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Malá vodní nádrž pod Tulinkou
v k.ú. Rapotín
V březnu letošního roku byly zahájeny práce na
realizaci akce „Malá vodní nádrž pod Tulinkou v k.ú.
Rapotín“. Společnost Stavby rybníků s.r.o. během
měsíce března provedla kácení dřevin, v dubnu
a květnu zahájili samotnou realizaci zemními pracemi v místě malé vodní nádrže. Nyní probíhají
práce na stavbě vyústního objektu. Poté budou
práce pokračovat hutněním zemní hráze. Práce
budou ukončeny k 30.9.2018. Po zkolaudování
díla bude lokalita zpřístupněna veřejnosti.
OÚ Rapotín

Kaple sv. Michala v Rapotíně
V červnu byla ukončena akce „Oprava dveří kulturní památky kaple sv. Michala v Rapotíně“,
která je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva
zemědělství z programu 12966 Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků.
Opravu realizoval restaurátor dřeva, Mgr. Vít
Štech, dílna Postřelmov, na základě Smlouvy
o dílo.

Zahájení stavebních úprav kostela
Zastupitelstvo Obce Rapotín schválilo
zahájení stavebních úprav kostela Nanebevzetí Panny Marie. Obec Rapotín
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Rapotín vyhlásí veřejnou sbírku
na financování oprav této kulturní památky. Přispět na tuto akci finančními
prostředky mohou všichni podporovatelé z řad jak podnikatelských subjektů, tak i občanů naší obce a okolních
obcí. Bližší informace k veřejné sbírce
budou uvedeny na webu obce.
Stavební úpravy budou spočívat zejména v opravách
fasády, výměny střešní
krytiny, restaurování
kamenických
prvků, vitráží,
truhlářských
prvků, opravě
hodin a dalších.

Michal Vrzala

WORKSHOP ŘEMESEL V POLSKU
Ve dnech 25. až 27.5. se zástupci obce Rapotín
a blízkého okolí vydali již na čtvrté a poslední
setkání s partnerskou obcí Paszowice v rámci
projektu „Kaleidoskop umění a řemesel“, financovaného z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis.
Na tyto dny pro nás partnerská obec připravila
velmi bohatý program zaměřený na poznávání
bylinek a využití směsí bylin pro různé kosmetické a zdravotní účely, seznámili nás s tradičním pekařským uměním
a v neposlední řadě jsme
byli účastníky velmi pou-

tavé prohlídky v Sudeckém ekologickém statku
v Dobkowě, který se specializuje na osvětu vulkanických činností. Zástupcům obce Paszowice patří
velké díky za perfektně připravený program a za
jejich skvělou pohostinnost.
Díky všem účastníkům, organizátorům projektu za skvělou spolupráci a pevně doufám,
že se nám podaří tuto mezinárodní spolupráci
navazovat i nadále.
Denisa Spillerová, KKC

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Nové webové stránky
Obecní úřad oznamujeme, že v průběhu
května byly spuštěny nové webové stránky
na stejné doméně www.rapotin.cz

Upozornění
Upozorňujeme návštěvníky hřbitova v Petrově nad
Desnou, že jsou zahájeny práce na rekonstrukci
chodníků. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti, aby
nedošlo k úrazu. Práce budou probíhat v červenci
a v srpnu.
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PÁTEK 3.8.2018
21.00h		

Letní kino v prostorách TJ Jiskra
Rapotín - TÁTOVA VOLHA - zábavná
letní komedie V hlavních rolích
s Eliškou Balzerovou, Tatianou
Vilhelmovou, Vilmou Cibulkovou,
Evou Holubovou a dalšími…
Příběh kostýmní výtvarnice Evy
(Eliška Balzerová), která náhle ovdoví
a se svou dcerou Terezou (Tatianou
Vilhelmovou) se rozhodnou jít
po stopách minulosti a tajemství
svého manžela a tatínka, jeho
milenek a dalších tajemství, která
před nimi skrýval. Vstupné 80,- Kč.
V případě nepřízně počasí proběhne
promítání filmu v sále KKC (kulturní dům Rapotín).

SOBOTA 4.8.2018

8.30 – 00.30h TJ Jiskra Rapotín
8.30h
6. ročník volejbalového turnaje
„O POHÁR STAROSTY – memoriál Pavla Žerníčka“
Přihlášky TJ Jiskra, Jan Pelcl tel. 603 319 396.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ RAPOTÍNSKÝ KOLÁČ

9.00h

Obecní úřad Rapotín vyzývá všechny zdatné amatérské pekařky a pekaře,
cukrářky a cukráře, zkrátka všechny, co mají šikovné ruce a rádi pečou,
k účasti v soutěži „O nejlepší rapotínský koláč“, která se koná v sobotu
4. srpna 2018 v areálu TJ Jiskra v rámci „Rapotínských slavností“.

Zahájení soutěže požárních družstev - pořádá SDH Rapotín
Přihlášky Martin Čech: mart.3@seznam.cz, tel. 737 320 382.

16.00h

Fotbalová exhibiční show – fotbalový tým ARABELA : Staří Páni Rapotín
Tým ARABELA bude hvězdně obsazen: Mojda Maděrič, Pavel Novotný,
Michal Hudček, Standa Hložek, Matyáš Hložek, Helena Hamplová,
Jan Berger, Pavlína Rychtecká (modelka a moderátorka) a dalších
7 reprezentantů.
Vstupné: dospělí 50,- Kč / děti 30,- Kč (v ceně zahrnuty atrakce pro děti).
Vyhlášení vítězů soutěží fotbalovým týmem ARABELA: O nejlepší
rapotínský koláč, volejbalový turnaj a soutěž požárních družstev.

15.00 – 18.00h

Průběh a podmínky soutěže:
16.00 – 17.00 hodin příjem soutěžních vzorků
Od 17.00 hodin – ochutnávka a hodnocení poroty a veřejnosti,
která vybere vítěze.
Tři nejúspěšnější pekařky (pekaři) vyhrají hodnotné ceny.

Atrakce pro děti, vodění koní, malování na obličej a bohatý doprovodný program. Speciální ukázky foukání lehkého skla v mobilní peci
rapotínskými skláři, jedinečná možnost pro děti i dospělé vyfouknout si
vlastní výrobek ze skla.

16.00 – 18.00h

NOVINKA: Letos bude vyhlášena mimořádná kategorie DĚTI.
Takže se mohou zapojit i dětští pekaři.
Soutěž je anonymní. Po zapsání do seznamu soutěžících bude
každému přiděleno číslo a vzorek koláče odevzdán porotě v krabičce
označené tímto číslem.
Současně s koláčem přiložte i recept, podle kterého byl upečen.
Soutěžní koláče mohou být jakékoliv – kynuté, třené, křehké,
z plundrovaného těsta, z listového těsta, slaného těsta a další,
fantazii ve výběru náplní (mimo krémů) i zdobení se meze nekladou.

Příjem a ochutnávka koláčů v rámci soutěže „O nejlepší rapotínský koláč“
SK DV Šumperk - vystoupení dětí s ukázkami aerobiku.
MARLY – taneční vystoupení, ukázky tanců z různých koutů světa
(Havaj, Egypt, Asie, Rusko a další…)
Grilované speciality, domácí Burgery LOS KARLOS s.r.o,
míchané nápoje a koktejly.

20.00h

Večerní zábava s kapelou ATOM – ROCK
Bližší Informace v TIC Rapotín,
tel: 583 212 211 a 608 292 980
nebo www.kkcrapotin.
Pořadatel: OÚ Rapotín a KKC Rapotín.

Nedoporučují se koláče se šlehačkou, pěnou, krémy a podobně,
které podléhají rychlé zkáze a vlivem počasí změně své konzistence.
Velikost a počet: Počet koláčů není stanoven, ale doporučuje se
použít min. 500 g mouky. Ostatní ingredience nejsou omezeny.

