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Nový školní autobus
V prvních dnech školního roku 2017/2018 si mohli obyvatelé obcí údolí
Desné všimnout nového atraktivního dopravního prostředku, který se pohybuje
mezi jednotlivými pracovišti naší svazkové školy. Jedná se o „nový“ školní
autobus. Ve spolupráci s firmou Forza servis, která zabezpečuje přepravu
žáků naší školy, byl pořízen autobus, který odpovídá přísnějším bezpečnostním normám.
Autobus Mercedes Citaro je vybaven samonavíjecími pásy na všech sedadlech, je v nízkopodlažním provedení i s nájezdovou plošinou pro vozíčkáře,
celková kapacita autobusu je 60 osob. K dispozici řidiči je i vnitřní kamerový
systém a automatická blokace busu, který při otevřených dveří sám zabrzdí.
Samozřejmostí je žlutá barva, typická pro školní autobusy, se zvláštním označením „Pozor děti!“, které je zvýrazněno oranžovým výstražným světlem.
Autobus začal sloužit hned od prvního dne školního roku 2017/2018.
Věříme, že bude i nadále zajišťovat kvalitní, bezpečnou a komfortnější přepravu žáků naší svazkové školy. Žádáme tímto také žáky, aby se ke „žlutému
jezevčíkovi“ chovali slušně, aby nám vydržel co nejdéle v perfektním stavu.
			
Martin Gronych

VÝZVA

Obec Rapotín vyhlašuje výzvu pro vyhlášení
významných osobností obce v oblasti kultury,
školství, sportu a osobnost obce za rok 2017.
Nominována může být pouze fyzická osoba
žijící či působící v obci Rapotín.
Písemný návrh musí být osobně či emailem doručen na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
email: rapotin@rapotin.cz
a to
nejpozději do 4. prosince 2017.
Informace k výzvě na telefonu: 588 884 413,
e-mail: rapotin@rapotin.cz
Nominační formulář je k dispozici v kanceláři asistentky
starosty OÚ Rapotín (1.patro).
Ti, kdo vyplní nominační formulář, budou zařazeni do slosování
o dvě vstupenky na obecní ples, který se bude konat 19.1.2017,
kde dojde k vyhlášení osobností obce za rok 2017.

Změna ve sběru vytříděného plastu
V obci Rapotín od října 2017 mohou občané využít pytlového svozu
odpadu plastů od rodinných domů.
Vytříděných plastů je procentuálně
nejvíce ze všech složek tříděného odpadu. Z důvodu malé výtěžnosti pro
komoditu plast v obci Rapotín, jsme
se rozhodli pro zavedení pytlového
svozu přímo od rodinných domů.
Docházková vzdálenost k některým
hnízdům podzemních kontejnerů je
pro některé občany větší než 500m,
což mnohé od třídění odrazuje.
Podzemní kontejnery mohou občané
využívat i nadále. Sběr bude kombinovaný, dle toho, co každému individuálně vyhovuje.
Pytle pro sběr plastů budou k dispozici v pokladně na Obecním úřadě
v Rapotíně v úředních hodinách:
Po, St: 7.30 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.
Út, Čt: 7.00 – 11.30, 12.30 -15.00 hod.
Pá: 7.00-11.30, 12.30 – 14.30 hod.
První pytlový sběr plastů od rodinných domů proběhne ve čtvrtek
26.10.2017.
Další svozy budou probíhat pravidelně v úterý jednou za čtrnáct dní,
konkrétně 14.11.2017, 28.11.2017,
12.12.2017 a náhradní termín
v době vánočních svátků ve čtvrtek
21.12.2017.

Ke svozu odevzdávejte jen
naplněné pytle a PET láhve
v něm řádně sešlápnuté.

Co třídit?

ANO

Do kontejnerů a pytlů na plasty patří
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté
PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme
v menších kusech.
Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady
označení číslem 7.

NE

Naopak sem nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Obecní úřad Rapotín
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Boj s hlukem na Železnici Desná – odezvy

Věděli jste, že ve třídění odpadů
se stále zlepšujeme!

V roce 2016 vytřídil každý Čech průměrně
44,8 kg odpadu (papír, plasty, sklo a nápojové
kartony). 72 % obyvatel ČR aktivně třídilo
odpady a 77 % obalů bylo využito a recyklováno.
A jak jsme na tom se tříděním
odpadu v Rapotíně?
V roce 2016 jsme v Rapotíně vytřídili
29,41 kg/obyvatel odpadu
(papír, sklo, plasty, nápojový karton a kovy).
V Rapotíně tedy třídíme málo.
15,7 kg/obyvatel nám chybí, abychom dosáhli
republikového průměru.Vytříděním odpadů
chráníte životní prostředí, odpady nekončí na
skládce a jsou znovu využívány jako druhotné
suroviny.

Rapotín má svůj LOGOTYP
S ohledem na potřeby moderní a jednotné prezentace obce Rapotín,
zejména v oblasti cestovního ruchu, vzalo zastupitelstvo obce Rapotín návrh logotypu na vědomí a posléze jej Rada obce schválila. Předcházelo tomu
poptávkové řízení. Nakonec zvítězil logotyp, kdy námět podal rapotínský občan a graficky jej zpracovala paní Hana Feikusová.
Logotyp Rapotína vytváří image obce, je komunikačním prostředkem
s občany a nositelem základních informačních sdělení provázejících návštěvníky i obyvatele obce. Logotyp obce se užívá pro účely propagace, prezentace a identifikace obce Rapotín, a to zejména na běžných písemnostech,
na plakátech a tiskovinách, v e-mailové komunikaci a tiskových zprávách,
na propagačních a dárkových předmětech apod.

Logotyp má přesně definované proporce. K užívání logotypu obce Rapotín
je zpracován manuál a směrnice. Zde jen krátce vyjímáme:
Logotyp obce jsou oprávněny užívat:
a. Obec a její spolky, představitelé obce a jeho orgánů,
b. organizační složky obce a právnické osoby zřízené nebo založené obcí,
c. obce Svazku obcí údolí Desné,
d. fyzické a právnické osoby, kterým byl na základě rozhodnutí rady obce
nebo zastupitelstva obce poskytnut dar, příspěvek, podpora nebo dotace,
a to pouze v souvislosti s propagací projektu, akce nebo aktivity, na jejichž
realizaci byly dar, příspěvek, podpora nebo dotace poskytnuty,
e. subjekty, kterým byla udělena záštita starosty obce, rady obce či
zastupitelstva obce, a to pouze v souvislosti s akcí, nad kterou byla
záštita udělena
Společná a zrušovací ustanovení:
a. Oprávněné subjekty mohou užívat logotyp obce bezplatně.
b. Logotyp obce lze užívat pouze vhodným a důstojným způsobem tak,
aby nedošlo k jeho znevážení, zneužití, nebo aby nebylo poškozeno dobré
jméno obce; za způsob jeho užívání odpovídá jeho uživatel.
c. Obec a jeho představitelé jsou oprávněni stanovit bližší podmínky užití
logotypu ve vztahu ke konkrétnímu účelu tak, aby nedošlo k jeho znevážení, zneužití, nebo aby nebylo poškozeno dobré jméno obce. Právo užívání logotypu obce může být odejmuto uživateli, který je užívá v rozporu
s touto směrnicí.
d. Evidenci související s užíváním logotypu obce vede kancelář starosty.
Bližší informace získáte v kanceláři starosty, tel.: 588 884 413.

V minulých novinách jsme uveřejnili článek „ Boj s hlukem na Železnici Desná“. Podnětem k napsání byly stížnosti několika občanů. Jsem velmi rád,
že rozvoj naší železnice má i pozitivní odezvy. Kromě ústních pochval jsem
obdržel i dvě písemné, které se souhlasem pisatelů zveřejňuji. Dnes jsme postoupili v řešení tohoto problému o něco dál. Mám již předběžnou cenu za
rekonstrukci deseti přejezdů, včetně projektové dokumentace. Částka se blíží
k 50 mil. Kč. Teď jen zbývá je sehnat.
Pavel Žerníček, předseda SOÚD
Dovoluji si napsat reakci na článek v Rapotínských novinách - Boj s hlukem na
Železnici Desná. Bydlím u železniční trati již od roku 1956. Vždy jezdily kolem
vlaky, dříve ČSD, po povodni Železnice Desná a nyní opět ČD.
Zastavování vlaků se řídí dle strojvedoucího. Někdy ani nevíte, že vlak
projíždí a zastavuje, někdy naopak se ozývá skřípění a brzdění, že zaléhají
uši. Také houkání je v přiměřené míře. Totéž bylo i za provozování dopravy
Železnice Desná. Vždy záleží opravdu na strojvedoucím. V současné době
jsem spokojena s dopravou, mohu jezdit až do Olomouce bez přestupu.
V době, kdy už jsou mé síly pomalejší a rychlejší přestupy mi dělají potíže,
si nemohu tento způsob dopravy vynachválit. Navíc Železnice Desná vozila cestující pouze do Šumperka, nečekala na případné zpoždění od Zábřehu
nebo Olomouce a nebylo ani spojení do jiných stanic, pouze do Šumperka.
Takže moje cestování začínalo v Šumperku, kam jsem se musela nechat dovézt autem. Protože mám v rodině malé děti s kočárkem, je to pro mě a jejich
rodiče v současné době příjemné cestování bez přestupu v Šumperku. Proto
bylo pro mě velkým překvapením, že opět chcete měnit dopravce a k tomu
určitě změnit znovu způsob dopravy. Nevím, komu se toto nelíbí a v době,
kdy přibývá seniorů a více méně pohyblivých občanů, znovu nám komplikovat cestování. Berte to jako reakci na Váš článek a až budete projednávat
změny v dopravě, myslete na nás, starší občany a mladé rodiny s dětmi.
Ludmila Damborská

