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Oslava 2. výročí otevření rozhledny Bukovky
V sobotu 3.listopadu od KKC vyrazilo přibližně 30
turistů s průvodcem Jiřím Tomáškem na rozhlednu.
Kolem 12 hod. se všichni sešli na rozhledně,
kde nová místostarostka obce Rapotín Markéta
Csölleová všechny přivítala a řekla několik informací o provozu rozhledny. Pro všechny zúčastněné byly připraveny špekáčky a teplý čaj. Tento

Přírodě blízká protipovodňová opatření
Práce na realizaci akce „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,23116,840“ pokračují v lokalitě u jezu Červený dvůr.
Do konce roku 2018 bude realizační společnost
OHLŽS a.s. pokračovat ve Vikýřovicích nad
jezem, zde bude realizovat stavbu ochranné hráze a rybochodu. V Rapotíně u rybníka VÚCHS
budou prováděny práce na revitalizačních opatřeních, přeložce náhonu do rybníka a stavbě
ochranné hráze.

víkend byla možnost využít zdarma nového
dalekohledu na rozhledně. Bohužel v sobotu byly
výhledy poněkud mlhavé a mokré. Jinak je dalekohled k dispozici celoročně (2 min. / 10,- Kč).
LD

Nové vedení obce Rapotín
1.místostarostkou obce byla zvolena Ing. Markéta
Csölleová, která je pro výkon této funkce uvolněna.
2.místostarostou obce byl zvolen Vítězslav
Hofer, který je pro výkon této funkce neuvolněn.
Dalšími členy Rady obce Rapotín jsou Karel
Brunec a Martin Čech.
Členové finančního výboru: Mgr. Ivo Škrabal
- předseda, Ing. Ondřej Kopp, MUDr. Bohuslav Hudec.
Mgr. Bohuslav Hudec Ing. Markéta Csölleová

Vítězslav Hofer

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce
Rapotín dne 29.10.2018 byli zvoleni – starosta
obce Mgr. Bohuslav Hudec, který je pro výkon této
funkce uvolněn.

Členové kontrolního výboru: Radek Hofer
- předseda, Pavel Vojtíšek, Jiří Václavský.
Více v přehledu přijatých usnesení ze zasedání
ustavujícího Zastupitelstva obce Rapotín str. 5.

Den válečných veteránů
12. listopadu uctili zástupci obce Rapotín
položením věnců památku padlých při
příležitosti Dne válečných veteránů.
Den válečných veteránů, kterým je
11. listopad, je den věnovaný památce
válečných veteránů. V Česku je tento významný den připomínán od roku 2001.
11. listopad byl přitom vybrán symbolicky,
neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém
voze v Le Francport u severofrancouzského
města Compiègne podepsáno příměří mezi
Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.
Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel
spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch
a německý zástupce Matthias Erzberger.
OÚ
Upozornění
Dne 31.12.2018 bude pošta v Rapotíně otevřena do 11 hod.

Práce na pasportizaci domů
v Rapotíně byly ukončeny

Podrobnější informace o průběhu stavby
naleznete ve zprávě zhotovitele o postupu
prací, které jsou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách obce (www.rapotin.cz/
obec/protipovodnova-opatreni/)
OÚ Rapotín

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Rapotín oznamuje
občanům, že bude ve dnech
od 21.12.2018 do 1.1.2019 uzavřen.

POZVÁNKA

Starosta obce Rapotín
svolává zasedání zastupitelstva obce
na úterý 11. prosince 2018 od 17.30 hodin
do cateringu KKC Rapotín.
Program zasedání bude zveřejněn
na úřední desce obecního úřadu,
na webových stránkách obce
a na informačních tabulích po obci.
Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce

Zájemci o zveřejnění vánočních
a novoročních blahopřání
ve vánočním čísle Rapotínských novin
mohou zasílat své příspěvky na adresu:
rapotinnoviny@seznam.cz,
případně osobně zanechat
v Obecní knihovně Rapotín
v KKC Rapotín u paní Drechslerové,
a to nejpozději do 12.12.2018.
(red)

Rapotínské noviny
Sociální komise obce Rapotín zve na

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Š

		 V současné době probíhají dokončující práce na stavbě „Rekonstrukce
bytového domu č. p. 533 v Rapotíně“. Do konce měsíce listopadu by
měla proběhnout kolaudace stavby. Na úřední desce byla vyhlášena
veřejná soutěž na obsazení 27 nově vzniklých bytových jednotek. O byty
je enormní zájem, na obecní úřad bylo doručeno 130 žádostí.
		Obecní úřad zadal zpracovat projektovou dokumentaci na realizaci
chodníku kolem VÚCHS, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti v této
lokalitě. Dále bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na
rozšíření kompostovací jednotky Centrálního sběrného dvora Rapotín.
		Byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce na zhotovitele investiční
akce „Smíšená stezka Rapotín – ul. Jesenická“. Podmínkou realizace této akce je získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
V případě přiznání dotace bude stavbu realizovat společnost EKOZIS
spol. s.r.o., Zábřeh za cenu ve výši 13.041.460,- Kč bez DPH.
		Byla vyhlášena podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na zhotovitele akce „Klubovna a technické centrum volnočasového areálu
pro seniory v Rapotíně“. Smlouva o dílo byla sepsána se společností
LAS s.r.o., Bludov za cenu ve výši 4.428.698,89,- Kč bez DPH.
		Na konci května 2018 bylo společnosti EKOZIS spol s r.o. předáno staveniště za účelem výstavby chodníku vedoucího od autobusové zastávky
U hřiště v souběhu s komunikací I/11 a I/44 ústícího do místní komunikace U Losinky („Prodloužení chodníku ul. Šumperská – Jesenická
v Rapotíně“). Smluvní termín zhotovení díla je do konce května 2019.
V současné době je již hotovo zatrubnění stávající příkopy, jsou zhotoveny podkladní vrstvy, osazeny silniční i chodníkové obrubníky a je položena dlažba. Namontováno je i veřejné osvětlení a jsou hotovy asfaltové
povrchy. Následovat budou terénní úpravy, zhotovení dopravního značení a další drobné práce.
		Byla podána žádost o poskytnutí dotace z Ministerstva průmyslu
a obchodu ze Státního programu na podporu úspor energie a využití
obnovitelných zdrojů energie pro rok 2019 – Program EFEKT II. pro rok
2019 na akci s názvem „Energetické opatření v rámci úspor na veřejném osvětlení obce Rapotín 2019 – obnova stávajících výbojkových
svítidel za nová, úsporná svítidla LED“.
		Dále byla podána žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2019 na financování akce „Smíšená stezka Rapotín
– ul. Jesenická“. O výsledcích obou žádostí Vás budeme informovat
v dalších číslech Rapotínských novin.
		Obecní úřad ve spolupráci s finančním výborem a zastupitelstvem obce
připravuje na prosincové zasedání návrh rozpočtu na rok 2019.
OÚ Rapotín

Divadelní představení BUDULÍNEK
- napsali Petr a Věra Lukášovi.
Příchod Mikuláše a čerta. Diskotéka pro děti.
Občerstvení a cukrovinky pro děti zajištěny.
Vstupné zdarma.

