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Novoroční přání starosty obce

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
popřál klidné prožití vánočních svátků v kruhu
nejbližších a do nového roku 2019 vše nejlepší,
zejména hodně zdraví, štěstí a úspěchů. Pokud se
ohlédnu zpět za končícím rokem 2018, tak vidím,
že v naší obci bylo uděláno hodně práce, proběhlo
mnoho kulturních, sportovních a jiných společenských akcí a v neposlední řadě byly zahájeny velmi
významné stavební akce.
K již vybudované stavbě šaten na hřišti TJ
Jiskra Rapotín, která slouží nejen pro sportovce
a fanoušky různých druhů sportů, ale také pro
širokou veřejnost, přibylo multifunkční hřiště,
na kterém si lze zahrát tenis, volejbal, nohejbal
a malou kopanou. V areálu bylo také vybudováno,
vedle dětského hřiště s prolézačkami, pískovištěm
a lanovým mostem, venkovní fitness s pohyblivými posilovacími prvky pro seniory, parkoviště
a nakonec workoutové hřiště, o které byl ze strany mládeže velký zájem. Po mnoha letech se tedy
zdárně blížíme k dokončení celkové rekonstrukce
v minulosti zchátralého sportovního areálu.
Velký dluh obce v oblasti investic do sportovních zařízení je nutno postupně napravovat, proto
máme v plánu zastřešit tribunu nad šatnami TJ
Jiskra Rapotín, kdy na tuto realizaci chceme získat finanční prostředky z příslušného dotačního
titulu. Vedle již nyní budované klubovny Na Stráni by mělo po schválení změny územního plánu
vzniknout golfové odpaliště s cvičnými plochami,
parkoviště a případně technické centrum, bude-li
to podpořeno příslušným dotačním titulem. Pokud
se tento posledně zmíněný projekt ukáže jako životaschopný, mělo by zde v horizontu pěti až deseti
let vzniknout šesti či devítijamkové golfové hřiště.
Výše zmíněný prostor nebude sloužit jen golfu,
ale i dalším sportům. Například by se zde mohla
nacházet půjčovna kol nebo okruhy pro běžkaře.
Pozornost věnujeme i budování a opravám dětských hřišť.
V tomto roce jsme také provedli celkovou
rekonstrukci bytového domu č. p. 533 na sídlišti
- tzv. „Svobodárna“, o jehož byty, které budou
sloužit nejen pro mladé, byl tak velký zájem, že již
nyní je všech 27 malometrážních bytových jednotek obsazeno.

V roce 2018 se také podařila celá řada dalších
akcí. Byla vybudována Malá vodní nádrž Tulinka
v blízkosti Nových Domků, a to v místě, kde doposud byla jen černá skládka odpadu. Nyní se jen
čeká na kolaudační souhlas příslušného úřadu.
Velkou radost udělala realizace prodloužení chodníku I/11 a I/44 tzv. „Smíšená stezka ul. Jesenická“, a to nejen mně, ale i občanům obce Rapotín,
zejména v ulicích Pod Bukovou, Lesní a U Losinky.
Občané, včetně turistů, se budou moci konečně
bezpečně dostat na autobusovou zastávku, na rozhlednu Bukovku či do jiných okolních ulic. Na naší,
hojně turisty navštěvované, rozhledně Bukovce
přibyl dalekohled. Došlo ke kompletní regeneraci
veřejného osvětlení podél již vybudované cyklostezky vedle silnice I/11 a k dílčím rekonstrukcím
veřejného osvětlení na katastrálním území naší
obce.
Provedli jsme opravu významné kulturní památky, a to renovaci dveří kaple sv. Michala.
Společně s Římskokatolickou církví byly zahájeny
stavební práce na kulturní památce -kostele Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně, kdy byla na financování této opravy vyhlášena veřejná sbírka (číslo
účtu u Poštovní spořitelny: 284 958 981/0300,
VS: 2018).
V průběhu roku 2018 bylo opraveno mnoho
chodníků, a to zejména chodníku na ul. Jesenické, kde došlo k přebudování tohoto chodníku
a k tomuto přiléhajících autobusových zastávek
na bezbariérové, včetně instalace měřičů rychlosti
s upozorněním „Pozor děti!“. Na tuto rekonstrukci
jsme získali nemalou dotaci ve výši 1.934.200,Kč z celkových nákladů 2.036.000,- Kč. Došlo
k dokončení opravy věčně podmáčených mlatových chodníků na hřbitově v Petrově nad Desnou.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví
a majetku obyvatel byl dokončen kamerový systém v obci Rapotín, který se již nejednou PČR
osvědčil při odhalování jak drobných přestupkových jednání, tak závažných trestných činů.
Na závěr nesmím opomenout uvést, že konečně po 21 letech od ničivých povodní v roce 1997
došlo k zahájení realizace projektu „Přírodě blízká
protipovodňová opatření na řece Desné“, kdy výše
dotace bude činit cca 346 miliónů Kč, s celkovými
náklady kolem 407 miliónů Kč. Práce již byly zahájeny u jezu Červený dvůr. Zároveň bych Vás chtěl,
vážení občané, tímto požádat o notnou dávku trpělivosti v období, kdy bude realizován tento veřejně
prospěšný projekt.
Abychom byli připraveni na možnost čerpat
peníze z dotačních titulů, nechali jsme zpracovat
projektové dokumentace na chodník u VÚCHS, na
kanalizaci Pod Holubím vrchem a prodloužení vodovodu na ul. Polní i na přeložky vysokého napětí
v oblasti Nových Domků a také PBPO ve Vikýřovicích pro územní řízení.
Bylo také zadáno mnoho studií jako podklad
- pokračování na str.2 -