Hluk od naší železnice

Pokud si někdo stěžuje na hluk z provozu Železnice Desná, tak je vidět, že
skromnost a národní hrdost po revoluci ze života vymizela.
Když si vzpomenu na problémy jejího obnovení po povodni v roce 1997,
tak si říkám, „Proč někdo chce, aby vlaky v naší obci nejezdily?“. Stát má
dluhy, obce mají dluhy a lidé také. Dávat v současné době další peníze, aby
„toto naše zachráněné dítě“ fungovalo?! Později možná, ale nyní jsou to další
dluhy. Vlak by měl ulevit provozu na silnici. Kdyby se náklady přepravovaly
po železnici, ubylo by na cestách kamionů. Už několikrát jsem viděl, jak starší
lidé ze sídliště chtěli přejít přes silnici na autobus nebo vlak do Šumperku,
a netroufli si vstoupit do provozu na silnici, tak jim spoj ujel.
Když si vzpomenu, jak vyjížděla parní lokomotiva z petrovského nádraží,
bylo ji slyšet až u skláren a možná i v Losinách. A což teprve v naší obci
a při posunu do skláren. A těch parních vlaků jezdilo denně dost. Nikdo si
nestěžoval, všichni byli rádi, že se vlakem mohli dostat, kam potřebovali. Když
jsem byl kluk, bydleli jsme ve strážním domku na trati Jeseník – Mikulovice
a 5 metrů od postele mi jezdily parní vlaky a spalo se mi dobře, i když to
dunělo. Nikdo z obcí si nestěžoval.
Dnes bych si mohl stěžovat spíše na silniční hluk, na neukázněné
motorkáře i nízko letící letadla. Proč bych to dělal, vždyť to patří k dnešní
době. Riziko „tichého vlaku“ je v tom, že není slyšet a kdo se nedívá, může
skončit pod jeho koly, která nejsou slyšet (svařované koleje). I takové případy
znám, ujeté nohy i smrt (mlha a malé šíření hluku). Proto se přimlouvám
za neuspěchané a rozumné řešení hluku naší železnice, a aby železnice do
Kout nezanikla, když ji naši předkové pracně budovali a současníci obnovili
k dnešnímu provozu.
Občan Rapotína milující údolí, ve kterém rád žije.

Máme již první dvě „vlaštovky“ využití:
a. KKC Rapotín
b. Golf Rapotín

Na závěr ukázka logotypů z nejbližšího okolí.

Pavel Žerníček, starosta obce
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Okresní výstava

Rapotínské loučení s prázdninami

Okresní výstava králíků, drůbeže a holubů spojená s Memoriálem pana
Jaroslava Aigla a Miroslava Anděla byla uspořádána ve dnech 26. - 27. srpna
2017 v krásném prostředí areálu Holiday resort Losinka v Rapotíně pod
záštitou obcí Rapotín, Petrov nad Desnou a Vikýřovice.
Obětavostí členů naší základní organizace a okolních organizací jsme pro
Vás připravili výstavu těch nejlepších kusů čistokrevných zvířat z vlastních
chovů. Touto výstavou chceme poukázat na to, že i v dnešní uspěchané době,
lze chovat zvířata nejen pro užitkovost, ale i pro jejich krásu.
Výstava umožnila návštěvníkům nejen prohlídku vystavených zvířat, ale
taky možnost zakoupení kvalitních chovných zvířat do svých chovů.
Na výstavě bylo vystaveno 89 králíků, 106 ks drůbeže a 208 ks holubů.
Počet vystavených králíků byl omezen z důvodu výskytu moru.
Počet vystavovatelů 62 z toho 12 mladých chovatelů.
Bylo uděleno za králíky 7 čestných cen a jedna vítězná cena, za drůbež 8 čestných cen a jedna vítězná, za holuby 14 čestných cen a jedna vítězná.
Čestné ceny předali chovatelům v neděli odpoledne starostové obcí Petrov
nad Desnou Jan Vaníček a starosta obce Vikýřovice Václav Mazánek, starosta
obce Rapotín Pavel Žerníček se omluvil. Naši chovatelé získali 9 čestných
cen a jednu vítěznou cenu (Donée Jiří, Štefan Petr, Kristek Jiří 2x, Zedník Jiří,
Krušínský Libor, Vrba Rudolf a mladí chovatelé Kolář Daniel, Kolář Miroslav,
vítěznou cenu získal Mazal Jiří).
„Memoriál pana Miroslava Anděla“ - pohár získal Mazal Jiří za holuby „český
voláč sivý“.
„Memoriál pana Jaroslava Aigla“ - pohár získal Kristek Jiří za holuby „rys
stříbrný šupkatý“.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému úspěchu naší
akce, hlavně obecním úřadům Rapotína, Petrova nad Desnou a Vikýřovice. Děkuji všem členům naší ZO Rapotín za pomoc při uspořádání okresní
výstavy.
Kristek Jiří

Již druhým rokem se rapotínské děti mohly loučit s prázdninami u táboráku.
Letos byla tato akce v sobotu 2. září obohacena o dětskou vědomostní soutěž
ze znalostí naučné vycházkové stezky na Bukovku.
Účastníci soutěže se shromáždili po obědě před kulturním domem, aby
za doprovodu mnoha rodičů a po vysvětlení pravidel, vyrazili směrem na Bukovku. Každé dítě obdrželo kartičku s otázkami a u každého zastavení muselo
vyznačit správnou odpověď. Otázky vycházely z textu na informační tabuli.
Cestu nahoru a dolů zvládlo všech patnáct dětí v pohodě, takže zdravotní
dozor člena SDH, pana Petra Mináře, byl naštěstí bez zákroku.
Mezitím probíhaly v přívětivém areálu resortu Losinka různé zábavné hry
pro děti, jež soutěžící prožívali s nefalšovaným zájmem. Zde musíme poděkovat zejména aktivním členkám místní sociální komise i zástupkyním rodičovského sdružení za organizování her.
Před sedmnáctou hodinou proběhlo vyhlášení výsledků. Všechny děti
úspěšně označily správné odpovědi testu i přes některé chytáky. Zde je třeba ocenit postoje starších dětí, které odmítly pomoc průvodce nebo rodičů
a vyplnily test samy. Za svoji snahu a fyzický výkon byly pak všechny děti
odměněny čokoládovou medailí.
Po vyhlášení výsledků soutěže zapálil starosta obce Pavel Žerníček nachystaný táborák a přihlížející si mohli opéct pravý tábornický špekáček.
K tomu jim zpíval a na kytaru hrál až do setmění pan učitel Miloslav Svatoň
tábornické a pamětnické melodie, což přítomnou starší generaci vyzývalo ke
společnému zpěvu.
Loučení s prázdninami se tedy letos opět vydařilo, i díky zástupcům mladé
generace hasičů pod vedením jejich velitele pana Martina Čecha, která se
postarala o vše potřebné okolo ohně.
Za Komisi rapotínských spolků, která celou akci připravila:
Mičunek Karel a Čechová Lenka.