Změna programu vyhrazena.
-2-
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O zázraku kostelní Noci
Řeknete si, že to sem nepatří, ale Noc kostelů jistě není jen chrámů ve městech, ale je i kaplí ve vesničkách a snad i Božích muk u cest, které už zdánlivě
nikam nevedou.
Stalo se to někdy zjara, když byly papírové i elektronické přípravy na Noc
kostelů v plném proudu. Tehdy přišla bouře a shodila křížek za kolejemi, který v nedávných letech petrovští poskládali z původních kamenných kvádrů
skrytých v kopřivách. A tak už zase zřícený dřík i prázdný kamenný kříž začaly
zarůstat travou a trs žlutých narcisů odkvetl, ach ach...
Ale zatím už s vlašťovkami a rorýsi přisvištěl letně horký máj a s ním
i Noc kostelů. V chrámu v Rapotíně ji zahájila mše svatá a po ní se rozezněly
zvony v souzvuku se stovkami dalších, bližších i vzdálených - v Šumperku,
Starém Městě pod Sněžníkem, Olomouci, Vídni... Když pak návštěvníky kostela Nanebevzetí Panny Marie přivítal pan děkan i starostové našich obcí, tak
se svým vozíkem přikvačilo Chrámové divadlo z Třívsí. Nejprve se předvedl
Sedmikrásek - tedy nejmenší děti s maminkami. Zatančily a zazpívaly o holce
modrooké u potoka tak roztomile, že aj hastrmánek se přispěchal podívat.
Následovalo představení s nekonkrétním názvem: „Příběhy z Mezidobí“,
které přibližovalo nejprve starozákonní příběh o uzdravení vojevůdce Naamana - příběh o tom, že skrze oslnivé bohatství se dá upadnout do zlé nemoci
a naopak, že skrze nemoc může člověk dojít až do zaslíbené země a tím získat
to největší bohatství. A tak byl Naaman uzdraven Božím zásahem skrze vodu
řeky Jordán, zatímco v druhém příběhu ze Zákona Nového byla středobodem
příběhu Jákobova studna. K ní přišla pro vodu Samařanka Ráchel a zastavil se
tu i Ježíš, který Ráchel velice trpělivě vysvětloval, kde hledat onu vodu živou,
která uzdravuje.
Nu a po divadle nám s přicházející nocí vystoupaly počty návštěvníků až
na 189! Tedy nejprve stoupali (návštěvníci) devětadevadesát schodů na věž,
pak listovali ve staleté farní kronice, po stoprvé okukovali zlaté věcičky, které
doma nenajdou (liturgické předměty pod kazatelnou se blýskaly nejen zlatem,
ale hlavně hlubokou symbolikou) a též ostošest šlapali měchy velikých varhan. Po deváté večerní se chrám ztišil v modlitbě a zámek těžkých dřevěných
dveří zapadl za posledními dobrovolníky, aby pak tito v přátelském souznění
dojedli na faře zbytky po dětech a rozešli se s hřejivým pocitem do chladnoucího vzduchu podletní noci.
Tmou za kostelem tiše plynula říčka mezi Petrovem, Rapotínem a Vikýřovicemi, šepotajíc jak bájný Jordán až k jásavému rozbřesku. Tehdy teprve
skončila Noc kostelů, když se první paprsky slunce dotkly kříže na věži

kostela. A za kolejemi, za kolejemi na pastvinách mezi dvěma lipkami bíle
zasvítil znovuvztyčený, očištěný kříž. Kříž, který po mnoha a mnoha letech už
není prázdný. Nový mosazný Kristus hledí údolím, kam právě přišlo slunce
a lidé ještě spí. Ale až půjdou pro vodu k lesním studánkám za kolejemi, třeba
se zastaví u Božích muk, jenž už zase ční nad vlnící se hladinou zelených trav.
Požehnány budiž ony neznámé ruce, co v pláni vztyčily bílý kříž!
Kdo království Boží v sobě nosí
a rozdává ho na potkání,
ten může kráčet světem bosý
a nikdo a nic mu nezabrání
v setkání s dobrým králem u studny v poušti.

GRATULACE

V soutěži aranžování květin pořádané US ČZS
Šumperk – Jeseník zvítězila naše aranžérka
Helena Foukalová a postoupila do Zemského
kola aranžování květin, které pořádala RR ČZS
Praha v Prostějově dne 31.5.2018. I v této
těžké soutěži uspěla a umístila se na 3. místě.
Helenka postupuje dále do celostátní soutěže, která proběhne 13.7.2018 při celostátní
výstavě květin v Lysé nad Labem. Děkuji za
vzornou reprezentaci naší ZO ČZS Rapotín
a přejeme Ti umístění, jaké si přeješ, a držíme
palce.
Božena Kocůrková

Blahopřání
Před 50 lety 8. června 1968 si řekli své
„ANO“ manželé Dudkovičovi
a nedávno oslavili
ZLATOU SVATBU.
Do dalších dnů jim popřáli hodně zdraví,
štěstí a vzájemné úcty starosta obce
Bohuslav Hudec a členky sociální komise
paní Leňa Kašparová a Blanka Machálková.
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V Rapotíně podletním 2018
za farnost RapotínPetrovVikýřovice Filoména Brigita

Blahopřání
Dne 6.července oslaví
paní Margita Šimková
z Rapotína
krásné jubileum 80 let.
Přejeme hodně zdraví,
síly a spokojenosti.
Rodina
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Za divokou přírodou Broumovska i za barokní
architekturou Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Klub sportovního tance NEXT Šumperk a jeho úspěchy

Podobně jako při minulém zájezdu navázali studenti VU3V na semestrální
kurz „Barokní architektura v Čechách“ a uspořádali pro sebe a příznivce historie zájezd na Broumovsko. Na území bývalého broumovského panství se
nalézá skupina kostelů. Unikátní soubor barokní sakrální architektury postavené podle plánů architektů a stavitelů Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna
Kiliána Ignáce.
To byl také náš cíl navštívit několik kostelů těchto architektů. Barokní
kaple Panny Marie Sněžné je postavena na hřebeni Broumovských stěn podle
projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera.
Kaple má tvar pěticípé hvězdy. Je přístupná přes klenutý most a svou
polohou dominuje širokému okolí. Od kaple jsme se vydali na pěší túru
Broumovskými stěnami. Obdivovali jsme téměř panenskou přírodu, romantické skalní útvary, rokle, vyhlídky daleko do kraje. Přírodní rezervace vás
uchvátí a zanechá po sobě spoustu vzpomínek. Po obědě a odpočinku jsme
navštívili dřevěný hřbitovní kostel Panny Marie - nejstarší dochovanou celodřevěnou stavbu ve střední Evropě. Kostelík obklopuje dřevěný ochoz, kde
jsou umístěny náhrobky a dřevěné desky s kronikářskými záznamy o historii
Broumovska a okolí.
Nezapomenutelným zážitkem byla návštěva Broumovského kláštera
– impozantního komplexu dle projektu Kiliána Ignáce. Mladý průvodce
nás provedl krásným barokním kostelem sv. Vojtěcha, barokní knihovnou
obsahující kolem 17 000 svazků knih, sakristií se vzácným intarzovaným
nábytkem a dalšími místnostmi. Při opravách v roce 1999 byla v opatském
kostele nalezena unikátní kopie Turínského plátna z roku 1651 s průvodní
listinou. Poslední zastávkou byl barokní kostel sv. Václava. Jedná se
o nejmenší dílo Kiliána Ignáce s cennou freskovou výzdobou, součást
broumovské barokní skupiny kostelů. Zde jsme se setkali s Martinem Lanži,
děkanem, který promluvil o historii a současnosti kostela.
Domů jsme odjížděli plni dojmů a poznatků, které nám dochovala příroda
a historie. Poděkování patří Ing. Standovi Krmelovi, který nám připravil den
plný zážitků. Výletem senioři-studenti završili tříleté studium na VU3V.
Tímto ale studium na VU3V v Rapotíně NEKONČÍ! Další semestr zahajujeme
na podzim. NOVÍ studenti jsou vítáni.
Marta Konašková

