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Obec Rapotín srdečně zve všechny občany
Rapotína na společné setkání

dne 15. června 2016
k soutěži
Vesnice roku 2016.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaní programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost
na význam venkova.
Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny
hodnotitelskou komisí, která v tento den dorazí.

Akce bude probíhat
od 12.00 do 15.00 hod.
v parku u DPS.

V měsíci dubnu se naše obec Rapotín přihlásila do soutěže Vesnice roku 2016. Proti loňskému roku se letos v Olomouckém kraji přihlásilo do soutěže o 9 obcí více. Obec navštíví
krajská hodnotitelská komise 15.6.2016 a my
budeme soutěžit na dálku s dalšími 19 obcemi Olomouckého kraje. K dispozici je pouhých
120 minut pro prezentaci okruhů uvedených
v podmínkách soutěže. Krajská hodnotící
komise se letos zaměří na plnění Strategického plánu rozvoje obce Rapotín, který máme
schválený na období 2014 – 2018.
Naše obec se této soutěže zúčastní počtvrté.
V roce 2013 jsme obsadili krásné druhé místo
v hlavní soutěži. V roce 2015 jsme obdrželi
Cenu naděje pro živý venkov- pro místní spolkový život a občanskou společnost. I letos
k soutěži přistupujeme zodpovědně, abychom
dobře reprezentovali sever Olomouckého kraje společně s obcemi Bělá pod Pradědem
a Hrabová.

Pavel Žerníček
starosta Rapotína

Program:
Pro hodnotitelskou komisi si připravily
jednotlivé spolky nelehké úkoly, které bude
komise plnit na různých stanovištích
od ZŠ Rapotín až po rybník u VÚCHS.
Program a zábavu v tento den zpestří
historičtí šermíři Magna Moravia Rapotín bitkou
u kostela a další spolky obce Rapotín za
doprovodu cimbálové hudby Zbyňka Hrdličky.
Pro děti bude v parku připravena
interaktivní výstava LEGA.
Myslivecký spolek Buková si pro vás připraví
občerstvení ze zvěřiny.

PŘIJĎTE PODPOŘIT OBEC
A VŠECHNY SPOLKY.

Krajská hodnotící komise v roce 2015
na Zahradní slavnosti v Rapotíně.

Jarní setkání seniorů s překvapením
V sobotu dne 14. 5. 2016 se uskutečnilo „Jarní setkání seniorů“ v KKC Rapotín,
kterého se zúčastnilo celkem 148 občanů. Mluveného slova se ujala členka SK
paní Hana Maierová. Členky sociální komise si pro své seniory připravily
malé překvapení. Za hudebního doprovodu písně „Jede král“ vstoupil do
sálu starosta obce Ing. Pavel Žerníček v roli KARLA IV. spolu se svými čtyřmi
ženami a přednesl krátký projev. A protože na den konání „Jarního setkání
seniorů“ připadlo 700. výročí narození KARLA IV., měli senioři možnost si ověřit
své znalosti vyplněním malého testu. Test byl bodově vyhodnocen a ti nejlepší
byli odměněni velkými čokoládovými dukáty, ostatní čokoládovými groši.

- pokračování str.2 -

Dne 30. 4. 2016 se od 17 hodiny konalo „PÁLENÍ
ČARODĚJNIC“ v areálu rekreačního komplexu
Losinka. Odpoledne areál postupně navštívilo více
než 150 dětí s rodiči, které si v různých hrách vysoutěžily čarodějnický balíček sladkostí. Dále si mohly
děti opéct špekáček nebo vyzkoušet plno atrakcí jako
trampolínu, kolotoč, obří skluzavku anebo bumper
ball. V 19.30 za přispění starosty obce pana Žerníčka
vzplála hranice s čarodějnicí. Symbolickou čarodějnici vyrobily paní učitelky z místní školy. Potom již
probíhala volná zábava se živou hudební produkcí.
K úspěchu celé akce přispěla dobrá práce dobrovolných organizátorů i hezké počasí.
Lenka Čechová
Komise rapotínských spolků
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Sobotní odpoledne zpestřily svým vystoupením děti ze ZŠ a MŠ Údolí
Desné – pěvecký kroužek Smíšci pod vedením Mgr. Olgy Kalinové, kroužek
břišních tanců pod vedením paní učitelky Petry Mičunkové a mažoretky
KK Dance Sany Šumperk pod vedením slečny Kuchtíkové. K poslechu a tanci celé odpoledne hrála skupina Broadway. Občerstvení zajišťovali pracovníci
RK Losinka.
Věříme, že se setkání všem zúčastněným líbilo a budou se těšit na
další - podzimní.
Za sociální komisi Z. Gronychová

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě „Jarního setkání seniorů“
v Rapotíně i všem účinkujícím.
Vystoupení dětí vykouzlilo radost a úsměv ve tvářích i těch nejsmutnějších. Hudba zvedla ze židlí i ty, kteří mají jindy s tanečními kroky
potíže. Krásné písně zpívali i nepěvci. Připomenutí výročí narození
Karla IV. bylo vtipné i poučné. Letošní setkání se opravdu povedlo.
Už se těším na příští setkání, na další překvapení a krásné zážitky.
Langmanová a spol. (DPS)

ASTRA za poznáním přírody i historie
Čtvrteční slunečné ráno 5. května zastihlo turistické nadšence ASTRA
a jejich přátele v autobuse směřujícím k chráněné přírodní oblasti Litovelské
Pomoraví. Po zhruba hodinové jízdě se ocitáme u pomyslné brány do CHKO
- informačního střediska Šargoun. Je to energeticky pasivní dům postavený
na místě bývalé hájenky s expozicí o přírodě, krajině a lidech v Litovelském
Pomoraví. Naši průvodci pánové Jiří Tomášek a Vladislav Holec nás blíže
seznamují s posláním a problémy spjatými s CHKO, jako například návratem kdysi zde původních bobrů, ochranou nových výsadeb stromů před přemnoženou spárkatou zvěří i neblahým vlivem nízkého stavu vody v Moravě
v posledních letech. 3D projekce poetického filmu o Litovelském Pomoraví
je pak neodolatelnou výzvou k několikakilometrové vycházce podél Moravy
přírodní rezervací Litovelské luhy, místními trochu nadneseně nazývanou
Litovelská Amazonie. Naši průvodci nám cestou ukazují princip vzniku meandrů, stopy aktivity bobrů, upozorňují nás na bohatost místní flóry, která
v jarních měsících postupně pokrývá les nejprve kobercem bledulí a sněženek vzápětí vystřídaný záplavou dymnivek. Po nich nastupuje období medvědího česneku, vrcholící právě v době naší návštěvy. Jeho hustý rozkvétající porost vydává silnou, ale ne nepříjemnou vůni, která nás provází ještě
dlouho po opuštění lesa.
Po polední přestávce na oběd, strávené v restauraci Záložna na litovelském náměstí, odjíždíme do 22 km vzdálených Čech pod Kosířem, malebné
hanácké vesnice, která leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny.
Zdejší klasicistní zámek, obklopený anglickým parkem, je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem uměnímilovné hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849–1870. Po válce byl v roce 1949 zámek a celý
majetek rodu vyvlastněn československým státem a na zámku byl zřízen
dětský domov. Ten zde sídlil až do roku 2005. Od roku 2008 je majitelem
zámku a parku Olomoucký kraj. Od té doby prochází park i zámek rozsáhlou
rekonstrukcí. V současné době si již návštěvníci mohou, kromě prohlídky
nádherného parku, projít i dvě prohlídkové trasy. Většina z nás si vybrala tu,
která je zaměřena na historii interiérů jižního křídla zařízeného ve stylu doby
Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století a vyzdobeného
díly Josefa Mánesa. Někteří si pak zvolili trasu druhou, zaměřenou na
filmovou tvorbu otce a syna Svěrákových.
Po prohlídce zámku zbylo ještě trochu času a tak se část účastníků
zájezdu vydala na prohlídku blízkého muzea historických kočárů. Nadšený
výklad ředitele a restaurátora v jedné osobě všechny upoutal a mnohým
vnukl myšlenku se do tohoto zajímavého místa na Hané vrátit - třeba
o prázdninách s vnoučaty.