Sociální komise obce Rapotín zve občany na 8. turistický výlet

ŠVAGROV – LESNÍ EKOSTEZKA
v úterý 17.října 2017

Program:
odjezd autobusem do Vernířovic:
10.00h Šumperk, 10.14h Rapotín- kostel,
10.17h Petrov rozc. žel.st.
pěšky od autobusové zastávky (1,5 km)
ke středisku Švagrov
lesní ekostezka – okruh 4,5 km
občerstvení v centru ekologické výchovy
návrat autobusem z Vernířovic do Petrova
v 15.13h nebo 16.53h
Srdečně zvou členky sociální komise.
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RAPOTÍN 2017 - po pětapadesáté
Ve dnech 12. - 13.8.2017 uspořádala rapotínská
Základní organizace ČZS již 55. ročník výstavy
mečíků a ostatních květin léta v perfektně připraveném sálu KKC v Rapotíně. V tomto prostorném
sálu dominovaly květy mečíků, lilií, jiřin nebo denivek a působivá a pestrá aranžmá, která jistě dala
mnoho práce a úsilí vytvořit. Místní nadšenkyně
a pěstitelky pod taktovkou paní Boženy Kocůrkové
měly opět vynikající nápady a stvořily vynikající
aranžmá, které dominovaly prostoru na pódiu,
pod pódiem a celé boční straně sálu. Na své si
opět přišli gurmáni dávající přednost tradičním
mysliveckým specialitám a dobrému pivu. Kančí
medailonky, guláš nebo řízek nenechaly jistě mnoha návštěvníkům chuťové pohárky v klidu.
Gladioly a aranžmá vystavili tito účastníci výstavy:
Zdeňka Engelová, Jana Kristková, Libuše Tučková,
Helena Foukalová, Jana Burdová, Lubomír Rýpar,
Ing. Zdeněk Krupka, Ing. Pavel Nejedlo, Josef
Chlebiš, Miroslav Badal, Vlastimil König a Petr
Šmída.
Jubilejní výstavě odpovídalo i originální a ozdobné
rozmístění výstavních stolů, které bylo moc hezky patrné při pohledu z patra. Mému oku lahodily
i krásné čisté ubrusy na výstavních stolech a pod
každou vázou růžový ubrousek, který působil velmi dekoračně. Toto, v kombinaci s kvalitními klasy, přidává celkovému aranžmá výstavy ještě větší
kouzlo.
Paní Kocůrkovou jsem byl pověřen výstavu vyhodnotit již v pátek večer, tedy v den její přípravy.
I když člověk chce být objektivní, tak ví, že v sobotu
ráno, kdy se mečíky přes noc „napijí“, budou vypadat
úplně jinak, než v pátek večer a nikdy výstavu nevyhodnotí oba dva dny stejně. Hodnotily se opět
tři nejlepší mečíky ve čtyřech velikostních kategoriích, semenáče i kultivary dohromady - obě skupiny tedy měly rovné podmínky a pokud se měly
semenáče umístit, musely prokázat opravdovou

kvalitu. Ze všech klasů na výstavě se následně vyhodnotil nejlepší klas výstavy - Grand Champion,
který obdržel pohár za čestné uznání.
Vždy budu zastávat názor, že ocenění dostává klas,
ne pěstitel, proto se v mém případě nikdy nestane,
že by cenu obdržel mečík, který na to nemá. Pro
případné hodnocení jsem byl vybaven pravítkem
pro přeměření průměru květů a vytištěnou hodnotící tabulkou NAGC. Již na několika výstavách
jsem si všiml, že se mnoho mečíků kategorie 200
posouvá nepochopitelně do kategorie 300. Je nutné si uvědomit, že hranicí těchto dvou kategorií je
průměr květu o velikosti 9 cm (přesněji 8,9 cm).
To není zase tak malý průměr, proto do kategorie
200 patří více gladiol, než si někteří vůbec uvědomují. Obecnou představu o gladiolách, které na to
mají, jsem si vytvářel celé odpoledne a večer jsem
pod dohledem pana Miroslava Badala výstavu
procházel a vše sepisoval. Nakonec jsme si ještě
přizvali Ing. Krupku a určili nejlepší klas výstavy.
Největší konkurence kvalitních výstavních klasů
byla v kategoriích 300 a 400. V případě kategorie
200 bylo na výběr asi 8-10 opravdu pěkných pixiol
v dobré stavbě. Často se v této kategorii miniatur
stává, že dostávají ceny i mezerovité a špatně poskládané klasy. To je ovšem nepřípustné, platí pro
ně stejná pravidla, jako pro ostatní gladioly.
Výsledky vyhodnocení:
Kategorie 200
1. místo - Barunka - Rýpar Lubomír
2. místo - Barunka - Šmída Petr
3. místo - Black Cherry - Badal Miroslav
Kategorie 300
1. místo - PS 14/04 - Šmída Petr
2. místo - Exquisite - Šmída Petr
3. místo - Gold Maker - Šmída Petr

Stolové hory
Byla sobota 16. září a sociální komise nás pozvala
na turisticko-poznávací výlet do Polska.
Plánová první zastávka skalní bludiště - Bludné
skály jsou součástí Národního parku Stolové hory.
Jedná se o vysoké skalní bloky s průrvami hlubokými až 12 metrů. Pískovcové skály mají tvary,
které podněcují lidskou fantazii a tak mnohé z nich
dostaly svá jména. Viděli jsme například Tunel,
Slepičí nožku či Skalní sedlo. Mezi jednotlivými
shluky kvádrových pískovců je vytvořen turistický
okruh, díky kterému bez potíží projdete skalním
labyrintem a spatříte vše nejzajímavější, co Bludné
skály svým návštěvníků nabízejí. Průchod je v některých místech opravdu úzký, takže jsme se jako
myšky prodírali štěrbinkami. Uviděli jsme zde
rozmanité skalní bašty, hřiby, brány, stoly i tunely. Nevynechali jsme výstup na tzv. Skalní číši, ze
které se nám naskytnul báječný rozhled na Velkou
a Malou Hejšovinu, Machovsko a Broumovsko.
Všichni jsme prošli a hurá na další zastávku, ti
odvážnější se vydali vyšlapat 300 schodů nahoru
do skal, kde jsme se mohli občerstvit, odechnout
a nabrat síly na Stolové hory.
Stolové hory, dříve Hejšovina, panoramaticky
a krajinářsky nejatraktivnější pohoří Sudet se
nacházejí se na česko- polské hranici nedaleko
od města Hronova. Nejvyšším vrcholem je Velká

Hejšovina s 919 m. Jedná se o nejvyšší pískovcový vrchol Polska. Stolové hory jsou jedinými
stolovými horami v Polsku. Jsou z větší části zalesněné a tvoří hlavní část území Národního parku
Gor Stolowych, který byl vyhlášen v roce 1993 na
ochranu krajinného rázu a zachovalé přírody. Byli
jsme nadšeni a příjemně unaveni, počasí nám sice
moc nepřálo, ale zvádli jsme to. Odpočinout si
a odechnout jsme si zajeli do lázeňské částí
Kudowa Zdroj s prohlídkou parku a ochutnávkou
v cukrárně.
Kudowa Zdroj – lázně Chudoba léčí onemocnění srdce a oběhového systému, poruchy zažívání,
činnost štítné žlázy a řadu dalších zdravotních
neduhů. Z devíti pramenů je využíváno pět obsahujících alkalickozemité a arsenoželezité kyselky.
Prameny vyvěrají v parku, jehož osou je Chudobský potok. Parku dominuje sanatorium Polonia
z roku 1905.
Výlet se nám velmi líbil a těšíme se příště.
Lenka Vykydalová
Velké poděkování za všechny účastníky patří
Jirkovi Tomáškovi, který vše vymyslel.
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Kategorie 400
1. místo - PS 16/03 - Šmída Petr
2. místo - Ledopád - Šmída Petr
3. místo - Bellevue - Šmída Petr
Kategorie 500
1. místo - Paní Milena - Šmída Petr
2. místo - Eloise - Šmída Petr
3. místo - Paní Milena - Rýpar Lubomír
GRAND CHAMPION - PS 16/03 - Šmída Petr
Výstava v Rapotíně se velmi povedla, bylo zde vidět několik objektivních grand championů v sytých
a zářivých barvách, stačilo si z nich jen vybrat svého favorita. Za důležitou věc považuji fakt, že takové mečíky nenudily. Velice se mi líbilo precizně
provedené aranžmá samotných výstavních stolů.
Mečíky tak nebyly v expozicích skryté ve třech řadách za sebou, jak je často zvykem, ale měly svůj
prostor, a tak mnohem lépe vynikly. Věřím také,
že výstava v Rapotíně přispěla určit trend, a to,
jak má moderní výstavní mečík opravdu vypadat.
Domů jsem se vracel s pocitem, že vše na výstavě
je upřednostněno kráse mečíku, proto si tato výstava v mém srdci již získala své specifické místo.
Petr Šmída
odborný hodnotitel celostátního spolku Gladiris

Rapotínské noviny
Dne 26.září uplynulo již 31 let, kdy
nás nečekaně opustil můj manžel
pan Jan Kašpar z Rapotína.
Čas smaže hodně vzpomínek, ale jsou
takové, které se nedají nikdy
zapomenout.
Stále vzpomínají manželka,
dcera a syn s rodinami.

Sociální komise obce Rapotín pořádá v KKC Rapotín

dne 11.11.2017 od 10 hod.
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO SENIORY
Z RAPOTÍNA i okolních obcí.
Soutěžit mohou družstva
i jednotlivci. Nenáročné disciplíny
budou přizpůsobeny věku
i pohybovým možnostem soutěžících.
Občerstvení zajištěno.
Soutěžící, hlaste se do konce října
u paní Sehnalové Mileny,
tel. 737 583 450 nebo
email: sehnmi@seznam.cz
Těší se členky sociální komise.

