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Chodci, pozor! Musíte mít reflexní prvky!
Tak taková upozornění nás atakují již od 20.2.2016,
kdy zákon nabyl účinnosti. Často následují informace, které záměrně neuvádějí správné údaje. Po jejich
přečtení to vypadá tak, že od následujícího dne nemůžete vyjít z domu, aniž byste byli vyzbrojeni reflexními
páskami. Média vás masírují, že s jejich koupí nesmíte otálet. Jinak se na vás nedostane. To nemluvím
o represích ve formě pokuty do 2 000,- Kč.
„Pohybuje-li se chodec MIMO OBEC ZA SNÍŽENÉ
VIDITELNOSTI PO KRAJNICI NEBO PO OKRAJI
VOZOVKY V MÍSTĚ, KTERÉ NENÍ OSVĚTLENO
VEŘEJNÝM OSVĚTLENÍM, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích,“ píše se doslova v novele
silničního zákona.
V tomto znění je mnoho nejasností. Půjdu-li
v obci, která nemá veřejné osvětlení, reflexní značení
tedy mít nemusím. Půjdu-li mimo obec, kde bude
veřejné osvětlení, i tohle v praxi existuje, opět reflexní označení mít nemusím. Přitom půjdu po krajnici
a cesta může být velmi frekventovaná. Stejně tak
mi není jasné, jak zajistit, abych měl reflexní označení stále u sebe. Mnohokrát se stane, že odcházíte
z domu za dobré viditelnosti, ale vrátíte se z různých
důvodů za tmy. Dokonce ředitel dopravní policie
ČR uvedl, že baterka či světlo na mobilu nestačí. Taky
se některým z nás stává, že se mimo obec, za snížené
viditelnosti, pohybujeme uprostřed vozovky. V tom
případě zákon neporušujeme. Nejdeme po krajnici
a ani po kraji. Tak to už jsem polemiku trochu odlehčil.

ilustrační foto

S potřebou reflexních prvků souhlasím. Přesto mezi
povinností chodce a jezdce na čemkoliv (kromě zvířat) vidím rozdíl. A ten je v tom, že v případě „nechodců“ je reflexní či osvětlovací prvek součástí konkrétního příslušného zařízení. Takže jednou ho namontuji
a už se mi vlastně nemůže stát, že se náhodou octnu
někde na silnici bez světel či odrazek. Zatímco chodci se to stát může. Kolikrát si někdo z vás zapomněl
doma třeba klíče, mobil nebo brýle (KMB) a to je používáte neustále. Natož nějakou reflexní pásku, kterou
třeba potřebuje 1x v měsíci a to ještě nepravidelně.
Potom by mohla nastat situace, že se zdržíte
u kamarádů, déle než jste čekali, sáhnete do kapsy
a zjistíte, že reflexní pásku jste nechali doma v druhé
bundě. Tak co uděláte? Vezmete telefon a zavoláte
partnerovi, že se u kamarádů zdržíte přes noc?
To bylo opět malé odlehčení.

Mírná zima umožnila započetí
stavebních prací v Rapotíně
Oprava hřbitova

Počasí v únoru umožnilo, že byly započaty opravy rapotínského hřbitova. Nejvýraznějším prvkem nového
řešení je rekonstrukce stávajícího vstupu jako reprezentativní symbol hřbitova ve formě základního tvaru
kříže. Neméně důležitým prvkem v řešení urbanistického prostoru samotného hřbitova bude vytvoření
klidového prostoru - „zóny meditace“ v návaznosti na
hlavní vstup.
Stávající hřbitovní zeď je sanována a rekonstruována tak, že materiálově doplňuje ostatní objekty.
Ze snímků hřbitovní zdi před opravou je naprosto zřejmé, že zeď byla postavena po celé své délce z cihel.
Některá pole zdi byla tak nakloněna, že se rozhodlo
o jejich zbourání. Na opravě hřbitova se finančně
podílejí obce Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice.
Práce by měly být dokončeny ještě letos.

A nyní vážně. Osobně považuji bezpečnost nás všech
za velmi důležitou věc. Moje doporučení využívání
reflexních a fluorescenčních materiálů je, že děti
a starší lidé by měli toto značení používat trvale.
Nejlépe jako součást oblečení nebo obutí. Děti proto,
že jsou živelné a těžko se dá jejich chování na silnici
předvídat i ve dne. Starší lidé proto, že u některých
jsou již jejich reakce pomalejší a hůře reagují na
vzniklé situace. Proto je řidiči musí velmi brzy zaregistrovat. A nezáleží také na tom, jestli jsou v obci
nebo mimo obec, na chodníku nebo na krajnici, ve
dne nebo v noci.
Několik pravidel na závěr:
• Při pohybu na vozovce buďte velmi obezřetní
a spoléhejte se sami na sebe.
• Ve dne využívejte kombinaci fluorescenčních
a reflexních doplňků.
• V noci využívejte především reflexní prvky,
fluorescenční ztrácí účinnost.
• Vesta vám pomůže být viděn, ale nejste nesmrtelní.
• Reflexní vesta je výborná kombinace obou prvků
zvyšujících viditelnost.
Pavel Žerníček, starosta obce
Informační centrum Rapotín
zařadilo do prodeje reflexní
náramek žluté barvy svinovací
s rozměry 30x3 cm
(propagační předmět obce Rapotín).
K zakoupení v informačním centru
při KKC Rapotín za 25,- Kč.

Rekonstrukce šaten TJ Jiskra Rapotín

Také na hřišti tělovýchovné jednoty Jiskra Rapotín
probíhá čilý stavební ruch. Je vybetonována základová deska a začínají se pokládat první řady tvárnic
obvodových stěn. Vedle antukových hřišť je vybudována nová přístupová cesta pro příjezd vozidel
za hrací plochu fotbalového hřiště. Bude využívána
pro případný příjezd záchranných složek a také pro
snadný přístup na cvičnou plochu určenou pro naše
rapotínské hasiče.

Bohatou koledu,
měkké pomlázky,
barevná vajíčka
a hodně lásky
přeje Redakční komise
Rapotínských novin.

Pavel Žerníček, starosta obce
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Jak rapotínští důchodci hledali poklad….