Klub sportovního tance NEXT Šumperk byl založen roku 2011 s cílem vytvořit
klub, kde se mohou tanci věnovat děti, mládež i senioři. Netrvalo dlouho
a klub dosáhl prvních úspěchů. Lidé se o něm začali dozvídat čím dál tím více
a členská základna se rozrůstala. Od roku 2014 je předsedou klubu Jiří Burda
a v roce 2018 má klub již 36 členů z řad dětí a juniorů.
Trénování je základní činností všech členů klubu. Abychom se mohli stále
zlepšovat a mohli na soutěžích bojovat s ostatními páry, vyhrávat a získávat
vyšší třídy, je nutné zajistit členům co nejlepší podmínky pro osobní rozvoj
a trénink. Vyhovující prostory jsme nalezli v KKC Rapotín, kde trénujeme
2-3x týdně (úterý, čtvrtek) až čtyři hodiny a 1x týdně na 6. ZŠ Šumperk.
Tréninky jsou pod vedením zkušených lektorů (Jiří Burda - Rapotín, Radim
Stupka, Tereza Jendrulková, Rudolf Stupka a Kristýna Hlavicová - Olomouc).
Na tréninky do Rapotína dojíždějí členové z dalekého okolí (Přerov, Jestřebí,
Zábřeh n. Mor., Kolšov, Šumperk, …). Mezi hlavní činnosti našeho klubu
patří aktivní účast na soutěžích Českého svazu tanečního sportu (ČSTS)
a světové federaci (WDSF).
Další činností jsou ukázky tanců na různých společenských akcích, jako
jsou charitativní akce, plesy, večírky, oslavy a slavnosti… V uplynulém roce
2017 jsme vystupovali na více než 15 společenských akcích.
V rámci projektu „Tančíme s LESY ČR“ jsme si udělali dne 17.9.2017
výšlap na „Rozhlednu roku 2016“ - Bukovku nad Rapotínem. Účast byla
hojná, i když nebylo moc super počasí. Celkově se ale výšlap vydařil.
Je ještě třeba zmínit úspěchy místních dětí.
Naše nejmladší páry z Rapotína bodovaly v neděli 27.5.2018 v Brně:
Matěj Kalina*Eliška Kalinová - zlato v TPV děti II. ze 17 párů a bronz
v Děti II. E ve veliké konkurenci 17 párů.
Dominik Burda*Karolína Mičunková na stejné soutěži úžasné stříbro
v TPV Děti II. a také velice krásné 5. místo ze 17 párů v Děti II. E.
Úspěšných párů máme více. Pokud se budete chtít o tom přesvědčit,
podívejte se na naše webové stránkywww.kstnext.eu, facebook nebo se
rovnou přijďte podívat na průběh tréninku do KKC Rapotín (úterý, čtvrtek
od 17.00h). 23.9.2018 budeme pořádat již 5.ročník mezinárodní soutěže
„O cenu starosty obce Rapotín“. Tímto jste srdečně zváni.
Jiří Burda, KST NEXT Šumperk, z. s.

4.turistický výlet
Dne 27.5.2018 jsme si pro děti připravili v pořadí 4. turistický výlet. Tentokrát
nám přálo počasí a mohli jsme vyrazit do hor. Zvolili jsme trasu Červenohorské sedlo – Švýcárna – Kouty nad Desnou.
Na Červenohorské sedlo, které je v nadmořské výšce 1013m, jsme se
dostali autobusem. Dále už jsme šli „po svých“. Ze sedla jsme pokračovali po
modré turistické značce a u rozcestníku U Výrovky jsme odbočili na červenou
značku, po které jsme došli až na Švýcárnu. Děti byly naprosto skvělé i přes
to, že překonaly převýšení 300m na 6 km dlouhé trase, měly dobrou náladu,
povídaly si a radovaly se. Na Švýcárně jsme se občerstvili a poté jsme zvolili
cestu po zelené turistické značce, takže Švýcárna – Kamzík -Petrovka – Kouty.
Cestou dolů jsme nakoukli ze skalního útesu Sokolka, což je také okouzlující
místo. V Koutech jsme sedli na autobus a hurá domů, kde jsme dětem dopřáli
kopeček zmrzliny - zasloužený bonus, protože tato trasa se jistě řadí k těm
náročnějším, co do délky tak i do převýšení. Odměnou nám jsou především
bohaté zážitky a opravdu nádherné výhledy, které nám matka Země po cestě
dopřála. Děkujeme. Těšíme se na příště.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku SRÚD
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Rozmístění kontejnerů
na BIO odpad červenec

Bioplynka je tu s Vámi už dva roky
datum
přistavení
2.7.2018

datum
vyvezení
4.7.2018

ul. Lesní

2.7.2018

4.7.2018

zahrádky u Losinky

4.7.2018

9.7.2018

ul. Družstevní (obchod)

4.7.2018

9.7.2018

křiž. Družst. a Vodní ul.

9.7.2018

12.7.2018

ul. Na Výsluní

9.7.2018

12.7.2018

ul. U Cihelny

12.7.2018

16.7.2018

ul. U Lávky

12.7.2018

16.7.2018

VÚCHS (odpočívadlo před mostem)

16.7.2018

19.7.2018

ul. Nová

16.7.2018

19.7.2018

ul. Pod Holubím vrchem

19.7.2018

23.7.2018

Nové Domky

19.7.2018

23.7.2018

ul. Za Hutí

23.7.2018

26.7.2018

ul. V Aleji

23.7.2018

26.7.2018

U Koupaliště (parkoviště u Losinky)

26.7.2018

30.7.2018

ul. Školní

26.7.2018

30.7.2018

místo
ul. Na Soutoku

Svoz podzemních kontejnerů komodita:
plast: 3.7.2018, 17.7.2018, 31.7.2018

V srpnu bude ECR Rapotín slavit dva roky od
zahájení zkušebního provozu. Za tu dobu dodala
sídlišti teplo na dvě zimy a vyrobila elektrické
energie pro tři obce velikosti Rapotína. Úžasné
je, že to všechno se vyrábí z odpadů, které by
jinak jenom škodily na skládkách, protože se z nich uvolňují skleníkové plyny.
Celý provoz je bez dodávané chemie, celou přeměnu odpadů na bioplyn
obstarávají bakterie. Bioplyn, životu neškodlivá směs oxidu uhličitého
a metanu, se spaluje - v motoru jako z velkého náklaďáku - a vyrábí se proud
a teplo. Motor je hlučný tak, jak motory bývají; přesto se lidé z ECR snaží, aby
motor běžel co možná nejtišeji.
Jediným zbytkem, který po energetickém využití odpadu zůstane, je tzv.
digestát, který se dá využít jako pomalu se uvolňující hnojivo pro chytré
zemědělce, kteří o svých polích a úrodě na nich přemýšlejí v delším horizontu.
Sklad digestátu se otevírá asi tak jednou za dva roky, proto jsme si letos
v květnu, právě v době polních prací, mohli všimnout charakteristického
zápachu. Je to však jen zápach, a to se nedá svítit, ten k polnohospodářství
i k živočišné výrobě patří.
Letos přicházejí v ECR dvě novinky: první z nich je rekonstrukce administrativní budovy, která pak bude moci přijímat nejen návštěvy občanů, ale i turisty
jdoucí za poznáním - naše ECR je v rámci ČR docela unikátní. Její unikátnost
je taková, že mladí vědci z Brna (Masarykova univerzita) a z Prahy (Vysoká
škola chemicko-technologická) budou zkoumat, jak přidáním vodíku a využitím dalšího druhu mikroorganismů zvýšit množství produkovaného metanu.
Druhou novinkou, daleko zásadnější, je pořízení a instalace zařízení, které
bude zušlechťovat bioplyn na čistý metan a ten pak přidávat do plynovodu
k zemnímu plynu (zemní plyn je metan vzniklý přírodní cestou).

papír: 19.7.2018

Upozornění

Naše bioplynka proslavuje i Rapotín - o Rapotíně se mluvilo v Senátu
parlamentu ČR i na konferencích o odpadu a ekonomice obcí v Choťovicích
a Hradci Králové.
Ing. Milan Rozlivka, PR Manager

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů
proběhne 10.7.2018 a 24.7.2018.
Svoz probíhá sudý týden vždy v úterý
od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Sociální komise obce Rapotín zve na
3. turistickou vycházku ASTRY