Zpátky k domovu nás cesta vedla nejprve po úbočí Velkého Kosíře – hanáckého „Mont Blanku“ (442,8 m n.m.) a nám pak zbývalo už jen poděkovat
členům sociální komise a zejména paní Jiřině Dymákové za to, že pro nás
připravila tak pěkný den plný trvalých zážitků.
text: Stanislav Krmela, foto: Karel Potměšil
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Sociální komise pořádá pro občany Rapotína

ve dnech 22.7. - 24.7. 2016 zájezd
PUTOVÁNÍ NEJEN
ČESKOSASKÝM ŠVÝCARSKEM.
Program:
1.den – V ranních hodinách odjezd
do severozápadních Čech – směr Nový Bor,
se zastavením ve Sloupu – romantické
zřícenině na 33 m vysokém skalním suku.
Dále následuje prohlídka sklářského muzea
v Novém Boru a unikátního přírodního
útvaru tzv. Čedičové varhany. Nocleh.
2.den – Ráno odjezd údolím Labe
do Drážďan. Prohlídka nádvoří Zwingeru,
galerie evropského malířství, katedrály,
sídelního zámku, Bruhlské terasy,
obnoveného kostela Panny Marie…
V podvečerních hodinách zpět.
3.den – Ráno odjezd do Hřenska, kde začíná
okružní naučná stezka na Pravčickou bránu
se Sokolím hnízdem, následuje plavba na
pramicích přes Tichou soutěsku a zpět do
Hřenska. Cestou zpět zastávka v lázních
Kundratice. Návrat ve večerních hodinách.

Program dne 10.6.2016 v Rapotíně - kostel Nanebevzetí Panny Marie
17.50 – 18.00 Zahájení Noci kostelů 2016 – společné zvonění
18.15 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.00 – 24.00
21.00 – 24.00

Cena: 3 000,- Kč/osoba
(Cizí: 3 500,- Kč/osoba)
Cena zahrnuje:
2x ubytování ve 2-4 lůžkových
pokojích vč. pobytové taxy
Dopravu
Polopenze
Vstupy
Cestovní pojištění

24.00

Mše svatá
Chrámové divadlo z „Třívsí“ – Jonáš
Videoprojekce O.Slawomira: Rok milosrdenství - Svaté brány
Prohlídka kostelní věže, nahlédnutí do farní kroniky
Prohlídka varhan + odborná přednáška, prohlídka zákoutí
kostela, výstava mešních předmětů
Společné ukončení Noci kostelů 2016
Záštitu nad Nocí kostelů převzali:

Ing. Pavel Žerníček – starosta obce Rapotín, Václav Mazánek – starosta obce Vikýřovice,
Ing. Jan Vaníček – starosta obce Petrov nad Desnou.
Tato akce se koná díky finanční dotaci obce Rapotín.

Srdečně zve ŘKF Rapotín.

Odjezd: 22.7.2016 v 6.00 hod. – od skláren a dále nástupní místa
na autobusových zastávkách včetně zajížďky k výzkumnému ústavu.

Přihlašování: od 9. května 2016 v pokladně Obecního úřadu
Rapotín u sl. Vykydalové.

		

Zájezd je pořádán ve spolupráci s CK Hornet Tour Šumperk.
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POZVÁNKA
Starosta obce Rapotín svolává zasedání
zastupitelstva obce na středu
15. června 2016 od 17.30 hodin
do zasedací místnosti KKC Rapotín.
Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu,
na webových stránkách obce a na informačních tabulích po obci.

Pavel Žerníček, v.r.
starosta obce

Jubileum

Dne 9. května 2016 oslavila
paní Marie Matějíčková
krásné životní jubileum 90 let.
Za sociální komisi přejeme
hlavně zdraví, spokojenost
a pohodu do dalších let.
Jana Novotná a Hana Maierová

ZÁBAVNÝ VEČER S CIMBÁLEM
Posezení u vínka
příjemné vždy bývá,
ještě lepší je s kapelou,
co hraje vám a zpívá.

Po pravdě říkal pan Hašler,
že je hezká písnička česká,
ale lidovky z jižní Moravy
u vínka nejvíc pobaví.

Zpívalo se, povídalo
a šel jeden hlas,
na posezení u cimbálu
půjdeme rádi zas.

Cimbál, basa a viola,
troje housle k tomu,
zpěvákům ladily hlasy
nechtělo se domů.

Růžové, bílé i červené,
suché nebo sladší,
každý si tu vybrat mohl
nač šrajtofle stačí.

Večer to byl vydařený,
to mi věřte lidičky,
někdo vypil dvě, tři decky,
jiný zas tři sedmičky!

Děkujeme pořadatelům za prima
nápad na prima večer.
manželé Bartošovi
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za zhotovení chodníků v parku
u DPS. Zvláště pak vedení obce Rapotín a zaměstnancům firmy RAPOS
Rapotín s.r.o. Jsme velice potěšeni, že po tolika letech byly naše
prosby vyslyšeny a uskutečněny. Děkujeme.
Kolektiv seniorů DPS a pečovatelka.