Sociální komise obce Rapotín zve seniory na 2. jarní vycházku

CO NOVÉHO V SOBOTÍNĚ?
v úterý 15.3.2016

Rapotínští senioři si již zvykli na pravidelné měsíční vycházky či zájezdy do
okolí. Tentokrát je ale čekalo překvapení, neboť je v úterý 16.2.2016 čekala
sice jen hodinová procházka, ale zato ztížená hledáním pokladu. Potřebné informace podala všem účastníkům paní Mgr. Dymáková ve vestibulu
obecního úřadu, odkud malé skupinky postupně vyrážely na „trať“. Úkolem
seniorů bylo hledat podle mapky blízkého okolí různé body či symboly
a ztotožnit je s anonymním obrázkem.
Ačkoliv dvacítka seniorů byla zpočátku k nezvyklé náplni vycházky
opatrná, postupem hledání kontrolních bodů se zúčastněných zmocnila
soutěžní horečka.
Všechna „družstva“ prokázala orientační schopnost a důmysl. V limitu
dorazila v chladném počasí do vestibulu obecního úřadu a pak se mohla
ohřát v zasedací místnosti KKC, za jejíž zapůjčení jsme byli pracovníkům
KKC velice vděčni. Při družné zábavě si skupinky samy vyhodnotily splněné úkoly. Překvapením bylo, že z 30 orientačních bodů bylo nalezeno
téměř vše, a jedna skupinka našla a ztotožnila plný počet těchto zastávek
a tím splnila hlavní úkol. A tak se o nalezený poklad mohli rozdělit všichni
zúčastnění.
Sluší se ještě poděkovat pracovnicím KKC, zejména pak paní Drechslerové, která nám laskavě poskytla a připravila soutěžní úkoly.
Můžeme se jen těšit na další vycházky, jejichž plán přednesla a přiblížila
paní Mgr. Dymáková.
Karel Mičunek
foto: Karel Potměšil
Pozn: Rapotínští senioři turisté (RAST) mění název na ASTRA.

Sraz zájemců v 10.00 hodin v Rapotíně u mostu na Petrov.
Průběh trasy zvolíme podle počasí na místě.
Pravděpodobně po mineralogické stezce přes Kamenitý kopec
s vysílačem ke studánce sv.Anny nad Maršíkovem a dolů
do Sobotína (6 km). Lehčí trasa Granátová stezka (4,5 km).
Prohlídka opraveného zámku a okolí.
Posezení na kolibě Permoník.
Cesta zpět zadními cestami mimo silnici nebo vlakem.
Srdečně zvou členky sociální komise.

Informace Jiřina Dymáková tel. 732 363 694

POZVÁNKA

Člověče, přidej se k nám!

Komise rapotínských spolků
pořádá zájezd na jarní květinovou výstavu

Zve tě A S T R A

„FLORA OLOMOUC 2016 JARNÍ ETAPA“
VE ČTVRTEK 21.4.2016
A V SOBOTU 23.4.2016.

A – aktivní

Snaž se býti stále fit, ať se můžeš zúčastnit
všech ASTRÁCKÝCH aktivit.

Přihlášky a poplatky podávejte na OÚ Rapotín
u slečny Vykydalové od 7.3. do 24.3.2016.
Pro občany Rapotína činí poplatek 60,- Kč, pro důchodce 40,- Kč
a držitelé ZTP bez poplatku. Přednost mají občané Rapotína.

S – senioři

Zasloužíš si po svém žít, svoje sny uskutečnit.
Teď máš na to času dost. A pracuj jen pro radost!

T - turisté

Ať už jedeš nebo jdeš, utužuj své zdraví.
Aniž tvoje tělo tuší, trénuješ si i svou duši.

Ostatní občané za poplatek 160,- Kč, důchodci 140,- Kč,
držitelé ZTP 100,- Kč se mohou přihlásit od 29. do 31.3.2016.

Obec je to hezká, kdekdo z okolí jí tleská.
Taky trochu závidí. Proč? To se hned tak nevidí.
Co? Ta starost o lidi.

Odjezd v 7.30 hod. zastávka U Skláren a dále postupně všechny
zastávky ve směru na Šumperk a u vrátnice VÚCHS Rapotín.
Návrat dle dohody v odpoledních hodinách.
Hodně nádherných zážitků z jarní Flory Vám přejí garanti
tohoto zájezdu ZO ČZS Rapotín.

Ra - Rapotín

Ať jsi Pepa, Vašek, Marta- ASTRA - to je dobrá parta!

Pro zájemce z řad obyvatel Rapotína pořádá
BIOPLYNOVÁ STANICE RAPOTÍN

ve čtvrtek 24.3.2016 od 15.00 do 18.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
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Program bohoslužeb od Květné neděle po slavnost Zmrtvýchvstání Páně včetně
Květná neděle

20. března 2016

9.00 hod. mše svatá, žehnání ratolestí

Zelený čtvrtek

24. března 2016

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.

Velký pátek

25. března 2016

Putování za pokladem – Bukový kopec
Půldenní výlet pro děti: odchod v 9.00 hod.
od kostela
15.00 hod. 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

26. března 2016

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

Neděle velikonoční 27. března 2016
Slavnost zmrtvýchvstání Páně

9.00 hod.

slavnostní mše svatá
žehnání pokrmů

Pondělí velikonoční 28. března 2016

9.00 hod.

mše svatá

Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín.