MOBILNÍ APLIKACE

ZÁCHRANNÁ STANICE PRO ZVÍŘATA
RUDA NAD MORAVOU
úterý 17.7.2018

Opět Vám představujeme naši službu pro občany a návštěvníky naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici
důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
kulturní a sportovní akce
fotogalerie
aktuality
úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
mít chytrý telefon s operačním
systémem Android či iOS
přístup na internet
místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?
Více na https://www.rapotin.cz/kontakt-2/mobilni-aplikace/
nebo http://www.online-team.cz/vobraze/

OÚ
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Odjezd vlakem z Rapotína ve 12.50 hod. a přestup v Šumperku.
Odjezd do Rudy nad/Mor. ve 13.14 hod.
Jízdenka Rapotín – Ruda / 44,- Kč hradí SK.
PROGRAM:
procházka od nádraží asi 1 km k záchranné stanici
prohlídka záchranné stanice s výkladem
občerstvení v restauraci Záložna
Návrat autobusem do Šumperka v 15.46 hod. Ruda obchod,
příjezd Šumperk 16.09 hod.
Přestup na vlak do Rapotína v 16.28 hod.
Nebo vlakem Ruda odj. v 16.37 hod.
Příjezd Šumperk 17.04 hod.
Přestup v Šumperku na autobus do Rapotína.
Odjezd v 17.00 hod. POZOR! Zastavuje jen U hřiště a U skláren.
V 17.25 hod. zastavuje na všech zastávkách.
Srdečně zvou členky sociální komise.

Rapotínské noviny

Oslava Dětského dne Na Soutoku

Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Velká kniha vtipu /Petr Urban/

Zábavný Dětský den zažilo asi 20 dětí první červnovou sobotu v ulici
Na Soutoku. Několik obětavých rodičů pro ně připravilo zajímavé soutěže,
diplomy, perníkové medaile, kopečkovou zmrzlinu, balónky, malování na
obličej, sladké odměny a spoustu legrace. Nechyběly ani grilované makrely
a plné stoly ovoce a dobrot nachystané šikovnými maminkami.
Celé odpoledne probíhalo v pohodové náladě, dospělí si popovídali
u dobře vychlazeného piva a zjistili, že čas neúprosně letí a každý den je
potřeba si užívat.
Poděkování patří všem, kteří obětovali svůj volný čas a zorganizovali
toto krásné odpoledne. Budeme se těšit, že tato akce nebyla poslední.
Jana Gőbelová

Velká kniha vtipu přináší průřez tvorbou Petra Urbana,
který je známý především jako populární český kreslíř
a ilustrátor. Z jeho pera před třiceti lety vzešla postavička
Rudy Pivrnce, která zosobňuje s humorem a dostatečnou
mírou nadsázky nejrůznější lidské vlastnosti i neřesti
a prožívá neskutečné příběhy. Tato kniha přináší výběr
téměř 500 vtipů tak říkajíc od všeho něco a ze všech
etap tvůrčího období Petra Urbana.

Krámek s hedvábím /Dinah Jefferies/

Strhující román je poutavý, nezapomenutelný příběh
o dívce, která je rozpolcená mezi dvěma světy. Rok 1952,
Indočína. Osmnáctiletá Nicole žije ve stínu své hezké
starší sestry Sylvie už od chvíle, co jí zemřela matka.
Zatímco Sylvie má na starosti rodinnou firmu pro obchod
s hedvábím, Nicole dohlíží na opuštěný krámek
s hedvábím v oblasti ovládané rebely, kteří se snaží
jakýmikoliv prostředky skoncovat s francouzskou
nadvládou. Uprostřed vší vřavy a zmatků ve městě,
v němž se Francouzi snaží všemi prostředky bránit
koloniální zřízení a krutě potlačují každý projev nepokojů,
se hlavním útočištěm Nicole stává rodinný krámek
s hedvábím…

Pětidomí /Tomáš Přibyl/

Poštu v pražských Bohnicích přepadl lupič. V kukle
a s pistolí vše provedl čistě za pár minut a bez výstřelu.
Jen zmizet zcela beze stop se mu nepodařilo.
O pár kilometrů dál po něm zůstalo opuštěné auto
a on se nejspíš ukrývá v jednom z nových rodinných
domů v Pětidomí. Pátrají po něm dva vyšetřovatelé
– malá stárnoucí a často protivná kapitánka, které
pomáhá mladý poručík plný energie.

Habsburkové: nelehká samota trůnu
Vladimír Mertlík

Dynastie Habsburků jako jediná překročila hranice středověku
v plné síle a spoluutvářela dějiny nejen kontinentální
Evropy, ale i světa, a to po 640 let, až do 20. století.
Jejich osud byl po staletí také osudem naší země. Kniha
odstraňuje falešné mýty, klišé a nepravdy, které líčí vládu
Habsburků jako dobu temna či žalář národů. Habsburkové
ve skutečnosti přes konzervativnost své politiky zvolna,
bez útočných válek a v rámci „mírného pokroku v mezích
zákona“ vytvářeli moderní stát s vizí federalistického
modelu, k jehož realizaci s ohledem na vypuknuvší
1. světovou válku již nebyly síly.

Tajnosti ze spacáku /Rose Cooperová/

Sophia Beckerová, jinak (ne)známá jako Blogtastická
blogerka, má prázdniny! Ovšem protože celé čtyři týdny
(!) bude muset trávit ve srubu, který nemá ani ty
nejzákladnější vymoženosti, to jest internetové připojení,
přijde jí zase k dobru její věrný předblogovací zápisník.
A že je do něj co psát! To máme: brouky a hmyz vůbec,
hořící maršmalák, nemožná vedoucí, jídlo dobré leda
tak na házení po jiných, osuška s obrázkem Elma
(a ten trapas, co z toho byl), poněkud nepovedené
závody na kanoích, fén, ze kterého foukal pudr…
no, počkejte, až si ten deník přečtete!

Upozornění

knihovna v omezeném provozu

Z důvodu stěhování Městské knihovny
Šumperk bude od 30. července do 5.srpna odpojený server,
na který je připojená Obecní knihovna Rapotín.
V knihovně bude v tomto týdnu omezený provoz.
Čtenáři mohou vrátit svoje výpůjčky (knihy, periodika),
ale půjčování dokumentů a registrace nových čtenářů
nebude možná.
Děkujeme za pochopení.

Marie Terezie /Tomáš Němeček/

Jediná vládnoucí žena na českém trůně není spjata pouze
s povinnou školní docházkou. Možná víte, že za vlády
Marie Terezie se povinně zavedla příjmení, zakázalo
se mučení při výsleších a proběhlo první sčítání lidí
a majetku. Ale věděli jste, že její manžel se dal z nudy na
podnikání a tajně vydělal obrovské jmění? Nebo že Marie
Terezie osobně udělila milost v posledním čarodějnickém
procesu v českých zemích? Více se dozvíte v knize,
ve kteréjejí příběh zkoumají moderní matka a její chytrá
dcera, a doprovázejí je proslulý generál Laudon
a marnivá princezna Marie Antoinetta.