PF 2019
Přejeme všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a v novém
roce pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
Zastupitelstvo obce Rapotín,
Redakční komise Rapotínských novin,
zaměstnanci Obce Rapotín,
Svazek obcí údolí Desné,
Rapos Rapotín, s.r.o.

OZNÁMENÍ

Obecní úřad Rapotín oznamuje
občanům, že bude ve dnech
od 21.12.2018 do 1.1.2019 uzavřen.
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pro zpracování příslušné projektové dokumentace, a to studie proveditelnosti rekonstrukce
koupaliště, studie na rekonstrukci obchodu „Jahn“
či studie na demolici, event. na rekonstrukci
bývalého kina a hřbitovního domku v Petrově
nad Desnou.
V roce 2019 nás čekají další, již dnes naplánované akce. Chceme zahájit budování „Přírodě
blízká protipovodňová opatření na řece Desné“,
Smíšené stezky Rapotín - ul. Jesenická (3. etapa
cyklostezky), dešťové kanalizace Nové Domky,

rekonstrukce bytových jader v bytových domech
č. p. 536 a 537 a jiných drobnějších projektů.
Uplynulý rok 2018 byl určitě náročný pro většinu z nás. Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, byl
nejen pro naši obec, ale pro celou Českou republiku rokem, ve kterém jsme si připomněli události
let 1918, 1938, 1948 či 1968, které neodmyslitelně patří k významným milníkům naší historie.
Od vzniku republiky tomu bylo v říjnu tohoto roku
přesně 100 let! Doufám, že některá výše zmíněná data (1938,1948,1968), byla pro náš národ

dostatečným ponaučením a přejme si, aby se již
nikdy nic podobného neopakovalo. Naše obec
přispěla k 100. výročí naší republiky shora uvedenými počiny.
Ještě jednou Vám, občanům naší obce, chci do
nového roku 2019 popřát život ve svobodě, v míru
a pevné zdraví, alespoň trochu štěstí, optimizmu,
vzájemnou toleranci, mnoho osobních a pracovních úspěchů a co nejméně starostí.  
Váš Mgr. Bohuslav Hudec,
		
starosta obce

Mikuláš v KKC
V neděli 9. prosince 2018 se v sále KKC Rapotín sešlo asi 115 dětí na
Mikulášské nadílce. Zde měly možnost zhlédnout pohádku Budulínek, kterou
si pro ně připravili Smíšci ze Základní školy Rapotín pod vedením paní
učitelky Kalinové.   Poté přišel Mikuláš, čert a anděl. Mikuláš rozdal dětem
při interaktivní pohádce sladkosti. Mikulášské odpoledne děti zakončily
diskotékou.
Sociální komise obce Rapotín

Dne 27.11.2018 oslavila paní

Dobromila Cardová

krásné životní jubileum 91 let.
Hodně zdraví, štěstí a mnoho pěkných chvil
v rodinném kruhu jí přišli popřát za obec
Rapotín místostarosta Vítězslav Hofer
a členka sociální komise paní Leňa Kašparová.