Rapotínští zahrádkáři

Sociální komise obce Rapotín zahajuje

Rapotínští zahrádkáři na výroční schůzi, která se konala 19. února 2016, hodnotili svou činnost
v uplynulém roce 2015 a posléze představili svůj návrh plánu práce pro rok 2016. Již tradičně
je jejich činnost na velmi vysoké úrovni ve srovnání s 21 organizacemi v rámci okresu Šumperk.
Jejich činnost je příkladem, jak mají základní organizace Českého zahrádkářského svazu organizovat svou činnost. Není proto náhodou, že za příkladnou činnost a vedení ZO ČZS Rapotín,
obdržela předsedkyně základní organizace Božena Kocůrková „ČESTNÉ UZNÁNÍ“ od představenstva Územní rady ČZS Šumperk. Dále za činnost pro rozvoj zahrádkářského hnutí bylo
uděleno Čestné uznání také členkám organizace a to: Janě Göbelové, Ludmile Brzové, Daně
Maierové, Marcele Haltmarové, Libě Müllerové, Martě Ščučkové, Heleně Foukalové, Květě
Tomáškové, Janě Kristkové, Janě Burdové, Ivetě Borseníkové a také Janu Kalačovi.
Hudos Zdenek, předseda Územní rady ČZS Šumperk

Oznámení seniorům

CVIČENÍ PRO STARŠÍ
GENERACI, NEJEN PRO
SENIORY Z RAPOTÍNA
Bude probíhat vždy ve čtvrtek
od 17.3. do 28.4.2016 (celkem 7x)
v malé tělocvičně ZŠ Rapotín, povede
lektorka z PONTISu.
Bude zaměřeno na protažení všech partií těla,
posilování břišních a zádových svalů, aktivaci
kloubů a správné držení těla.
Cvičit se bude na židlích, na podložce
a bude se využívat různých druhů pomůcek
(Overball, Thera-Band gumy, míčky).
K cvičení je potřeba podložka a Overball
(rehabilitační míč).
Cena je 140,-Kč.
Přihláška s platbou na OÚ Rapotín
u sl. Vykydalové od 2.3.2016.
Více info paní Dymáková, tel. 732 363 694.

Další setkání seniorů z „Klubu důchodců“ se uskuteční 9.3.2016 od 14.00 hodin
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.
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ČESKÝ SVAZ ŽEN RAPOTÍN - ZPRÁVA ZA ROK 2O15
V loňském roce byla naše organizace aktivní již od začátku roku. V pátek
l6.ledna se pořádal Obecní ples a my jsme se pustily do výroby jednohubek.
Když je děláte doma, pár na talíř, jde to rychle. My jsme jich ale udělaly
přes 7OO ks! Ještě že nás na to bylo pět. Děvčata, která pracují v kulturní
a sociální komisi, měla zase jiné úkoly při organizaci plesu. Měly jsme
radost, že se tento ples i našim přičiněním tak vydařil.
Tradiční jarní přednáška pro veřejnost byla opět bylinková. Tentokrát
o tom, jak si samy můžeme vyrobit léčivé masti a oleje z bylinek, které
rostou kolem nás a jak je užívat.
V červnu jsme pomáhaly při Zahradní slavnosti, kterou obec pořádala
jako část soutěže o titul Vesnice roku Olomouckého kraje. V tomto měsíci
jsme také jely na malý výlet do zámku v Častolovicích a do Muzea krajek ve
Vamberku.
Koncem července jsme se vydaly na pěší vycházku do Velkých Losin,
kde byla v zámku instalovaná výstava „S čím si hrály šlechtické děti“.
Ve čtyřech místnostech byly k vidění klasické hračky a hry, které se ani
moc nezměnily, a tak jsme se v duchu přenesly do svého dětství. Pěkné
vzpomínání!

Pozvání na Olympiádu mladých
chovatelů okresu Šumperk
Olympiáda se bude konat v sobotu
16.dubna 2016 v KKC Rapotín.
Začátek v 9.00 hod.
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení mladých chovatelů se soutěžními podmínkami
3. Soutěž mladých chovatelů
4. Přestávka – občerstvení
5. Vyhodnocení olympiády
6. Závěr

Když už jsme byly v Losinách, prošly jsme si i Areál zdraví. Sice jsme
se ani nepokoušely zacvičit si na zajímavém venkovním nářadí, zato kávu
tam vaří výbornou.
V září jsme si na schůzce v KKC nechaly promítnout krátké filmy
ze soutěže Vesnice roku a z Rapotínských slavností. Na nich jsme nepomáhaly, ale věnovaly jsme finanční částku dětem na odměny v soutěžích.
Do konce roku jsme ještě stihly muzikál Šakalí léta, závěrečné posezení
se společnou večeří, oslavit osmdesátiny a přijmout novou členku. Protože
jí teprve bude sedmdesát, počítáme ji mezi ty mladší!
Prosincovou vánoční náladu přineslo zpívání před kostelem i koncert
v kostele. Líbila se nám krásně připravená prohlídka naší základní školy
s malým občerstvením. Za vánoční zpívání u stromku by si sladkou odměnu od nás zasloužili nejen „Smíšci“, ale všichni účinkující žáčci! Dokonce
i učitelský sbor za závěrečnou píseň.

Přihlášky zasílejte do 31.3.2016 na adresu:
Kolářová Ivana
Zámecká 260, 788 15 Velké Losiny
Mobil: 773 564 247
E-mail: hopsinka.kuk@seznam.cz

Tak ten rok nějak moc rychle utekl. Doufám, že nám bude zdraví
sloužit a ten letošní rok si také v pohodě užijeme, což všem členkám ZO
ČSŽ ze srdce přeji!
Milada Bartošová

Zapojte se s námi do úklidu
v sobotu 16. dubna 2016.
Sraz v 9.00 hodin u Holiday resortu
Losinka v Rapotíně.
Pojďme společně uklidit nepořádek
a černé skládky v našem okolí!

www.UklidmeCesko.cz
Více informací na Informačním centru Rapotín
nebo tel. 583 212 211.
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Jarní úklid v obci Rapotín 2016

Letem zastupitelským světem
Dne 20. ledna 2016 se zastupitelé obce sešli poprvé
v letošním roce v budově mimoškolní výchovy č.p. 613
Rapotín a schválili následující usnesení:
• Podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Programu 133510-Podpora materiálně technické základny
sportu - 133512 na rok 2016 na realizaci akce „Novostavba objektu
šaten v areálu TJ Jiskra Rapotín“.
• V případě poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy z Programu 133510-Podpora materiálně technické
základny sportu na rok 2016 na realizaci akce „Novostavba objektu
šaten v areálu TJ Jiskra Rapotín“ spolufinancování obce Rapotín
z vlastních finančních zdrojů ve výši 3 744 992,-Kč.
• Vyplacení odměn za 4. čtvrtletí roku 2015 členům Kontrolního
výboru Zastupitelstva obce Rapotín.
• Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, specifický cíl: snížení energetické náročnosti v sektoru
bydlení u projektu „Energetické úspory u domu č.p. 533 v Rapotíně“.
• Využití bytového domu č.p.533 v Rapotíně na bytové jednotky.

