po divoká léta Studia 54.

Savci, ptáci, obojživelníci i hmyz – ti všichni vzájemně komunikují.
Některé jejich zvukové projevy lidskému uchu lahodí, jiné naopak,
některé nejsme ani schopni zaznamenat a jiné by nás vůbec nenapadlo zvířatům přisuzovat... Všechny však plní společnou funkci
– dorozumívací. Chcete si poslechnout píseň keporkaků, kteří se
proslavili jako mimořádní zpěváci? Nebo zpěv cikády, který zní
jako motorová pila, či žabí zpěv, který byste snadno zaměnili
se zvukem motocyklu? Tato kniha přináší stovku portrétů úžasných
živočichů a jejich dorozumívacích zvukových signálů – najdete zde
nejen faunu evropskou, ale i exotická zvířata ostatních kontinentů
a obyvatele světových oceánů.

Hana Benešová
Petr Zídek

Hroší příběhy
Jaroslava a Vladimíra Spielvogelovy

První knižní životopis Hany Benešové popisuje příběh ženy, která je
dodnes považována za nedostižný vzor „první dámy“. Autor zpracoval
velké množství doposud neznámých nebo nevyužitých dokumentů
z dvou desítek archivů a mluvil s lidmi, kteří měli k Haně Benešové
blízko. Výsledkem je velmi čtivý portrét manželky druhého
československého prezidenta, který přináší zcela
nová fakta a souvislosti a také vyvrací doposud tradované
omyly. Předností knihy je velké množství fotografií z veřejných
i soukromých zdrojů, z nichž velká část nebyla nikdy publikována.

V této knize se děti seznámí s hroším stádem vedeným
tátou Hanym, hroší holčičkou Edynkou a jejím bratrem
Hanýskem. Oba sourozenci zažijí mnoho legrace
i nebezpečných dobrodružství, díky kterým se naučí,
že lež má krátké nohy, jak cenné je přátelství, že se
vyplatí poslouchat rodiče, ale i jak je důležité
pravidelně si čistit zoubky.

Rudý zákon
Bill Browder

Panenky pro šikulky
Jane Bullová

Americko-britský miliardář Bill Browder by si ještě před několika
lety řekl, že hlavní je dělat byznys a ne odhalovat korupci v Kremlu.
Pak se ale stalo něco, co ho donutilo změnit názor. Stal se aktérem
jednoho z nejdramatičtějších politických thrillerů současnosti.
Finančníkův příběh ukazuje, jak zločinecký a autoritářský stát je
podle jeho vlastních slov dnešní Rusko a jak dokáže Putinův režim
efektivně využívat katyňskou metodu státem podporované lži.
Browderův příběh je také zároveň svědectvím, že skutečným
hybatelem velkých událostí mohou být energie a síla osobního
přesvědčení. Od roku 2009, kdy sám sobě slíbil, že pomstí smrt
svého přítele a spolupracovníka Sergeje Magnitského,
vede celosvětovou kampaň odhalující rozmach korupce
a porušování lidských práv v Rusku.