Bytový dům č.p. 533
V polovině listopadu 2018 byla dokončena rekonstrukce bytového domu
č.p.533 na sídlišti v Rapotíně. Jednalo se o poslední nezrekonstruovaný
bytový dům.
Na konci roku 2017 bylo předáno staveniště firmě RÝMSTAV s.r.o.
Ta prováděla kompletní zateplení fasády objektu včetně výměny
oken a dveří, zateplení stropu nad 1.PP a podlahy v podkroví.
Dále přistavovala vstup do objektu a novou sedlovou střechu.
Celkové náklady na zateplení budovy činily více než 4,8 milionu
korun bez DPH. Na tuto akci se podařilo získat dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu, Specifický cíl: 2.5.
Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení ve výši 1,18 mil. Kč.
V lednu 2018 započala společnost KERAMO D – Dohorák s.r.o.
s rekonstrukcí vnitřní části budovy. Ta spočívala ve vybourání stávajících příček a instalačních šachet a vybudování 27 bytových jednotek.
24 bytové jednotky mají dispozici 1+1 a tři bytové jednotky 1+kk.
Součástí rekonstrukce byly samozřejmě nové rozvody elektřiny, vody
i kanalizace, vyrovnání podlah a nové podlahové krytiny, nové obklady
a dlažby. V suterénu vznikly společné prostory pro kola a kočárky,
sušárny a 27 sklepních kójí. Rekonstrukce vnitřní části budovy vyšla na
více než 10 milionů korun bez DPH.
Byty jsou vybaveny kuchyňskými linkami a elektrickými troubami
se sporákem.

Zájezd do Maďarska
Vážení občané, dovolte mi, abych se za vedení obce vyjádřila k zájezdu do
Maďarska. Obec ve spolupráci se sociální komisí má snahu, aby občané obce
měli možnost se za zvýhodněnou cenu účastnit různých zájezdů, jednodenních výletů nebo kulturních akcí. Ne vždy bylo zvykem, že byl autobus naplněn
pouze rapotínskými občany, jelikož o tento druh trávení volného času nebyl
z okruhu našich občanů zájem.
Proto vzhledem k předešlým zkušenostem byl zájezd nejprve nabídnut
zaměstnancům obecního úřadu, jejich rodinným příslušníkům, občanům
DPS a členkám sociální komise. Ti naplnili zhruba polovinu autobusu, dalších
25 míst šlo do prodeje. V pondělí 10. 12. 2018 došlo k tomu, že byli na
zájezd přihlášeni lidé, kteří se nahlásili prostřednictvím e-mailu. Do přímého
prodeje na pokladně OÚ tedy zbyla pouze 4 volná místa. Pro příště tuto
situaci všichni bereme jako ponaučení – nebyla jasně stanovena pravidla
přihlašování na zájezd.
S ohledem na to, že byl zájezd ihned vyprodán, byl z oficiálního facebookového profilu obce odstraněn plakát.  
Chtěla bych se omluvit všem občanům, kterých se tato nepříjemná zkušenost dotkla. Věřím v to, že pro občany budeme v dalších letech pořádat
smysluplné, zajímavé a finančně dostupné zájezdy, výlety či kulturní akce.
			
Za vedení obce Rapotín Markéta Csölleová
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Informace z obecního úřadu

Vzpomínáme

Byla uzavřena smlouva na dodání 2 kusů platebních terminálů. Jeden
bude k dispozici na pokladně obecního úřadu. Druhý bude sloužit na
informačním centru Rapotín.
- I v roce 2019 si občané mohou požádat o dotaci na obnovu-opravu
staré fasády svého rodinného domu. Taktéž si lze požádat o dotaci na
obnovu-opravu staré fasády staveb občanského vybavení. Žádosti do
obou titulů přijímá obecní úřad od 14. 1. 2019 do 29. 3. 2019. Pravidla
a žádosti jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo osobně
u paní Dariny Frankové.
- Již od 3.12.2018 je vyhlášena výzva na podávání žádostí na podporu
rozvoje sportovní, kulturní, sociální či jiné veřejně prospěšné činnosti
(„tzv. spolkový život“). Termín podání žádostí o neinvestiční dotaci je do
31. 1. 2019. Veškeré potřebné podklady naleznete na webových stránkách obce nebo osobně u Ing. Blanky Jirouškové.
- V roce 2019 se bude pokračovat v rekonstrukci bytových jader na
sídlišti. V plánu je oprava bytů na č. p. 536 a 537.
-		
Práce na PBPO pokračují v Rapotíně u rybníka „Červeňák“ a ve
Vikýřovicích na protějším břehu nad jezem Červený dvůr. Měsíční zpráva
za listopad je zveřejněna na webových stránkách obce Rapotín.
-		
Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstává pro rok 2019 stejný
200,- Kč/ osoba.
-

29.12.2018 uplynou 2 roky od úmrtí pana
Františka Hoška. Kdo byl milován, není
zapomenut. Vzpomíná manželka a syn.

Římskokatolická farnost
RapotínPetrovVikýřovice a Obec Rapotín
Vás srdečně zvou na

ŽIVÝ BETLÉM
se zpěvy J.J.Ryby

před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně

v neděli 23.12.2018
v 17 hod.