Rozmístění kontejnerů na BIO odpad říjen
místo

datum přistavení datum vyvezení

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

2.10.2017

5.10.2017

ul. Školní

2.10.2017

5.10.2017

ul. U Koupaliště (u domu 249)

5.10.2017

9.10.2017

sídliště (u kotelny)

5.10.2017

9.10.2017

žel. zast. Rapotín

9.10.2017

12.10.2017

ul. Za Humny

9.10.2017

12.10.2017

ul. Na Soutoku

12.10.2017

16.10.2017

ul. Lesní

12.10.2017

16.10.2017

zahrádky u Losinky

16.10.2017

19.10.2017

ul. Družstevní (obchod)

16.10.2017

19.10.2017

křiž. Družst. a Vodní ul.

19.10.2017

23.10.2017

ul. Na Výsluní

19.10.2017

23.10.2017

ul. U Cihelny

23.10.2017

26.10.2017

ul. U Lávky

23.10.2017

26.10.2017

VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

26.10.2017

30.10.2017

ul. Nová

26.10.2017

30.10.2017

ul. Pod Holubím vrchem

30.10.2017

2.11.2017

Nové Domky

30.10.2017

2.11.2017

Vývoz separovaných složek SKO
plast
10.10.2017, 24.10.2017
papír
19.10.2017
Kontejnery na objemný odpad budou rozmístěny v měsíci listopadu.		
Rozpis bude uveřejněn v příštím vydání RN.

Výdej kompostu a odběr nebezpečných
odpadů a elektroodpadů
V sobotu dne 7.10.2017 od 8.00 do 12.00 hod. bude na Centrálním
sběrném dvoře v Rapotíně probíhat pro občany Rapotína výdej kom-

postu. Kompost bude vydáván zdarma. Pokud si občan naloží kompost
sám, neplatí žádný manipulační poplatek, lopaty budou na místě k dispozici. Na místě bude také k dispozici nakladač, který Vám kompost cca za 30,Kč naloží do Vašeho vozíku. Kompost bude vydáván oproti občanskému
průkazu a každý občan si může odvézt pouze jeden vozík kompostu.
Na Centrálním sběrném dvoře v Rapotíně také v tento den můžete
odevzdat nebezpečný odpad (např. barvy, zářivky, pneumatiky, oleje apod.)
a velkoobjemový elektroodpad (např. pračky, ledničky, televize, mikrovlnné
trouby, vyřazené elektronářadí apod.)
Obecní úřad Rapotín

Soutěž ve zpětném
odběru odpadu
Soutěž je v plném proudu a k 19. září máme 22 sběračů a celkem se
nasbíralo 28 595 použitých baterií, 1090 světelných zdrojů a 39
vyřazených mobilů. Pořadí se nezměnilo, nejlepším sběračem je stále
Jakub Račák (5 556 ks), dále Kamil Krahula (4 894 ks) a Markétka
Loupancová (4 750 ks).
Výsledky můžete průběžně sledovat v Obecní knihovně Rapotín.
Pokud se chcete zapojit do soutěže, kde hlavní cenou je tablet, tak
neváhejte. Jedinou podmínkou je, že musíte být registrovaným
čtenářem knihovny do 15 let (roční poplatek je 20,- Kč). Soutěž končí
22. prosince 2017.
Pomozte chránit naši planetu.

Oznámení

Další setkání členů „Klubu důchodců“ se uskuteční
dne 11. října ve 14.00 hod. v hasičárně v Rapotíně.
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Letem zastupitelským světem
Dne 6.září 2017 se zastupitelé obce sešli počtvrté v letošním roce na veřejném
zasedání a schválili následující usnesení:
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu
„Sportovní areál TJ Jiskra Rapotín III. etapa – doplnění workoutového
hřiště pro sportovce“ s celkovou výší vynaložených nákladů ve výši
599.900,- Kč bez DPH.
V případě poskytnutí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu
„Sportovní areál TJ Jiskra Rapotín, III. etapa – doplnění workoutového
hřiště pro sportovce“ spolufinancování obce Rapotín z vlastních finančních
zdrojů ve výši 40% z uznatelných nákladů tj. 239.960,- Kč bez DPH.
Úpravu smluvních vztahů dle platných právních předpisů, kdy majitelem
infrastruktury bude nadále Obec Rapotín a provozovatelem společnost
ŠPVS, a.s.
Koupi nemovitosti č. p. 247 situované na pozemku parcelní číslo 1010 v k.
ú. Rapotín včetně pozemků parcelní číslo 1010 – zastavěné plochy a nádvoří
o výměře 334 m2, p. č. 1011 – ostatní plochy o výměře 1476 m2 a p.č.1012
– ostatní plochy o výměře 531 m2 v katastrálním území Rapotín za cenu ve
výši 2 500 000,- Kč.
V souladu s ustanovením § 64 Zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), volbu přísedící u Okresního soudu v Šumperku za
obec Rapotín s funkčním obdobím 2017 – 2020, a to paní Hanu Maierovou,
bytem Rapotín 554, 788 14 Rapotín.
Podání žádosti o podporu v rámci OPŽP ČR ze SFŽP ČR v rámci 59. výzvy
MŽP z prioritní osy č. 4 na akci Malá vodní nádrž Tulinka. Výše podpory činí
60% z uznatelných nákladů.
Uzavření, obsah a znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na
zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, sepsaný mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 635901, zastoupenou Ing. Pavlem
Žerníčkem, starostou obce a Olomouckým krajem, se sídlem Jeremenkova
40a, 779 11 Olomouc, zastoupený Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc, zastoupený Mgr. Jaroslavem
Tomíkem, ředitelem, IČ: 72556064. Dodatkem č. 1 se mění výpočet roční
výše příspěvku v letech 2018 a 2019, pro který bude rozhodný počet obyvatel poskytovatele k 1. 1. 2017 dle údajů zveřejněných Českým statistickým
úřadem.
Uzavření, obsah a znění Smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci projektu:
„Protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 – 14,231,
II. etapa – Rekonstrukce mostu ev. č. 44638-2“ mezi Olomouckým krajem,
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc, IČO:60609460, zast.
Ladislavem Oklešťkem, hejtmanem Olomouckého kraje, Obcí Vikýřovice, se
sídlem Petrovská 168, 78813 Vikýřovice, IČO: 635898, zast. panem Václavem Mazánkem, starostou obce, Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775,
788 14 Rapotín, IČO: 635901, zast. Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou
obce, a Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno,
IČO:70890013, zast. MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem.
Poměrnou úhradu nákladů na technický audit. Hodnota podílu se bude
odvíjet od počtu obcí, které se k zadání technického auditu připojí.
(předpoklad max. 30 000,- Kč na obec (město)).
Směnu pozemku p.č. 2170/3 – zahrady o výměře 513 m2 v k.ú. Rapotín za
pozemky parcelní číslo 2118/27 – ornou půdu o výměře 238 m2 a 2118/23
– ornou půdu o výměře 1 725 m2 v k.ú. Rapotín.
Uzavření, obsah a znění směnné smlouvy č. 01/2017 sepsané mezi Obcí
Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing.
Pavlem Žerníčkem, starostou obce a panem J.M., bytem Stará 18, 788 14
Rapotín, 788 13 Vikýřovice na bezúplatnou směnu pozemků parcelní číslo
2170/3 – zahradu o výměře 513 m2 za pozemky p.č. 2118/27 – ornou půdu
o výměře 238 m2 a p.č. 2118/23 – ornou půdu o výměře 1 725 m2 v k.ú.
Rapotín za podmínky zrušení věcných břemen na pozemcích p.č. 2118/27
a 2118/23 před uzavřením smlouvy.
Koupi pozemku parcelní číslo 2118/28 – orná půdy o výměře 803 m2
v katastrálním území Rapotín.
Uzavření, obsah a znění kupní smlouvy č. 03/2017 sepsané mezi Obcí
Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou
Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou obce a manželi J. a M.K., bytem U Pomněnky 474 Rapotín, 788 13 Vikýřovice na koupi pozemku parcelní
číslo 2118/28 – orné půdy o výměře 803 m2 za cenu ve výši 40 150,- Kč.
Uzavření, obsah a znění smlouvy o spolupráci č.1/2017 při realizaci projektu: „Oprava části přístupové komunikace u hřbitova v Petrově nad