Sociální komise oznamuje
V průběhu roku 2019 zajistí členky
sociální komise gratulaci obyvatelům
Rapotína k jejich životnímu jubileu.
Předání písemné gratulace:
60 let, 65 let, 81- 84 let, 86 - 89 let
Předání osobní gratulace:
70 let, 75 let - dárkový balíček v hodnotě 200 Kč + květinu
80 let, 85 let - dárkový balíček v hodnotě 400 Kč + květinu
90 let a více - dárkový balíček v hodnotě 500 Kč + květinu

Diamantová
svatba
Dne 1.listopadu 2018 oslavili manželé

Elen a Miroslav Hluší

diamantovou svatbu - 60 LET společného
života. Do dalších let jim popřáli
hodně zdraví, štěstí a vzájemné úcty
starosta obce Bohuslav Hudec
a členka sociální komise Leňa Kašparová.

50 let spolu
Manželé Mičunkovi oslaví
7.prosince 2018 už 50 let
společného života.
Synové David a Jakub
s rodinami jim přejí do dalších
let ještě hodně zdraví.

Zlatá svatba
Dne 20.října 1968 si řekli své „ANO“

manželé Jílkovi.

Uplynulo již 50 let jejich společného života.
Ke ZLATÉ SVATBĚ jim poblahopřáli
a do dalších dnů popřáli hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody starosta obce
Bohuslav Hudec a členka sociální komise
Leňa Kašparová.
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VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje
pro rok 2019
výzvu na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín
na podporu rozvoje sportovní, kulturní, sociální
či jiné veřejně prospěšné činnosti
Žadatelem může být pouze právnická osoba, sdružení či spolky,
které jsou účetní jednotkou podle zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo vede daňovou
evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, s působností v oblasti sportu,
kultury, sociální či jiné veřejně prospěšné sféry.
Územní vymezení aktivit a projektů, které mohou být podpořeny
obcí Rapotín, se musí vztahovat k občanům obce Rapotín,
případně k území obce Rapotín (účel dotace).
Písemná žádost o poskytnutí dotací včetně požadovaných příloh
musí být doručena na podatelnu Obecního úřadu Rapotín,
Šumperská 775, 788 14 Rapotín

v termínu od 2.1.2019 do 31.1.2019

---------------------------------------------------------------------------Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019, požadované
přílohy a aktuální pravidla pro poskytování dotací jsou k dispozici
na úřední desce obce Rapotín, na stránce:
https://www.rapotin.cz/obec/spolky-sdruzeni/prispevky-pro-rapotinske-spolky/
nebo
osobně na obecním úřadě v Rapotíně, Šumperská 775,
788 14 Rapotín u Ing. Blanky Jirouškové, tel.: 588 884 410,
email: blanka.jirouskova@rapotin.cz

Loučení na Tulince
Dne 6.11.2018 se vydala skupina dvaceti seniorů ASTRA na svou poslední
organizovanou odpolední vycházku na Tulinku. Počasí se s námi loučilo
s přívětivou tváří.
Poseděli jsme v restauraci na Nových Domkách a hovořili o tom, co bude
dál. Zda nová komise bude nějakou formou pokračovat nebo vymyslí něco
jiného.
V průběhu minulých 11 let se podařilo aktivizovat asi 60 seniorů, kteří se
zúčastňovali střídavě častěji nebo jen někdy připravených vycházek. Jádro
ASTRY tvořilo asi 15 důchodců, kteří chodili na vycházky téměř vždy. Šlo o to,
aby měli senioři možnost vyjít ven a procvičit si tělo i ducha, což je důležité.
Prostě nesedět doma. Jednorázové zájezdy to neřeší.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se více či méně podíleli
na přípravě a průběhu akcí.
Především Martě Konaškové a Janě Novotné z bývalé sociální komise.
Dále Věrce a Karlovi Potměšilovým za krásné fotografie. Svůj podíl měla také
Zdenka Dušková, Marta Minářová, Karel
Mičunek …
Velké poděkování patří Jiřímu Tomáškovi,
který svými neotřelými tipy přispěl k organizaci a tematickému oživení našich výletů.
Loučím se především z rodinných (ale
i jiných) důvodů. Najde se pokračovatel?
Jiřina Dymáková

Mgr. Bohuslav Hudec, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ ZA VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY

Za námi je čtyřleté období života v naší obci a vykročili jsme do dalšího volebního období. V souvislosti s tím bývá zvykem hodnotit (kromě práce
zastupitelů a představitelů obce) i neméně záslužnou činnost členů aktivních komisí.
Proto bych chtěl poděkovat členkám sociální komise za obětavou práci při organizaci pravidelných výletů nejen do našeho okolí. Nezřídka jsme byli
svědkem, kdy v cíli výletu pokyvovali domácí uznale hlavou a vyptávali se, odkud vlastně jsme, kde jsou ti senioři tak aktivní.
Naše poděkování patří proto všem seniorkám a seniorům, kteří se nebáli zúčastnit všech akcí za každého počasí a hlavně těm členkám komise, které
vše s takovou pečlivostí připravovaly. Zejména paní Dymákové Jiřině, Konaškové Martě, Novotné Janě ale i dalším členkám. Velký dík za podporu patří
předsedkyni sociální komise paní Alkové Miroslavě a také vedení obce, které na tyto akce přispívalo finančně.
Zbývá jen doufat, že v dalším období neztratí naši senioři a seniorky svůj elán a chuť ke smysluplné činnosti. K tomu jim dopomáhej zdraví!
Za účastníky vycházek: Mičunek Karel, senior

Vážení občané,
KDU ČSL Rapotín Vás srdečně zve
na

Předvánoční koncert
PRAŽSKÉHO HRADČANSKÉHO
ORCHESTRU Josefa Kocůrka,
dne 2.12.2018 ve 14.30hod.
do kostela Narození Panny
Marie v Novém Malíně.
Přihlášky na tel. č. 734 558 083
u paní Boženy Kocůrkové.
Poplatek 50,- Kč, autobusová
doprava zajištěna,
odjezd autobusu od skláren
ve 13.30 hod. se zastávkami
na všech autobusových zastávkách
směrem na Šumperk, včetně
zastávky u VÚCHS Rapotín.
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Děti, dospělí a přátelé z farnosti RapotínPetrovVikýřovice
Vás zvou na představení
„CHRÁMOVÉHO DIVADLA Z TŘÍVSÍ“ se zpěvy a veselím

„Vánoce 2018 – Mesiáš přichází do chrámu“
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Rapotíně
v pátek 21.12.2018 v 17 hod.
Vejděte do chrámu v Jeruzalémě a uzřete příběhy,
které se tam odehrály v průběhu tisíců let…
… písně radostné i usedavé, scény bojovné i něžné,
velicí králové i zapomenutí prorokové …
… vždyť naše vyprávění se počíná
již od praotce Abraháma…

Král David staví město
Jeruzalém a pak:
Král David: Hleď, já spávám
v domě z cedrového dřeva
a Boží archa bydlí pod stanem!
Prorok Nátan: No, možná,
že to Bohu ani neva,
Však třeba od něj radu dostanem!