Investiční akce na rok 2019
Název akce
Realizace stavby „Přírodě blízká
protipovodňová opatření na řece
Desné ř. km. 14,231-16,840“
Smíšená stezka Rapotín - ul. Jesenická
Rekonstrukce bytových jader 536 a 537
Klubovna Na Stráni

Částka
v rozpočtu 2019

Předpokládaná
dotace

146 573 570,-

124 587 534,-

15 780 167,5 336 000,4 359 000,Odhadovaná částka
Rekonstrukce místní komunikace Na Výsluní
3 000 000,-

7 500 000,-

Můžete si odnést domů Betlémské světlo
a zahřát se horkým punčem předvánočním.
Nakonec pak lze popovézt děti na divadelním
vozíku k rapotínské rychtě, kde se bude
na potůčku odehrávat

POUŠTĚNÍ LODIČEK

Jde pouze o výčet nejnákladnějších investic, které budou v roce 2019
probíhat. Kompletní seznam je k dispozici na webových stránkách obce
nebo osobně u paní Blanky Csölleové.

a společné zpívání koled.

Vodné a stočné pro rok 2019
Vodné a stočné účtuje odběratelům provozovatel, kterým je společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS). Stav fakturačních
měřidel k datu změny cen bude proveden technickým propočtem.
vodné (úplata za dodávku pitné vody)
stávající vodné (do 31.12.2018)         
stočné (úplata za odvádění odpadních vod)
stávající stočné (do 31.12.2018)   

39,98 Kč + 15 % DPH, tj. 45,98 Kč/m3
39,06 Kč + 15 % DPH, tj. 44,92 Kč/m3
39,73 Kč + 15 % DPH, tj. 45,69 Kč/m3
37,96 Kč + 15 % DPH, tj. 43,66 Kč/m3

Celková výše ceny vodného a stočného v roce 2019 bude činit celkem 79,71
Kč/ m3 bez DPH, tj. 91,67 Kč/ m3 (1000 litrů) včetně DPH, cena vodného
a stočného včetně DPH tak v roce 2019 v tarifní oblasti VHZ Šumperk bude
činit cca 9 haléřů za jeden litr.
Dochází k cenovému navýšení o 2,69 Kč/m3 (1000 litrů) bez DPH,
resp. 3,09 Kč/m3 (1000 litrů) včetně DPH. Při průměrné spotřebě domácnosti 80 až 100 litrů vody na osobu a den to bude představovat dopad
na obyvatelstvo cca 7,20 Kč až 9,30 Kč na osobu za měsíc.
Hlavní důvody navýšení cen vodného a stočného jsou dva, a to nárůst
spotřebitelských cen zveřejněný ČSÚ, který se projeví meziročním nárůstem cen vodného a stočného o cca 3,5% a nutnost tvorby finančních zdrojů
na obnovu vodárenské infrastruktury.
MC

Vánoční pohlazení
Děkujeme paní Boženě Kocůrkové za zajištění autobusového zájezdu dne
2. 12. 2018 na „“Předvánoční koncert Pražského hradčanského orchestru“
Josefa Kocůrka a jeho hosta Petra Kocůrka, do kostela Narození Panny
Marie v Novém Malíně.
Výběr skladeb českých a světových velikánů, byla to prostě nádhera
a pohlazení na duši. Na náměstí u kostela byl v tomto čase Vánoční jarmark
s vůní punče a dalších dobrot. Na zpáteční cestě  jsme navštívili výstavu
Vánoční advent,   kterou připravila ZO ČZS Rapotín. Měli jsme možnost
obdivovat dovednost našich zahrádkářů.  Všechno bylo moc pěkné a všem
se nám to velmi líbilo.   
Novotná Jana, Libuše Skoumalová

V lednu 2019 Vás opět navštíví tříkráloví koledníci
Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2019. V lednu
se vydají desítky koledníků do ulic roznášet radost a připomínat událost
příchodu Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi 1. a 13. lednem 2019.
Posláním tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou
zvěst o narození Ježíška, především v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro
ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí žijících na Šumpersku. Část výnosu sbírky je určena na humanitární
pomoc do zahraničí.
V roce 2018 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 833 452 Kč. Děkujeme
všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. V roce 2019 bychom rádi
podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství pro
ženy a dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc
pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. Informace o dalších záměrech
Vám poskytneme během roku.
Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, kteří
si sami pomoci nemohou. Děkujeme za Vaši
podporu.
Za Charitu Šumperk
Mgr. Lada Matyášová, DiS.,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