Otevírací doba knihovny: Po-Pá 9-17 hod.
Tel.: 583 212 531, Email: knihovna@kkcrapotin.cz
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Letem zastupitelským světem
Dne 13. června 2018 se zastupitelé obce sešli potřetí v letošním roce na
veřejném zasedání a schválili následující usnesení:
Užívání znaku obce Rapotín se zakulacenými liniemi dle předloženého
návrhu.
Zřízení nové sportovně-kulturní společnosti s.r.o., která bude 100%
vlastněna Obcí Rapotín. Základní kapitál této nové společnosti bude ve
výši 200.000,- Kč.
Výběrovou komisi na vyhodnocení nejvhodnějšího kandidáta na obsazení
pozice jednatele společnosti ve složení: Mgr. Bohuslav Hudec, Jitka
Hlošková, Blanka Csölleová, Ing. Jiří Navrátil, Ing. Ondřej Kopp.
Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Rapotín za rok 2017
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, a to bez výhrad.
Účetní závěrku Obce Rapotín za rok 2017 dle protokolu o schvalování
účetní závěrky Obce Rapotín za rok 2017.
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje v roce 2018,
z Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018
na financování nákupu traktorové sekačky pro údržbu areálu TJ Jiskra
Rapotín s předpokládanou celkovou výší nákladů 440.000,- Kč bez DPH.
V případě schválení žádosti poskytne Olomoucký kraj maximálně 50 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů, max. však 200. 000,- Kč,
zbývající část bude hrazena z rozpočtu obce Rapotín (tj. 240.000,- Kč).
Zahájení přípravných projektových prací a následnou realizaci projektu
CSD Rapotín – rozšíření kompostovací jednotky. Na výše uvedenou akci
Obec Rapotín podá v rámci výzev OPŽP žádost o poskytnutí podpory.
Podmínkou podání žádosti je vystavené pravomocné územní rozhodnutí.
Na CSD Rapotín již v minulých letech Obec Rapotín čerpala podporu
z OPŽP prostřednictvím SFŽP ČR. Výše podpory pro programové období
2014-2020 je 85% z uznatelných nákladů. CSD Rapotín na základě nájemní smlouvy provozuje společnost SUEZ Využití zdrojů a.s.
Uzavření, obsah a znění Dohody o partnerství a spolupráci mezi Římskokatolickou farností Rapotín, se sídlem Družstevní 122, 788 14 Rapotín, IČ:
673 41896 zastoupenou panem Mgr. Slawomirem Adamem Sulowskim,
administrátorem, a Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14
Rapotín, IČ: 00635901, DIČ: CZ00635901, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce. Předmětem této dohody je partnerství
a vzájemná spolupráce smluvních stran za účelem stavebních úprav
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně.
Příspěvek do veřejné sbírky na stavební úpravy kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Rapotíně ve výši 3.000.000,- Kč.
Úhradu mimořádné splátky k doplacení úvěru č. 2866/05/LCD, uzavřeného
dne 3. 10. 2005, ve výši 1.935.736,19 Kč ke dni 30. 6. 2018.
Úhradu mimořádné splátky k doplacení úvěru č. 848-0231-06, uzavřeného
dne 15. 8. 2006, ve výši 2.771.392,31 Kč ke dni 30. 6. 2018.
Úhradu mimořádné splátky k doplacení úvěru č. 0282351449, uzavřeného
dne 26. 9. 2007, ve výši 2.784.487,20 Kč ke dni 26. 6. 2018.
Úhradu mimořádné splátky k doplacení úvěru č. 2867/05/LCD, uzavřeného
dne 3. 10. 2005, ve výši 1.424.128,70 Kč ke dni 10. 7. 2018.
Rozpočtové opatření obce č. 3/2018 dle přílohy č. 1.
Začlenění do Rozpočtového opatření č. 3/2018 položku na nákup
posilovacích strojů do posilovny v ZŠ Rapotín ve výši 200.000,- Kč.
Aby termín Rapotínských slavností byl shodný s termínem Mariánských
slavností, tzn., aby se tyto dvě akce konaly v tentýž den, a to již od příštího
roku (2019).

Předložený materiál zpracovaný panem Ing. Ondřejem Koppem,
a to analýzu stavu hospodaření KKC vč. návrhů na řešení a současně bere
na vědomí vyjádření manažerky KKC Bc. Denisy Spillerové ke zpracované
analýze.
Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Rapotín za rok 2017.
Studii rekonstrukce nemovitosti č. p. 247 v Rapotíně vypracovanou Ing.
arch. Zbyňkem Mrkusem.
Předložené dokumenty KKC (plánovaný položkový rozpočet KKC pro rok
2018, přehled činnosti KKC v období 2015-2017, statistika návštěvnosti
KKC 2017, návrh ceníků pronájmů KKC platných od 1. 7. 2018, doložení
dokladu o předložení návrhu na změnu ceníků radě OÚ, nákladová tabulka
akce Felixe Holzmana, předložení NS na akci „Chovatelské přehlídky trofejí“, technická zpráva F 1.3.1. schválení kapacity osob vyskytujících se
v prostorách KKC z roku 2012).
Studii dispozičních úprav budovy obchodu se smíšeným zbožím v ul.
Družstevní v Rapotíně zpracovanou Ing. arch. Petrem Doležalem.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Stávající provozování KKC pod Obcí Rapotín + zahájení provozování
pohostinské činnosti Obcí Rapotín.
Založení nového živnostenského oprávnění pro Obec Rapotín na provozování pohostinské (restaurační) činnosti.
Vypsání výběrového řízení na garanta provozování cateringu - pohostinské
činnosti.
Zřízení samostatného střediska ve společnosti RAPOS Rapotín, s.r.o.,
a to na provozování cateringu a sálu KKC.
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
OÚ

Zastupitelstvo obce ukládá:
Vedení obce zajistit změnu užívání cateringu pod názvem catering na restaurační služby. Projektová dokumentace nazývá tento prostor zázemí
cateringu.
Vypsat výběrové řízení na pozici jednatele nové společnosti s.r.o.
Vedení obce nechat zpracovat případovou studii na výstavbu nového objektu obchodu se smíšeným zbožím (U Jahna).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 2. 5. 2018 v zasedací místnosti budovy KKC.
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HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNACE!
Pro nově zřízené pracoviště laserového obrábění kovů:
· OPERÁTOR CNC LASERU
Vyučen / SŠ strojírenského zaměření, zkušenosti
s obsluhou CNC strojů výhodou.
Dále hledáme zaměstnance na tyto pozice:
· Dělník v kovovýrobě – řidič v nákladní dopravě
Řidičské oprávnění C, E, praxe v řízení nákladních vozidel,
bezúhonnost.
Případné prodloužení profesního řidičského průkazu zajistíme.
Dále hledáme:
· Brigádník pro příležitostnou výpomoc v kovovýrobě
Pozice vhodná i pro studenty a důchodce.
NABÍZÍME ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY,
PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ PLATOVÉ
OHODNOCENÍ
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE
bencopo@bencopo.cz
BENCOPO s.r.o.
Rudé armády 340
788 15 Velké Losiny

Mgr. Tomáš Potěšil – tel.: 777 852 355
Ing. Alexandra Hojgrová – tel.: 774 598 500
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Upozornění

Žádáme majitele psů, aby při jejich
venčení dbali na úklid exkrementů.
Igelitové sáčky na sběr exkrementů
naleznete na dostupných místech
v obci.
Přestože je po obci umístěno několik košů se sáčky, tak stále
velká většina chovatelů při venčení psí exkrementy neuklízí. Psí
exkrementy potřísní nejen oblek, ale i ruce a obličeje pracovníků,
kteří sečení a úklid trávy na veřejných prostranstvích provádějí.
Rovněž prach suchých výkalů vířený například při sekání
zelených ploch, znečištěné travnaté plochy parků, vody a podobně
mohou být rizikovým faktorem jak pro lidi, tak pro samotné psy.
Zvláště když řada původců onemocnění člověka nebo psů přežívá
v těchto prostředích i několik měsíců.

Vážení majitelé nemovitostí,
tímto Vás laskavě žádáme, abyste z důvodů snadné průjezdnosti
místních komunikací, zkrátili Vaše živé ploty, které zasahují do
průjezdného profilu komunikací a dochází ke „zbytečnému ničení
laku“ na osobních automobilech. Upozornění se týká také živých
plotů zasahujících do chodníků, kde dochází k omezení průchodu.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Rapotín
						

Buďte ohleduplní a přispějte i Vy ke zlepšení pořádku v obci!