Desnou“ mezi Obcí Petrov nad Desnou, se sídlem Petrov nad Desnou 156,
788 16 Petrov nad Desnou, zastoupenou Ing. Janem Vaníčkem, starostou
obce, Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zast. Ing.
Pavlem Žerníčkem, starostou obce a Obcí Vikýřovice, se sídlem Petrovská
168, 78813 Vikýřovice, zast. panem Václavem Mazánkem, starostou obce.
Zařazení požadavku obce - vymezení části pozemku parcelní číslo 2711/1
o výměře 20,33 ha jako plochu rekreace se specifickým využitím (golfové
hřiště) do pořízení změny č. 2 Územního plánu Rapotín.
Uzavření, obsah a znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu díla
inženýrských sítí (splaškové kanalizace a vodovodu) v lokalitě v ulici Družstevní u č. p. 112 sepsané mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem Žerníčkem starostou obce, IČ 00635901, DIČ
CZ00635901 a firmou Grill Fresch, s.r.o., zastoupenou Šárkou Kolářovou
a Lenkou Talpovou, jednatelkami společnosti, se sídlem Sobotín 218, 788 16
Petrov nad Desnou, IČ: 05532477, DIČ: CZ 05532477. Předmětem budoucí
koupě je kanalizační řad DN 250 v délce cca 111 m a vodovodní řad DN
100 v délce 145,5 m na pozemcích p.č. 1378/1,1379 a 2851/9 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, které jsou v majetku budoucího kupujícího
(obce Rapotín) zapsaných na listu vlastnictví u Katastrálního úřadu pro
Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk LV 10001 za předběžnou
smluvní cenu ve výši 554 027,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Uzavření, obsah a znění směnné smlouvy č. 36/17/125 sepsané mezi Obcí
Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou obce a Lesy ČR, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova
1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, zastoupenými Ing. Tomášem
Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk na výměnu pozemků
ve vlastnictví obce Rapotín p.č. 2527/21 lesní pozemek o výměře 530 m2
a 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. p.č. 2718/2 – ostatní plocha o výměře 7 695 m2
a p.č. 2719 – ostatní plocha o výměře 6 271 m2 za cenu ve výši 4 105 800,Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Zadat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace revitalizace
prostor v MŠ Rapotín, dle studie revitalizace prostor v budově MŠ Rapotín,
vypracované Ing. Vlastimilem Vymazalem, autorizovaným inženýrem ve
výstavbě, Okružní 198/2, 787 01 Šumperk.
Vedení obce zadat studii, která posoudí převedení části činnosti společnosti
RAPOS Rapotín s.r.o. přímo pod Obec Rapotín.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 3/2017 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 14. 6. 2017 v zasedací místnosti budovy KKC.
Vnitřní směrnici č. 1/2017 – Směrnici o užívání logotypu obce Rapotín.
Předběžný plán údržby, oprav a revizí obecních domů a bytového fondu
a ostatního majetku obce Rapotín pro rok 2018.
Předkládané dokumenty společnosti RAPOS Rapotín s.r.o., a to: Ekonomický
report pro radu obce Rapotín - Výsledky hospodaření k 31. 12. 2016 a 30. 6.
2017.
Studii revitalizace prostor v budově MŠ Rapotín, vypracovanou Ing. Vlastimilem Vymazalem, autorizovaným inženýrem ve výstavbě, Okružní 198/2,
787 01 Šumperk.
Předloženou zprávu o stavu investičního záměru golfového hřiště v lokalitě
„NA STRÁNI“ v Rapotíně.
Předložený dokument, výpis paragrafů a položek o plnění plánovaného
rozpočtu KKC za období leden – červen 2017.
Návrh investic pro rok 2018.
Informaci týkající se zapojení do projektu Pošta Partner – pošta provozovaná
třetí osobou (obcí Rapotín). Tímto převedením nedojde ke změně v rámci
poskytování plnohodnotných poštovních služeb v naší obci. V případě, kdy
místní samospráva nebude mít zájem o provoz pobočky Partner, bude Česká
pošta hledat alternativního partnera z řad komerčních subjektů.
Zápis č. 4/2017 z jednání Valné hromady Svazku obcí Údolí Desné konané
dne 21. 6. 2017 v KKC Rapotín.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
Starostu obce Rapotín, pana Ing. Pavla Žerníčka, aby ve spolupráci s ostatními obcemi, (akcionáři VHZ), podal žádost o zahájení technického auditu
provozní společnosti ŠPVS, a.s. ve smyslu ustanovení zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu.
OÚ Rapotín
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI
Nabízíme seniorům, osobám s tělesným postižením, s chronickým onemocněním
a rodinám, kde se současně narodily 3 a více dětí, na území okresu Šumperk
- pomoc se zajištěním stravy (donáška, podání)
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úklidu domácnosti, nákupy, praní prádla, žehlení
- doprovod k lékaři, na úřad apod.
- pomoc při pohybu v domácnosti
- další dle platného ceníku
v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hod.
o víkendech od 9.00 do 12.00 hod.
Kontaktní osoba:
Sociální pracovnice: Kateřina Pokorná DiS.,
tel.: 778 880 659, e-mail: pokorna@socsluzby.cz, www.socsluzby.cz
Administrativní pracovnice: Ivana Krobotová, tel.: 778 419 760, 583 213 734

Historie: Nejvyšší poutní místo Moravy a Slezska - Vřesová Studánka (2.díl)
V ještě nedokončené novostavbě se konala v předsíni kaple první
bohoslužba již 22. července 1927 na svátek sv. M. Magdalény, o čtyři dny
později zde byl na svátek sv. Anny (26.7.) slavnostně vysvěcen darovaný
zvon o váze 61 kg.
Slavnostní vysvěcení kaple se konalo v neděli 11. září 1927
a účastnilo se ho na šest tisíc lidí. První bohoslužbu celebrovali velmistr Řádu německých rytířů, brněnský sídelní biskup ThDr. Norbert Klein
a olomoucký světící biskup ThDr. Josef Schinzel. Biskupa z Vratislavi
zastupoval prelát ThDr. Fischer, ředitel kněžského semináře z Vidnavy,
Olomouckou kapitulu zastupoval ThDr. Bönisch. Bylo zde i mnoho kněží
z Moravy a Slezska.
Biskup Norbert Klein se v kázání vyznal z lásky ke svým domovským horám, s nimiž je od dětství srostlý. Vzpomněl poutníků a turistů
v Sudetech, kteří si tohoto posvátného místa váží. Citací žalmu, že „množství vody nemohlo přece uhasit lásku“, upozornil řečník, že zde přítomní se
nenechali odradit ani mlhou, ani nečasem a přišli, aby se zúčastnili tohoto
pamětihodného svátku horské domoviny. Biskup také poděkoval dovednému tesařskému mistru i zdatným tesařům a zedníkům. Dále se zmínil o své
lásce k Vřesové studánce, kterou mu již v dětství vštípila jeho maminka.
Nové kapli popřál dlouhou životnost, aby jako stará kaple všem bouřím
vzdorovala a byla navždy oblíbeným kostelíkem, tehdy ještě německých
hor. Upozornil, že kostelík stojí na krásném, Bohem požehnaném místě,
když byl ušetřen při velké přírodní katastrofě, kdy se hora a les kolem za
obrovského hřmění svezly dolů do Desné (1921). Dále zdůraznil, že zde na
horách máme k Bohu blíže, snad právě proto se tu lidé tak vroucně modlí,
aby jejich tělo a duše nalezly uzdravení.
Slavnost měla být provázena deštěm a bouří. Po společné modlitbě
Otčenáš se konalo vysvěcení nové kaple a navazovalo první díkuvzdání.
To vše se mělo původně konat venku, nečas a bouře to však znemožnily.
Po oslavě se konala ve vedle stojící chatě slavnostní tabule za předsednictví
kněžny Liechtensteinové a přítomnosti obou biskupů Kleina a Schinzela,
špiček církevních úřadů sousedících diecézí, knížete Liechtensteina, hraběte Harracha, barona Kleina, faráře Rýpara, různých úřadů a obcí a také
členů německého turistického spolku.

Stavba kaple r.1926.