V pátek 7.12.2018 navštívila místostarostka obce
Markéta Csölleová spolu s členkou sociální komise
paní Leňou Kašparovou Domov důchodců v Šumperku
a Diakonii Sobotín, za účelem předání vánočních
balíčků rapotínským seniorům, kteří přebývají v těchto
zařízeních. Popřály jim hodně zdraví a štěstí do dalších dnů.
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Děti, dospělí a přátelé z farnosti RapotínPetrovVikýřovice
Vás zvou na představení
„CHRÁMOVÉHO DIVADLA Z TŘÍVSÍ“ se zpěvy a veselím
Ve středu 12. prosince 2018 v 18 hodin se rozezněly koledy po celé České
republice v rámci akce Česko zpívá koledy. Akci společně s Deníkem uspořádala Obec Rapotín. Nejkrásnější české koledy si lidé mohli zazpívat před
rapotínským kostelem Nanebevzetí Panny Marie společně s pěveckým
sborem Smíšci pod vedením Olgy Kalinové a za klavírního doprovodu Ireny
Kocůrkové. Před kostelem se sešlo kolem 100 lidí, pro příchozí byl připraven
na zahřátí dětský punč a svařák.
Děkujeme panu Jahnovi a Deníku za sladké odměny pro sborové děti.

„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…

ADVENT 2018

Rorátní mše svaté (ranní mariánské
mše v době adventní) v sobotu
v 7 hod. ráno 8.12., 15.12., 22.12.

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 na 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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VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2019

VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2019

výzvu na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín
na obnovu - opravu staré fasády obytných domů
v katastrálním území Rapotín.

výzvu na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín
na obnovu - opravu staré fasády staveb občanského
vybavení v katastrálním území Rapotín.

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je
vlastníkem rodinného domu v katastrálním území Rapotín
s fasádou starší minimálně 15 let od doby kolaudace stavby
nebo předchozí opravy fasády.

Žadatelem může být právnická osoba, fyzická osoba podnikající
nebo fyzická osoba, která je vlastníkem stavby občanského
vybavení v katastrálním území Rapotín s fasádou starší minimálně
15 let od doby kolaudace stavby nebo předchozí opravy fasády.

Písemná žádost o poskytnutí dotace musí být doručena na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

Písemná žádost o poskytnutí dotace musí být doručena na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín

v termínu od 14.1.2019 do 29.3.2019.

v termínu od 14.1.2019 do 29.3.2019.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019 a aktuální
pravidla pro poskytování dotací jsou k dispozici na stránce:
http://www.rapotin.cz/urad/dokumenty-obce/formulare/

Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2019 a aktuální
pravidla pro poskytování dotací jsou k dispozici na stránce:
http://www.rapotin.cz/urad/dokumenty-obce/formulare/

nebo na Obecním úřadě v Rapotíně, Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
u Dariny Frankové, tel.: 588 884 406, 778 474 456,
email: darina.frankova@rapotin.cz

nebo na Obecním úřadě v Rapotíně, Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
u Dariny Frankové, tel.: 588 884 406, 778 474 456,
email: darina.frankova@rapotin.cz

HLEDÁME NOVÉ
ZAMĚSTNACE!

VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2019

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.

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.

Pro nově otevřenou lakovnu:
· LAKÝRNÍK
Možnost zaučení.

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).

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.