Seznamte se s Lotkou a jejími kamarády a šijte, pleťte
a vyšívejte garderobu plnou krásného oblečení, do kterého
je pak můžete obléknout. S pomocí běžně dostupných
materiálů a potřeb si vytvoříte nejrůznější látkové i pletené
panenky – Levandulky, Lotynky, mořské víly a spousty dalších.
A kromě panenek si můžete vyrobit třeba pletené postavičky
superhrdinů, ale i několik praktických výrobků. Podrobné a
srozumitelné návody doplňují výstižné fotografie jednotlivých
kroků. Součástí knihy jsou i střihy výrobků a základní přehled
používaných stehů vzorů.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rapotín informuje
Za uplynulý rok byla naše organizace odměněna Čestným uznáním
za příkladně odvedenou práci Územním svazem Českého zahrádkářského svazu Šumperk – Jeseník. Čestné uznání předal osobně
na výroční členské schůzi 26.2.2015 člen výboru Územního svazu
Českého zahrádkářského svazu Šumperk – Jeseník pan Zdenek
Hudos, předal rovněž diplomy - ocenění našich členů za dlouholetou činnost na návrh výboru ZO ČZS Rapotín od Územního
svazu Českého zahrádkářského svazu Šumperk – Jeseník a to: paní
Bouškové J.,Černohousové L., Hrochové Fr., Lorenzové M.,Mikulcové Vl.,Príbelské E., Šeflové Fr. Šťastné A.,panu Hejtmánkovi
Fr., Kedroutkovi M., Königovi Vl., Krňávkovi J., Matějkovi J.
a Vinklárkovi J. včetně věcných darů ve výši 200 Kč na osobu od
ZO ČSZ Rapotín. Tímto způsobem jsme dali našim členům najevo,
jak si jejich práce pro organizaci velmi vážíme. Na návrh výboru ZO
ČZS Rapotín byl navržen Obci Rapotín na osobnost roku 2014 pan
Vl.König. Návrh byl schválen a ocenění předáno na Obecním plese
starostou obce Rapotín.
předsedkyně ZO ČZS Rapotín B.Kocůrková
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Výzva k výměně občanských průkazů pro občany
s trvalým pobytem na adrese Družstevní 125, Rapotín.
Z důvodu stěhování Obecního úřadu Rapotín a změny jeho adresy, vyzýváme občany,
kteří mají evidován trvalý pobyt na adrese ohlašovny, t.j. Družstevní 125, Rapotín,
k podání žádosti o vydání nového občanského průkazu
/výměna je bezplatná/, a to od 22.4.2015.
Žádost o nový průkaz se podává na Městském úřadu v Šumperku, Jesenická 31, Šumperk.
Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8.00 - 12.00 12.45 - 16.45
Úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00 12.45 - 14.45
Pátek
internetové rezervace
Nová adresa obecního úřadu Rapotín je Šumperská 775, Rapotín.
Tato adresa bude používána od 22.4.2015.
V případě, že občan nepožádá o výměnu občanského průkazu ve lhůtě do 31.10.2015,
rozhodne věcně a místně příslušný správní orgán, t.j. Městský úřad Šumperk, odbor správní
a vnitřních věcí, o skončení jeho platnosti,v souladu s ust. § 11, odst. 2, pís. b)
zákona č.328/1999 Sb. o občanských průkazech.
Ing. Pavel Žerníček, starosta

Další setkání seniorů
z ,,Klubu důchodců“

Oznámení České pošty.
Z důvodu školení pracovníků bude
pošta Rapotín den 5.5.2015 uzavřena
v dopoledních hodinách
a to od 8.00 – 11.00 hodin.
Odpolední provoz již omezen nebude.

se uskuteční ve středu
13. května 2015 od 14.00 hodin
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.

