Příloha Rapotínských novin

PROGRAM KKC - ČERVEN 2016
15.4. – 24.6.2016 – knihovna

Výstava knih v rámci projektu Moje kniha
Výstava knih, které vytvořily děti v rámci 7. ročníku výtvarné a literární soutěže Moje kniha 2015/2016 na téma
„Devatero řemesel aneb Řemeslo má zlaté dno“.
Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod., sobota 9.00 – 13.00 hod.

21.4. – 23.7.2016 – galerie KKC
Výstava Historie železnice od prvopočátků po elektrizaci trati
Výstava, která návštěvníky provede historií Železnice Desné. Od nové výstavby po ničivé povodni
až po vybudování elektrizovaného koridoru.
Otevřeno: pondělí – pátek 9.00 – 17.00 hod., sobota 9.00 – 13.00 hod.
15.6.2016, 12.00-15.00 hod - KKC, OÚ a okolí
Vesnice roku
Spolky obce Rapotín připraví úkoly pro hodnotitelskou komisi a o zábavu se postarají šermíři
a cimbálová hudba. Pro děti bude v parku připravena interaktivní výstava LEGA.
28.6.2016, 16.00 hodin – velký sál
Vyřazování žáků 9. tříd
Každoroční slavnostní vyřazování žáků devátých tříd ZŠ a MŠ Údolí Desné.
Připravujeme na červenec a srpen:
Prázdninová knihovna

RAPOTÍNSKÉ SLAVNOSTI 2016
Rapotínské slavnosti proběhnou ve dnech 4.-6.srpna 2016
a oslavíme 625 let od první zmínky o obci Rapotín.
Program:
Čtvrtek 4.8.2016

Letní kino

Pátek 5.8.2016

Koncert pod hvězdami

Sobota 6.8.2016

Sportovní dopoledne - volejbalový turnaj „O pohár starosty“
Zábavné odpoledne pro všechny věkové kategorie, doplněné
skvělou kuchyní, hudbou a atrakcemi
Vyhlášení tradiční soutěže „O RAPOTÍNSKÝ KOLÁČ“
Změna programu vyhrazena.

Kulturní centrum Rapotín

NORDIC WALKING
Ve čtvrtek 12. května se v areálu KKC Rapotín uskutečnil kurz severské chůze
– NORDIC WALKING. Tato pohybová aktivita má své kořeny ve Finsku a ve světě
se těší rostoucí oblibě. Nordic walking je dynamická chůze se speciálními holemi.
Správná technika používání holí zaručuje aktivní zapojení svalstva horní poloviny
těla. Takto se pohybovat je možné v každém ročním období, za každého počasí.
Ideálními terény jsou polní a lesní cesty. Po překrytí hrotů holí tzv. „botičkami“ se
lze snadno pohybovat i po zpevněných asfaltových či betonových komunikacích.
S holemi se dá nejen chodit, ale i běhat (Nordic running) či jezdit na bruslích
(Nordic blading). Další využití holí je k protahovacím cvikům, které jsou nezbytnou
součástí každého „výšlapu“.
Že je tento sport pro každého, bez rozdílu věku nebo fyzické kondice, potvrdila
i účast na kurzu. Pod vedením zkušeného instruktora a zakladatele severské
chůze v České republice, Mgr. Miroslava Miry, si aktivitu Nordic walking mohlo
vyzkoušet celkem 52 účastníků.
A proč to všechno?
		
Od června vznikne v KKC Rapotín NORDIC WALKING POINT.
		
Takto je označeno místo, kde si lze originální hole půjčit
		
nebo zakoupit, včetně dalšího příslušenství. Rovněž zde
		
zájemci mohou využít služeb vyškoleného personálu, který
		
vždy ochotně poradí s výběrem holí, doporučí vhodné trasy
		
v okolí, případně domluví lekci se zkušeným instruktorem.
Chodíte rádi? A chcete zvýšit svou fyzickou kondici, zpevnit postavu, být na
čerstvém vzduchu a nabrat nové síly? Přijďte si k nám Nordic walking vyzkoušet.
A pokud se o severské chůzi chcete dovědět ještě více, webové stránky
www.nordicsports.cz vám tyto informace zaručeně poskytnou.
Jiří Tomášek
Turistický spolek

Otevírací doba: Po-Pá 9-17 hod., So 9-13 hod.

Obecní knihovna Rapotín, Šumperská 530, Rapotín

spolu s Městskou knihovnou Šumperk.

Soutěž pořádá pravidelně ZŠ a MŠ Údolí Desné

Přijďte se podívat, co dokážou děti vytvořit.