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
		

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
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Letem zastupitelským světem
Dne 11. prosince 2018 proběhlo šesté zasedání zastupitelstva obce v letošním roce, na němž zastupitelé schválili následující usnesení:
Rozpočtové opatření obce č. 7/2018 dle přílohy č. 1.
Zadat zpracování projektové dokumentace na demolici hřbitovního domku
č. p. 166 v Petrově nad Desnou.
Rozpočet obce Rapotín na rok 2019 včetně změněného návrhu rozpočtu
investic na rok 2019.
Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 – 2023.
Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu na rok 2019.
Vyhodnocení čerpání sociálního fondu za rok 2018 k 31. 10. 2018
a rozpočet sociálního fondu na rok 2019.
Vyhodnocení čerpání fondu bydlení obce Rapotín za rok 2018 k 31. 10.
2018 a rozpočet fondu bydlení obce Rapotín na rok 2019.
Uzavření, obsah a znění Smlouvy o zápůjčce, uzavřené mezi zapůjčitelem
Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 00635901,
zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce a vydlužitelem
Základní školou a Mateřskou školou Údolí Desné, se sídlem Šumperská
775, 788 14 Rapotín, IČ: 71340874, zastoupenou Mgr. Evou Bicanovou,
ředitelkou školy. Předmětem smlouvy je poskytnutí peněžité zápůjčky ve
výši 1.500.000,- Kč na předfinancování projektu.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pouze v případě, že nebude
schválena Smlouva o zápůjčce, uzavřená mezi Svazkem obcí Údolí Desné,
se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 65497074, zastoupeným
Ing. Janem Vaníčkem, předsedou SOÚD a vydlužitelem Základní školou
a Mateřskou školou Údolí Desné, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín,
IČ: 71340874, zastoupenou Mgr. Evou Bicanovou, ředitelkou školy na jednání valné hromady Svazku obcí Údolí Desné dne 14. 12. 2018.
V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, návrh pana Mgr. Bohuslava
Hudce, nar. 25. 9. 1987, bytem Farská 601, 788 14 Rapotín, jako zástupce obce Rapotín, do dozorčí rady společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., IČO 47674954, se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01.
Uzavření, obsah a znění dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu
úkolů obecní policie uzavřené dne 29. 12. 2016, sepsané mezi Obcí Rapotín, se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 00635901, DIČ:
CZ00635901, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce
a městem Šumperk, se sídlem nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, IČ: 00303461,
zastoupeným Mgr. Tomášem Spurným, starostou města.
Pravidla pro poskytování dotací v roce 2019 z rozpočtu Obce Rapotín na
obnovu-opravu staré fasády obytných domů v katastrálním území Rapotín
včetně příloh č. 1 - 3.
Vyhlášení výzvy na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín na obnovu-opravu staré fasády obytných domů v katastrálním území Rapotín.
Pravidla pro poskytování dotací v roce 2019 z rozpočtu Obce Rapotín na
obnovu-opravu staré fasády staveb občanské vybavenosti v katastrálním
území Rapotín včetně příloh č. 1 - 3.
Vyhlášení výzvy na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín na obnovu-opravu staré fasády staveb občanské vybavenosti v katastrálním území
Rapotín.
Znění memoranda k integraci odpadového hospodářství v Olomouckém
kraji a připojení k aktivitám SMS ČR, které sdružení rozvíjí v rámci svých
členů k odpadové politice.
Vyplacení odměn za IV. čtvrtletí roku 2018 členům Redakční komise
Rapotínských novin.
Termíny zasedání Zastupitelstva obce Rapotín na rok 2019 dle předložené
přílohy.
Uzavření, obsah a znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/2018/dot. o poskytnutí účelově neinvestiční dotace z prostředků Obce Rapotín na obnovu
fasády rodinného domu č. p. 507 v Rapotíně, sepsaný mezi Obcí Rapotín,
se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, starostou obce a panem P.K., Rapotín. Dodatkem č. 1 se
prodlužuje termín realizace obnovy fasády RD do 30. 6. 2019.
Podání žádosti na Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj o poskytnutí lhůty potřebné na realizaci změny územního plánu č. 3, ve které bude
využití pozemků p.č. 2278/1, 2278/2, 2512/26, 2512/27, 2530/2 a 2533/4