Rapotínské noviny

Letem zastupitelským světem
Dne 20. dubna 2016 se zastupitelé obce sešli potřetí na veřejném
zasedání a schválili následující usnesení:
• Obsah a znění návrhu Bytové politiky do roku 2025, s tím, že
realizace rekonstrukcí bytových jader a velkých oprav statutu technického opatření se bude realizovat až po dokončení protipovodňových opatření. Plán oprav, který schválí rada obce Rapotín, bude
vytvořen jen na zákonné výměny měřidel, havarijní stav elektrorozvodů a zařizovacích předmětů v bytech, havarijního stavu bytu
a v případě získání dotace i na pořízení výtahu v domech, kde ještě
výtah není.
• Provedení plošné úpravy (zvýšení) nájemného u tzv. starých bytů
v domech č.p.166, 206, 249 a 529, 535, 536, 537, 547, 548, 554
s účinností od 1.1.2017, a to v souladu se zákonem č.89/2010 Sb.,
nový občanský zákoník – viz oddíl 3 (Nájem), § 2249 (1) a (2) – viz
tabulka B10 z návrhu Bytové politiky. U domů č.p.538, 539, 540
a 546 do zvýšení nájemného promítnout i novou vestavbu výtahů,
realizovanou v letech 2011 – 2014 a každé technické zhodnocení
již realizovaných rekonstrukcí bytových jader od roku 2011.
• Odpis pohledávek za nájemné a poplatky z prodlení za roky 2005
až 2012 v celkové výši 2 241 478,- Kč. Jedná se o nájemné
a poplatky z prodlení, kdy s dlužníky proběhlo soudní vymáhání.
Někteří dlužníci se nezdržují v místě trvalého bydliště, takže jim
nebylo možné doručit soudní rozhodnutí a u některých dlužníků
bylo konstatováno, že nevlastní žádný majetek, na který by byla
uplatněna exekuce. K těmto pohledávkám již byly vytvořeny opravné položky ve výši 100 %, takže odpis pohledávek nijak neovlivní
výsledek hospodaření.
• Odpis pohledávek za SKO a psy za roky 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 a 2012 v celkové výši 46 599,- Kč. Jedná se o zbylé
poplatky, kdy dlužníci již nereagovali na upomínky, které jim byly
zaslány. Někteří dlužníci se ani nezdržují na místě trvalého pobytu,
takže je nemožné je dohledat. Náklady na vymožení těchto
pohledávek by byly mnohem vyšší než vymožené poplatky.
K těmto pohledávkám již byly vytvořeny opravné položky ve výši
100%, takže odpis pohledávek nijak neovlivní výsledek hospodaření
obce.
• Vyhodnocení výběrového řízení na poskytnutí dotace z „Fondu
bydlení obce Rapotín“ v roce 2016 dle přílohy č. 1 k usnesení.
• Uzavření, obsah a znění smluv č. 01/2016/dot. až 15/2016/dot.
o poskytnutí dotace z FBOR dle přílohy č. 2 k usnesení.
• Rozpočtové opatření obce č.3/2016 dle přílohy č.1.
• Rozpočtový výhled Obce Rapotín na období let 2017-2021 dle
přílohy č.1.
• Záměr směny pozemků ve vlastnictví obce Rapotín, Šumperská
775, 788 14 Rapotín p.č. 2527/21 – lesní pozemek o výměře
530 m2, p.č. 2527/34 – lesní pozemek o výměře 9 304 m2 v k.ú.
Rapotín a p.č. 2730/1 – lesní pozemek o výměře 7 503 m2 v k.ú.
Velké Losiny za pozemky ve vlastnictví Lesů ČR, s.p., Přemyslova
1106, 500 08 Hradec Králové p.č. 2719 – ostatní plocha o výměře
6 271 m2, p.č. 2718/2 – ostatní plocha o výměře 7 695 m2 a p.č.
2720/2 – lesní pozemek o výměře 1 864 m2 v k.ú. Rapotín.
• Uzavření, obsah a znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a práva provést stavbu mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem Žerníčkem,

starostou obce, IČ: 00635901 a firmou PS - IBOKA
s.r.o., se sídlem Velká Mikulášská 35/14, Znojmo
669 02, zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem
v Brně, spisová značka C 57478, IČ 28269349, zastoupenou
Mgr. Petrem Štěrbou, jednatelem společnosti k částem pozemků
parcelní číslo 475/1, 474, 475/6, 475/22 a 483/1 druh pozemku –
ostatní komunikace v k.ú. Rapotín, spočívající v zajištění, strpění,
umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy tepla v celkové délce 121 m na dotčené nemovitosti tak, jak vyplývá
z přiložených situačních výkresů, které jsou nedílnou součástí
smlouvy. Věcné břemeno se bude zřizovat úplatně v jednorázové
výši 29 282,- Kč včetně DPH.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

• Kontrolu plnění usnesení č. 2/2016.			
• Zápis č. 2/2016 ze schůze finančního výboru obce Rapotín konané
dne 13. 4. 2016.

Zastupitelstvo obce ukládá:

• Zpracovat a předložit na radu obce nová pravidla pro stanovení
výše nájemného v bytech v majetku obce Rapotín.
• Sdělení o zvýšení nájemného k 1.1.2017 odeslat příslušným
nájemníků nejpozději do 31.8.2016. Zajistit veškeré s tím související
potřebné úkony (harmonogram prací, informovat domovníky apod.).
• Svolat schůzku odpovědných osob pověřených vedením obce
Rapotín a společností RAPOS Rapotín, s.r.o. za účasti zástupce
projekční kanceláře BOOS plan, investora teplovodu spol.
PS-IBOKA s.r.o., provozovatele BPS Rapotín spol. IS environment SE, zástupce dodavatele technologie výroby tepelné energie
BPS Rapotín spol. Bioprofit a pověřeného projektanta technologie
předávací stanice (věcí obce Rapotín) umístěné v budově kotelny
na sídlišti v Rapotíně z důvodu dořešení způsobu měření na výstupu
a jeho propojení s dálkovým odečtem, možnosti regulace na straně
spotřebitele, určení rozhraní zařízení a rozvodů popř. jiných nutných
skutečností.
• Připravit do ZO návrh smlouvy o smlouvě budoucí na dodávku
tepelné energie mezi společností RAPOS Rapotín, s.r.o.
a společností PS- IBOKA s.r.o.

Zastupitelstvo obce zvolilo:

• Pana Vítězslava Hofera, jako vykonavatele funkce přísedícího, pro
zabezpečení řádné činnosti Okresního soudu v Šumperku.

Zastupitelstvo obce vyhrazuje:

• Radě obce, v souladu s § 102 odst. 2a) zákona č. 128/2000 Sb.
(zákon o obcích), schvalovat přijetí dotací a uzavírání Smluv
o poskytnutí dotace s tím související v souladu s rozpočtovým
opatřením.

Zastupitelstvo obce ruší:

• Bod 1.7. usnesení č.1/2016 ze dne 20.1.2016 týkající se 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“.