-6-

Rapotínské noviny

-7-

Rapotínské noviny

Osvobození Rapotína a okolních vesnic v roce 1945
V dopoledních hodinách dne 8. května 1945 zahájily jednotky 28.
střeleckého sboru Sovětské armády od nynějšího Nového Malína
(Frankštát) a Dolních Studének obchvat Šumperka, aby nebyl těžkými
boji zničen. Při útěku Němců sloužila hlavní silnice přes Rapotín pouze
Wermachtu, kdežto vikýřovická cesta sloužila civilistům. Při postupu
na Holubí vrch osvobodili sovětští vojáci dolní část Rapotína. Střední
a horní Rapotín byl osvobozen téhož dne v noci 106. střeleckým sborem
60. armády, který se probíjel přes Bruntál a Rýmařov do údolí Merty
a Desné. Pamětníci tvrdí, že se na Rapotín nestřílelo a sovětští vojáci
se v obci dlouho nezdržovali. Postupovali směrem na Hanušovice.
Zdejší antifašisté byli na příchod sovětských vojsk připraveni. Ostatní
německé obyvatelstvo, většinou to byly ženy, se chovalo k našim osvoboditelům loajálně. Sověti se chovali ke zdejším Čechům velmi přátelsky. Hned po příchodu sovětské armády byl vydán příkaz, aby Němci
odevzdali všechny zbraně, a to v budově tehdejší četnické stanice (později zdravotní středisko) na náměstí v Rapotíně. Také Němci museli
odevzdat radiopřijímače a kola. Místnosti byly plné zbraní, které byly
pak házeny na hromadu před budovou. Prvním lidovým komisařem se
stal v obci pan Anton Penz, který zahájil se zdejšími antifašisty stavbu
zničených mostů a také se staral, aby byl co nejdříve zahájen provoz ve
zdejších sklárnách. Na železnici ze Šumperka do Koutů bylo zničeno
6 mostů. Provoz na trati byl obnoven až 1. září 1945.
Podle vzpomínek rapotínského faráře Ernesta Kretschmera byla
8. května 1945 dopoledne odstřelována rafinérie v dolních Vikýřovicích
a poslední kolona Schörnerovy armády prchala na západ. Asi ve tři hodiny odpoledne vstoupili do Rapotína první ruští vojáci, které na hranici
obce vítali komunisté ze skláren. Všude byly vyvěšeny bílé prapory. Ve
školách, veřejných budovách a téměř v každé domácnosti byli umístěni
němečtí utečenci.
Při osvobození dolního Rapotína došlo k první oběti. Dne 8. května
našlo několik německých chlapců, ve stáří 14 let, u Holubího vrchu
nevybuchlý náboj. Když jej zvedali, vybuchl, chlapce zranil a zabil
jediného syna rapotínské občanky Adolfíny Friedlové. Matka si sama
musela v této pohnuté době vykopat hrob, rakev odvézt na hřbitov
v Petrovicích (Petrov) a sama ho pohřbít. Na státní silnici do Šumperka
přišel v Rapotíně o život sovětský voják při srážce auta s traktorem.
V obci bylo obvaziště raněných vojáků. Dle zprávy již zemřelého
správce petrovského hřbitova Antonína Vildnera byli partyzány
u Janoušova zastřeleni při osvobozování obce dva nebo tři říšští četníci,
kteří bydleli na faře v Rapotíně. Jsou pohřbeni blízko hrobu V. Foučky
(?) v Petrově. Heimat Tesstal (1964) uvádí, že se tak stalo až 17. 5.
1945. Mezi zastřelenými byl i Josef Reinl, okresní nadstrážmistr. Při
osvobozování naší obce v květnu 1945 mělo údajně zemřít celkem 12
osob. Ve 2. světové válce zahynulo celkem 132 obyvatel Rapotína a to
především vojáků.