V pondělí 12. září 1926 se v kapli konala první svatba. Ženichem byl
Adolf Bailony, ředitel z Liberce.
Veřejné vyúčtování stavby kaple provedl stavební výbor v květnu 1928
a 13. května dokument uveřejnil v šumperských novinách Nordmährischer
Grenzbote. Celkové původní stavební náklady činily 154 283 Kč, výbor však
disponoval pouze 115 500 Kč. Schodek měl být vyrovnán z obětních darů.
Velkou ekonomickou pomoc poskytl stavebnímu výboru majitel vízmberského zámku a velkostatku baron Klein, kníže Liechtenstein daroval stavební dřevo a totéž učinil i vratislavský biskup kardinál Bertram, který si však
část nákladů nechal proplatit.
Časopis Altvater v únoru 1929 uvedl konečnou sumu, která dosahovala
174 tisíc Kč, takže plánovaný rozpočet stavby nové kaple byl překročen
o 20 tisíc Kč. To však vedlo k velkým dluhům. Farář Rýpar z Vízmberku
založil z vlastního majetku stavbu kaple částkou 15 000 Kč. Tak zůstal dluh
ve výši 5 tisíc korun a ten byl později díky dárcům splacen. Dokonce se
podařilo postavit novou zděnou kapličku nad pramenem (1934), ta jediná
se z celého poutního místa dochovala dodnes. V té době navíc koupil farář
Rýpar od Liechtensteinů pět hektarů pozemků za 70 tisíc Kč. Jednalo se
i o chatu, kterou chtěl rozšířit a zvelebit, včetně hostince. V roce 1933
bylo v kapli na Vřesové studánce slouženo přes 100 mší. Sezdáno tu bylo
v daném roce 30 snoubenců ze všech končin – i z Vídně, Prahy atd.
Farář Rýpar vyjel se svojí aerovkou na toto poutní místo třicetkrát ročně.
Je nutno uvést, že zde byly v období od 1. června do 30. září každou
neděli konány bohoslužby. Mimo němčiny se zde také kázalo česky.
Kolem nové kaple už tehdy byla vybudována prostorná plošina, která
byla na své jižní straně opatřena dřevěným zábradlím. To bylo nutné
už proto, že se zde shromažďovalo, zejména o poutích a slavnostech,
velké množství lidí, kteří se z plošiny kochali vyhlídkou do údolí Hučivé
Desné. Mezi chatou a kaplí byla na plošině nad svah umístěna celá řada
venkovních lavic a laviček. Posezení ve volné přírodě bylo tehdy velmi
oblíbené, navíc chata obvykle nestačila návalu návštěvníků, takže většina
z nich se ráda spokojila s posezením venku.
Zvýšený počet turistů a zejména lyžařů pak vedl k tomu, že byl na
chatě zaveden patrně už od roku 1933 celoroční provoz. Současně se
kolem objevily velké hranice palivového dříví, což zřejmě souviselo se
zavedením zimního provozu. Vchod do chaty byl přibližně v roce 1936
opatřen vstupním přístavkem. Podobné přístavky obvykle sloužily jako
ochrana před sněhem a zimním průvanem, zřejmě proto byl vybudován
až v době, kdy chata přešla i na zimní provoz. Vřesová studánka sloužila
především jako vyhledávané poutní místo Moravy a Slezska. O tom svědčila stále hojně využívaná poutní cesta (Vater unser Weg – Otčenášová cesta). Vedla od nádraží v Koutech, za mostem odbočovala kolem školy šikmo
do stráně vzhůru a dále k „Bílému sloupu“ a od něj na Vřesovou studánku.
Ta byla lemována na stromech připevněnými sv. obrázky, dokonce se zde
nacházely Boží muka a kapličky. Vízmberský farář Rýpar jako Čech (jeho
bratr byl poslancem v parlamentu) musel 8. října 1938 opustit Podesní
a uchýlit se do vnitrozemí. Poutní místo na Vřesové studánce fungovalo
i během války. To byl také nepochybně důvod, že nebyla chata zabavena
pro rekonvalescenci zraněných německých vojáků. Dřevěný omšelý kostelík přečkal válečné události neporušen, jen kříž mu z věže spadnul. Stále
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podobnému podniku nepřály. Po komunistickém převzetí moci (1948)
pak byly jakékoliv plány na obnovu kaple odloženy.
Tehdejšímu majiteli hostinské a výčepní koncese na Vřesové studánce
v Koutech č.p. 106, vízmberskému faráři Františku Přecechtělovi, bylo
oznámeno 7. 8. 1948, že chata přechází do nově se tvořícího národního
podniku pro oblast Jeseníků. Z tohoto důvodu byl požádán, aby žádnou
nájemní smlouvu s dosavadním nájemcem O. Tesaříkem nesjednával.
To fakticky znamenalo zestátnění chaty. Ta se dostala do správy n. p.
Restaurace a Jídelny. To také potvrzuje dobové chatové razítko tohoto
podniku s nápisem Chata na Vřesové studánce 1320 m n. m.

Svěcení kaple 11.9.1927.

tu hospodařila, a to téměř 50 let (?), stále čiperná správcová a kostelnice
Marie Thielová. Na Velikonoce 1946 musela z chaty i se svou dcerou Hertou
odejít (spíše byla vyhozena). Chaty se ujal národní správce Oto Tesařík,
jemuž patřila i chata Švýcárna. Paní Marie Thielová i se svou dcerou byla
vyhnána v rámci odsunu v roce 1946 do Německa. Zemřela v požehnaném
věku 95 let ve Schwabach-Wolkersdorfu.
V květnu 1946, těsně před tím než bylo německé obyvatelstvo
Jeseníků naloženo do vagónu a vysídleno do Německa, se přišly rozloučit
s kaplí i s tímto krajem stovky poutníků, především ze Slezska
(Domašov). Ti zde naposledy nesli v procesí korouhve. Odpoledne, když
se po mši s tímto místem rozloučili, se přihnala bouřka. V praskajícím dešti
se mihl oslnivý blesk a celý kostelík byl ihned v plamenech. Němečtí poutníci, kteří sem měli vstup zakázán (a to včetně výletů do lesa), spolu s nově
příchozími českými poutníky zachraňovali zařízení a předměty z kaple, především sochu Piety. Tu pak postavili do chodby chaty, kde byly umístěny
další zachráněné předměty. K této skličující události došlo dle záznamu
ve farní kronice 30. května 1946. Ovšem někdy se uvádí, že k požáru došlo
už 10. května.
Na obnovu kapličky byla sice zahájena i sbírka, ovšem poválečná doba a nové obyvatelstvo, nemající ke zdejší krajině žádný vztah,

Prameny a literatura:
DANNIGER, K.: Die Sage vom Heidebrünnel. In. Der politische
Bezirk Mährisch – Schönberg… hohenstad, 1938, s. 103-10.
KORANDA, V.: Vřesová studánka (1290m) strojopis, nedatováno.
Též Vřesová studánka. In. Minulost a současnost jesenických
horských chat, 1994.
Pfarrbuch Wiesenberg: Archiv farního úřadu ve Velkých Losinách.
POLÁCH, D.: Dvě hrsti zajímavostí z historie Vřesové sudánky.
In. Historické toulky Šumperskem. Štíty, 2012, s 114-125.
Zpracoval: Stanislav Hošek
K výroční 90 let od postavení dřevěného kostelíku.

Vřesová studánka kolem r. 1930.

RC Vikýrek Vás zve na akci

HODINY
UBROUSKOVOU
TECHNIKOU

Výtvarná dílna pro maminky (s dětmi).
Vyrobíme si originální hodiny, které
odekorujeme ubrouskovou technikou.
Hodiny i ubrousky pro vás zajistíme,
ale v případě zájmu si můžete donést
i svoje ubrouskové motivy…
fantazii se meze nekladou

☺

V sobotu 23. září
od 9:00 do 12:00
CENA: 150,- Kč
Rezervace na email:
lucie.86@seznam.cz

Těšíme se na Vás!

Seniorské cestování 2017
7. září 2017 byla zahájena registrace zájemců a prodej výletů
v rámci projektu Seniorské cestování v Olomouckém kraji. Výlety
jsou určeny pro osoby starší 60 let s trvalým bydlištěm na území
Olomouckého kraje.
Prodej výletů bude probíhat průběžně až do října. Na rok 2017 je
garantováno 3000 míst pro seniory Olomouckého kraje. Posláním
projektu je poskytnout seniorům možnost poznat turisticky lákavá
místa v Jeseníkách a na Střední Moravě. Senioři mají možnost
navštívit tato místa s odjezdy ze Šumperka:
Rejvíz, jeskyně na Špičáku
Zámek Úsov a Příkazy - hanácký skanzen
Přerov, Tovačov, Zvonařská
dílna Brodek u Přerova
Prostějov a zámek Plumlov
Lázně Teplice nad Bečvou
a Zbrašovské aragonitové jeskyně
Olomouc - Pevnost poznání, Ololoď
Jeskyně na Pomezí, Javorník,
zámek Jánský vrch
Čechy pod Kosířem - prohlídka
zámku - muzeum kočárů
Litovel - prohlídka města, exkurze pivovar Litovel
Jeseník - Rodný dům V. Priessnitze, Vodní tvrz,
Balneopark V. Priessnitze.
Cena výletu je 200,- Kč za osobu po dotaci Olomouckého kraje.
V ceně je zahrnuta doprava autobusem, průvodce a oběd.
Termíny výletů jsou od 13.října do 21.listopadu 2017.
Přihlášky a platby přijímá Turistické informační centrum Rapotín,
tel. 583 212 211, po-pá od 9 do 17 hod., so 9-13 hod.
Kompletní nabídku výletů získáte v informačním centru
nebo na www.kkcrapotin.cz
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Historické toulky Šumperskem II

V září vyšel druhý díl knihy Drahomíra Polácha Historické toulky Šumperskem II. Kniha obsahuje na čtyřicet méně známých historických zajímavostí
napříč staletími ze Šumperska, tedy oblasti, která v polovině 19. století územně zahrnovala okresy Šumperk, Staré Město a Vízmberk (dnes Loučná
nad Desnou). Kniha je bohatě vybavena dokumentačním a obrazovým materiálem. V Turistickém informačním centru Rapotín si knihu můžete zakoupit
za 250,- Kč. Autor knihy Drahomír Polách uvede svou knihu 18. října 2017 v 17.30h v zasedací místnosti KKC Rapotín.