Pohybem ke zdraví

UPOZORNĚNÍ

V květnu byla ukončena série cvičení nejen pro seniorský věk.
Konala se v malé tělocvičně ZŠ Rapotín pro přihlášené ženy.
Cvičení organizovala a finančně na něj přispívala sociální komise.
Lektorka PONTISu připravila zajímavé cvičení na podložkách, s použitím
židlí, míčů a gum. Všechny účastnice byly velmi spokojeny
a rády by si tento druh cvičení na podzim zopakovaly.
Přidejte se a udělejte něco pro své zdraví.
Jiřina Dymáková

Splatnost poplatku za popelnice a psy je do 30.6.2016.
Poplatek za popelnice činí 200,- Kč za osobu,
možnost platby hotově do pokladny OÚ Rapotín
nebo bezhotovostním převodem na

účet obce 1905621359/0800

(variabilní symbol uvést číslo domu,
do zprávy pro příjemce uvést
jména osob za které platíte
např. Tomáš, Petr, Dana Novákovi).
Poplatek za psy zůstává stejný jako
v předchozích letech. Úhradu můžete provádět
stejně jako u poplatků za popelnice.
-5-
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Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Alžběta II. – pracující žena
Anastázie Harris

Alžběta II. čte tajné zprávy výzvědných služeb a jako jediná na této
planetě se jimi zabývá už od dob Stalina. Vždycky když před
Buckinghamským palácem zastaví vůz s novým premiérem,
dotyčnému se nervozitou zrychlí dech. Nejde políbit ruce vetché
prababičce. Jde se uctivě poklonit panovnici, která ho jedinou
otázkou může zredukovat na politického zelenáče…

Šantaram
Gregory David Roberts

Hlavní hrdina převážně autobiografického románu přilétá do Bombaje,
aniž kdo tuší, že jeho příjezdu předcházel útěk z přísně střežené australské
věznice, kde si odpykával devatenáctiletý trest za loupežná přepadení.
Loupil, aby ukojil svou závislost na heroinu, kterou si vypracoval po
rozpadu rodiny. V Bombaji získává přátele, kteří mu pomohou zorientovat
se v tamějším životě, ale další životní zvraty ho opět dostávají do vězení
a posléze na cestu mafiána, pašeráka i bojovníka v afghánské válce.

Touhy
Táňa Keleová-Vasilková

Lucka je svobodná matka, které osud v podobě nespolehlivého partnera
uštědřil kruté ponaučení. Má radost ze svého synka, dobré vztahy na
pracovišti, jenom doma trpí v područí despotické nemocné matky, která
jako by jí nechtěla dopřát žádnou radost ze života. Lucku ubíjejí problémy
všedních, jednotvárných dní a už ani nedoufá, že by ji mohlo ještě potkat
něco hezkého. Až jednoho dne odjede na lyžovačku a její život se úplně
změní…

Rodičologie
Dalton Conley

Otec dvou dospívajících dětí (syn a dcera) a profesor na Newyorské
univerzitě s nadhledem a suchým humorem popisuje, jak se potýká
s výchovou svých potomků. Osobní zkušenosti doplňuje o poznatky
vycházející z vědeckých studií, statistik a sociologických výzkumů.
Rozebírá nejrůznější dilemata, která rodiče obvykle musí řešit: jak
přimět dítě, aby si udělalo domácí úkol (otázka pozitivní a negativní
motivace), jestli se jako odměna hodí peníze, jak naučit dítě společenskému chování, a naopak je odnaučit neslušnému vyjadřování,
jak dětem rozšířit slovní zásobu, jak zlepšit soustředění ve škole a
mnoho dalšího.

Rozmístění kontejnerů na BIO odpad červen

Pro děti a mládež
Strašidelné pohádky

místo

V této knížce najdeš 20 nových strašidelných, ale opravdu strašidelných
pohádek. Děsivé příběhy jsou zasazeny do prostředí tmavých kobek
opředených pavučinami, do strašidelných domů a vlhkých sklepů, plných
nepřeberného množství duchů a zlých démonů. Objev, co číhá ve stínu
noci, a nech se strašit příběhy, z nichž ti bude skutečně běhat mráz po
zádech. Máš odvahu? Stačí si jen vybrat!

Kouzelná aktovka
Daniela Krolupperová

datum přistavení

datum vyvezení

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

30.5.2016

2.6.2016

ul. Školní

30.5.2016

2.6.2016

ul. U Koupaliště (u domu 249)

2.6.2016

6.6.2016

sídliště (u kotelny)

2.6.2016

6.6.2016

žel. zast. Rapotín

6.6.2016

9.6.2016

ul. Za Humny

6.6.2016

9.6.2016

ul. Na Soutoku

9.6.2016

13.6.2016

ul. Lesní

Na jaře se do blízké říčky vrátili raci, a tuhle vzácnou podívanou si druháci
Viktor a Hugo nemohli dát ujít. U vody však zvědavý Viky na mokrém
svahu uklouzne – dokonale se zmaže a školní aktovku promění
v potrhanou kouli. Když se kamarádi sklesle loudají přes park domů,
na lavičce sedí dva pánové, kteří vypadají jako ze starého filmu.
A jeden z nich Vikymu nabídne novou brašnu. Viky si ji rád vezme,
ale pak nestačí kulit oči, co aktovka všechno dovede!

Evoluce není revoluce
Robert Winston

Jak to, že existuje na Zemi život? Proč chodíme po dvou? Jak přišel slon
ke svému chobotu? Odkud pocházíme? Bohatě ilustrovaná encyklopedie
se snaží odpovědět dětským čtenářům na podobné otázky a srozumitelně
jim vysvětlit evoluční teorii, kterou v roce 1858 zveřejnil britský
přírodovědec Charles Darwin a která ve své době vzbudila zájem,
kritiku i odpor, ale postupem času byla označena jako nejúžasnější
vědecká myšlenka všech dob.

9.6.2016

13.6.2016

zahrádky u Losinky

13.6.2016

16.6.2016

ul. Družstevní (obchod)

13.6.2016

16.6.2016

křiž. Družst. a Vodní ul.

16.6.2016

20.6.2016

ul. Na Výsluní

16.6.2016

20.6.2016

ul. U Cihelny

20.6.2016

23.6.2016

ul. U Lávky

20.6.2016

23.6.2016

u VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

23.6.2016

27.6.2016

ul. Nová

23.6.2016

27.6.2016

ul. Pod Holubím vrchem

27.6.2016

30.6.2016

Nové Domky

27.6.2016

30.6.2016

Žádáme občany, aby neukládali BIO odpad na zemědělské
a lesní pozemky. BIO odpad ukládejte do BIO popelnic,
do velkoobjemových kontejnerů na BIO dle zveřejňovaného
rozpisu, přímo na kompostárnu CSD nebo do svých zahradních
kompostů. Výzva se týká hlavně občanů bydlících v blízkosti
zemědělských a lesních pozemků. Uživatelé zemědělských
pozemků nemohou pozemky využívat, pokud jim ukládáte
na jejich louky a pole odpad. Dle zákona o odpadech
se jedná o tvorbu černých skládek.
Za udržování pořádku děkujeme.
Obecní úřad

Vlaky
Philip Steele

Vysouvací stránky a otvírací okénka umožňují nahlédnout do vnitra vlaků,
kde můžete vidět proslulé cestující, jako byli Robert Stephenson nebo
Agatha Christie a její románový detektiv HerculePoirot. Čtení o velkých
činech techniky a stavebních památkách uspokojí každého mladého
nadšeného obdivovatele vlaků a železnice.