Rozmístění kontejnerů na objemný odpad
místo

Zastupitelstvo obce ukládá:

• Zpracovat ekonomický rozbor na využití bytového domu č.p. 533
v Rapotíně.

Zastupitelstvo obce vyhrazuje:

• Radě obce, v souladu s § 102 odst. 2a) zákona č. 128/2000 Sb.
(zákon o obcích), provádět v mezidobí mezi řádnými zasedáními
zastupitelstva obce rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
kapitálové (investiční) výdaje u předmětného paragrafu a předmětné
položky na konkrétní investiční akci do částky 200.000,- Kč.
LD

datum přistavení

datum vyvezení

VÚCHS (u MVE)

14.3.2016

16.3.2016

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

14.3.2016

16.3.2016

žel. zast. Rapotín (u separace)

14.3.2016

16.3.2016

ul. Za Hutí (naproti domu č.p. 313)

14.3.2016

16.3.2016

ul. U Lávky (u trafostanice)

14.3.2016

16.3.2016

ul. Stará (u separace)

16.3.2016

18.3.2016

ul. Na Výsluní (u kont. na elektro)

16.3.2016

18.3.2016

ul. V Aleji (u separace)

16.3.2016

18.3.2016

zahrádky u Losinky

16.3.2016

18.3.2016

Nové Domky (parkoviště)

16.3.2016

18.3.2016

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

18.3.2016

21.3.2016

ul. U Splavu (ke stavebninám)

18.3.2016

21.3.2016

ul. Za Humny (na konci slepé uličky)

18.3.2016

21.3.2016

Ul. Družstevní (u samoobsluhy)

18.3.2016

21.3.2016

Sídliště (kotelna)

18.3.2016

21.3.2016

křiž. Pod Holubím vrchem a U Splavu

21.3.2016

23.3.2016

křiž. Vodní a Družstevní

21.3.2016

23.3.2016

ul. U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

21.3.2016

23.3.2016

Hřiště TJ Jiskra (za bránou)

21.3.2016

23.3.2016

ul. Polní (křižovatka)

21.3.2016

23.3.2016

Mezi velkoobjemový odpad PATŘÍ např.:
• nepoužitelný (vyřazený) nábytek,
• matrace,
• vany,
• koberce a podobný objemný odpad.

Kdo žije v srdcích těch,
které opustil, nikdy neodešel.
Dne 4. dubna 2016 by se dožila
70 let paní Jana Domesová.

Mezi velkoobjemový odpad NEPATŘÍ např.:
• veškeré druhy nebezpečných odpadů (např. ledničky, barvy,
akumulátory apod.),
• pneumatiky,
• stavební odpad (např. stavební suť apod.).

S láskou stále vzpomínají
manžel Karel a dcery s rodinami.

Historie: Lázek - stráž severní Moravy
Skupina Orlických hor vysílá na Moravu Červenovodský hřbet
(též Jablonský), který postupuje jižním směrem po hranicích (dnes
již historického) zábřežského okresu (bývalého soudního okresu
Šilperk, nyní mezi Štíty) mezi Čechami a Moravou, až k řece
Moravské Sázavě.
Jedinečný rozhled na všechny strany se otevírá turistovi na kopci
Lázku u Cotkytle, který svou nadmořskou výškou 714 m se zvedá
jako poslední výběžek Orlických hor a vévodí celému okolí. Je
zároveň nejvyšším vrcholem Zábřežské vrchoviny a spadá svým
strmým svahem na severu a severozápadu do údolí Hraničního potoka (ten určuje pomezí Moravy a Čech). Jižní svahy k obci Strážná
(Šumvald) jsou mírnější.
Ani snad z Králického Sněžníku není tak rozsáhlý a pěkný
rozhled. Z hory Lázku je možno přehlédnout celou severní Moravu a velkou část východních Čech. Kromě Suchého vrchu uvidíme
odtud majestátný Praděd a Králický Sněžník a celé pásmo Jeseníků
pak leží před našima očima jako na dlani.
Vrch Lázek měl svůj význam v dějinách, jak poznáváme jeho
názvů. Dříve se jmenoval Hlásek, Hláska nebo Strážná, na starých speciálních a školních mapách Wachberg, v Batocově adresáři je
uváděn jako Wachsberg, na mapách Moravské vlastivědy čteme pak
Strážná hora nebo Strážný vrch. Učitel Poštulka v knize Hejtmanství