Zpráva oddílu volejbalu TJ Jiskra Rapotín za rok 2018
Oddíl volejbalu má okolo 30 aktivních členů. Členové rapotínského
volejbalového oddílu jsou organizováni ve 3 skupinách: muži, ženy, rekreační
(smíšené). Meziročně došlo k poklesu počtu, důvodem bylo odstěhování
z regionu a přechod části členů do kategorie čestných členů (netrénují,
účastní se jen společenských událostí, popřípadě vypomáhají při organizaci
turnajů, na brigádách apod.).
Muži trénují od jara do podzimu na venkovním hřišti v nově zrekonstruovaném areálu TJ Jiskra, a to pravidelně 1x týdně v úterý, pokud není mistrovské
utkání (hrací den pátek), tak i ve čtvrtek. Ženy 1x týdně ve středu a rekreační
volejbalisté 1x týdně ve čtvrtek. Mládež není organizována, zájemkyně z řad
dívek hrají v Šumperku, chlapci nejsou organizováni vůbec. V Olomouckém
kraji totiž neexistují mládežnické kategorie, je to obecně problém míčových
sportů v kraji (volejbal, basketbal, házená). V našem oddílu se snažíme zapracovávat a motivovat juniory nad 16 let přímo do mužského týmu prostřednictvím tréninků a amatérských turnajů, kterých je v regionu velmi mnoho a jsou
velmi dobře organizovány.
V 2.pololetí 2017 se zásadním způsobem volejbalového oddílu dotkla
pokračující rekonstrukce areálu TJ Jiskra. Na podzim 2017 došlo k demolici
35 let staré unimobuňky, která tvořila zázemí pro oddíl volejbalu a přilehlého
antukového hřiště, které bylo využíváno primárně na tenis. Domácí zápasy
tak odehráli muži na hřištích soupeřů. Na náklady obce byla postavena velmi
pěkná nová dřevostavba v prostoru mezi novou budovou klubovny a oplocením antukového kurtu. Na jaře 2018 byla formou brigád členů napojena na
elektriku a dovybavena nábytkem. Vedle bylo postaveno multifunkční hřiště
na malou kopanou, tenis a volejbal. Na kurtu byly rovněž opraveny lavičky
a přístřešek pro zapisovatele, čímž byla rekonstrukce kurtu v podstatě
ukončena, za což patří velké poděkování vedení obce, zastupitelům a starostovi panu Pavlu Žerníčkovi. V dubnu 2018 proběhly 3 brigády, kdy došlo
k výraznější výspravě povrchu (odtravnění, položení 2 tun antuky, následně
došlo k srovnání, válcování). Nyní lze konstatovat, že areál kurtu, jeho zázemí
a multifunkční hřiště patří bezesporu k jednomu z nejhezčích na okrese!
Ženy v I. pololetí 2018 dohrávaly dlouhodobou halovou soutěž organizovanou Okresním volejbalovým klubem v Jeseníku. Po sedmi turnajích tuto
soutěž vyhrály!
Zdroj tabulky:
http://www.ovkjesenik.estranky.cz/clanky/soutez-zen---vysledky.html
SOUTĚŽ ŽEN 2017/2018
Celkové výsledky po VII. Turnaji
Název týmu

Body

1.

TJ Jiskra Rapotín

59b

2.

Zábřeh

56b

3.

OVK Jeseník

49b

4.

TJ Sport Mikulovice

47b

5.

Trestná lavice

35b

6.

Relax Vidnava

14b

7.

TJ Slezan Osoblaha

6b

Muži na jaře 2018 dohrávají okresní přebor, momentálně jsou na 5. místě,
poslední zápas odehrají 29. 6. 2018 v Hrabenově. Na podzim 2017 nepřálo
soutěži jako celku počasí a řada zápasů byla odložena na jaro 2018. Soutěž mužů se hraje po dohodě týmů s Krajským volejbalovým svazem mimo
strukturu Českého volejbalového svazu a to z důvodu úspor (není nutno platit
licence, resp. nešlo garantovat refundaci licenčních poplatků z kraje do oddílů) a s tím, že je s vedením ČVS v Olomouci dohodnuto, že vítěz okresního
přeboru má bez dalšího právo nastoupit do krajského přeboru. Soutěž se hraje podzim-jaro a řídí se oficiálním Soutěžním řádem volejbalu a tzv. italským
bodováním.
Tabulka po neúplném 8. kole - OP muži 2017/2018
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo
VSK Zábřeh
TJ Šumperk B
TJ Sokol Hrabenov
TJ Sokol Dolní Studénky
TJ Jiskra Rapotín

Zápasy
6
4
4
6
6

V
5
3
3
1
1

P
1
1
1
5
5

Sety
15:7
11:5
10:7
9:15
4:15

Body
15
9
7
5
3

Další aktivity:
Vzhledem k tomu, že tradiční zimní soutěž Šuvolimi ve formátu mix 4+2
nebyla v r. 2017 organizována, rozhodl se oddíl volejbalu přihlásit do
Amatérské volejbalové ligy s celorepublikovou organizací. TJ Jiskra byla
zařazena jako nováček do 2. ligy, zúčastnila se 5 turnajů. TJ Jiskra
nakonec postoupila z druhého místa do baráže o jedno postupové místo
do 1. ligy, kde porazila 2 poslední týmy z 1. ligy, nicméně skončila díky
prohranému vzájemnému zápasu těsně druhá za postupujícím Hněvotínem.
I přesto lze konstatovat, že jsme byli pro mnohé tradiční týmy „překvapivým“
nováčkem. Zdroj tabulky: http://www.avlka.cz/init/pages/city/olomouc/
Body Zápasy
Body Zápasy
7. Avengers
15
12
1. Hněvotín
28
12
8. VC Lopatky
15
12
2. Jiskra
28
12
9. Skandál
14
12
3. ZTP
27
12
10. Aero zelená voda 12
12
4. Pohodáři
23
12
11. Pinkosáci
12
12
5. Modré berušky
20
12
12. Wlčáci
11
12
6. Bořkův tým
20
12
13. Smečouni
9
12
Na začátku května 2018 se muži i ženy účastnili tradičního Turnaje
Osvobození v Dolních Studénkách (39. ročník) za účasti týmů od vrcholové po amatérskou soutěž. Bohužel týmy žen i mužů obsadily nakonec oba
3. místo v základních skupinách a nepostoupily do play-off.
Členové TJ Jiskra o prázdninách v areálu TJ budou organizovat 2 turnaje:
4. 8. 2018 – Turnaj „O pohár starosty – memoriál Pavla Žerníčka“
		
v rámci Rapotínských slavností, začátek 9.00 hod.
25. 8. 2018 – Turnaj „O rapotínské sako“ – 5. ročník, začátek 9.00 hod.
Rekreační volejbalisté a volejbalistky se zúčastnili či se zúčastní tradičních
turnajů (formát mix 4+2) v Loučné, Sobotíně, Hrabišíně, Vikýřovicích,
Velkých Losinách, Libině.
Viktorin, Harapát
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Volejbalový turnaj „O Rapotínské sako“ 2017.
Rapotínský spolek ZEVL team slaví úspěchy!

Malá rekapitulace agility klubu Miacis

Rapotínskému sportovnímu spolku ZEVL team se podařilo vybudovat
první základnu pro trénink cyklistických disciplín Downhill, Enduro a Freeride
v České republice! Základnu spolek původně plánoval vybudovat na Rapotínské stráni, kde pro projekt nakonec nebylo místo z důvodu rozsáhlého
projektu golfového hřiště.
ZEVL team ve spolupráci s nedalekým Areálem Kareš v Loučné nad
Desnou, Rejhoticích, dovedl nemožné. Během posledních dvou měsíců vybudovali Pepa Kašík, Tomáš Hrubý a Aleš Lauterbach (členové ZEVL team) dvě
tratě plné klopených zatáček a bezpečných skoků. Jedná se o unikátní trasy
v rámci České republiky, mluvíme zde o standardu, který znají například ve
Francii nebo Kanadě!
Možnost tréninku zde mají cyklisté každou středu od 17.30 hodin až do
setmění. Nebo každý víkend od 10.00 do 18.00h. Areál je otevřený veřejnosti
a může zde trénovat jakýkoliv sportovní spolek.
Areál Kareš nabízí mnohem více než bikepark. Zabaví se zde celá rodina,
která si zde může aktivně odpočinout a načerpat síly z krásné přírody
jesenických hor. Více se o areálu můžete dozvědět na www.arealkares.cz.
Na oslavu otevření areálu se 30.6. a 1.7. pořádá akce plná cyklistických
závodů pro děti i dospělé. Nebude zde chybět skvělá hudba, jídlo a pití. Tímto
článkem a plakátem chci pozvat všechny občany Rapotína do Areálu Kareš.
Těšíme se na viděnou.
Josef Kašík, předseda ZEVL team, provozní Areálu Kareš