Ve Velkých Losinách skončila druhá světová válka 8. května 1945
příchodem Sovětské armády. Dva dny předtím přišel oficiální rozkaz
k evakuaci civilních osob před postupující ruskou armádou. Lidé již
neměli kam jít. V obci se vyjma trvale žijícího obyvatelstva nacházelo také velké množství utečenců z německého Slezska a Opavska.
V lázních i ozdravovnách bylo ubytováno několik set tzv. „Bomben
beschädigte“ (lidé postižených bombardováním) z Porúří, převážně
z Essenu, Dortmundu, Hanoveru, ale také z Berlína. Krom toho ve stanicích nebyly k dispozici ani lokomotivy a ani vagóny, veškerý vozový
park zrekvírovala stahující se německá armáda, jejíž poslední zbytky
při ústupu přes obec 8.května vyhodily do povětří železniční mostek
na papírenském náhoně. (Zničená trať byla obnovena už v srpnu 1945).
Proto většina lidí na výzvu nereagovala a zůstala ve svých domech.
Ze směru od Sobotína se přes kopec ozývala zřetelná střelba a mezi
losinskými Němci se nesly neblahé zvěsti o tom, jak se Rusové chovají
na osazených územích k německému obyvatelstvu. Obecně panovaly
velké obavy z příchodu osvobozovatelů. Lidé v Bukovicích a na horním
konci Velkých Losin, stejně jako v roce 1938, ze strachu opouštěli své
domovy a uchylovali se do okolních lesů. Došlo i k několika případům
sebevražd ze zoufalství, rozčarování a strachu z budoucnosti. Emil Beier z Pekařova si 7. května 1945 v lese odjistil ruční granát a ukončil tak
ve věku 51 let svůj život. Nehrůznější případ se stal v Bukovicích, kde
třicetiosmiletá Anna Hannichová nejdříve oběsila své dva syny, Ottu
(14) a Gustava (15) a poté stejným způsobem zahubila i sebe. V Nové
Vsi (Žárová) odvedl řídící učitel Max Műller ženu i s dětmi do lesa, kde
zastřelil je i sebe.
8. května v 13.30h po maršíkovské cestě přijely do Velkých Losin
první oddíly rudoarmějců, které začaly obsazovat obec. Nikde nenarazily na odpor, jen na dolním konci Nové Vsi (Žárová), v zatáčce
u domu č. p. 46, postavilo několik příslušníků německé domobrany pod
vedením učitele Stefana Langera zátaras a s několika puškami, pancířovými pěstmi a kulometem se postavili na odpor a snažili se zamezit
vstupu Sovětské armády, kterou čekali od Losin. Byli však překvapeni
oddílem Rusů postupujícím po cestě od Pustých Žibřidovic. Všichni se
ve zmatku rozprchli a při útěku naházeli většinu zbraní do bažinaté tůně
pod domem č. p. 46.
9. května v 9h převzali Češi od Němců správu obce. Dalších několik
dní se neslo ve znamení drancování a krádeží. Nejčastěji byla zabavována jízdní kola, hodinky, rádia, deštníky, mlýnky na kávu, ale žádaným
artiklem se stal také alkohol a potraviny. Losinský kronikář Rudolf
Veselý s odstupem let píše: „Rudé armádě darováno bylo 120 radiopřijímačů, 4 motocykly, a 2 klavíry“. Těchto „darů“ však bylo zjevně
mnohem více. Při zabavování došlo v okolních obcích i v samotných
Losinách k několika incidentům, kdy opilá soldateska postřelila nebo
zranila některého z německých
obyvatel, došlo také k případům
znásilnění. Večer po osvobození
vtrhlo několik Rusů do losinské
mateřské školy, kde byly ubytovány německé zdravotní sestry.
Při útěku oknem byla jedna
z nich zraněna střelbou, ostatním
se podařilo utéci. V Žárové byla
také jedna žena postřelena Rusy
do stehna a bez pomoci vykrvácela. V Losinách byl zase postřelen
Rus, který zde pracoval v domácnosti jako zajatec.
28. května 1945 bylo v Losinách a okolí zatčeno 15 německých mužů a obviněno z kladení
odporu při osvobozování, údajně
vystřelili na ruský tank u Červené
Vody. Všichni odsouzení nakonec
končí v pracovních táborech, kde
povětšinou zahynuli.
Němečtí uprchlíci v Chromči ustupují před východní frontou.
-8-
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V Sobotíně se 7. května do č. p. 100
u kostela nastěhovala německá vojenská nemocnice, která se druhý den odstěhovala. Na
louce u rychty odpočívalo značné množství
ruských zajatců, kteří prosili o brambory a lékařské ošetření. V poledne 8. května odjížděly
poslední německé tanky. Mnohé zde uvízly
a neodjely. Na věži kostela, na faře a hasičské
zbrojnici vlály v květnu bílé vlajky. Všichni
čekali na příchod ruských vojáků. Ti přijížděli kolem 14 hodiny od Skřítku a požadovali
zajištění stravy a lihovin.
Nyní budeme citovat svědectví očitého
svědka a to sobotínského faráře Bruna Esche:
Fronta se blížila. Potvrzovaly to četné
proudy uprchlíků, které z jara 1945 táhly
z východu přes vesnici (především ze Slezska).
Některé rodiny uprchlíků tady zůstaly. Pro ně
se uvolnily všechny poslední komůrky, neboť
obytné prostory už nestačily. Již před tím zde
Němci zničený most přes Moravu v květnu 1945.
přišli němečtí uprchlíci z Maďarska a Banátu.
Moje fara byla uprchlíky přeplněna. Muži se zdržovali u koní ve prohlášeni zodpovědnými. Předem shromáždění muži i ženy byli rovstájích a ženy a děti byly ubytovány v domě. Mimo to měla obec Sobo- něž zastřeleni. Rusové potom zapálili domy a mrtvé naházeli do plametín ubytovat staré lidi ze starobince v Langeburgu nad Nisou v Horním nů. Rovněž obě sestry pana Prosiga, které obývaly tento výměnek, stihl
Slezsku.
tentýž osud. (Celkem zemřelo z tohoto domu 5 osob). Pan Drechsler
Obyvatelstvo zachvátil neuvěřitelný strach z událostí příštích dnů. pak v následujících dnech pohřbil zuhelnatělá těla na hřbitově.
Pokoušel jsem se své farníky při každé příležitosti uklidňovat. Přesto
Zde musím vzpomenout na jednu Polku, která v době války pracovaale každý tušil, že se máme obávat nejhoršího.
la na statku pana Műllera. Ta zachránila dvouletého chlapečka manželů
Jednu neděli se ve vesnici jako blesk rozšířila strašná zvěst: Ruso- Műllerových, když ho tajně odnesla k jeho babičce do Rudoltic.
vé přicházejí. Jsou již v Rýmařově. Byli tedy od nás již jenom 20 km
Později jsem se dozvěděl, že všechny domy až ke kostelu měly být
vzdáleni. Vzpomínám si ještě docela přesně, jak onu neděli ke konci spáleny. Podle všeho, ten Rus, kterého po úrazu na kole manželé Debohoslužby se od lavice k lavici a od úst k ústům šířil temný šepot.
muthovi ošetřili, svoje lidi uchlácholil a postavil se proti tomu … neboť
Když jsem po mši vyšel z kostela, obklopili mne věřící se starostlivými měl v této obci převzít velení.
obličeji a chtěli vědět, pro co se v této situaci rozhodnut. Někteří voZastřelený Rus byl údajně nějaký důstojník. V onom strašlivém