zábřežské z roku 1893 uvádí Lázek jako Stráž u Šumvaldu (dnes
Strážná) s výškou 710 m. Tyto názvy patrně nasvědčují tomu, že
na vrcholu Lázku bývaly v dávných dobách zemské stráže neboli
hlásky, které zapalovaly ohně, aby hlásily dále do Čech, že se blíží
nepřítel. Další hlásky byly také na vrcholcích Jeseníků.
Řídící učitel Jakub Lolek v rukopisu svého Hejtmanství zábřežského z roku 1914 uvádí, že hora u Cotkytle, zvaná Strážná, Na
Piketě nebo Hlásek má znít správně LÁZEK od lazů, rolí (pole)
rozprostírajících se na svahu hory. Název Na Piketě má podle něho
původ ze sedmileté války, kdy ho zde použila nedaleko usazená
císařská vojska generála Laudona (le piquet je francouzsky vojenská hlídka, polní stráž).
Hora Lázek s přilehlými vesnicemi nebyla stráží severní Moravy
jen v davných dobách, ale stala se významnou baštou a opravdovou
stráží v 19. a 20. století, neboť tu stála, navazujíc na své dřívější
jméno Strážná jako ostražitá česká stráž proti postupující germanizaci. Známá Cotkytelská šije, zvaná také české Termopyly, ležela na
národnostním rozhraní a spojovala český živel v Čechách a na Moravě. Němci útočili všemi silami, za vydatné podpory zábřežského
továrníka Brassa, na tento úzký pruh české půdy od jihu i od severu,
aby jej ještě přeťali, a tak spojili veliký německý ostrov moravskotřebovský s oblastí sudetských Němců.
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Tento kraj byl velmi chudobný (severomoravští horalé vydělávali při obšívání nitěných knoflíků jen 28 až 32 haléřů denně). Této
chudoby využívali Němci ke germanizaci zdejšího kraje.
Byly hledány různé cesty, jak zlepšit smutné hospodářské poměry tohoto chudého, ale přírodně romantického kraje a také k zabezpečení ohroženého českého obyvatelstva. Konečně bylo uznáno, že
by turistika mohla značnou měrou pomoci k rozřešení této otázky
vzhledem k přírodním krásám území pod Lázkem. Již tehdy známé letovisko Drozdovská Pila - v romantickém údolí říčky Březné
- mělo velkou návštěvnost letních hostů. Roku 1905 zakoupila
Národní jednota v Olomouci pustý vrchol Lázku ve výměře 2,16 ha
a 16. července téhož roku sem uskutečnila zdařilý výlet. Přičiněním
cotkytelského nadučitele Josefa Klimeše sem byla navezena roku
1908 (pro širší rozhled a k uctění památky nesmrtelného básníka
Svatopluka Čecha, který tohoto roku zemřel) mohyla o výšce čtyř
metrů. Na vrchol vedla točitá stezka a do jejího boku byla zasazena
mramorová deska se zlatým nápisem: „Pěvci svobody Svatopluku Čechovi“. Pamětní mohyla, která měřila dole u obvodu 28,5 m
a na horní plošině 4 m v průměru, byla dokončena na jaře 1909
a na označení světových stran bylo kolem ní vysazeno osm lipek
a osm jeřábků ze školní zahrady v Cotkytli. Ale lidská zloba
z národní zášti zničila Čechovu desku i mladé stromky. Němci
z Lanškrouna a Šumvaldu dne 15. srpna 1910 ukroutili a přeřezali
nasazené stromky a mramorovou desku rozbili.
V roce 1912 byla na náklady Národní jednoty v Olomouci na
Lázku vybudována zábřežským stavitelem Lubomírem Lolkem
dřevěná rozhledna, 15 m vysoká se základnou 5 m2. Uvnitř byla
opatřena spirálově točitými schody, které vedly na krytou pavláčku,
upravenou k rozhledu. Slavnostní otevření rozhledny 28. července
1912 se stalo velkolepou národní manifestací, která zanechala
u tisíce návštěvníků hluboký dojem. Cotkytle se tehdy stala dostaveníčkem mnoha vzácných hostí ze severní i střední Moravy. Byl
zde přítomen starosta Olomouce dr. Richard Fišer, tenkrát zemský
poslanec, dr. František Smrčka jako předseda a Adolf Kubis jako
tajemník Národní jednoty v Olomouci.
Avšak dřevěná konstrukce rozhledny dlouho nevydržela.
Nemohla vzdorovat ani povětrnostním vlivům ani násilným činům
okolních Němců, kterým byla trnem v oku. Poškodili ji tak, že

Rozhledna na Lázku s mohylou (foto archiv S.Hošek)