Kněz Zachariáš nevěří
vlastním očím:
Zachariáš: Teď obětuji kadidlo
od oltáře na pravé straně…
Och, co je tohle? Strašidlo?!
Anděl: Což nevidíš, jsem anděl
Páně!!! A tobě nesu dobrou zvěst.

Přijďte do našeho, ne až tak slavného chrámu, avšak též
místa veliké milosti, byste zvěděli, co se přihodilo…

PŘEHLED BOHOSLUŽEB V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V RAPOTÍNĚ V DOBĚ VÁNOC
Pondělí

24. 12. 2018

Štědrý den

Úterý

25. 12. 2018

Slavnost Narození Páně

Středa

26. 12. 2018

Neděle

30.12. 2018

Svátek sv. Štěpána
2. svátek vánoční
Svátek Svaté Rodiny

Půlnoční mše svatá ve 23.00 hod.
Zazní MISSA PASTORALIS „ALMA NOX“
od Mikuláše SCHLEIDERA- TRNAVSKÉHO
Mše svatá v 9.00 hod.
Mše svatá v 9.00 hod.
Mše svatá v 9.00 hod.
Po mši sv. poděkování za uplynulý rok
Mše svatá v 9.00 hod.

Úterý

1.1. 2019

Slavnost Matky Boží P. Marie

Neděle

6.1. 2019

Slavnost Zjevení Páně – sv. Tři Králové

Mše svatá v 9.00 hod., žehnání kadidla, vody, křídy

Neděle

13.1. 2019

Svátek Křtu Páně

Mše svatá v 9.00 hod. ukončení vánoční doby

Sobota

5.1.2019

Tříkrálový koncert chrámového
sboru a jeho hostů

V 17.00 hod. v kostele

23. 12. 2018 v 16.00 hod. Zpívaný živý Betlém před kostelem Nanebevzetí P. Marie, pouštění skořápkových
lodiček u potůčku u rychty, možnost vyzvednutí Betlémského světla.
Každou sobotu v době adventní v 7.00 hod. budou v kostele roráty – 8.,15.,22.12.(ranní mariánské mše v době adventní).
Advent dostal své jméno od slovesa advenire, přicházeti, přijíti. Spíše bychom měli říci, že si své jméno přinesl s sebou z latiny. Jen malinko je naši
předkové počeštili, adventus se změnilo na advent a znamená příchod. To slovo samo vyvolává otázku, kdo či co přichází. Leckdo dnes odpoví, že zima.
Spíše však dostaneme odpověď, že Vánoce. Verš „Vánoce, Vánoce přicházejí“ je dobře znám. Jenže ani to není to přesné. Přichází Spasitel. Vánoce jsou
narozeniny Ježíše Krista.
Předávání Betlémského světla je další tradice, která také patří k adventu, zejména k jeho závěru.
Betlémské světlo - možno vyzvednout při zpívaném živém Betlému 23.12.2018 a v kostele 24. 12. 2018 před půlnoční mší svatou.
Návštěva kostela s prohlédnutím jesliček je možná od 24. 12. 2018 před půlnoční mší svatou (začátek mše je ve 23.00 hod.), o slavnosti Narození Páně
a na svátek sv. Štěpána od 14.00 do 17.00 hod., dále před každou mší svatou a bezprostředně po ní až do 13.ledna 2019.
Kněží Římskokatolické farnosti Rapotín přejí všem občanům pohodové Vánoce a celý nový rok plný Božího požehnání a pokoje.
Srdečně zve Římskokatolická farnost Rapotín.
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Přehled přijatých usnesení
ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva obce Rapotín konaného
dne 29. října 2018 ve velkém sále budovy KKC Rapotín
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.
1. Zastupitelstvo obce potvrzuje:
1.1. Ověření platnosti voleb a členů Zastupitelstva obce Rapotín pro volební
období 2018 – 2022.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje:
2.1. Způsob veřejné volby výkonných orgánů obce.
2.2. Volbu starosty obce, který bude pro výkon této funkce uvolněn.
2.3. Volbu dvou místostarostů obce, z nichž jeden bude pro výkon své
funkce uvolněn a jeden bude pro výkon své funkce neuvolněn.
2.4. S účinností od 1.11.2018 výši měsíční odměny 20 000,- Kč
pro neuvolněného místostarostu obce.
2.5. S účinností od 1.11.2018 výše měsíčních odměn poskytovaných
neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č. 1 (včetně
provedené změny u výše odměny pro neuvolněného místostarostu
obce).
2.6. Že se odměny za souběh funkcí sčítat nebudou a vyplácet se bude vždy
ta nejvyšší odměna za funkci, kterou neuvolněný zastupitel zastává.
2.7. S účinností od 1.1.2019 výše měsíčních odměn poskytovaných
neuvolněným členům zastupitelstva obce dle přílohy č. 2 (včetně
provedené změny u výše odměny pro neuvolněného místostarostu
obce).
2.8. Na příštím zasedání zastupitelstva obce dne 14.11.2018 projednat
možnost zřízení výboru pro rozvoj obce jako poradního a iniciačního
orgánu zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo obce volí:
3.1. Pana Mgr. Bohuslava Hudce starostou obce Rapotín, který bude pro
výkon této funkce uvolněn.
3.2. Paní Ing. Markétu Csölleovou 1. místostarostkou obce Rapotín, která
bude pro výkon této funkce uvolněna.
3.3. Pana Vítězslava Hofera 2. místostarostou obce Rapotín, který nebude
uvolněn pro výkon této funkce.
3.4. Pana Karla Brunce členem Rady obce Rapotín, který nebude uvolněn
pro výkon této funkce.
3.5. Pana Martina Čecha členem Rady obce Rapotín, který nebude uvolněn
pro výkon této funkce.
3.6. Pana Mgr. Ivo Škrabala do funkce předsedy Finančního výboru obce
Rapotín.
3.7. Pana Radka Hofera do funkce předsedy Kontrolního výboru obce
Rapotín.
3.8. Pana Ing. Ondřeje Koppa do funkce člena Finančního výboru obce
Rapotín.
3.9. Pana MUDr. Bohuslava Hudce do funkce člena Finančního výboru obce
Rapotín.