18. října 2017 v 17.30 hod.
zasedací místnost KKC Rapotín

Obecní knihovna Rapotín Vás zve na besedu s historikem
a autorem knih Historické toulky Šumperskem
Drahomírem Poláchem.
V druhém díle najdeme třicet nových historických zajímavostí napříč staletími z bývalých okresů,
tedy oblasti, která v polovině 19. století územně zahrnovala okresy Šumperk, Staré Město
a Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou).
Zájemci budou mít možnost si knihu za výhodnou cenu zakoupit.

Vstupné: 30 Kč
Obecní knihovna Rapotín, tel. 583 212 531, www.kkcrapotin.cz

Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Špulka modré nitě /Anne Tylerová/

Pro děti a mládež

Rodinná sága začíná ve dvacátých letech minulého století, kdy do
Baltimoru přicházejí Redovi rodiče Junior a Linnie, a pokračuje až
k Abbyiným a Redovým vnoučatům na počátku nového století. Hlavně
se ale odvíjí kolem krásného domu, který patriarcha Junior kdysi postavil
pro bohatého zákazníka a pak získal pro sebe. V centru děje jsou manželé
Abby a Red a jejich čtyři děti, především nejmladší syn Denny, neschopný
se vázat ani k povinnostem, ani ke vztahům či práci, zároveň rozčilující
i přitažlivý, který se do rodiny vrací a zase mizí, rozvíří emoce a stáhne se.

Jak vyzrát na pavouky? /Catherine Leblanc/

Kdo by se nebál pavouků? Jsou to děsivá stvoření, chlupatá,
s mnoha nohama. Jak na ně člověk narazí, hned by před
nimi utíkal. Autoři úspěšné série knih Jak vyzrát na... nám ale
nabízejí celou řadu šílených nápadů a vynalézavých triků, jak
si s nimi poradit. Co se však stane, když se všech pavouků
zbavíme?

Noční lov /Robert Bryndza/

Jedné horké červnové noci je detektiv šéfinspektor Erika Fosterová
přivolána k brutální vraždě. Oběť, vážený praktický lékař, je nalezen ve
své posteli udušený. Zápěstí má svázaná a oči pod průhledným sáčkem
upevněným těsně pod hlavou vypoulené. O několik dní později umírá za
podobných okolností další muž a Erika společně tuší, že čelí sériovému
vrahovi. Ten své oběti sleduje a vyčkává na vhodný okamžik, kdy udeří.
Co mají oba mrtví společného? Existuje v jejich minulosti nějaké tajemství,
které by je mohlo spojovat? A co je spojuje s vrahem?

Opuštěná společnost /Erik Tabery/

Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku má
větší dosah než systematická práce investigativních novinářů. Posilují
populisté, kteří sbírají body kritikou establishmentu, i když sami mají
z vlastního elitního postavení dlouhodobý prospěch. Výdobytky
demokracie jako svoboda slova či nezávislost médií jsou necelých
třicet let po listopadu 1989 zpochybňovány. Šéfredaktor týdeníku
Respekt popisuje dobrodružnou českou cestu od vzniku republiky
po současnost a zasazuje dnešní politické a společenské události
do historického a evropského kontextu.

Jak vyzrát na duchy? /Catherine Leblanc/

Duchové vypadají strašně a nepřemožitelně. Ale ve skutečnosti,
když známe jejich slabosti, je velmi snadné nad nimi zvítězit. Už
pouhý pohled na dítě je totiž dokáže vyděsit. A nejen to – zábavná
kniha plná duchů, jimiž se to ve starých domech jen hemží,
ukáže spoustu skvělých a nečekaných nápadů, jak na ně vyzrát.
Atmosféra temných chodeb, pokojů a půd je rozjasněna vtipem,
nadsázkou a suverénním nadhledem dětí, které se ale v závěru
ptají, jestli nakonec nebudou nepřítomnosti strašidel litovat…

O duši a dívce /Martin Vopěnka/

Větrné hory v sobě skrývají mnohá bohatství. Jsou tajemné,
někdy nebezpečné, plné vzácných rostlin i živočichů, mění
se s každým ročním obdobím. Něco v nich ale zůstává
stejné – jejich majestátnost a moudrost tisíců a milionů
let existence. Z této moudrosti čerpají i originální pohádky
Martina Vopěnky.

Pánská jízda

Není jízda jako jízda. Někdy to fičí, jindy skřípe. Například když
se padesátník naráz dozví, že ho chce opustit manželka, že jedna dcera je
s kýmsi těhotná a druhá si chce vzít muslima, moc si svou oslavnou jízdu
neužije. Totéž platí o večírku příznačně nazvaném Večírek zhrzených srdcí.
Naopak pražský malíř si noc na venkovské pouti se svůdnou ženou od
střelnice opravdu užije a navíc získá i pozoruhodnou prémii…

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

Miacis informuje
Prázdniny jsou za námi a tak se musíme pochlubit, že ani v době volna a dovolených naši členové
v žádném případě nazaháleli. Kromě účastí na táborech a soustředěních sklidili Miacisáci i několik
nemalých úspěchů. Velký úspěch sklidila Margit
Horáčková se svými knírači na mistrovství ČR klubu
chovatelů kníračů, kdy obsadila jedno první a jedno druhé místo ....takže máme mistry ČR v agility.
Další agilitní úspěch si připsala i Lenka Suchá se
svou mladou fenkou pudlíka, která je teprve na začátku své závodní kariéry a hned stála na nejvyšším
stupínku - 1.místo na závodech v Žamberku. Irena
Semencová se svým psem splnila podmínky pro

postup do nejvyšší závodní kategorie v agility LA3.
Někteří z nás se ale věnují i jiným psím sportům
a ani tady nezůstávají pozadu. Eva Vymětalová se
svou fenkou borderkolie splnila dogdancingovou
zkoušku - jen pro nezasvěcené - tanec se psem
a opět Margit Horáčková složila několik noseworkových zkoušek, což je disciplína založená na nejlepším a nejdokonalejším psím smyslu - čichu.
Všem gratulujeme a jsme rádi, že Miacis klub
Rapotín se v žádném případě ani v té největší konkurenci neztratí.
Vaši Miacisáci
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TJ Jiskra Rapotín – oddíl kopané informuje
Rapotínští fotbalisté, bez radikálních změn v hráčském kádru, vstoupili do své druhé
sezóny v nejvyšší krajské soutěži. Po nepříliš povedené zápasové přípravě bylo
otázkou, jak se jim bude v novém ročníku dařit.

V srpnu byla odehrána čtyři utkání:
TJ Slovan Černovír : TJ Jiskra Rapotín 3:2 pp (1:1)
Branky Rapotína: Tomáš Valenta, Tomáš Indra

TJ Jiskra Rapotín : SK Sulko Zábřeh 3:2 pp (1:2)
Branky Rapotína: Martin Kocourek, Radek Šlesinger

Tatran Všechovice : TJ Jiskra Rapotín 2:1 pp (1:1)
Branka Rapotína: Ondřej Vicenec

TJ Jiskra Rapotín : TJ Sigma Lutín 0:1 pp (0:0)
V září byla odehrána tři utkání:
FK Medlov : TJ Jiskra Rapotín 1:3 (0:1)

Po nečekaném zisku bodu s Lutínem zajížděli v prvním zářijovém víkendu naši
fotbalisté k dalšímu těžkému utkání do Medlova. Silného protivníka však dokonale zaskočili aktivním presinkem, ten si s ním nevěděl rady, dělal chyby, ztrácel
míče a často se uchyloval k odpalovacím odkopům do země nikoho. Rapotínu se
dařilo kombinovat a pokoušel se o pasy za obranu. Ze všeho nejdůležitější bylo,
že jsme si v průběhu zápasu vypracovali luxusní tříbrankové vedení. Po střele Tomáše Maňky dorážel Jakub Hymr, ve 49. minutě vyprodukoval excelentní
dělovku z pětadvaceti metrů Tomáš Valenta, a když se o chvíli později podruhé
v utkání prosadil Hymr, jenž vytěžil maximum z nedorozumění medlovských
obránců, opaření Hanáků bylo naprosto dokonalé. Pod vlivem nepříznivého vývoje se jim podařilo pouze snížit. Chybu našich zadáků, kteří si dávali přednost,
potrestal Jiří Holouš. Před derby s Velkými Losinami jsme si napumpovali do žil
povolený dopink.