lali: „Utečme“. Klidně jsem jim odpověděl: Jak daleko se dostaneme večeru seděl tento Rus u manželů Demuthových u jídla, když v tom se
a Rusové nás svými vozidly přejedou. Já zůstanu. Varujte se všeho, co přiřítil nějaký rudoarmějec a vzrušeně svému veliteli něco vyřizoval.
by Rusy vydráždilo k násilnostem. Zůstaňte ve svých domovech.
Oba okamžitě opustili světnici. Před tím ale manžele varovali, aby dům
V pondělí 7. května se ve vesnici objevili vojáci. Jeden Rus pronikl neopouštěli a zamkli dveře. Ti, kteří byli v domu zamčeni, ke svému
na faru a vstoupil až do jídelny. Farská hospodyně stála vedle mě. Tu zděšení viděli, jak domy v sousedství hoří. Každým okamžikem mohl
spatřil voják na její ruce hodinky. Než jsem se stačil rozhlédnout, ho- oheň přeskočit i na jejich dům. Byli zoufalí a chtěli oknem z domu
dinky jí strhl a zmizel. My jsme si s ulehčením oddechli.
uprchnout. Jejich přítel Rus to zpozoroval, přiběhl a energicky poručil,
Ve skladech závodu bylo prý uskladněno 20 tisíc nových jízdních že musejí zůstat doma a opět zmizel. (Třináct domů v Sobotíně bylo
kol. Sověti do skladů vtrhli a každý si vzal jedno kolo. Venku se na kolo zapáleno vystřelenými fosforovými střelami, šestnáct lidí bylo zastřelevyšvihli a chtěli odjet, avšak většina z nich ležela v příštím okamžiku no a upáleno. Tato tragédie proběhla mezi domy č. p. 221 nyní Zdeněk
na zemi.
Měrka a Miroslav Linhart č. p. 258).
Podobně se to také přihodilo jednomu vojákovi před domem manžeO tom, co se všechno ve vesnici přihodilo, jsme se na faře nic nedolů Demuthových. Voják spadl tak nešťastně, že zůstal ležet v bezvědo- zvěděli. Ke svému zděšení jsme jen slyšeli četné střílení a viděli jak je
mí. Demuthovi ho odnesli do jejich domu a položili na postel. Když za dolní část obce v plamenech.
chvilku opět přišel k sobě, otevřel oči, velmi se polekal. Nevěděl, jak se
Pro mne a rovněž pro ostatní to byla hrozná doba. Nikdo si nebyl
do světnice těchto cizích lidí dostal. Potom uviděl na stěně kříž a ukázal jistý svým životem.
na oba manžele. Žádný Hitler, žádný Hitler … Rus potom napsal něco
Sedlákům byli vyváděni ze stájí koně a krávy. Pod dozorem Rusů
na papír a připevnil ho zvenčí na domovní dveře. V následujících dnech museli lidé hnát svá zvířata nejprve do Šumperka a odtud zpět skrz naši
byli manželé Demuthovi od obtěžování sovětských vojáků ušetřeni. vesnici do Rýmařova. Mnoho, velmi mnoho pošlých zvířat pak leželo
Večer přišel Rus opět, poděkoval jim ještě jednou za pomoc a přijal od na okraji silnice.
nich pozvání k večeři.
Ještě musím povědět o smrti sestry Marie M. Paschalis. Pocházela
Mezitím se ale ve vesnici stalo něco hrozného. Podávám vše tak, jak z řeholního domu svaté Alžběty (Elišky) v Nise a bydlela s Marií M.
mi to vypravoval pan Drechsler, povoláním truhlář.
Fides u rodiny Theilových.
Dva Rusové vtrhli do domu pana Engelberta Prosiga. Mezi ním a těmito
Když pak Rusové, přišli do vesnice, připojili se obě k ostatním řávetřelci došlo ke vzrušené slovní potyčce a nakonec k pranici. Jeden dovým sestrám, které opatrovaly ve školní budově staré lidi. V pátek
z Rusů sáhl po pistoli a chtěl Prosiga zastřelit. Zasáhl ale svého druha. 11. května jel jeden Rus na kole kolem školy. Zastavil se a pak vešel
Mezitím paní s dvěma dětmi z domu utekla. Nejdříve do sousedního do budovy. Sestra M. Paschalis chtěla právě sejít se schodů. Lekla se
stavení, a když toto začalo hořet, běželi s jinými zoufalci dál do blíz- a běžela zpět do jednoho pokoje, kde se zdržovali staří lidé, z nichž
kého lesa. Dospělá dcera běžela jiným směrem. Dva Rusové ji spatřili, většina ležela v postelích.
hnali se za ní, dohonili ji a uprostřed širého pole ji znásilnili. Její křik
V následujícím okamžiku otevřel Rus dveře a vyzval mladou sestru,
byl slyšet až do vesnice.
aby ho následovala. Ona však odhodlaně řekla: „Já náležím Kristu“
Obyvatelé z okolí Prosigových domů byli po této události ru- a ukázala na kříž na svém růženci. Voják ji uchopil za ruce. Sestra se
doarmějci sehnáni dohromady. Pan Műller se svou ochrnutou paní mu vytrhla a běžela na druhou stranu stolu. Rus vystřelil do stropu pov náručí byli souzeni a zastřelení. Za smrt rudoarmějce byli tito Němci koje. Když pak sestru ještě jednou vyzval, aby s ním šla, odpověděla
-9-
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odhodlaně: „Zastřelte mne, Kristus je můj ženich, patřím jenom jemu“.
Poklekla, vzala si do ruky svůj křížek, políbila ho a modlila se: „Prosím
všechny o odpuštění, jestli jsem Vám ublížila. Můj Ježíši, dej mi sílu
zemřít.“ Rus vystřelil. Sestra se vyvrátila dozadu a byla na místě mrtvá.
Vrah pak spěšně opustil pokoj a utíkal, jako by za ním byl samotný
čert.
Plný vnitřního dojetí jsem tuto mladou sestru pochoval u zdi hřbitova naproti sakristii sobotínského kostela. To je konec citace vzpomínek
sobotínského kněze Bruna Esche na květen 1945 v Sobotíně. ?
Na konci války bylo okupanty zabito více jak 8 000 osob včetně
osob zabitých při náletech spojenců (Praha 14. 2. 1945). Například
v Leštině bylo Němci zabito 5 osob. Po ukončení války se brutálně
pomstili Němcům v sousedním Vitošově (asi 15 osob). V Bratrušově
bylo okupanty zabito 16 severomoravských odbojářů. Němečtí vojáci
drancovali, zajišťovali rukojmí a popravovali české vlastence. Po vypálení Javoříčka a zavraždění 38 obyvatel hrozil stejný osud několika
obcím v okrese Moravská Třebová – Hartíkovu a Vranové Lhotě, kde
nacisté 7. května zastřelili 3 rukojmí. Nejznámější masakry Čechů byly
v Přerově (23), Třešti (34). Patrně největší masakr na Moravě se odehrál
ve Velkém Meziříčí, kdy 7. 5. 1945 bylo 59 Čechů po nelidském týrání
zavražděno. To se odehrávalo i na dalších místech Moravy (Prlov, Ploština). Na druhé straně bez zjevných důvodů soustředili sovětští vojáci
v květnu 19 lidí ze Sovince a okolí a v opilosti je zastřelili i s českou
rodinou rolníka zapsaného poněmčeným jménem Pietsch se ženou
a synem. V hromadě mrtvých se zachránilo jediné děvče. V městečku
Trnávce byli po válce v budově hostince naopak surově týráni Němci.
Jeden ze zatčených se pokusil utéci, ale stráž po něm vystřelila a projektil zasáhl projíždějící automobil se sovětskými vojáky. Po rychlém