3.10. Pana Pavla Vojtíška do funkce člena Kontrolního výboru obce Rapotín.
3.11. Pana Jiřího Václavského do funkce člena Kontrolního výboru obce
Rapotín.
3.12. Pana Martina Čecha do funkce zástupce obce do Valné hromady Svazku
obcí údolí Desné pro volební období 2018 – 2022.
		 Pana Mgr. Bohuslava Hudce do funkce zástupce obce do Valné
hromady Svazku obcí údolí Desné pro volební období 2018 – 2022.
3.13. Pana Mgr. Bohuslava Hudce do funkce zástupce obce do Kvalifikované valné hromady Svazku obcí údolí Desné pro volební období
2018 – 2022.
		 Paní Ing. Markétu Csölleovou do funkce zástupce obce do Kvalifikované valné hromady Svazku obcí údolí Desné pro volební období
2018 – 2022.
		 Pana Mgr. Martina Gronycha do funkce zástupce obce do Kvalifikované
valné hromady Svazku obcí údolí Desné pro volební období
2018 – 2022.
4. Zastupitelstvo obce zřizuje:
4.1. Finanční výbor, jako orgán zastupitelstva obce, který bude mít 3 členy.
4.2. Kontrolní výbor, jako orgán zastupitelstva obce, který bude mít 3 členy.
5. Zastupitelstvo obce deleguje:
5.1. Pana Mgr. Bohuslava Hudce zástupcem obce pro období let 2018
– 2022 na jednání valné hromady společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s.
		 Pana Vítězslava Hofera prvním náhradníkem zástupce obce pro
období let 2018 - 2022 na jednání valné hromady společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
		 Paní Ing. Markétu Csölleovou druhým náhradníkem zástupce obce
pro období let 2018 - 2022 na jednání valné hromady společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
5.2. Pana Radka Hofera zástupcem obce pro období let 2018 - 2022
na jednání valné hromady sdružení ,,Jeseníky – Sdružení cestovního
ruchu“.
5.3. Pana Mgr. Bohuslava Hudce zástupcem obce pro období let
2018 - 2022 na jednání v orgánech sdružení ,,Místní akční skupina
Šumperský venkov“.
5.4. Pana Vítězslava Hofera zástupcem obce pro období let 2018 - 2022
na jednání sdružení ,,Svaz měst a obcí ČR“.
5.5. Pana Mgr. Bohuslava Hudce zástupcem obce pro období let
2018 - 2022 na jednání sdružení ,,Sdružení místních samospráv ČR“.
5.6. Paní Ing. Markétu Csölleovou zástupcem obce pro období let
2018 – 2022 na jednání sdružení „Sdružení obcí střední Moravy“.

Oznámení

OÚ Rapotín

Poděkování

Dne 9.11.2018 jsme oslavili ZLATOU SVATBU.
V tento den nás navštívili starosta obce Bohuslav Hudec
a paní Leňa Kašparová ze sociální komise.
Děkujeme za milou návštěvu, dárky a hlavně za čas,
který nám v tento den věnovali.
Jarmila a František Langmannovi z DPS Rapotín

Další setkání členů „Klubu důchodců“
se uskuteční dne
12.12.2018 ve 14 hod.
v hasičárně v Rapotíně.
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Letem zastupitelským světem
Dne 14. listopadu 2018 proběhlo páté zasedání zastupitelstva obce v letošním
roce, na němž zastupitelé schválili následující usnesení:
Úpravu úvodního ustanovení Pravidel tvorby a čerpání sociálního fondu
na rok 2018, kterým se rozšiřuje možnost čerpání sociálního fondu i na
rodinné příslušníky.
Rozpočtové opatření obce č. 6/2018 dle přílohy č. 1.
Vyplacení odměn za 3. čtvrtletí roku 2018 členkám sociální komise obce
Rapotín.
Vyplacení odměn za říjen 2018 členkám sociální komise obce Rapotín.
Vydání, obsah a znění „Pravidel pro poskytování dotací v roce 2019
z rozpočtu obce Rapotín“, včetně přiložených příloh 1 – 4. Celkový objem
peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu obce pro rok 2019 bude
3 mil. Kč.
Vydání, obsah a znění výzvy na poskytování dotací v roce 2019 z rozpočtu
obce Rapotín na podporu rozvoje sportovní, kulturní, sociální či jiné
veřejně prospěšné činnosti.
Hodnotící pětičlennou pracovní skupinu pro posouzení „Žádostí
o poskytnutí dotace na rok 2019 z rozpočtu obce Rapotín“ ve složení:
Předseda - Mgr. Bohuslav Hudec, Členové – Karel Brunec, Petr Jahn,
Ing. Martin Kalbáč, Mgr. Martin Gronych.
Podání žádosti o poskytnutí dotace ze SFDI na rok 2019 na financování
akce „Smíšená stezka Rapotín – ul. Jesenická“ s celkovou výší nákladů
15 780 166,73 Kč. V případě schválení žádosti poskytne SFDI maximálně
85 % z celkových uznatelných nákladů (tj. uznatelné náklady celkem jsou
ve výši 10 921 647,71 Kč, z toho SFDI poskytne max. 9 283 400,55 Kč),
zbývající část bude hrazena z rozpočtu obce Rapotín (tj. 1 638 247,20 Kč
uznatelných a 4 858 519,03 Kč neuznatelných nákladů).
Bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 2278/1 – orné půdy o výměře
2 639 m2 a parcelní číslo 2278/2 – orné půdy o výměře 732 m2
v katastrálním území Rapotín.
Uzavření, obsah a znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č.
3001991863 sepsané mezi Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775,
788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
a ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1025/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupenou JUDr. Romanem Brnčalem,
LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj na
bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 2278/1 – orné půdy o výměře
2 639 m2 a parcelní číslo 2278/2 – orné půdy o výměře 732 m2
v katastrálním území Rapotín.
Bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2512/27 – orné půdy o výměře
380 m2 v katastrálním území Rapotín.
Uzavření, obsah a znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
č. 3003991863 sepsané mezi Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775,
788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
a ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1025/11a, 130
00 Praha 3 – Žižkov, zastoupenou JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj na
bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2512/27 – orné půdy o výměře
380 m2 v katastrálním území Rapotín.
Bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 2530/2 – trvalého travního
porostu o výměře 18 273 m2 a parcelní číslo 2533/4 – trvalého travního
porostu o výměře 5 619 m2 v katastrálním území Rapotín.
Uzavření, obsah a znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
č. 3002991863 sepsané mezi Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775,
788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
a ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1025/11a,
130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupenou JUDr. Romanem Brnčalem,
LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj na
bezúplatný převod pozemků parcelní číslo 2530/2 – trvalého travního
porostu o výměře 18 273 m2 a parcelní číslo 2533/4 – trvalého travního
porostu o výměře 5 619 m2 v katastrálním území Rapotín.
Bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2512/26 – orné půdy o výměře
14 838 m2 v katastrálním území Rapotín.