První červnový víkend proběhl další ročník našich tradičních závodů MIACIS
CUP 2018. Účast byla opět maximální a opět zde byly zastoupeny i zahraniční
týmy. Naši členové se ani v tak velké konkurenci neztratili a tak se můžeme
chlubit dalšími úspěchy - Miacis Cup 2018 -Michal Horáček se Sony 3.místo
ve zkoušce SA2, Irena Semencová s APPLE BROWN RebellRepresent 3.místo
v Jump 2+3, 3.místo ve zkoušce LA3 a sérii třetích míst rozbila Lenka Suchá
s Winečkem 1.místo ve zkoušce SA2.
Dále pak 9.6.2018 proběhl závod - O Zlínský ranec s JK Animals + VIII.
Šampionát Australských kelpií a WC, kde náš pes APPLE BROWN RebellRepresent se svou paničkou zabojoval a celkově si odnesli krásné druhé místo.
Fotky z akcí si můžete prohlédnout na odkazech:
https://miacis.rajce.idnes.cz/Rapotin_-_Miacis_cup_2018_sobota/
https://miacis.rajce.idnes.cz/Rapotin_-_Miacis_cup_2018_nedele/
Blíží se prázdniny a tak nás čekají různé tábory, ale i dovolené a odpočinek.
Tak i Vám přejeme krásné léto a po prázdninách o sobě opět dáme vědět.
VAŠI MIACISÁCI

Zakončení sezóny na Sigmě
Odměnou za právě skončenou sezónou byl pro naše nejmladší
fotbalisty výlet do krajského města a návštěva Androva stadionu.
Ve fotbalové aréně, kde hraje svá ligová utkání olomoucká Sigma,
byla většina poprvé, proto pro ně byla tato návštěva velkým zážitkem.
Tento zážitek ještě umocnilo sledování ligového zápasu mezi domácí
Sigmou Olomouc a Mladou Boleslaví. V utkání domácí kanonýři nešetřili
střelným prachem a k radosti malých rapotínských fanoušků vstřelili hned
tři branky. Domácí zvítězili 3:0. Domů se tedy naše fotbalové naděje vracely
spokojeny a plny skvělých dojmů.
Milan Stratil
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TJ Jiskra informuje
Poslední letošní část krajského přeboru s účastí našich fotbalistů přinesla
pro rapotínské zisk 4 bodů, které byly připsány na jejich tabulkové konto.
Bohužel to bylo hodně málo k tomu, aby se podařilo zachránit příslušnost
v této soutěži i pro příští sezónu.
TJ Jiskra Rapotín : FC Dubicko 2:2 (1:0), 7:6 na penalty
byli v úvodním dějství agilnější. V záložní řadě rozdával fotbalovou radost
aktivní Pham The Huynh Duc, který odehrál jeden z nejlepších zápasů v rapotínském dresu. Ve 24. minutě předložil duchapřítomně míč zcela volnému
Jakubu Hymrovi a tomu stačil k proslavení snadný zásun do prázdné klece.
Dubičtí hráči pobíhali po výborně připraveném trávníku jako tým bez duše
a chuti, jemuž o nic nejde. Po ideální přihrávce od Indry je mohl podruhé
vyplatit Hymr, z výhodné palebné pozice ale bránu vysoko přestřelil. Michal
Kocourek o chvíli později sice balón do sítě protlačil, jenže podle lajnového
arbitra ukončil závar v soupeřově šestnáctce s pomocí ofsajdového postavení. Štěstí nepřálo ani asijskému štírkovi v sestavě domácího celku, který
velkolepé sólo nedotáhl do gólové podoby kvůli tomu, že mu v rozhodující
chvíli selhala muška. Magický prostor minul o pověstný kousek.
Trenér Dubicka sáhl o přestávce ke dvojnásobnému střídání. Ač si jeho
tým vynutil znatelnou územní převahu, v 68. minutě inkasoval podruhé. Jeden ze dvou čerstvých noviců na zeleném place Erik Skácel neuvěřitelným
způsobem namazal míč k nohám Tomáše Valenty a po zesměšňujícím padáčku v podání domácího šikuly to bylo už o dva góly. Hosté se však nevzdali.
Po standardní situaci Ondřeje Kopy částečně odčinil velké zaváhání doklepávající Skácel a exdubický strážce Lukáš Hajtmar přece jen kapituloval. Nápor
hostujícího družstva gradoval a v úplném závěru vedl k vyrovnání. Šťastlivec
Demeter to z pravé strany zkusil nazdařbůh a ošidná svíce v kombinaci s padajícím listem přistála v horním koutu. Při penaltové loterii dlouho dominovali
neomylní střelci. Rozhodlo se až v sedmé sérii, kdy jako jediný ze čtrnácti
exekutorů selhal Tomáš Najman.
Fotbalový klub FC Dolany : TJ Jiskra Rapotín 3:4 pp (1:2), penalty 3:5
Fotbalisté Rapotína mohli po domácím dramatu s Dubickem ukončit dlouhé
čekání na tříbodové vítězství v Dolanech. Jenže jim znovu proteklo mezi prsty.
A to doslova. Po pozdním gólu, kterého docílili v nastaveném čase, je o pár
vteřin později oloupil Pavel Pírek. Po vzoru předchozího utkání s regionálním
rivalem si vypracovali dvoubrankové vedení. Postupné akce tažené po stranách povýšily na gólové souhry Tomáš Indra, zakončující podél brankáře,
a Petr Morong, jenž uklidil střílený centr do protipohybu bezmocného Tomáše Chlandy. Asistence si připsali spoluhráči Šlesinger a Hudec. Zaskočené
Dolany postavila na nohy nekoncentrovanost na naší straně. Obránce Šlesinger
se nechal obejít jako malý žáček a karta se začala obracet.
Hanáci zatápěli rapotínské defenzívě hlavně prostřednictvím „smradlavých“ standardek. V 51 minutě rychle rozehráli trestný kop a Erik Smítal
vyrovnal. Závěr byl neskutečně hektický. Domácí nutně potřebovali všechny
body a hnali se za nimi až bezhlavě. Trest se dostavil v 91. minutě, kdy po
přihrávce od Valenty pronikl do vápna Tomáš Indra a křižnou ránou vrátil
nejtěsnější náskok na stranu svého týmu. Ten ho ale neudržel. Po ztrátě míče
zaváhala při závaru obrana včetně brankáře a nadšení Rapotína vystřídalo velké rozčarování. Výhra na penalty ho utlumila jen částečně.
TJ Jiskra Rapotín : TJ Fotbalový club Hněvotín 0:2 (0:1)
Po skončení střetnutí panovala pochmurná atmosféra. Naši fotbalisté nestačili na Hněvotín. Klub z Hané, který se přes zimu vydatně posílil, sbírá na
jaře jedno vítězství za druhým. Vzájemný duel názorně ukázal, že ne náhodou. Sebevědomí hosté hráli pod taktovkou hlavního dirigenta Petra Kobylíka
zdravě agresivně, rychle, přímočaře a velmi dobře kombinačně. Rapotínští se
vesměs jen bránili. Defenzíva domácího mužstva selhala hned ve druhé minutě. Na zpětnou přihrávku do šestnáctky si naběhl Ondřej Valsa, jehož čistý
průstřel proletěl kolem Hajtmarovy nohy a zamotal se do sítě.
Obdobná akce se udála i ve druhé půli. Jakub Gottwald se s míčem nepáral
a vymetl s ním horní kout. Domácí fotbalisté se za celé utkání neprobili do
žádné vyloženější příležitosti. Dalekonosné pokusy, které směřovaly do prostoru brány, s přehledem zlikvidoval jinak se nudící strážce Jaroslav Běhalík.