hrozila sesutím a musela být odstraněna. Na podzim roku 1918
byla veřejně vydražena za 780 korun a koupena p. Chládkem
z Výprachtic.
V roce 1930 postoupila olomoucká Národní jednota vrchol
Lázku o výměře 34 a 89 m2 čilému odboru Klubu čs. turistů (KČST,
nyní jen KČT) v Zábřeze, který si vzal za úkol zde postavit trvanlivější rozhlednu, aby přivábila další turisty. Původně zamýšlel
vybudovat tu kamennou rozhlednu, která by vzdorovala dosti drsnému podnebí kolem Lázku. Bylo vyhotoveno již několik návrhů.
Konečně v roce 1933 bylo přistoupeno na návrh ústředí KČST,
aby na Lázku byla postavena nejen rozhledna, ale také chata pro
turisty s možností občerstvení i přenocování. Finanční prostředky
byly získány dary od korporací i od jednotlivců, kterým byly prodávány cihlové lístky po 1 Kč a šindelové po 50 haléřích. Mezi
zábřežskými turisty nastalo radostné očekávání – centrem bylo
známé knihkupectví Václava Patky, jenž obětavě řídil připravené
práce. Občané z Cotkytle a Šumvaldu (za vedení horlivého správce
české menšinové školy v Šumvaldě Miroslava Šnyrycha) pomáhali
při stavbě tím, že brigádnicky urovnali vrchol Lázku a upravili cesty. Během dvou měsíců byla stavba chaty i s rozhlednou dokončena
podle plánů Jaroslava Stejskala z ústředí KČST. (Ten také zdařile
vyprojektoval Kramářovu chatu na Suchém vrchu r. 1928, která patřila KČST). Stavbu na Lázku provedl stavitel Hynek Janů ze Zábřeha za 65 000 Kč, ostatní zařízení stálo 9 276 Kč. Dřevěná šindelová
rozhledna je skoro 20 m vysoká a ční nad zděnou chatou, ve které
jsou v přízemí bufet, kuchyně a hostinská místnost, v podkroví pak
turistická noclehárna.
Slavnostní otevření nové rozhledny a chaty na Lázku, která se
konala v neděli 13. srpna 1933 pod záštitou městské rady v Zábřeze,
stala se opět velkolepou národní manifestací severní Moravy jako
při otevírání první rozhledny. Ač počasí nebylo příliš příznivé, shromáždilo se na Lázku přes 2000 lidí s mnoha významnými hosty.
Po zahájení fanfárami ze Smetanovy Libuše přednesl Pěvecký sbor
severomoravských učitelů za řízení ředitele Františka Neubauera
sbor „Ó vlasti má“, v dalším programu pak sbor Josefa Nešvery
„Moravě“, Bendlův sbor „Svoji k svému“ a na ukončení zazpíval
státní hymnu. Hlavní projev o turistice na severní Moravě pronesl zástupce ústředí KČST Karel Schürer z Prahy, který blahopřál
zábřežskému odboru k postavení první české chaty na severní Moravě a přál jí, aby plnila své poslání nejen turistické, ale i národní.
Starosta města JUDr. Jaroslav Koutecký ze Zábřeha vzpomněl ve
své řeči všech, kteří uhájili tento kout severní Moravy před poněmčením a navrhl, aby chata nesla název REICHLOVA po nezištném
a obětavém pracovníku na poli turistickém i národním Františku
Reichlovi. Tento neúnavný pracovník byl nazýván severomoravským konsulem (byl také vrchním berním tajemníkem v Zábřeze).
Narodil se 15. února 1884 v Písařově, kde také v roce 1956 zemřel.
Ústředí KČST dalo k tomuto pojmenování souhlas a razítko mělo
nápis: Reichlova chata KČST na Lázku 713 m, odbor Zábřeh. Za
obec Cotkytli, na jejímž katastru Lázek leží, převzal chatu do ochrany učitel Josef Pavlů. V dalších projevech a písemných pozdravech
bylo vysloveno přání, aby chata byla posilou a požehnáním celého
kraje.
Chata měla 1 pokoj s 2 lůžky, 1 společnou noclehárnou s 6 lůžky,
stravování bylo jen na objednávky. Pošta Šilperk (Štíty) 2 hodiny
chůze, železniční stanice Tatenice 1 a půl hodiny chůze (In. Seznam
chat KČST v zemi Moravskoslezské. Beskydy – Jeseníky 1936).
Ze stanice Krasíkov tudy jezdil autobus do Šilperku a zastávka
byla nedaleko Lázku. Tehdy jsem zavítalo mnoho našich významných lidí, kteří zde získali informace o smutném národním
a hospodářském postavení kraje. Chata plnila dobře svůj účel
v ohledu turistickém i propagačním, byla spojkou na turistické
cestě z Hoštejna, Zábřeha a Krasíkova přes Lázek na Suchý vrch.
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Zábřežský odbor KČST taktéž usiloval o výstavbu rozhledny na
Jeřábu u Červené Vody, avšak marně.
Prvním nájemcem chaty byl Josef Sedláček, který měl vedle
ní pozemek a obytnou budovu. Dostal se do finančních nesnází,
a poněvadž dlužil peníze i samému německému továrníkovi Brassovi, byla obava, že by se při exekuční dražbě mohla usedlost dostat
do německých rukou. Proto zábřežský odbor KČST, který zakoupil
od Sedláčka roku 1935 pozemek na Lázku ve výměře 72 arů 14 m2
za 5 548 Kč za účelem rozšíření chaty a úpravou okolí, koupil od
něho v roce 1938 i jeho stavení č. p. 214 s hospodářskými budovami. První dlouholetý chatař na Lázku Sedláček zahynul za okupace
i s rodinou. Byl 1. ledna 1945 zatčen gestapáky, postřelen a zemřel
v Šumperku.
Do září 1938 se na Lázku konaly národní manifestace proti
německému nacismu a za obranu republiky. Začátkem října 1938
bylo naše pohraničí s Lázkem připojeno k Říši. Za nacistické
okupace byl podle pozemkového archu majitelem Lázku Ausbaufond Vermögenverwaltung Reichenberg (majetková správa
v Liberci), pronajimatelem pak Otto Weber, majitel kina v Lanškrouně, který měl také pronajatou honitbu v lesích kolem Lázku.
Poněvadž bydlel v Lanškrouně, ustanovil si jako správce chaty
Němce Sommera, hajného ve výslužbě, který tu působil až do osvobození naší republiky (1945). Weber nechal upravit cestu ze silnice
(Tatenice – Šilperk) na Lázek, aby byla sjízdná pro auta. Tuto práci
vykonali zajatí Angličané. Tak zůstala chata s rozhlednou přes
okupaci v dobrém stavu.
Za okupace hrál Lázek, tato stráž severní Moravy, důležitou
úlohu v severomoravském odboji proti fašistům a stal se svědkem bolestné tragédie, popravy tří hrdinných vlastenců. Jeho lesy
poskytovaly útočiště našim partyzánům, když na jaře 1944 došlo
k vyzrazení severomoravské podzemní organizace. Také v Cotkytli a okolí bylo organizováno ilegální odbojové hnutí. Poněvadž
gestapu se nepodařilo toto hnutí potřít, poslala do obce několik
svých špiclů, přestrojených na oko za montéry. Po delší době se
jim podařilo získat důvěru Josefa Kesselgrubera, okresního cestáře z Cotkytle a jeho osmnáctiletého syna Svatoslava, kteří věděli
o celém podzemním hnutí, donášeli protifašistickým bojovníkům
do lesů jídlo, zprávy zahraničního rozhlasu a jiné potřebné
věci. Krátce po odchodu německých špiclů „montérů“ byli oba
Kesselgrubři zatčeni gestapem a současně s nimi Jan Bartoš, hajný
z Hoštejna, který také kromě jiných horlivě a účinně podporoval
partyzány. Po třítýdenním vězení a týrání nedozvědělo se však
gestapo od zatčených o podzemním hnutí nic, nikoho nevyzradili
a volili raději smrt.
Dne 5. října 1944 v časných ranních hodinách byli tito tři vlastenci odvezeni pod horu Lázek a tam na třech smrcích nedaleko
silnice na pozemku Jana Lercha popraveni. Místo bylo gestapáky
vyhlédnuto úmyslně tak, aby odsouzení museli ještě naposled před
popravou spatřit svoji rodnou chalupu a půvabný Lázek, aby se
tím jejich muka ještě zvýšila. Zachovali se do poslední chvíle jako
hrdinové a nikoho přes kruté trýznění neprozradili. Kolem chodící
občané byli strážemi donuceni se dívat na popravené vlastence,
jejichž těla visela na smrcích až do 18 hodiny. Okolí popraviště bylo
obsazeno vojskem s kulomety ze strachu, aby okupanti nemohli být
přepadeni partyzány.
K uctění památky těchto tří statečných obětí fašismu postavil
Místní národní výbor v Cotkytli na místě popravy prostý žulový
památník, který byl odhalen v neděli 25. srpna 1957 pod záštitou
Okresního výboru Svazu protifašistických bojovníků. Památník se
nachází nalevo na začátku cesty na Lázek (ze silnice Tatenice-Štíty). Mj. zde stojí: „Stali se pro podporování protifašistického odboje
obětí nacistické zlovůle. Těšili se na českou svobodu. Čest jejich
památce!“