Uzavření, obsah a znění smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku č. 3004991863 sepsané mezi Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce a ČR – Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká
1025/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zastoupenou JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký
kraj na bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 2512/26 – orné půdy
o výměře 14 838 m2 v katastrálním území Rapotín.
Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2019 dle přílohy č. 1.
Vyplacení odměn za III. čtvrtletí roku 2018 bývalým členům kontrolního
výboru dle přílohy č. 2.
Udělení ceny za osobnost roku Obce Rapotín za rok 2018 Ing. Pavlu
Žerníčkovi in memoriam s tím, že výzva na ocenění osobností a jejich
nominace za letošní rok nebude vyhlášena. V dalších letech se bude
vyhlašovat vždy pouze 1 osobnost obce napříč všemi kategoriemi.
Posunutí termínu zasedání zastupitelstva obce č. 6/2018 ze středy 12. 12.
2018 v 17:30 hod. na úterý 11. 12. 2018 v 17:30 hod.
Navýšení rozpočtu fondu bydlení Obce Rapotín pro fyzické osoby
o 50 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Kontrolnímu výboru provést kontrolu, zdali v průběhu od nabytí
pozemků až do 7. 9. 2018 nedošlo k pochybení obecního úřadu při
nakládání s pozemky p. č. 2278/1, 2278/2, 2512/27, 2530/2, 2533/4
a 2512/26 v k. ú. Rapotín.
Vedení obce prověřit veškeré podmíněné vlastnictví nemovitostí obce
včetně vyhodnocení rizik spjatých s vlastnictvím.
Vedení obce vyvolat jednání s ředitelem Státního pozemkového úřadu
ve věci bezúplatného převodu pozemků p. č. 2278/1, 2278/2, 2512/27,
2530/2, 2533/4 a 2512/26 v k. ú. Rapotín.
Vedení obce, aby provedlo revizi pravidel čerpání fondu bydlení Obce
Rapotín tak, aby tato pravidla v sobě zahrnovala nejen opravu fasád, ale
i dalších částí nemovitostí (např. okna, střešní konstrukce, komíny).
Zastupitelstvo obce ruší:
Usnesení č. 1.13. z přehledu přijatých usnesení č. 4/2018 ze zasedání
Zastupitelstva obce Rapotín konaného dne 5. 9. 2018 týkající se
poskytnutí finančních prostředků společnosti Kulturní dům Rapotín,
s.r.o. ve výši 168 000,- Kč na taneční tréninky dětí ve sportovním tanci
NEXT Šumperk.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 5. 9. 2018 v zasedací místnosti budovy KKC Rapotín.
Návrh rozpočtu obce Rapotín na rok 2019 včetně rozpočtu investic na rok
2019.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2023.
Plnění rozpočtu k 30. 9. 2018 + dohad do 31. 12. 2018.
Návrh Pravidel tvorby a čerpání sociálního fondu na rok 2019.
Návrh vyhodnocení čerpání sociálního fondu za rok 2018 k 30. 9. 2018
a návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019.
Návrh vyhodnocení čerpání fondu bydlení obce Rapotín za rok 2018
k 30. 9. 2018 a návrh rozpočtu fondu bydlení obce Rapotín na rok 2019.
Předložený zápis č. 4/2018 z jednání kontrolního výboru konaného
ve dnech 24. 9. a 17. 10. 2018.
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 Rapotín
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HLEDÁME NOVÉ
ZAMĚSTNACE!

Vzpomínáme
Dne 2. prosince uplyne 21 let ode dne,
kdy nás navždy opustil pan Jan Garec.

Pro pracoviště laserového obrábění kovů:
· KONSTRUKTÉR
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, znalost CAD/CAM systémů,
AJ/NJ výhodou.
· PROGRAMÁTOR CNC LASERU
SŠ/VŠ strojírenského zaměření, znalost CAD/CAM systémů,
AJ/NJ výhodou.
· OPERÁTOR CNC LASERU
Vyučen / SŠ strojírenského zaměření, zkušenosti s obsluhou
CNC strojů výhodou.

S láskou vzpomíná manželka Zdenka
a děti s rodinami.

1. ROČNÍK ADVENTNÍCH SOBOT
V DIAKONII SOBOTÍN

Pro nově otevřenou lakovnu:
· LAKÝRNÍK
Možnost zaučení.

V sobotu 1. a 15. prosince 2018 vás zveme
od 17:00 hod.
do vánočně vyzdobeného
parku u I. budovy na:

Dále hledáme zaměstnance na tyto pozice:
· Svářeč
Zaučíme a svářečský průkaz zajistíme.
· Dělník v kovovýrobě – řidič v nákladní dopravě (kombinovaná pozice)
Řidičské oprávnění C, E, praxe v řízení nákladních vozidel,
bezúhonnost. Případné prodloužení profesního řidičského
průkazu zajistíme.
· Uklízečka
Administrativních a výrobních prostor.

rozsvěcení stromečku (1.12.)
adventní zpívání dětí
ze ZŠ Sobotín (1.12.)
ochutnávku a prodej
velkobílovických vín (1.12.)
vánoční punč a svařák (1. i 15.12.)

NABÍZÍME ZÁZEMÍ STABILNÍ FIRMY,
PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ PLATOVÉ
OHODNOCENÍ
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE bencopo@bencopo.cz

prodej perníčků (1. i 15.12.)
prodej vánočních
dekorací (1. i 15.12.)

BENCOPO s.r.o.
Rudé armády 340
788 15 Velké Losiny
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Mgr. Tomáš Potěšil – tel.: 777 852 355
Ing. Alexandra Hojgrová – tel.: 774 598 500
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TJ Jiskra Rapotín fotbal informuje
Výsledky fotbalistů radost nepřinesly!
Série posledních tří utkání podzimní části ALEA Sportswear 1.A třídy
nezastihla rapotínské fotbalisty v nejlepším rozpoložení. Soupeři k naší
svatyni procházeli jako nůž máslem a z minima dokázali využít maximum.
V útočné fázi jsme vyšli střelecky naprázdno a nejvěrnějším fanouškům
nedali možnost zakřičet si „góól“!. Protože to bez fotbalového koření
nepůjde a na konto body zajisté nepřinese, je třeba před jarní částí
soutěže zvednout varovný prst.
TJ Jiskra Rapotín : FK Hlubočky 0:1 (0:1)
Ve druhém poločase tlačili, tlačili, ale ke kýženému vyrovnání se
neprotlačili. Fotbalisté Rapotína doplatili na nulovou efektivitu a slabší
výkon z úvodní části, v níž herně nepřesvědčili. Rapotínští chtěli začít
aktivně a rychlým přistupováním k protihráčům dostávat soupeře do
úzkých. Ten se ale překvapit nenechal a do přestávky byl nebezpečnějším týmem. Gólman Skýva musel zasahovat proti ošidné střele, která ve
vzduchu zaplavala, a ještě více starostí mu nadělala hlavička letící takřka
do prázdné brány. Zlikvidoval ji se štěstím. Uhodilo ve 35. minutě. Cejpek
si při plnění defenzivních úkolů vypomohl faulem, a protože ho spáchal
v šestnáctce, kopala se penalta. S tou si poradil Pudil, jenž napral balón
pod víko. Rapotín hrozil ojediněle a až na nedotažené možnosti Březiny
a Boška toho moc nepředvedl.
Po pauze vyběhli na trávník dva čerství hráči a touha a chuť poprat
se o výsledek byla větší než v úvodní části. Stejně jako útočná aktivita.
Jenže to domácím bylo málo platné. K vyrovnání nevedly střely Holomka
a Vyhlídala, zakončení Sivaniče, průnik Březiny ani nevšední série pěti
rohů za sebou. Všechno snažení bylo marné.
SK Paseka : TJ Jiskra Rapotín 2:0 (2:0)
V Pasece bylo vymalováno během čtyř minut prvního poločasu. Utkání
ovlivněné silným bočním větrem postrádalo fotbalovost a herní kvalitu.
Nepřízně počasí dokázali domácí hned dvakrát stoprocentně využít ve
svůj prospěch, a to nejprve ve 26. minutě, kdy po faulu před rapotínskou
šestnáctkou rozehrávali přímý volný kop z pravé strany. Míč stočený větrem se odrazil od horní tyče a dopadl na brankovou čáru za bezmocného
gólmana Hajtmara. Toho v zápalu boje dotlačil i s míčem do sítě František Kučera, veškeré protesty u hlavního arbitra byly zcela zbytečné - 1:0.
O čtyři minuty později se situace před velkým vápnem opakovala. Jen
s tím rozdílem, že se kopalo z levé strany a exekutor trestného kopu
netrefil tyč, ale s pomocí větru přímo síť za zády našeho gólmana.
Do zápasových statistik se jako autor branky zapsal Josef Sivek – 2:0.
Nefotbalové podmínky Rapotínu vůbec neseděly a svého soka hráči
v prvním poločase neohrozili.
Do druhého dějství šli rapotínští se snahou co nejdříve srovnat
výsledkové manko. K tomu měl největší příležitost Petr Sivanič, který
rozehrával hned tři trestné kopy za hranicí domácí šestnáctky. I když
chtěl domácím oplatit stejnou mincí, nepřálo jeho pokusům štěstí ani vítr,
netrefil brankové zařízení. Veškerou snahu rapotínských o lepší výsledek
ukončila situace z 68. minuty, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen
Michal Kocourek.