Otevírací doba knihovny: Po-Pá 9-17 hod.
Tel.: 583 212 531
Email: knihovna@kkcrapotin.cz
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Rapotín včera a dnes

Obec Rapotín vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice

Komentovaná projížďka obcí se uskuteční dne 25.6.2016.
První nástupní zastávka bude v 9.30 hod. na sídlišti u skláren
a dále dle dohody s přihlášenými účastníky.
Projížďka potrvá maximálně 2 hodiny.
Na závěr je naplánovaná prohlídka nového Kulturního
a Koordinačního Centra Rapotín s knihovnou a nového
Obecního úřadu. Všem přihlášeným budou dodány informační letáky.
Zájemci se mohou stále hlásit na obecním úřadě tel. 588 884 403
u slečny Vykydalové nebo přes členky sociální komise ve svém obvodě.
Na zajímavé setkání se těší členky SK.

pracovník sociální péče v Domě s pečovatelskou
službou v Rapotíně
4. platová třída
Předpoklady pro podání přihlášky:
• státní občanství České republiky
(u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR)
• věk min. 18 let
• středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v oboru
sociální péče nebo ošetřovatelství (výhodou)
• vítaný absolvovaný kurz první pomoci

Požadavky pro podání přihlášky:
•
•
•
•
•
•

občanská a morální bezúhonnost
komunikační schopnosti
znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet)
dobrý zdravotní stav
řidičské oprávnění skupiny B
fyzická zdatnost

Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

POSLEDNÍ VÝZVA K VÝMĚNĚ OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ PRO OBČANY S TRVALÝM
POBYTEM NA ÚŘEDNÍ ADRESE
OBECNÍHO ÚŘADU RAPOTÍN.

Náležitosti přihlášky:
•
•
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení, popř. titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu
telefonní spojení
povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
datum a podpis uchazeče

Z důvodu stěhování Obecního úřadu Rapotín došlo ke dni 22.4.2015
i ke změně jeho adresy z původní Rapotín, Družstevní 125 na Rapotín,
Šumperská 775. Naposledy proto vyzýváme občany, kteří mají evidován
trvalý pobyt na adrese ohlašovny a dosud neprovedli výměnu svého
občanského průkazu, k podání žádosti o vydání nového občanského
průkazu, a to nejpozději do 30. 6. 2016 (výměna je bezplatná).

K přihlášce uchazeč dále připojí tyto doklady:
•
•
•

životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 6 měsíců)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Žádost o nový občanský průkaz se podává
na Městském úřadu v Šumperku, Jesenická 31, Šumperk.

Hlavní zaměření činnosti:
•
•

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

provádění jednoduchých úkonů pečovatelské služby u mobilních
občanů, péče o jejich domácnost
příprava aktivizačních programů pro seniory

Místo výkonu práce: Dům s pečovatelskou službou v Rapotíně,
Na Soutoku 670
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou, zástup za MD
a následnou RD. Platová třída 4 dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.,
kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě.

Žádost o nový občanský průkaz je také možno podat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
V případě, že občan nepožádá o výměnu občanského průkazu ve výše
stanovené lhůtě, 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, ve znění pozdějších předpisů. Neplatný občanský
průkaz pak může jeho držiteli způsobit značné komplikace.
Olga Breitzetelová
vedoucí oddělení správního
odboru správního a vnitřních věcí
Městského úřadu Šumperk

Předpokládaný nástup od 1.7.2016

Písemné přihlášky se všemi náležitostmi zasílejte na adresu Obec
Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín k rukám místostarosty
obce Mgr. Bohuslava Hudce nejpozději do 3.6.2016.
Obec Rapotín si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit.
Informace k pozici podá Mgr. Bohuslav Hudec,
tel.: 588 884 412, 777 357 327
email: bohuslav.hudec@rapotin.cz

Historie: Železnice údolím Desné v letech 1945 – 1997
Po válce v roce 1945 byla trať Petrov nad Desnou (Petrovice do roku 1955)
– Kouty nad Desnou zestátněna a od té doby dodnes patří trati ze Šumperka do Koutů i do Sobotína k sobě. Proto budeme od této doby o železnici
vedoucí údolím Desné s odbočkou do údolí Merty pojednávat společně.
Zničení šesti mostů v poslední den války značně zkomplikovalo
obnovení provozu. Od Šumperka se mosty začaly postupně opravovat
a provoz mezi Šumperkem a Petrovem nad Desnou byl obnoven 11. 6.,
do Sobotína se začalo jezdit 5. 7. a pravidelná doprava do Koutů n. D. byla
zahájena 1. září. O osudech trati za války a těsně po ní píše podrobněji
ŠTURZ (1985).
V době poválečného budovatelského nadšení se ještě naposledy
objevila snaha o prodloužení železnice ze Sobotína do Rýmařova. Ve zprávě MNV Šumperk za rok 1947 čteme, že přičiněním města byly pojaty do
pětiletého plánu mj. stavby železnic Sobotín – Rýmařov a Kouty – Jeseník.
Nic bližšího o dalším osudu těchto návrhů nevíme, byly však v té době
již nerealistické.

-7-

Lokomotiva řady 354.0, která jezdila také na koutecké trati.
Foto archiv VM v Šumperku
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Počet stanic a zastávek zůstával po válce stejný. Od Šumperka to
byly (s dnešními názvy) Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Rapotín, Velké
Losiny, Velké Losiny zastávka, Loučná nad Desnou, Rejhotice a Kouty
nad Desnou, na odbočce z Petrova nad Desnou – Sobotín. Zajímavé je,
že obec Loučná nad Desnou žádala již v roce 1954 o zřízení zastávky
Filipová v místech dnešní zastávky téhož jména. Tu však zřídil až v roce
1999 Svazek obcí údolí Desné.
Němci z údolí Desné nemohli po válce využívat služeb své železnice,
protože měli zákaz používání dopravních prostředků. A protože nesměli mít
ani jízdní kola, museli chodit zase jako kdysi, pěšky. Jinak se ovšem jízda
vlakem po válce stala cenově dostupnou všem vrstvám obyvatelstva.
V jízdních řádech byla již jen jedna trať ze Zábřeha na M. do Koutů n.
D. s odbočkou do Sobotína. V osobní dopravě se opět postupně zaváděla
motorová trakce (za války zde motorové vozy nejezdily), a tak se doprava zrychlovala a zvyšovala se i kultura cestování. Již podle jízdního řádu
platného od 3. prosince 1945 veškerou osobní dopravu mezi Petrovem n.
D. a Sobotínem obstarávaly motorové vozy a postupně jich přibývalo i na
trase do Koutů. Zatímco hustota dopravy zůstávala dlouho podobná jako
za války, jízdní doby se opět zkrátily. V osobní dopravě měla železnice
již od padesátých let velkou konkurenci v dopravě autobusové.
Nákladní doprava v úseku Šumperk – Kouty a Sobotín zůstávala zhruba
stejná jako před válkou. Tradičně se převáželo nejvíce dřevo, významná
však i byla nakládka a vykládka v rapotínských sklárnách a v závodech
Velamos v Sobotíně a Loučné n. D. Zajímavá je statika nakládky
a vykládky, dochovaná z roku 1949.