nezadržitelnou hlavičkou z malého vápna.
Zatáhnutí po pravé straně, dopravení balónu do prostoru šestnáctky
a čistý průstřel pravou nohou. Dvě akce jako přes kopírák posunuly náskok
Hanáků na tři góly, a když o chvíli později potrestal chybu riskujícího Kocourka Jiří Havlas, přihlížejícím fanouškům zbyly jen oči pro pláč. Povadlou atmosféru alespoň částečně vylepšil Petr Morong. Vnikl do vápna a kříznou ránou
zhodnotil nejen svůj ofenzivní výpad, ale i předchozí černou práci bojovníka
Hudce. Na tom, že jsou mladí Hanáci stále v ráži, se nic neměnilo. Potvrdil
to jejich razantní finiš. „Námaz“ Horáka daroval snadnou trefu Valouchovi
a velmi příjemné podmínky ke gólovému proslavení měl i spoluhráč Spurný.
K tomu, aby mohl přesně zamířit, dostal hezkou dávku času i prostoru.
Děkujeme všem fanouškům a sponzorům za podporu.
Milan Stratil

Velký úspěch dorosteneckého družstva
V minulém čísle jsme se zmínili o úspěchu fotbalového mužstva TJ Jiskra
Rapotín – Dorost. Nakonec se mužstvo umístilo na krásném 1. místě
v Okresním přeboru a touto cestou gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
do další sezóny.
(LD)

Zleva zadní řada: Pepa Švik, Laďa Frank, Filip Ondráček, Lukáš Dušek,
Patrik David, Albert Koziel, Ondřej Borseník, František Draňa, Dan Stricz,
Matěj Buriánek, Václav Sokol, Dan Šimek, Jan Mikulič, Luděk Čech - trenér,
Jaroslav Tymrák – trenér.
Spodní řada zleva: Jan Baláž, Kamil Talpa – trenér, Ladislav Vacátko,
Filip Kapaňa, Antonín Čech, Lukáš Wolf.

Tabulka – Okresní přebor dorostu 2017/2018

TJ Jiskra Rapotín : 1.HFK Olomouc „B“ 1:6 (0:2)
Přes 200 diváků se přišlo rozloučit s působením rapotínských fotbalistů
na úrovni krajského přeboru. Moc radosti si neužili. Jejich oblíbenci schytali lekci od soupeře, který v tabulkovém pořadí okupuje daleko příznivější
pozice. Olomouc byla od počátku aktivnější, kombinačně lepší a všechny
situace zvládala s náskokem minimálně jednoho kroku. V Rapotíně vedla od
11. minuty. Drmola při rohovém kopu předskočil Hudce a skóre dal do pohybu
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Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1. Jiskra Rapotín

Klub

18

16

0

2

83:16

46

2

0

2. SK Zvole

18

16

0

2

69:22

46

2

0

3. SK Bludov

17

11

0

6

78:30

36

0

3

4. Sokol Nový Malín

18

11

0

7

62:40

35

0

2

5. Sokol Leština

18

9

0

9

42:43

28

1

2

6. SK Řetězárna

18

7

0

11

29:40

21

3

3

7. TJ SOKOL ŠTÍTY

18

7

0

11

36:53

19

2

0

8. FC Dubicko

17

6

0

11

38:64

19

0

1

9. SK PETROV-SOBOTÍN

18

3

0

15

21:93

10

1

2

18

3

0

15

17:74

7

2

0

10. FK Bohdíkov
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ZŠ a MŠ Údolí Desné
Ohlédnutí za školním rokem….
Končí školní rok 2017/2018, děti a žáci naší školy
se těší na své prázdniny. Na dovolenou se těší
i zaměstnanci školy a určitě právem. Tento školní
rok byl pro nás velmi důležitý a zároveň náročný.
Oslavili jsme desetileté výročí od založení svazkové školy krásnou akcí „Školní akademie“. Získali
jsme finanční podporu z obce Rapotín na další
profilaci školy v oblasti jazykového a polytechnického vzdělávání (robotika). Prošli jsme úspěšně
kontrolou ČŠI a činnost organizace byla ohodnocena příkladem inspirativní praxe, což je pozitivní ohodnocení kvalitní školy. Činnost svazkové
školy byla oceněna i ministrem školství Robertem
Plagou.

Ve škole proběhlo mnoho sportovních a kulturních
akcí, turnajů a soutěží. Naši žáci reprezentovali
školu v okresním kole v minikopané, s úspěchem
se účastnili také robotické soutěže. Žáci druhého
stupně se účastnili olympiády v českém a anglickém jazyce a vyhráli první místo v zeměpisné
olympiádě. V této oblasti reprezentovali školu velmi dobře i v krajském kole. Všichni žáci devátých
tříd úspěšně složili přijímací řízení na školy, které
si vybrali. Přejeme našim deváťákům hodně štěstí
v dalším studiu.
Krásný rok prožily děti i v našich mateřských
školách, paní učitelky jim připravovaly mnoho
krásných aktivit. Jednou z nejkrásnějších akcí byl
školní výlet a rozloučení s předškoláky. Na naše

nejmenší se již těší paní učitelky v prvních třídách.
Nelze zde vypsat všechny aktivity naší svazkové
školy. Pokud se chcete dozvědět o naší škole
více, prohlédněte si webové stránky školy
www.skolydesna.cz

Výlet do zábavného centra
Krokodýlek Olomouc

Dny v MŠ jsou plné zábavy
při získávání nových poznatků

Den s dravci na ZŠ Rapotín

V květnu navštívily děti a pracovnice MŠ Skleněnka město Olomouc a jeho zábavné centrum
Krokodýlek. Děti ve věku od dvou do sedmi let si
vyzkoušely spoustu zábavných atrakcí, projely se
na lodičkách, potkaly plyšového krokodýla atd.
Na oběd si pochutnaly na kuřecím řízku
a bramborové kaši. Plny zážitků se v odpoledních
hodinách vracely do školky.
Děkujeme SRÚD při ZŠ a MŠ Údolí Desné za
příspěvek na vstupné pro děti.
Jana Göbelová

Školní výlet – tábor Černý potok, Velká Kraš

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 se celý 1. stupeň základní
školy Rapotín vydal na školní výlet na tábor Černý
potok u Velké Kraše. Zde byl pro žáky připraven
celodenní program s hrami a různými sportovními
aktivitami. Ranní odjezd i cesta probíhala podle
plánu a v celkové pohodě.
Po příjezdu si děti pochutnaly na svých svačinkách a pak došlo k rozdělení do týmů v rámci
mladších a starších žáků. Mladší zažili dobrodružství s Mimoni a starší se vydali za pokladem
Vikingů.
Hry byly připraveny motivačně k danému
tématu: přetahovaná lanem, šátkovaná, hry na
medvědy a tuleně, shánění potravy, honění zlodějů… Program byl přerušen výborným obědem,
na kterém si děti velmi pochutnaly. Po obědě
a malém osvěžení v místním bufetu se děti vydaly dokončit započatý úkol. Nakonec se mladším
podařilo chytit Mimoně a starší vydobyli Římany
ukradenou sekeru.

Celý den nám přálo velmi pěkné a slunečné
počasí. Cesta zpět a příjezd ke škole proběhla
v naplánovaný čas. Děti byly vzorné, dbaly pokynů
vedoucích i učitelů, neřešili jsme žádné kázeňské
problémy.
Děkujeme panu Lipavskému za výborně připravený program a SRÚDu za příspěvek na dopravu.
Mgr. Píšková Kateřina
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Přeji všem žákům
a zaměstnancům školy
krásné prázdniny, hodně
sluníčka a plno
nezapomenutelných
zážitků. V září se těším
se všemi na viděnou.

Mgr. Eva Bicanová,
ředitelka školy
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Vítání občánků
Dne 16.6.2018 ve 14 hod. proběhlo slavnostní vítání občánků. Rodiče s dětmi přivítal pan místostarosta Ing. Luděk Čech. O kulturní vystoupení se postaraly
děti z MŠ Skleněnka pod vedením paní Jany Göbelové. Během celého vítání se o hudební doprovod postarala paní Mgr. Šebestová.

Na fotce zleva: Amelie Průšová, Maxmilián David, Matěj Hudec, Matyáš Kopecký, Filip Navrátil.

Na fotce zleva: Mikuláš Vavrys, Antonín Žáček, Radek Dvořák, Štěpán Lidaj, Šimon Konečný
Fotografie si rodiče můžou vyzvednout na obecním úřadě u paní Buňkové od 7.7.2018.
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