kdy po faulu Holomka, následném přetaženém centru
ze standardky a Sikorou vráceném míči lehce dorážel
z malého vápna Marek Diviš. Našemu mužstvu se střelecky nedařilo.
Marně to zkoušeli Sivanič, Holomek a Březina. Ve prospěch Bohdíkova
mluvila i větší produktivita. Ve 43. minutě se balón dostal přes bojovníka
Krňávka a centrujícího Hatoně až k Davidu Sikorovi, jenž ho nikým
nehlídán sklepl holení do brány u zadní tyče.
Rapotínské myšlenky na případné vyrovnání se proměnily ve
vymazanou pásku dvacet minut před koncem. Zatímco pokusy Boška
a Vejchody stačili srazit na rohový kop bohdíkovští zadáci, Petr Šárník
se dokázal prosadit i přes kontakt jednoho z našich obránců.
Na hranici šestnáctky se otočil a přišpendlil kulatý nesmysl přesně do
šibenice. Všemu předcházel špatný odkop. Našim fotbalistům se
podávala hodně hořká pilulka. O dvě minuty později vyfasoval druhou
žlutou kartu Lukáš Cejpek a hostům stačilo hájit zasloužené vedení.
Náš první mužský tým skončil po 13 kolech podzimní části a jednom
předehraném jarním kole na 7. místě průběžné tabulky, se ziskem 20
bodů a nelichotivým skóre 17:23. Což by se dalo po letním zemětřesení
v hráčské kabině hodnotit velmi kladně. Ovšem ten, kdo měl možnost
zhlédnout některá domácí utkání, z nichž si zbytečně odváželi body naši
hosté, musí být s pozitivním hodnocením hodně opatrný. Průběh utkání
a předvedená hra vyvolává rozpaky a zklamání, místo fotbalové radosti.
V konečném součtu mohou rapotínským fotbalistům exportované body
chybět. Pohled na tabulku nám totiž prozrazuje, že další zaváhání nás
mohou velmi rychle sesunout do nejnižších pater soutěžní tabulky!
Z dalších statistik lze vyčíst, že domácí utkání zhlédlo 1 054 diváků.
Kartu červené barvy viděli naši hříšníci čtyřikrát a žluté, převážně
za zbytečné řeči, třicetkrát. Nejúspěšnějším střelcem je Petr Sivanič se
6 zásahy, následují David Boško a Martin Březina, kteří zatížili konto
soupeřů 4 trefami.
Jarní část soutěže zahajuje „áčko“ v sobotu 30.3.2019, kdy na
svém trávníku přivítá tabulkového lídra z Bohuňovic, kterému máme
zajisté co vracet.
Zvláštní poděkování patří členům našeho fanklubu, kteří nás vždy
hlasitě povzbuzovali, a to nejen při domácích utkáních, ale i na hřištích
soupeřů.
Muži „B“ si ve své soutěži SEFRAN okresní přebor také předehráli jedno
jarní utkání a po odehraných patnácti, ve kterých získali 27 bodů, drží
v tabulce průběžné 6. místo. Konto soupeřů zatížili 42 gólovými trefami,
ze kterých si u 19 branek jejich autorství připsali hráči „A“ týmu. Není
tedy divu, že se tito střelci usadili v čele tabulky týmových kanonýrů.
Nejlepším je Martin Bžezina s 9 trefami, druhý Matěj Jankovič s 6 a o třetí
příčku se dělí trojice 4 gólových - Jaroslav Matějíček, František Draňa
a Jiří Bartoník. Domácí utkání zhlédlo 847 diváků. Kartu červené barvy
neviděli naši hráči ani jedenkrát, barvy žluté devětadvacetkrát.
Tým „B“ zahajuje odvetnou část velkým derby, a to na hřišti
nedalekých Vikýřovic v sobotu 23.3.2019.
Milan Stratil

TJ Jiskra Rapotín : FK Bohdíkov 0:3 (0:2)
Pouze snaha nestačí. Rapotínští fotbalisté narazili do hodně tvrdé zdi.
I když byla větší kvalita na straně hostujícího týmu, zápasovou pozici mu
usnadňovaly defenzivní chyby domácích. Poprvé selhali v deváté minutě,

Upozornění

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů
proběhne 11.12.2018 a 27.12.2018.
Svoz probíhá sudý týden vždy v úterý
od 6.00 hod do 16.00 hod.
Z důvodů vánočního svátku bude svoz
probíhat mimořádně ve čtvrtek.

Svoz jednotlivých komodit
- podzemní kontejnery:
plast 4.12.2018, 18.12.2018
papír 13.12.2018
kovy 19.12.2018
sklo 4.12.2018
nápojový karton 4.12.2018
-8-

Termíny svozu směsného
komunálního odpadu se
v době vánočních svátků
nemění, vyváží
se každou středu.
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Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Jeden z nás lže
Karen McManusová

Husitská epopej VII
Vlastimil Vondruška

Poslední díl ságy představuje léta, kdy se českým králem stal Vladislav
Jagellonský, jemuž se postupně podařilo otupit ostří nepřátelské
zahraniční politiky, zvláště té papežovy. Nakonec byl z Čech sejmut cejch
kacířství, neboť po desetiletích bojů byl utrakvismus uznán všemi
církevními autoritami. Husitská epopej tak dospěla ke svému závěru.
Jenže místo aby se domácí poměry uklidnily, začaly doutnat nové
politické i sociální konflikty. Postupně umírají starší členové rodu
Prokopů a na jejich místo nastupují jejich potomci. Svět středověké
víry nahrazuje svobodomyslná renesance. Osudy husitských generací
rodu se uzavírají.