„vyšetření“ případu padlo rozhodnutí zatčené postřílet. Bylo popraveno
15 lidí. Popravy a sebevraždy v obci pokračovaly i následovně, zemřelo
zde celkem 32 lidí. V Moravské Třebové zahynulo v květnu víc jak 150
Němců či ve Svitavách 335 atd. Naše kruté roky: hospodářská krize
1929 – 1938, okupace Sudet, odtržení Slovenska a následná okupace
českých zemí (1939 – 1945). Pak divoká léta 1945 – 1948 umožnila
našemu těžce zkoušenému národu, který prožil beznaděj, ba i zoufalství
a byl vnitřně tak zesláblý, že nezastavil nástup KSČ a podřízenosti
SSSR. Mimochodem Stalin Benešovi slíbil, že minimálně polovina
Kladska (tehdy německého, přesto že to bylo neoddělitelné území Čech)
a část Hlubčicka připadne naší republice, nestalo se. Sověti oproti tomu
zabrali v roce 1945 Podkarpatskou Rus, která patřila dříve ČSR.
V Rapotíně ani v okolních vesnicích se žádná nám známá fotodokumentace kolem roku 1945 nedochovala. Pokud by někdo z občanů tento ,,poklad“ doma našel, budeme velice rádi, když nám jej poskytnete
k nahlédnutí či naskenování.
Poznámky:
1.) KALBÁČ, V.: Kronika obce Rapotín – rok 1975. SOA ŠUMPERK
2.) JAŠŠ, R.: Rok 1945 ve Velkých Losinách. In. Velké Losiny 2000,
historická ročenka č. 3. S. 43 – 46.
3.) Kolektiv: Altvaterland 1918 – 1946, Konz – Könen 1986.
s. 510 – 513.
Další informace: Sestra Maria Paschalis – Rychard Jašš. In. Podesní
č. 12 Velké Losiny 2012. V Sobotíně, Štětínově a Vernířovicích
zemřelo násilnou smrtí do konce května 1945 na 30 osob.
In. Meimatbote 1995.