Rozhledna na Lázku (foto archiv S.Hošek)

V květnu 1945 se střetlo několik občanů Crhova a jejich
zahraničních spolubojovníků (Rus a Jihoafričan), kteří zahynuli
při střetu s jednotkou Wehrmachtu na silnici ze Šilperku (Štíty) do
Cotkytle. Později byl zde postaven kamenný památník se jmény
5 odbojářů.
Zdroje:
HUBÁLEK, J.: Lázek – stráž severní Moravy. In. Severní Morava,
sv. 3, 1958. s. 24 – 33.
BENDA, J.: LEŠNAR, BLAŽEK.: Památníky obětem první a druhé
světové války na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. Šumperk,
2007, s. 104 – 105. Též Hrdinové z Jedlí a Lázku VZ. 1970 č. 7,
Šumperk.
DAVID, P. – SOUKUP, V.: Průvodce po Čechách,
Moravě a Slezsku. Jeseníky – Šumpersko. Praha 1995, s. 39.
ODEHNAL, F.: Poutní místa Moravy a Slezska.
Rosice u Brna. 2004, s. 27 – 28.
KONZ, V.: Jeseníky. Praha 1975 s. 154.
Zpracoval: Stanislav Hošek – Vlastivěda severozápadní Moravy.

Lázek - památník obětem druhé světové války (foto archiv S.Hošek)
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Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Kafe @ cigárko
Marie Doležalová

Čtvrtá oběť
Håkan Nesser

Jak v době blogové vytvořit ze svého blogu fenomén, který se pro
zástupy čtenářů stane čtvrteční drogou? Jak přetavit spontánní
(rozuměj úplnou náhodou vzniklý) nápad v prestižní Magnesii Literu?
A jak dosáhnout toho, že vám lidi za celý rok nenapíšou jediný negativní
ohlas? Jednoduše: především nesmíte mít nic z toho v úmyslu.
Právě naopak! Vy musíte jen tak mimochodem uskutečňovat sen
o vlastním blogu, aniž byste si stavěli jakékoli vyšší cíle.

Někde uprostřed města sedí vrah a v klidu si sestavuje svůj další plán.
Kaalbringen, klidné letovisko, je ovládnuto hrůzou – v rychlém sledu zde
došlo ke třem brutálním vraždám… Kdy a kde může znovu udeřit „vrah
se sekerou“, jak se mu začalo říkat? Odejde odtud jen tak pryč, nebo
už má vyhlédnutou další oběť? Komisař Van Veeteren musí rychle najít
skryté vztahy v té sérii nevysvětlitelných vražd. A čas se rychle krátí,
protože čtvrtá oběť už se nachází ve zlověstném sevření vraha…

Pro děti a mládež

Podvolení
Michel Houellebecq

Písničkové pohádky
Eva Bešťáková a Vlasta Baránková

Známý provokatér Michel Houellebecq napsal román o tom, jak se z Francie
stane islámský stát. Příběh se odehrává roku 2022, kdy politické strany ve
volbách raději podpoří fiktivního kandidáta strany zvané Muslimské bratrství,
aby se prezidentkou nestala šéfka extrémně pravicové Národní fronty Marine
Le Penová. Autor uvedl, že „urychluje historii“. Jeho kontroverzní románová
fikce vzbudila nebývalou pozornost a kniha se v mnoha zemích stala
absolutním bestsellerem.

Adámkovi se nechce do školy, ale po probuzení z prapodivného snu
se tam ještě rád vypraví. Copak to znamená „domalisi“ a „oralisi“?
A zloděj vánočních stromečků jistě nerad vzpomíná na to, co se stalo,
když na něj přišel hajný. Pohádky známé autorky knížek pro děti
se tentokrát inspirovaly nejoblíbenějšími lidovými písničkami.

Než jsem tě poznala
Jojo Moyesová

Cinderella – Popelka
Julia Jarman a Galia Bernstein

Louisa je obyčejná dívka žijící mimořádně obyčejným životem. Má ráda svou
práci v bistru, svého dlouholetého přítele a svět, který končí s hranicemi
malého rodného městečka. Svůj život by za nic nevyměnila. Když však
bistro zavřou, Louise měnit musí. Svět Willa naopak žádné hranice nemá.
Je to svět adrenalinu, velkých obchodů i peněz, svět možností bez omezení.
Will svůj život miluje. Když ho však nehoda upoutá na kolečkové křeslo, ví,
že už ho nebude moci žít jako doposud. Romantický příběh o dvou lidech,
kteří nemají nic společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět.
S ním však i otázku, jak vysokou cenu je člověk ochoten zaplatit za štěstí
toho, koho miluje.

Dvojjazyčná pohádka pro děti. Popelka je jedna z nejstarších a nejznámějších
pohádek, s různými variantami vyprávěnými po celém světě. Jako v každé
správné pohádce i v naší vítězí dobro nad zlem. Napínavý příběh mohou
číst děti samy, s rodiči anebo poslouchat ve formě mp3 namluvené rodilými
herci, uložené na webu Albatros Media. Záměrem je rozvíjet slovní zásobu
dětí, ale i jejich schopnost porozumět mluvené angličtině a umět příběhy
převyprávět vlastními slovy.