Premiantka, princeznička, sportovní hvězda, školní grázl a kluk, co ví
o každém všechno a nebojí se to napráskat všem. Tahle partička se
sešla po škole, aby napravila své hříchy – konkrétně mobily při
vyučování, kde nemají co dělat. Jenže ty mobily nebyly jejich a jeden
z nich bude za hodinu mrtvý. Co se vlastně na Bayviewské střední
stalo? Všichni přeživší mají motiv, protože jejich domnělá oběť
plánovala zveřejnit jejich špinavá a ještě špinavější tajemství. Jenže
jak poznat vraha, když každý má co skrývat?

Jiná
Gabriela Koukalová

Policisté objeví v bytě na předměstí Osla tělo mrtvého muže. Z toho,
co najdou v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný byl vykradač hrobů,
sběratel trofejí a kanibal. Jednou z trofejí je i lebka Summy Linnové,
Joonovy manželky. O několik dní později požádá švédskou policii
o pomoc německá komisařka. V kempu nedaleko Rostocku byl
zavražděn sexuální násilník. Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhodnou
souvislost mezi oběťmi nemůže ignorovat – stopy vedou k někomu,
kdo má být již dávno mrtvý.

Zažila slávu, úspěchy, medaile. Ale taky spoustu okamžiků, o kterých
dosud nikomu neřekla. O některých proto, že se bála, o dalších proto,
že se styděla. Teď je Gabriela Koukalová poprvé odhaluje ve své
biografii. Vychází sportovní i osobní zpověď nejlepší biatlonistky naší
historie. Kniha je psaná autenticky v první osobě a odhaluje zákulisí
tréninkové dřiny, nejdůležitějších závodů i mysli vrcholové sportovkyně
v těch nejvypjatějších momentech. Součástí knihy jsou i dosud
nezveřejněné fotografie.

Lazar
Lars Kepler

Pro děti a mládež

Díky za fíky
Halina Pawlowská

Vždycky je lepší milovat než nechat se milovat. O tom je tenhle příběh.
Taky o tom, že se láska nedá naplánovat, že někdo není romantik, ani
když vidí nejkrásnější místa na světě a že svět showbyznysu není taková
džungle, jak se říká. I když se tam, stejně jako na těch nejkrásnějších
místech, někdy dějí divné a snad i legrační věci. Volné pokračování
úspěšné knihy Díky za každé nové ráno humor.

Každý má svou lajnu
Petra Dvořáková

Sourozence Adama a Kateřinu pojí s ostatními nejen život na malém
městě, společná škola a přátelství, ale především florbal. Trénují
několikrát týdně a doufají ve vítězství v krajském poháru. Sportovní
úspěch však zdaleka není jejich jedinou starostí. Doma to houstne,
rodiče se hádají a Richardova parta volí stále drsnější praktiky. Stane
se Eliška Adamovou holkou, nebo jen pomáhá Richardovým gorilám
v jejich neférovém jednání? Může Richardův otec koupit jeho týmu
výhru? V čem všem má prsty malá Váva? A kdo dá vítězný gól? Zahrajte
si s nimi florbal a zažijete mnohem víc než jedno florbalové vítězství.

Robinson
Petr Sís

Irská kráska
Ann Mooreová

Gracelin byla už jako patnáctiletá provdána za anglického šlechtice
a navzdory těžkým časům i manželově krutosti se snažila být dobrou
ženou a matkou dědice. Ovšem její duch nebyl nikdy zlomen.
V dobách hladu pomáhá potřebným, za politických bouří pomáhá
irským rebelům včetně vlastního bratra. A stále nosí v srdci to
největší tajemství, které hrozí zničit vše, za co celý život bojovala.

ZO ČZS Rapotín Vás zve na tradiční, velice zajímavou a inspirativní
„Vánoční výstavu v Zámečku Vikýřovice“ dne 2.12., 9.12.,16.12.
a 23.12.2018, tj. každou adventní neděli od 13 do 17 hodin.
Součástí bude i tvoření pro děti.
Výstava bude otevřena také při zpívání koled dne 20.12.2018
a dále na požádání mateřských a základních škol po předchozí domluvě
na tel.č. 607 531 678 – paní Tučková. Je možnost uspořádat i vánoční
tvoření pro děti. Akce se uskuteční za vydatné pomoci obcí Rapotín,
Vikýřovice a KÚ Olomouc. Všichni jste srdečně zváni,
těšíme se na Vaši účast. Zahrádkáři Rapotín
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Petr Sís ve své nejnovější knize pro malé děti proplétá legendární
příběh Robinsona Crusoe se zážitkem z vlastního dětství. Po jednom
školním maškarním bálu se hrdina ocitne na pustém tropickém ostrově,
který se stane jeho novým domovem. Uprostřed exotické přírody
se učí, jak nalézt potravu, postavit si přístřešek a obstarat vše
potřebné k životu. Nádherně ilustrovaný příběh objevuje skutečnou
hodnotu soběstačnosti, samoty a přátelství. „Dodnes jsem naplněn
nadějí, kdykoli zahlédnu obrázek Robinsona, jak hledá cestu na
osamělém pobřeží…“

Rapotínské noviny

Výlet na Bradlo se SRÚDem

Děkuji všem zúčastněným dětem i dospělým
za krásný den v přírodě a i já se těším na příště,
což bude 9.12.2018. Více fotek najdete na
www.srud.cz
Děkuji.
Veronika Sáblíková, předsedkyně spolku

ZŠ a MŠ Údolí Desné
MŠ Skleněnka

Dušičkové dopoledne
v mateřské škole

Podvečerní lampičkový průvod ke Kouzelné
školkové zahradě byl skvělý! Příležitost popovídat si chvíli s rodiči, se kterými se většinou jen
míjíme na schodech ve školce, či u školní brány.
Příležitost zase se jednou zapojit do akce a místo kupování lampiónku v papírnictví zjistit, jak jinak
lze vyrobit světýlko a pak se na to vrhnout. Nejsem příznivcem Halloweenu ani podobných importovaných zvyků. Jsem překvapená, s jakou
lehkostí lidé berou věci věčnosti s frází „až to
přijde, tak to přijde“. Ale i tak musím složit
poklonu s velkým díkem zaměstnancům školky
(i všem, kteří se zapojili jako pomocníci) za skvěle
připravený program pro děti (spousta stanovišť,
občerstvení, odměny...) na krásně vyzdobené
zahradě školky. Má dcera přišla zcela nadšená.
Hanka Machálková