stanice

nakládka
vagonů

Petrovice nad Desnou
Velké Losiny
Kouty nad Desnou
Sobotín

464
386
1 485
1 370

tun

7 421
6 100
18 267
11 660

vykládka
vagonů
tun
652
354
578
557

10 430
5 310
4 626
2 125

K tomu je třeba dodat, že pod Petrov n. D. spadalo i na nákladiště
Rapotín a pod Kouty n. D. i Loučná a Rejhotice. Vykládka uváděná pro
Petrov probíhala prakticky celá na vlečce v Rapotíně, kam se vozily vagony
s uhlím, pískem apod. Rapotínská vlečka byla pak v polovině šedesátých let zcela přestavěna a od té doby vede do závodu jinudy. Nakládka
s vykládkou činila někdy až 20 vagonů denně a posun si sklárny obstarávaly vlastním lokotraktorem. Pila ve Velkých Losinách byla v šedesátých
letech zrušena a s ní i vlečka. Moderní pila byla zato postavena v Loučné
n. D. a k ní i nová vlečka z Rejhotic.
Velké změny na trati přišly se stavbou Přečerpávací vodní elektrárny
(PVE) Dlouhé Stráně na Divoké Desné. Toto, u nás unikátní technické
dílo se světovými parametry, má výkon 650 MW při výškovém rozdílu
hladin 520 m. Jeho výstavba, jak tomu u velkých staveb bývá, nebyla
vůbec jednoduchá. Původně se počítalo se stavbou v letech 1970 – 76,
zahájena však byla až roku 1978. Dokončena měla být až v roce 1986, ve
skutečnosti však byla uvedena do provozu o deset let později. Součástí
stavby byla i výhybna ve stanici Velké losiny a překladiště Loučná s vlečkou. Vlečka o celkové délce kolejí asi 4 km odbočovala hned za přejezdem
u Filipové a končila v Loučné u zámeckého parku, rozlehlé překladiště se
rozkládalo mezi tratí a Desnou. Vlečka s překladištěm se stavěla v letech
1977 – 79 a stála 24 milionů Kčs. Jezdily pak na ní většinou vlaky s kamenivem, zvláště betonářským pískem, který se tu překládal na auta. Vlečka
nebyla však zdaleka využita tak, jak se původně předpokládalo. Mnohé
náklady pro PVE se vozily až do Koutů (například dva obří transformátory
o váze 260 t) nebo se přepravovaly po silnici. Provoz na vlečce skončil
v roce 1992. Pak měly ČSD v úmyslu zřídit zde kontejnerové překladiště,
aby se velkorysá stavba nějak využila, avšak definitivní konec učinila povodeň z července 1997, která zařízení silně poškodila. Vlečka byla zrušena
a nakonec roku 2003 zlikvidována, takže dnes z ní zbývají vlastně už jen
náspy.

Lokomotiva T 478.1 s pluhem za sněhové kalamity v Koutech n. D.
v osmdesátých letech 20. stol. Foto I.Netopil

S výstavbou přehrady souvisela i stavba hotelu Dlouhé Stráně nad
nádražím v Koutech. Měl sloužit hlavně k ubytování pracovníků, protože
však nebyl dostatečně využit, v roce 1982 v něm byla zřízena škola
v přírodě pro děti ze severních Čech s kapacitou 700 míst. Škola v přírodě
fungovala osm let a po celou tu dobu vozily děti z Chomutova a Teplic až
do Koutů zvláštní rychlíky. Lze tedy říci, že v osmdesátých letech byla trať
za celou dobu své existence nejvíce využita.
Mezníkem ve vozbě byl zánik parní trakce. Podle pamětníků poslední
manipulační vlaky tažené párou jezdily na trati v roce 1976, u osobních
vlaků nastal konec parní trakce o rok nebo o dva dříve. Podle Oběhů
parních lokomotiv 1975 – 1976 měly tehdy jezdit ještě dva parní manipulační vlaky: Šumperk – Kouty n. D. – Sobotín – Šumperk a Šumperk – Sobotín
– Zábřeh na M. – Šumperk.
O něco později vstoupila zde do hry i elektrická trakce. V souvislosti
s výstavbou PVE se začalo vážně uvažovat o elektrizaci trati Zábřeh na
M. – Kouty n. D. Konkrétní projekt byl však zpracován jen pro úsek ze
Zábřehu do Šumperka, a to v roce 1981. Termín výstavby byl stanoven na
léta 1984 – 86.
Měnírna měla stát v Šumperku u rozdvojení trati do Petrova n. D.
a Nového Malína a troleje měly být svedeny až do těchto stanic. Z důvodů
nám neznámých se stavba nerealizovala, i když se o ní jednalo dále až
do roku 1989.
V roce 1990 jezdilo ze Zábřehu do Koutů denně 7 vlaků, zatímco ze
Šumperka do koutů 14. Jízdní doby ze Šumperka do Koutů činily 31 – 44
minut. V té době bylo také nejlevnější jízdné: jízdenka Šumperk – Sobotín
stála 1 Kčs, Šumperk – Kouty n. D. 2 Kčs při průměrné měsíční mzdě
kolem 3000 Kčs. Mimoto existovaly velké slevy, zvláště dělnické
a žákovské.
V roce 1994 vyšel nový zákon o dráhách. Tento zákon č. 266/1994
Sb. dal možnost vzniku konkurenčního prostředí v drážní dopravě, jinými
slovy dal „zelenou“ privatizaci tratí. Podle zákona do kategorie regionálních drah patřily i dráhy Šumperk – Kouty n. D. (291) o délce 18. 280 km
a Petrov n. D. – Sobotín (291) o délce 3. 216 km. Vlečky na těchto tratích
byly v Rapotíně, Rejhoticích, Sobotíně a mimo provoz byla vlečka PVE.
V té době bylo v Petrově nad Desnou 20 zaměstnanců. V sedmdesátých
a osmdesátých letech jich bylo ještě více, kolem třiceti, a na celé trati kolem
čtyřiceti.
Na podzim roku 1994 proběhly oslavy 90 let trati pod patronací
starostů Šumperka a všech obcí údolí Desné. Byly spojeny se slavnostní
jízdou parním vlakem a vyšla k nim i brožurka autorů M. Musila a J. Březiny.
Privatizace železničních tratí byla v devadesátých letech jednou
z priorit tehdejší vládnoucí garnitury a vysloveně politickou záležitostí.
Z různých důvodů však vázla, i když četná jednání o privatizaci regionálních drah probíhala. Tak i na Šumpersku vznikla v roce 1994 společnost
„Jesenické dráhy“ se záměrem privatizovat nejen trať ze Šumperka nebo
Zábřehu do Koutů, ale i další dráhy v oblasti.
Tato společnost měla sídlo v privatizovaných
železničních opravnách v Šumperku (PARS
DMN).
Do roku 1997 však k žádnému zásadnímu
rozhodnutí nedošlo, až vše „vyřešila“ přírodní
katastrofa – povodeň v červenci 1997.
Literatura: GÁBA, Zdeněk. Železnice Desná:
ke 100. výročí trati Petrov nad Desnou - Kouty
nad Desnou. Šumperk: Vlastivědné muzeum,
2004, s. 20-33.
Připravil: Stanislav Hošek
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Rapotíňák Ondřej Niče získal v USA prestižní tenisové ocenění „Nováček roku“