Fotbalové mužstvo A se připravuje na jarní kolo

BCM Kamion získal titul

Naši fotbalisté vyhráli podzimní kolo v I.A třídě o šest bodů a jsou na nejlepší
cestě do krajského přeboru. Mezi oběma koly ale naši fotbalisté nezahálejí.
Probíhá intenzivní příprava, která je pod vedením trenéra Romana Maňky
velmi náročná. V sobotu 20.2.2016 sehráli přípravné utkání s divizním
týmem Jiskra Rýmařov. Výsledek 2:1 pro Rýmařov je pro Rapotín velmi
lichotivý. Hrálo se v Uničově na umělém povrchu.
Pavel Žerníček

Odehrálo se předposlední kolo 5. sezóny Futsalové ligy
Šumperka. Bohužel Závodní Česká Ves musela zápas
s BCM Kamion kontumovat. Kamion tedy získal cenné
body do tabulky a bylo jasné, že ho nikdo nemůže
dotáhnout. Tým získal titul ještě před 19. a 20. kolem.
BLAHOPŘEJEME.
Více informací o zápasech a výsledcích FLŠ najdete na
http://futsal.ffsumperk.cz/

Tabulka 2015/2016
Základní část sezona 2015/2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Lyžařské výcviky naší školy
I když jsou zimy poslední tři roky poněkud zvláštní, na zimu a sníh skoupé, i přesto se podařilo
ZŠ a MŠ Údolí Desné zorganizovat lyžařské kurzy pro všechny děti, které o ně projevily zájem.
Kurzy opět proběhly ve Ski areálu penzionu Oáza
v Loučné nad Desnou, kde se o sportovní vyžití
a výuku starali instruktoři lyžařské školy SKI
RAAN. Ve čtyřech turnusech se na lyžích či
snowboardech vystřídalo celkem 88 sportovců, ať
začátečníků, pokročilých nebo již zdatných lyžařů
a snowboardistů.
V termínu od 25.1. do 29.1.2016 se v lyžařských dovednostech zdokonalovalo devět dětí

z MŠ Beruška a devět dětí z MŠ Sluníčko. V dalším termínu od 1.2. do 5.2.2016 proběhly současně tři turnusy, kterých se zúčastnilo sedmnáct
dětí z MŠ Skleněnka, osmnáct dětí ze ZŠ Rapotín
a třináct dětí ze ZŠ Sobotín. V posledním termínu
od 8.2. do 12.2.2016 se zdokonalovalo ve svých
dovednostech patnáct snowboardistů a sedm
lyžařů, tedy dvaadvacet žáků ze ZŠ Petrov.
Pod vedením zkušených instruktorů lyžařské
školy a díky velké snaze všech pracovníků ski
areálu o co nejlepší lyžařské podmínky v rámci
toho, co počasí umožňovalo, se naši žáci dál zdokonalovali v lyžování a snowboardingu. Na závěr

kurzu si všichni změřili své síly v slalomových
závodech, za které obdrželi diplomy a drobné
ceny.
Chtěl bych poděkovat panu Leoši Klabanovi
a zaměstnancům kuchyně v penzionu Oáza za
výborné obědy v pěkném prostředí. Poděkování
patří i vedoucímu lyžařské školy SKI RAAN, panu
Radimu Antlovi a jeho lyžařským instruktorům
a v neposlední řadě pedagogům, tedy všem, kteří
se o naše mladé lyžaře a snowboardisty starali.
Těšíme se na další lyžovačku v roce 2017
a doufáme v příznivější, opravdovou zimu.
		
Miloslav Svatoň

V měsíci lednu se byly děti z MŠ Skleněnka podívat v daňčí oboře ve Velkých Losinách
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8. školní ples
V pátek 12. února se po dlouhém nacvičování deváťáci konečně dočkali.
Oblékli se do večerních šatů a obleků, seřadili a předvedli rodičům a hostům, co je během podzimu a zimy naučil pan učitel Pospíšil a paní učitelka
Šebestová. A určitě bylo na co koukat. Poté začala volná zábava: tančilo se
a povídalo. Na plese se ukázala řada rodičů i příznivců školy a také mnoho
bývalých žáků, kteří s již bývalými učiteli zavzpomínali na to, jaké to bývalo.
A všichni se dobře bavili.
(zdroj: www.skolydesna.cz)

Soutěže v anglickém jazyce na 2. stupni ZŠ a MŠ Údolí Desné
Měsíc leden a únor je na naší škole vždy ve znamení soutěžního klání
v anglickém jazyce. Během první poloviny měsíce ledna se konalo školní
kolo soutěže Search It, jejímž cílem je prokázat znalosti v co nejrychlejším vyhledávání informací na internetu v anglickém jazyce. Tato soutěž je
určena pro žáky osmých a devátých tříd. Do okresního kola postupují dva
vítězové z každé kategorie.
V letošním školním roce se jimi stali Aneta Jánětová 8.B, Josef Turek 8.A,
Marie Matějková 9.B a Daniel Hroch 9.B. Síly si porovnali s ostatními žáky
dne 26. 1. 2016 v budově VOŠ a SPŠ Šumperk. Jejich výsledky byly tyto:
Josef Turek 8.A – 8. místo
Aneta Jánětová 8.B – 18. místo
Daniel Hroch 9.B – 24. místo
Marie Matějková 9.B – 25. místo z celkového počtu 54 účastníků.
Ve druhé polovině měsíce ledna jsme zahájili zápolení ve školním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce, která je určena všem žákům 2. stupně
ZŠ ve dvou kategoriích – žáci 6. a 7. tříd, žáci 8. a 9. tříd. Musím konstatovat,
že žáci bojovali statečně a snažili se ukázat to nejlepší, co se za svou dobu
školní docházky naučili. V obou kategoriích postupoval do okresního kola
tentokrát pouze vítěz.

Akce Free-Cool-In aneb Frikulín na naší škole
V rámci školního minimálně preventivního programu jsme se v období leden/
únor zaměřili na téma bezpečnost v dopravě v souvislosti s novými zákony
a vyhláškami, které nabyly platnosti od roku 2016. O bezpečnost našich
žáků nám jde především. Příkladem toho je také zřízení školního autobusu.
Ve spolupráci s jeho dopravcem, panem Horníčkem, se nám podařilo
pružně zajistit besedu pro žáky, která byla zaštítěna společností BESIP.
Všechny děti druhého stupně se seznámily s novými pravidly a zopakovaly
si, co už znají. Odměnou jim bylo získání reflexních prvků, které by měly
používat právě tak, jak jim bylo názorně předvedeno.
Mgr. Jana Učňová

Výsledky školního kola byly tyto:
Kategorie 6. a 7. tříd: Patrik Babinet, 7.B				
Kategorie 8. a 9. tříd: Patrik Šefl, 8.A
Velmi děkujeme nakladatelství Oxford University Press za cenné
dárky pro vítěze soutěže.
Všem účastníkům soutěží velmi děkuji a těším se na další ročník
vědomostního zápolení.
Mgr. Jana Učňová
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