18.4. – 24.6.2016

Téma: Devatero řemesel aneb Řemeslo má zlaté dno

MOJE KNIHA 2015-16

Obecní knihovna Rapotín
Vás zve na výstavu knih, které vytvořily děti v rámci
7. ročníku výtvarné a literární soutěže

Kulturní centrum Rapotín

Kulturní centrum Rapotín

Kalendář akcí
červen - srpen 2016 v obci Rapotín
ČERVEN
2.6.2016
4.6.2016
10.6.2016
11.6.2016
15.6.2016
18.6.2016
19.6.2016
25.6.2016
28.6.2016

Poznávací zájezd Mohelnice
Turistický výlet s průvodcem – Nordic walking
Noc kostelů
Bikrosové odpoledne
Vesnice roku 2016
Vítání občánků
Buldočí časovka
Rapotín včera a dnes – komentovaná projížďka obcí
Turistická vycházka DOLNÍ MORAVA

(pořadatel SK)
(pořadatel KKC, IC a Turistický spolek)
(kostel Nanebevzetí P. Marie, pořadatel ŘKF)
(bikrosová dráha za STS Rapotín, pořadatel B4 Team)
(obec Rapotín, pořadatel OÚ a spolky)
(zasedací místnost v KKC, pořadatel SK)
(obec Rapotín a Vikýřovice, pořadatel Buldoci)
(pořadatel SK)
(pořadatel SK)

Putování nejen Českosaským Švýcarskem - zájezd
Hasičská soutěž
Prázdninová knihovna
Turistický výlet s průvodcem

(pořadatel SK)
(hřiště, pořadatel SDH)
(Obecní knihovna Rapotín, pořadatel knihovna)
(pořadatel KKC, IC a Turistický spolek)

ČERVENEC
22.-24.7.2016
30.7.2016

SRPEN
4.-6.8.2016
Rapotínské slavnosti
6.-14.8.2016
Farní tábor
13.-14.8.2016
Výstava mečíků
			
12.-14.8.2016
Pekařovská pouť
14.8.2016
Mariánské slavnosti
14.8.2016
O cenu Rapotína
27.8.2016
Zakončení prázdnin – táborák
Prázdninová knihovna
Turistický výlet s průvodcem

(areál KKC, OÚ a hřiště, pořadatel OÚ, KKC a spolky obce)
(pořadatel ŘKF)
(velký sál KKC, pořadatel Zahrádkáři,
Chovatelé, MS Buková, Včelaři Rapotín)
(Pekařov, pořadatel OKD)
(kostel Nanebevzetí P. Marie, pořadatel ŘKF)
(pořadatel Buldoci)
(pořadatel KRS)
(Obecní knihovna Rapotín, pořadatel knihovna)
(pořadatel KKC, IC a Turistický spolek)

Změna programu vyhrazena.
Uvedené akce se mohou měnit a případně doplňovat o další, které nejsou v seznamu uvedeny.
Více informací o akcích naleznete průběžně v Rapotínských novinách, na webu a facebooku KKC a obce Rapotín:
www.kkcrapotin.cz nebo www.rapotin.cz

Akce připravuje Komise rapotínských spolků:
SK – Sociální komise Rapotín, ČSŽ – Český svaz žen ZO Rapotín, ŘFK – Římskokatolická farnost Rapotín,
SDH – Sbor dobrovolných hasičů Rapotín, OKD – Obnova kulturního dědictví údolí Desné, Zahrádkáři Rapotín, Zahrádkáři Losinka,
Chovatelé – Český svaz chovatelů ZO Rapotín, Tj Jiskra Rapotín, SRÚD - Spolek rodičů údolí Desné, ZŠ a MŠ Údolí Desné,
Turistický spolek, Rybáři Rapotín, Včelaři Rapotín, MS Buková – Myslivecké sdružení Buková Rapotín, NEXT – Klub sportovní tance NEXT,
Buldoci – cyklistický klub Rapotín, B4 Team – bikrosový sportovní tým, WT-PRO Racing – motokrosový tým, Obecní knihovna Rapotín,
IC - Informační centrum Rapotín, KKC – Kulturní a koordinační centrum
a
OÚ- Obecní úřad Rapotín, SOÚD – Svazek obcí Údolí Desné, ŽD – Železnice Desná.
Komise rapotínských spolků, pod vedením Karla Mičunka,
sdružuje všechny uvedené spolky zapsané pod obcí Rapotín.

Turistické informační centrum
Šumperská 530
788 14 Rapotín

Tel.: +420 583 212 211, 608 292 980
E-mail: ic@kkcrapotin.cz
www.kkcrapotin.cz

Po - Pá 9.00 – 17.00 hod.
So 9.00 – 13.00 hod.