SVĚT TECHNIKY OSTRAVA
V sobotu 28.3.2015 jsme jeli na zájezd do Světa techniky v Ostravě.
Tento zájezd pořádala Kulturní komise obce Rapotín. Sraz byl v osm
hodin na zastávce U Skláren. Když nastoupili všichni dospělí a děti,
tak jsme vyjeli. Po trase jsme nabírali další účastníky. Do areálu Vítkovic jsme dorazili asi o půl dvanácté. Vešli jsme do budovy expozice,
kde nám paní Černohousová dala vstupenky se žlutými páskami s nápisem světa techniky. Pak jsme se rozešli po jednotlivých expozicích.
Bylo to tam obrovské. Areál měl tři velká patra. V prvním patře byly
různé tematické místnosti. Například: Naše tělo, Svět přírody, Zvířata
z celého světa, Energie, Vesmír, Svět vědy a objevů. Velmi zajímavá
byla část s názvem Svět civilizace, ve které jsme si mohli porovnat

způsoby života v různých částech světa. Mohli jsme si tady vyzkoušet
mnoho interaktivních pokusů. Zajímavostí byla i možnost vytvořit si
vlastní fotografii a poslat si ji přímo z areálu na vlastní email. Po prohlídce všech expozic a po malém občerstvení jsme se všichni těšili na
tři hodiny, kdy začínalo 3D kino s názvem Titáni doby ledové. Byla to
nádhera. Myslím, že se to všem líbilo. Odjezd byl naplánován na půl
čtvrtou, ale klidně bychom tam vydrželi i déle, abychom si všechny
expozice prohlédli důkladněji. Zpáteční cesta trvala asi tři hodiny. Zájezd se mi moc líbil a jela bych tam s velkou radostí ještě jednou. Svět
techniky v Ostravě opravdu stojí za to. /foto strana 11/
Aneta Klára Gronychová, 6.B