Tým „z celého světa“ SEWARD COUNTY - Ondřej vpravo nahoře
Družstvo SEWARDU obsadilo celkově krásné 6. místo.
Vzhledem k tomu, že Ondra právě 14. května oslavil dvacáté narozeniny,
je toto ocenění tím nejkrásnějším dárkem, který mohl dostat.
Znovu se ukázalo, že pokud má člověk své sportovní sny, může si je
vyplnit i z tak malé vesnice jako Rapotín bezesporu je! Trochu komicky vyznívá,
že vedle hráčů z jeho týmu s uvedenými bydlišti Houston, Dallas, Madrid nebo
Harare má Ondra u svého jména uveden název naší malé obce, tedy Rapotín.
Určitě tím dělá naší obci v USA tu nejlepší reklamu.
Vladimír Niče (otec Ondřeje)

AKCI POŘÁDÁ TTV SPORT GROUP S.R.O. A JESENICKÁ CYKLISTICKÁ Z.S.

Šumperský tenisový odchovanec a bývalý medailista z republikových mládežnických šampionátů Ondřej Niče odletěl pokračovat ve své tenisové a studijní
dráze minulý rok v srpnu do USA, konkrétně do státu KANSAS a týmu Seward
County Community College v Liberalu.
Začátek v USA nebyl pro Ondru rozhodně jednoduchý. Musel bojovat
s jazykovou bariérou při nelehkém studiu a zároveň se chtěl prosadit v patnáctičlenném týmu SEWARDU mezi šest nejlepších, reprezentujících školu na
turnajích a zápasech družstev.
Podařilo se mu probít na 2. resp. 3 místo v týmu a stát se jeho současnou
oporou.
Za celý rok odehrál za družstvo SEWARDU 24 zápasů v singlu s bilancí
17 vítězství, v deblu pak se svým venezuelským spoluhráčem Carlosem
Anesem 22 zápasů s neuvěřitelnou bilancí 19 vítězství.
Kromě zápasů družstev se mu podařilo vyhrát i jeden individuální turnaj
v Novém Mexiku a s Anesem pak deblový turnaj na prestižním Juco Campionships v Texasu.
V celoamerickém žebříčku ITA College Tennis Rankings, který registruje
všechny hráče na těchto školách, se posunul na vynikající 26. místo v singlu
a 18. v deblu z celých USA.
Za takto úspěšnou sezónu byl nominován trenérem Sewardu Gregem
Owenem na prestižní cenu v kategorii „Rookie of the Year „ - „Nováček roku“ za
sezónu 2015/2016 za region III, tedy oblast, ve které Ondra hraje.
Z nominovaných poté komise ITA vybírala pouze jednoho hráče z celých
USA, kterému ocenění předá.
Předání cen v jednotlivých kategoriích se uskutečnilo na slavnostním
galavečeru u příležitosti zahájení mistrovství USA hráčů college v Dallasu pod
názvem 2016 NJCAA Men‘s Division I National Championships.
Předání cen se zúčastnilo všech 24 zúčastněných družstev, která se na
mistrovství USA probojovala. K překvapení všech, ale hlavně Ondřeje samotného, byl v kategorii „Nováček roku“
z celých USA vyhlášen před plným
sálem právě Ondřej! Překvapení to
bylo o to větší, že nováčků je v nejvyšší divizi I, pro kterou se mistrovství
pořádalo a ve které Ondra hraje, v celých USA kolem 500. Cenu mu předal
osobně šéf organizace ITA Timothy
Russell a pro Ondru to byla veliká
pocta.
Na mistrovství USA Ondra potvrdil
předpoklady a probojoval se mezi 8
nejlepších v singlu i deblu a naznačil, že by se za rok mohl pokusit rvát
Ondřej po slavnostním
o vítězství v obou kategoriích.
vyhlášení v Dallasu

3. – 5. ČERVNA 2016

ZÁVOD MÍRU U23
COURSE DE LA PAIX U23 / UCI NATIONS‘ CUP U23
1. ETAPA PÁTEK 3. 6.
JESENÍK – RÝMAŘOV / 133 KM
2. ETAPA SOBOTA 4. 6. KRNOV – DLOUHÉ STRÁNĚ / 151 KM
3. ETAPA NEDĚLE 5. 6. JESENÍK – JESENÍK / 160 KM

START 13:30 CÍL CCA 16:30
START 12:00 CÍL CCA 15:30
START 11:00 CÍL CCA 14:45

WWW.ZAVODMIRUU23.CZ

RAPA válí
Fotbalisté TJ Jiskra Rapotín zvítězili ve 23. kole nad Lošticemi 5 :1
a tři kola před koncem soutěže si v Olomouckém kraji zajistili první
místo v I.A třídě skupina A. Poprvé v klubové historii TJ Jiskra Rapotín
se nabízí možnost hrát v Krajském přeboru např. s Velkými Losinami,
Zábřehem na Moravě nebo s Jeseníkem.
Gratuluji k umístění všem hráčům a zejména trenéru Romanu
Maňkovi za profesionální vedení mužstva. Postup do Krajského
přeboru bude určitě znamenat i zvýšené finanční náklady. Věřím, že
zastupitelé obce Rapotín budou sport v naší obci podporovat.
Pavel Žerníček
starosta obce

Dne 3. června 2016 přes obec Rapotín pojede Světový pohár
v silniční cyklistice Závod Míru U23 2016,
1. etapa Jeseník - Rýmařov 134 km.

ICKÁ
JESENTICK Á
CYKLIS

Předpokládaný čas průjezdu pelotonu je v 14.35 – 14.40 hod.
Přijďte se podívat a podpořit závodníky!
Podrobnější informace, trasu závodu a čas průjezdu pelotonu
naleznete na WWW.ZAVODMIRUU23.CZ
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TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje
Rapotínští fotbalisté měli před sebou další várku zápasů, kdy hájili vedení
v tabulce I.A třídy Olomouckého kraje a za jistých okolností si už několik kol
před koncem mohli zajistit prvenství v soutěži. Podařilo se jim to?