Svatomartinský průvod světýlek
Po krásném teplém létě nastal neméně krásný,
vlahý podzim. Možná i díky tomuto příznivému
počasí se sešel rekordní počet účastníků na
již tradičním Svatomartinském průvodu světýlek.
12.11.2018 proběhl díky SRÚDu (Spolku rodičů
Údolí Desné) a zaměstnancům MŠ Sluníčko
v Petrově nad Desnou letos již osmý ročník.
V jeho čele šly známé tváře děvčat ze ZŠ Petrov
nad Desnou, ale i spousta místních i přespolních světýlek. Ta vyšla od rapotínského nádraží,
zadničkou okolo Hostince u Peterky až do MŠ
Sluníčko, kde na všechny čekalo překvapení.
Legendu o sv. Martinovi dětem a jejich rodičům
přednesla paní Karla Černohousová – jedna ze
zakladatelek této akce. A pak to přišlo. Na sborové
zavolání dětí vjel do areálu MŠ Martin na koni.
Nevím, co zářilo víc, zda lampičky, nebo udivená
dětská očka. Na zahradě pak děti našly sladký
poklad a všichni byli pohoštěni svatomartinským pečivem a teplým punčem. Jsme moc
rádi, že si touto akcí připomínáme krásnou
tradici, kterou více jak před 100 lety započali
rapotínští skláři, kteří chodívali v tento svátek
průvodem do rapotínského kostela. Těm, kteří
přišli, i těm, kdo se na organizaci podíleli, patří
velký dík!
Petra Opršálová

Podzimní aktivity dětí
v mateřské škole
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ZŠ a MŠ Údolí Desné

100 let ČSR –školní projekt

Robotický kroužek

V pátek 26.10. na naší škole proběhl projekt
k oslavě 100. výročí založení ČSR. Den jsme
zahájili hymnou, pan zástupce na úvod řekl pár
slov k historii naší země a projekt mohl začít.
Zjišťovali jsme, kdo všechno byl u vzniku ČSR,
kdo byl prvním prezidentem, podrobněji jsme
se seznamovali s jednotlivými státními symboly,
psali jsme vzkazy do budoucnosti, s panem
starostou jsme zasadili lípu, jedli oblíbené jídlo
T.G.Masaryka a mnohé další. Projekt probíhal
současně i na ostatních pracovištích školy.

Rakousko – Solná komora nad zlato
Ve dnech 22. 10. – 24. 10. 2018 proběhl tolik očekávaný zájezd 42 žáků 2.stupně ZŠ a MŠ Údolí Desné
do Rakouska. Cílem zájezdu bylo podpořit zájem a motivovat žáky ke studiu německého a anglického
jazyka. Šlo také o poznávání této krásné země i na jiných místech než ve Vídni, kam jezdíme každoročně
v adventním čase. Program byl velice nabitý a měli jsme možnost poznat následující místa: vodní zámek
Ort, město Gmünden, St.Gilgen, jezero
Wolfgangsee, lázeňské městečko Bad
Ischl, Gosau a Hallstatt. Ve městě Hallstatt
jsme strávili 3,5 hodiny v Solné komoře,
kde jsme se účastnili skvělé exkurze.
Ubytování bylo zajištěno v městečku
Bad Ischl v mládežnické ubytovně,
kde měli žáci na pokoji vlastní sociální
zařízení a kde na nás ráno čekala skvělá
snídaně formou bufetu. Všichni jsme si
tento pobyt skvěle užili, žáci si v praxi
zdokonalili anglický i německý jazyk
a poznali místní zvyky a tradice.
Mgr. Zuzana Nétková
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Drazí studenti a rodiče,
už několikátým rokem se zde, na 2. stupni ZŠ
a MŠ Údolí Desné, věnujeme polytechnickému
vzdělávání dětí.
Co to znamená? Ve výuce propojujeme přírodovědné, technické a environmentální myšlení
a dětem tím poskytujeme vědomosti o vědeckých
principech, znalosti z technických oborů a jiných
odvětvích, kde lze toto spojení nalézt.
U školních lavic to ale nekončí. Nabízíme řadu
kroužků tohoto zaměření, které lze navštěvovat
mimo rámec “běžného” vyučování. Jedním z nich
je i Robotický kroužek.
Název jistě napoví, že se zde věnujeme robotům. Co přesně tu tedy děláme?
V první řadě si řekneme, jakého robota budeme
stavět, k čemu poslouží a co by měl umět. Někdy
studenti zadání dostanou, jindy si sami zkouší
vymyslet “svého” robota. Žáci rozvíjejí převážně
svou představivost a kreativní myšlení. Druhým
krokem je stavba robota, ke které využíváme
hlavně robotickou stavebnici LEGO Mindstorms.
Tady přichází na řadu trochu technického myšlení
a zručnosti. Robota je třeba navrhnout a postavit
tak, aby byl schopen splnit všechny požadované
úkony. Roli zde hraje nejen vzhled, ale také umístění motorů a využití různých senzorů, kterých je
celá řada, jimiž robot komunikuje s okolím.
V posledním kroku je potřeba robotovi “říct”,
co má dělat. Na řadu se dostává programování
a převážně tvorba tzv. algoritmů. V řídící jednotce
robota, programovatelné kostce, se nastaví, co má
robot v konkrétních případech vykonávat, a robot
“ožije“.
K čemu je to všechno dobré? Studenti se učí
principům robotiky a programování, kterých se
běžně využívá také v praxi, dále dochází k rozvoji logického a technického myšlení, které se hodí
nejen ve fyzice, matematice a dalších přírodovědných a technických oborech, ale také v běžném
životě. Umožňuje lepší vyhodnocování situací,
uvědomování si následku svých činů, chápání
principu - příčina a následek, ale hlavně jde
o zábavu a čas strávený s kamarády.
Petr Nitsche
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Pasování prvňáčků 2018
Ve čtvrtek 15.11. v 16 hodin přivítalo KKC v Rapotíně nezvyklé hosty.
Byli to žáci 1.A, 1.B a 1.C ZŠ a MŠ Údolí Desné, kteří u příležitosti svého
pasování do stavu žactva školy přišli rodičům a dalším hostům předvést,
co se za uplynulé měsíce naučili. Starostové a paní starostka všech tří
obcí - Rapotína, Petrova nad Desnou a Sobotína provedli samotný akt
pasování originálním pasovacím mečem, ředitelka školy Eva Bicanová
všechny ozdobila slavnostní šerpou, Veronika Sáblíková, předsedkyně
SRÚDu, obdarovala žáčky malými dárečky a třídní učitelky Olga Kalinová,
Irena Kocůrková a Jana Mertová jim předaly Slabikář. Každá třída
obdržela svého plyšového maskota, který je bude provázet školní
docházkou. Slavnostní okamžik byl zpečetěn salvou z dětského
šampaňského a sladkým občerstvením. Věříme, že příjemné odpoledne
strávili nejen prvňáčci, ale i všichni přítomní hosté.

Vítání občánků

Dne 3.11.2018 ve 14 hod. proběhlo slavnostní vítání občánků. Rodiče
s dětmi přivítal pan místostarosta Vítězslav Hofer. Našim nejmenším
zazpíval soubor Smíšci pod vedením paní učitelky Ireny Kocůrkové.
Celé vítání doprovázela hudbou paní učitelka Šebestová.

Na fotce zprava: Jaroslav Frank s rodiči, Vojtěch Balcárek a rodiči,
Zoe Švajdová s rodiči, Tereza Danišová s maminkou a babičkou, Sofie
Kundrátová s rodiči, Ondřej Šik s rodiči, Nina Matějíčková s rodiči
a Jana Botková s rodiči a sourozenci.

Za sociální komisi Ludmila Černohousová a Leňa Kašparová
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