Noc s Andersenem 2015
Patnáctý ročník společné pohádkové Noci s Andersenem je za námi.
Tentokrát se zapojilo 619 knihoven v ČR, 514 škol, 83 dalších institucí, 235 slovenských knihoven a škol, 36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což podtrženo a sečteno dává 1 522 míst
z celého světa, kde více než 93 526 dětí a dospělých mohlo prožít
úžasné noční dobrodružství.
Z pátku 27.3. na sobotu 28.3.2015 zůstalo 15 dětí přes noc v obecní
knihovně Rapotín, kde prožily strašidelnou noc. Každý si vyrobil

svého netopýra, upekl prsty zlé čarodějnice a hlavu mumie. Soutěžilo
se o nejrychleji obalenou mumii a samozřejmě nemohla chybět stezky
odvahy, která nás zavedla ke „Skalní krčmě“ v Rapotíně, kde číhal…
Všechny děti stezku odvahy statečně zdolaly, vrátily se do knihovny,
kde už byl nachystán hřbitovní dort a kolem půl noci zalezly do spacáků. /foto strana 11/
Za knihovnu Lenka Drechslerová.

Obec Rapotín Vás srdečně zve na výstavu fotografií a výtvorů žáků ze ZŠ a MŠ Údolí
Desné a z naší partnerské obce Paszowice v rámci projektu

„Česko - polská mozaika III. - Podpora tvůrčí činnosti
a vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí“.

Rodná obec dětskýma očima

Výstava se koná v KKC, Šumperská 530, Rapotín,
od 24.4.2015 - 30.5.2015
Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
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Noc s Andersenem 2015

MŠ Skleněnka Rapotín - Velikonoce

MŠ Skleněnka Rapotín - Výstava Radka Pilaře
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Listování s Lukášem Hejlíkem

Vítání občánků

Dne 25.4.2015 se uskutečnilo Vítání občánků v Rapotíně, které organizovaly členky sociání komise p M. Alková, p.Zdenka Gronychová a L. Černohousová. Na flétnu zahrála Kateřina Juráňová, báseň Jana Skácela Uspávanka s popelčiným oříškem recitovala Marie Matějková a hudbou celé vítání
podbarvila paní Mgr. Věra Šebestová.
Na fotce zleva Jan Novotný s rodiči, Mia Holínková s tatínkem a maminkou, Adam Frnka s rodiči, Adéla Liďáková s rodiči a sestřičkou Andrejkou,
pan starosta ing. Pavel Žerníček, Jonáš Thonn s rodiči, Pavel Mika s maminkou a tatínkem a Samuel Pavlák s rodiči a sestřičkou.
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