Rapotín – Konice 3:2 (2:2)

Branky Rapotína: Březina Martin, Trunkát Ota, Matějíček Jaroslav
Klíčový zápas jara. Jinak se tento zápas označit nedal. Na trávník
vedoucího Rapotína totiž přijížděl druhý tým tabulky s rovněž postupovými
ambicemi. Úvod zápasu ovládli domácí fotbalisté, když se již po několika
minutách dostali do vedení. Radost jim však nevydržela dlouho, protože
hosté přispěchali s velmi rychlou odpovědí. To ale Rapotín nepoložilo
a po hrubé chybě konického gólmana se znovu radoval z vedení
v zápase. Ale zase moc dlouho nevydrželo. Po rohovém kopu totiž hosté
ještě do poločasu znovu vyrovnali.
Diváci byli po atraktivním a gólově bohatém prvním poločase
zvědaví na další pokračování zápasu. Druhý poločas ale přinesl mnohem
opatrnější fotbal z obou stran se snahou neudělat vážnější chybu, která
by mohla ovlivnit nejen zbytek zápasu, nýbrž i další průběh sezóny.
Domácí Jiskra přece jenom ke konci zápasu strhla důležité vítězství
na svou stranu. Po přízemním centru ze strany se do střely položil střídající
Matějíček a spustil neutuchající tříbodovou oslavu domácích fanoušků.

Bělkovice – Rapotín 2:4 (0:2)

Branky Rapotína: Indra Tomáš 2, Kocourek Michal, Valenta Tomáš
Další balvan v cestě za postupem museli odvalit rapotínští na trávníku
dalšího týmu z popředí tabulky v Bělkovicích. Úvod zápasu vyšel hostující
Jiskře na výbornou. Nejdříve krásnou střelou po odraženém míči uklidil míč
do sítě Tomáš Indra a stejný střelec se mohl radovat i o několik okamžiků
později, když zakončil nádhernou kombinační akci čtyř spoluhráčů.
Se slušným náskokem mohl Rapotín v poklidu kontrolovat dění v druhém
poločase. Ještě více klidu na jejich kopačky přidal po krásně trefeném
přímém kopu s gólovou tečkou Michal Kocourek. Domácí sice dokázali
výsledek korigovat, ale hosté okamžitě přidali čtvrtý gól a na jejich vítězství
už nic nemohlo změnit ani další snížení domácích v úplném závěru.

Rapotín – Dubicko 3:1 (1:0)

Haňovice – Rapotín 3:0 (2:0)
Na vlně vítězné euforie si jeli rapotínští pro další body do Haňovic. Tam
ale narazili už v úvodním poločase, který zcela ovládli domácí borci díky
potrestání dvou velkých chyb rapotínské defenzivy. Jiskra naopak nebyla
produktivní vůbec, a protože ani ze dvou ojedinělých příležitostí nedokázali
její útočníci skórovat, po úvodním dějství odcházeli do kabin domácí hráči
s příjemným dvougólovým náskokem.
Druhý poločas odehrály Haňovice v zataženém obraném bloku a téměř
nedovolili svému soupeři ohrožení vlastní brány. Naopak ke konci utkání
potřetí udeřili, když využili nedorozumění mezi brankářem a stoperem
Rapotína a připsaly si cenný skalp lídra soutěže.

Rapotín – Loštice 5:1 (2:0)

Branky Rapotína: Valenta Tomáš, Indra Tomáš, Hudec Štěpán
Podle tabulkového postavení obou soupeřů se mohlo zdát, že půjde
o jasnou záležitost pro fotbalisty Rapotína, ale notně posílené Dubicko
disponuje na jaře kvalitním kádrem s řadou zkušených hráčů. To se také
promítlo od úvodních minut v dění na hřišti a hosté měli dokonce častěji míč
na svých kopačkách. Zato Jiskra byla produktivnější a díky přesně zakončenému nájezdu Tomáše Valenty v poločase vedla.
Když krátce po půli navýšil střelou do odkryté brány vedení Rapotína
kanonýr Tomáš Indra, zdálo se, že domácí svého soupeře zlomili. Opak
byl však pravdou a díky kontaktnímu gólu se Dubicko vrátilo rychle do hry.
Místo vyrovnání však přišla třetí rána z domácích řad, kdy nadvakrát překonal brankáře hostů Štěpán Hudec. Rapotín si už zbytek zápasu pohlídal
a udělal další krok k vytouženému postupu.

Branky Rapotína: Kocourek Martin, Hudec Štěpán, Indra Tomáš, Březina
Martin, Dušek Jakub
Hráči i fanoušci Rapotína již před tímto utkáním moc dobře věděli, že když
na domácím trávníku zvítězí nad Lošticemi, vítězství v letošním ročníku I.A
třídy už jim nikdo nevezme. Podle toho taky nastoupili do zápasu a svého
soupeře od úvodních minut doslova zašlapali. Kvalitní kombinace a rychlé
výpady po lajnách přinesly poločasové vedení 2:0.
Po změně stran se hra nezměnila. Rapotínští hráči neúnavně podnikali
výpady před bránu svého protivníka a postupně přidali další dvě branky.
Hosté sice ještě stihli ve slunečném nedělním odpoledni vstřelit aspoň
čestný gól, ale o vítězství domácích nebylo až do konce zápasu absolutně pochyb a poslední krok do vyšší soutěže udělali hráči Rapotína za
mohutných ovací svých fanoušků se vší grácií.

V areálu zemědělské společnosti
VÚCHS Rapotín, s.r.o.

jsme nově otevřeli
ČERPACÍ STANICI
pohonných hmot
Prodej:
Nafta motorová
Natural 95
Provozní doba:
Po - pá 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Bližší informace na tel:
+420 734 840 656
od po - pá 7:00 - 15:00
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ZŠ a MŠ Údolí Desné

Akvárium ve školce
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Kniha

V naší školce máme nové akvárium s rybičkami. Děti i dospělí jsou nadšeni z pozorování rybiček, šneků a prostředí pod vodní hladinou. Zážitkem je
i jejich krmení. Panu Lubomíru Haltmarovi děkujeme za zakoupení a vybavení akvária. Děti namalovaly své dojmy z pozorování života rybiček a výkresy
předaly panu Haltmarovi jako poděkování.

Jízda zručnosti

Besídka ke Dni matek

Projekt Karel IV.

Odpoledne pro maminky

Děti z MŠ Skleněnka Rapotín společně s rodiči dokončily svou knihu. Na knize pracovaly dvě odpoledne a výsledek je velmi zdařilý. Kniha je k nahlédnutí
v MŠ a plánujeme také její vystavení v Obecní knihovně Rapotín.
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