TJ Jiskra Rapotín : TJ Sokol Lázně Velké Losiny 0:3 (0:1)

V rapotínském fotbalovém stánku se servíroval rychlý a útočný fotbal, který se
musel necelým šesti stovkám přihlížejících fandů obou klubů líbit. V konečném
zúčtování se radovali hostující fotbalisté Velkých Losin, kteří naše fotbalisty předčili
lepší produktivitou. Do utkání vstoupili aktivněji rapotínští fotbalisté, ti se snažili
pomocí dlouhých nákopů dostat do brejků a ohrozit brankáře hostí Hatalu. Jejich
snažení ovšem končilo na dobře zformované losinské obraně, která je nepustila
dál než po velké vápno. Ve 4. minutě po odvráceném ataku rapotínských se hosté
poprvé dostali před brankáře Šafáře a hned z toho byla branka. Nýdecký zatáhl balón po levém křídle, jeho přetažený centr Kobza vrátil před branku, kde našel zcela
volného zakončujícího Mičundu - 0:1. V dalším průběhu prvního dějství se střídaly
šance na obou stranách. Rapotín se snažil vymazat jednobrankové manko, ovšem
střely Maňky po přiklepnutí Valenty, Indry z malého vápna či Valentova rána z 20
metrů v síti neskončily. Dokonce později se neujala ani hlavička Holomka. Velké
Losiny ve snaze o zvýšení svého hubeného náskoku využívaly dlouhého autového
vhazování, díky němuž se dostávali do nebezpečné blízkosti domácí svatyně, ale
ani Žídek či Hegner se gólově neprosadili. A když ve 38. minutě nastřelil rapotínský
Valenta přímo z rohového kopu pouze tyč, skončil první poločas tím nejtěsnějším
rozdílem ve prospěch hostí.
Na začátku druhého poločasu zavelel k útoku na vyrovnání domácí kapitán
Indra, jenž střelou z rohu malého vápna vyzkoušel pozornost hostujícího gólmana, ten však jeho pokus kryl. Rapotín neúspěšně pokračoval v dobíjení losinské
obrany, a přitom zapomínal za zadní vrátka. Ve 48. minutě toho mohl, po chybě
gólmana Šafáře, jenž neudržel centrovaný míč, využít Žídek. Ke spokojenosti domácích fandů střílel nad. O osm minut později se k domácím obrátilo štěstí zády,
po střele Garguláka se musel podruhé v utkání měnit stav na ukazateli skóre – 0:2.
V posledních deseti minutách Rapotín přidal na tempu a byla z toho šance Maňky
v 82. minutě, který však na dvakrát nedal, jeho první střelu vyrazil gólman Hatala
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před sebe a dorážkou trefil pouze vzdálenější tyč. V 86. minutě hosté využili otevřené obrany domácích a pojistili si tři body za vítězství v prvním
vzájemném derby letošního krajského přeboru. Hegner vybojoval ve středu
pole míč, vyslal do šestnáctky Kováče, který obstřelil gólmana Šafáře - 0:3.

FC Želatovice : TJ Jiskra Rapotín 4:1 (2:0)

K dalšímu utkání krajského přeboru zajížděli fotbalisté Rapotína do Želatovic.
Pro úvodní jedenáctku nemohl trenér Roman Maňka počítat hned s několika
hráči základní sestavy. Doma zůstali zraněný Vicenec, nemocní Valenta se
Štěpánem Hudcem, pracovní povinnosti si plnil Holomek, a mezi náhradníky zůstal zdravotně indisponovaný Indra. Od úvodního hvizdu hlavního
arbitra, tak v záložní řadě dostal příležitost mladíček Jiří Bartoník. Rapotín
utkání začal v rozestavení 4-5-1, na domácí vyrukoval s vyčkávací taktikou
před svojí šestnáctkou a presinkem na jeho polovině. Opatrně rozehrával
své akce a snažil se přes obranu domácích nakopávat dlouhé centrované
míče, které bohužel své adresáty nenacházely. Na rapotínských byla znát
nesehranost záložní řady při tvoření hry směrem dopředu. S přibývajícím
časem se aktivita přestěhovala na kopačky želatovických fotbalistů, kteří se
dostávali, přes rychlé kombinace na jeden dotek a s pomocí centrovaných
míčů, do šestnáctky před brankáře Hajtmara, který musel několikrát hasit
zaváhání svých spoluhráčů při střelách Zehnálka, Čtvrtníčka a Jemelky. To
vycházelo až do 24. minuty, kdy udeřilo poprvé, u brankové čáry se nechal
diskutabilním zákrokem odzbrojit Michal Kocourek a želatovický centrovaný
míč se po odrazu dostal na hranici pokutového území k nabíhajícímu Michalu Calábkovi, ten se nemýlil - 1:0. O šest minut později to bylo už 2:0, když
ve středu pole vybojoval míč Čtvrtníček nahrávkou dopředu uvolnil Ladislava Dlouhého, který bez rozmýšlení nedal marně se natahujícímu gólmanovi
Hajtmarovi šanci. Rapotín se v prvním dějství k přímému ohrožení strážce
domácí svatyně nedostal.
Po přestávce šla útočná hra Rapotína nahoru. Snažení o vysunutí do
brejku Indry či Hymra skončilo v ofsajdové pasti Želatovic. Ovšem ani
gólman Hajtmar nezůstával bez práce, svoje umění musel ukázat při střelách Zapletala a Čtvrtníčka. Známé „nedáš, dostaneš“, platilo v 62. minutě. Nejprve Indra z malého vápna poslal centrovaný míč Mošonce podél
domácí branky do autu, pak se Želatovice dostaly rychlou rozehrávkou do
brejku a z pravé strany centrovaný balón Ondrouška rybičkou uklidil zcela volný Ladislav Dlouhý - 3:0. Hosté si individuálními chybami koledovali
o větší gólový příděl. Jednu z nich mohl potrestat Zehnálek, jeho střelu
z branky vytlačili společnými silami Hudec s Hajtmarem na roh. Zažehnat
další pochybení v obrané hře hostí se ovšem nepovedlo v 74. minutě, do
centrovaného míče Matušíka se opřel Ondroušek – 4:0. Želatovice, uspokojené dostatečným náskokem, polevily v koncentraci a pustily rapotínské
fotbalisty v 78. minutě do ojedinělé útočné akce, Tomáš Indra zatáhl míč po
levém křídle, centrem našel ve vápně Zdeňka Horáka a ten skluzem vymazal
čisté skóre domácího gólmana Čecha - 4:1.
Milan Stratil
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MŠ Skleněnka
Paní knihovnice přišla do školky s besedou o knize Supermáma.

Nejstarší děti z MŠ Skleněnka strávily dopoledne na Švagrově na pěkně připravené akci Den s lesy ČR.

Podzimní pozdrav ze školkové zahrady posílají děti všem čtenářům
Rapotínských novin.

Sbírka jízdních kol a cyklopotřeb pro Afriku
Sbírka jízdních kol a cyklopotřeb pro Afriku proběhla v pěti etapách.
Do projektu se zapojila obec Rapotín a KKC Rapotín. Celkem bylo
převzato přes 102 kol. Dále byly vybrány různé náhradní díly na kolo,
pumpičky, přilby i oblečení.
Všem, kteří se do této akce zapojili, moc děkujeme a jsme rádi, že
obec Rapotín bude mít tu čest prezentovat se v Gambii a že naše sbírka
pomůže mnoha dětem za nelehkou cestou ke vzdělání. Denisa Spillerová
					

Foto ze sbírky kol dne 18.09.2017 ve firmě Rapos.
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ZŠ a MŠ Údolí Desné – Zahájení školní roku 2017/2018
V pondělí 4. září 2017 byl v 10 hodin slavnostně zahájen nový školní rok
2017/2018. V tělocvičně rapotínské školy přivítali žáky ředitelka svazkové
školy Mgr. Eva Bicanová a starosta Rapotína Ing. Pavel Žerníček. Speciální

přivítání bylo připraveno pro naše malé prvňáčky. Všem žákům přejeme
krásný nový školní rok.
Pedagogové ZŠ

Mezinárodní den čokolády
Málokdo ví, že 13.9. slaví svůj svátek jedinečná pochoutka - čokoláda. Proto
jsme se i my rozhodli oslavit tento svátek. V rámci několika hodin jsme se
dozvěděli: co to čokoláda je, z čeho se skládá, zjistili jsme pár zajímavostí,

ochutnali různé druhy čokolády, řekli si, jaké blahodárné účinky může mít
pravá čokoláda a mnohé další. Všichni jsme si projekt užili a oslavili tou
nejlepší čokoládou :-)

Den s Lesy ČR 2017
Žáci 3. a 4. tříd se i v letošním roce zúčastnili akce Den s Lesy ČR na Švagrově. Pro návštěvníky zde byl připraven bohatý program, díky kterému se

děti poutavým způsobem seznámily s náplní práce zaměstnanců lesů, poznaly nové druhy živočichů a rostlin a uvědomily si význam ochrany přírody.
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