uvedeno do souladu s podmínkami dle smluv o bezúplatném převodu
a sdělení nesouhlasného stanoviska ke zpětnému bezúplatnému převodu
těchto pozemků do vlastnictví SPÚ.
Vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Vedení obce připravit pracovní schůzku pro zastupitele obce týkající se
seznámení se s důležitými projekty realizovanými a připravovanými obcí
Rapotín a současně připravit zveřejňování části projektové dokumentace
týkající se daných projektů.
Vedení obce bezodkladně nechat posoudit technický stav budovy bývalého kina, nechat zpracovat statický posudek a v případě doporučení demolice zpracovat projektovou dokumentaci. Předložit zastupitelstvu obce
k rozhodnutí, zdali bude podána žádost o dotaci.
Vedení obce nechat zpracovat studii opravy obchodu u Jahna v Rapotíně
ve formě vizualizace.
Zástupcům obce Rapotín delegovaným na valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01
Šumperk, IČO: 47674954, konané v období od 1. ledna 2019 do konce
funkčního volebního období v roce 2022 Mgr. Bohuslavu Hudcovi, trvale
bytem Farská 601, 788 14 Rapotín, panu Vítězslavu Hoferovi, trvale bytem
Pod Holubím vrchem 713, 788 13 Rapotín a Ing. Markétě Csölleové, trvale
bytem Rapotín 548, 788 14 Rapotín, následující pokyny k výkonu práv
obce Rapotín jako akcionáře na valných hromadách uvedené společnosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. a ukládá se jim, aby na těchto
valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
hlasovali jako zástupci obce Rapotín následujícím způsobem, a to vždy
tak, aby bylo zajištěno co nejrychlejší přijetí následujících usnesení valné
hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Vedení obce, aby provedlo porovnání a revizi původně schválené realizace
vodovodního řadu DN 90 v délce cca 57 m a kanalizačního řadu DN 250
v délce cca 74 m na pozemcích p. č. 2292/1 – orná půda, 2291/2 – ostatní
plocha a 2278/2 – orná půda s BC Morava s.r.o. a současným investorem
SUMMA s.r.o., Žerotínova 61, 787 01 Šumperk, a to ve věcech technických a finančních.
Zastupitelstvo obce ruší:
Bod 1.17. usnesení zastupitelstva obce č. 05/2017, konaného dne 12. 12.
2017, a to v plném rozsahu. Usnesení zastupitelstva se týkalo: Uzavření,
obsahu a znění smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu díla inženýrských sítí (splaškové kanalizace a vodovodu) v lokalitě u „ BICROSSU“
sepsané mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zastoupenou Mgr. Bohuslavem Hudcem, místostarostou obce, IČ 00635901, DIČ
CZ00635901 a firmou BC Morava, s.r.o.,Výzkumníků 269, PSČ 788 13,
zastoupenou Ing. Pavlem Žerníčkem, jednatelem společnosti.
Usnesení č. 1.9. - 1.16. z přehledu přijatých usnesení č. 05/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Rapotín konaného dne 14. 11. 2018 z důvodu
přijetí nového usnesení.
Zastupitelstvo obce zřizuje:
Výbor pro podporu rozvoje obce Rapotín, který bude mít 3 členy.
Zastupitelstvo obce volí:
Pana Ing. Jiřího Navrátila, bytem U Koupaliště 733, 788 14 Rapotín, do
funkce předsedy výboru pro podporu rozvoje obce Rapotín.
Zastupitelstvo obce vyhrazuje:
Radě obce, v souladu s § 102 odst. 2a) zákona č. 128/2000 Sb. (zákon
o obcích), provádět v mezidobí mezi řádnými zasedáními zastupitelstva obce
rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
běžné výdaje u předmětného paragrafu a předmětné položky rozpočtové
skladby do částky 100 tis.Kč
investiční a neinvestiční výdaje u předmětného paragrafu a předmětné
položky na konkrétní dotační akci do částky 2,0 mil. Kč a celkem za dotační
výdaje maximálně do částky 3,0 mil. Kč
kapitálové (investiční) výdaje u předmětného paragrafu a předmětné
položky na konkrétní investiční akci do částky 200.000,- Kč
veškeré úpravy na straně příjmů bez ohledu na jejich výši
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veškeré úpravy bez vlivu na rozpočet příjmů a výdajů, tj. změny čísel paragrafů a položek bez finančního dopadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Kontrolu plnění přijatých usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva
obce konaného dne 14. 11. 2018 v zasedací místnosti budovy KKC
Rapotín.
Finanční plán - plnění rozpočtu k 31. 10. 2018 dle přílohy č. 1 a čerpání
investic k 31. 10. 2018 dle přílohy č. 2.
Delegování Mgr. Bohuslava Hudce, trvale bytem Farská 601, 788 14 Rapotín, valnou hromadou Svazku obcí údolí Desné (dále jen „SOÚD“) konanou
dne 30. 11. 2018 k tomu, aby za SOÚD prosazoval společné zájmy SOÚD

jako člen statutárního orgánu ve společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s., IČO 47674954, se sídlem Šumperk, Jílová 6, PSČ 787 01.
Zápis č. 4/2018 ze schůze finančního výboru Obce Rapotín konané dne
9. 11. 2018 a zápis č. 5/2018 z jednání finančního výboru konaného dne
26. 11. 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu Rapotín.
Předložený zápis č. 2/2018 z jednání kontrolního výboru konaného dne
6. 12. 2018 na OÚ 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.
          

Termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2019
Pořadové číslo:

Termín:

1/2019

13.02.2019

2/2019

17.04.2019

3/2019

19.06.2019

4/2019

11.09.2019

5/2019

13.11.2019

6/2019

11.12.2019

Vánoční akce ve „STUDIU ES“
MEZOTERAPII - mikrojehličkování
Metoda omlazení pokožky obličeje a dekoltu tzv. DERMAPEREM.
Aktivuje tvorbu nových buněk a kolagenu zapracováním kyseliny
hyaluronové dermaperem do podkoží, kde dochází k dlouhodobému
vyhlazení vrásek a vypnutí pokožky. Proces stárnutí pleti je tímto
ošetřením zpomalen.

Při příležitosti Mezinárodního dne bílé hole proběhl již 19. ročník
veřejné sbírky Bílá pastelka.
Jménem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých bychom
Vám rádi poděkovali za spolupráci na sbírce, které si velmi vážíme, ale i za  
Vaši  dobrou vůli pomáhat lidem se zrakovým handicapem, neboť život bez
zraku představuje velkou výzvu nevzdat se a bojovat.
V rámci celé republiky bylo vybráno 2 935 920,- Kč, v našem regionu
bylo vybráno 105 078,- Kč a v obci Rapotín a Petrov n./D. bylo vybráno
4 529,- Kč.
Výtěžek ze sbírky podpoří speciální služby pro těžce zrakově postižené osoby jako je chůze s bílou holí, vzdělávací kurzy, výuka ovládání
kompenzačních pomůcek a další dovednosti nezbytné k jejich životu.
Vaší podpory si vážíme a děkujeme všem, kteří si bílou pastelku
zakoupili jako symbol světa nevidomých.
Soňa Bezděková, DiS., pracovnice SONS Šumperk

Celkové ošetření obličeje ………..1200 Kč
nebo lokálně pouze
Oční partie ……..…………………………………
Čelo ………………………..……………………..   
Okolí rtu ……………………………………….....
Dekolt …………………………………………….

ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ

600 Kč
600 Kč
600 Kč
800 Kč

Svoz pytlů s plasty od rodinných domů proběhne 27.12.2018. V lednu
bude svoz probíhat 8.1.2019 a 22.1.2019. Svoz probíhá každý sudý
týden vždy v úterý od 6.00 hod. do 16.00 hod. Z důvodů vánočního svátku
bude probíhat svoz mimořádně ve čtvrtek. Svoz pytlů s plasty bude
mimořádně dne 27.12.2018 probíhat i na sídlišti v Rapotíně. Žluté
pytle na plasty budou k dispozici u domovníků. Naplněný a zavázaný
pytel s plastovým odpadem bude svozová společnost odebírat pouze
u nádob na separovaný odpad.
Termíny svozu směsného komunálního odpadu se v době vánočních
svátků nemění, vyváží se každou středu. Velkoobjemové podzemní
kontejnery na (SKO) na sídlišti se budou vyvážet 31.12.2018. Žádáme
řidiče, aby neparkovali na místech před kontejnery. Kontejnery v takovém
případě zůstanou NEVYVEZENY do dalšího svozu.

Ošetření trvá cca 60 minut.             Vhodné i jako dárkový poukaz.  

Kontaktujte STUDIO ES, Eva Suchá, U Splavu 237,
788 13 Rapotín, tel: 731 326 605

Provozní doba Centrálního sběrného
dvora Rapotín o vánočních svátcích:
27.12.-28.12. otevírací doba 6 -14.30 hod.
31.12. od 6 -12 hod.

Poděkování

Žádáme občany, aby voskovaný balicí papír z vánočních dárků
nevhazovali do tříděného papíru (modré kontejnery), ale do směsného
komunálního odpadu. Jde o surovinu, kterou již vytřídit nelze.

Děkujeme našim malým zpěváčkům, kteří nám pod vedením paní
učitelky Kalinové předvedli velmi pěkné vystoupení 12. prosince
na našem setkání a nádherně nám přiblížili vánoční svátky.
Za členy „Klubu důchodců“ Anna Urbanová

Svoz jednotlivých komodit - podzemní kontejnery:
plast 2.1.2019, 15.1.2019, 29.1.2019
papír 3.1.2019, 24.1.2019

Oznámení

Další setkání členů „Klubu důchodců“
se uskuteční dne 16. 1. 2019
ve 14.00 hod. v hasičárně v Rapotíně.

2.1.2019 BUDE PŘISTAVEN KONTEJNER
			
NA VÁNOČNÍ STROMKY
			
KE KOTELNĚ NA SÍDLIŠTI.
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TJ Jiskra Rapotín fotbal informuje
Dorost opět lídrem okresního přeboru
Již druhou sezónu nastupuje náš dorost k utkáním okresního přeboru
své věkové kategorie. Po loňském úspěchu, kdy hned ve své premiérové
sezóně tuto soutěž vyhrál, úspěšně pokračuje ve vítězném tažení a své
soupeře prohání i letos. Jejich pětibodový náskok po polovině soutěže
napovídá, že by obhajoba titulu okresních přeborníků nemusela být až
tak nereálná.
Ze statistik lze vyčíst, že jejich domácí utkání zhlédlo 227 diváků. Kartu
červené barvy neviděli naši hráči ani jedenkrát, barvy žluté sedmnáctkrát.
Konto soupeřů zatížili 54 brankami a pouze ve 3 případech inkasovali.
Tabulce střelců vévodí Ondřej Borseník se 14 přesnými zásahy, za ním
je Jan John s 11 a o třetí příčku se dělí Ondřej Lümel a Václav Sokol,
kteří zatížili konto soupeřů 5 trefami. Z trenérské lavičky tým vede dvojice
trenérů Bc. Kamil Talpa a Ing. Luděk Čech, kterým asistují Jan Baláž st.
a Ivo David.

Mladší přípravka
Naše nejmladší fotbalové naděje se v počtu třinácti hráčů
připravují v zimním období pod vedením trenérské dvojice Lukáš Střelec
a Dušan Nahodil na svůj první soutěžní ročník 2019/2020, a to 2x týdně
v tělocvičně ZŠ a MŠ Údolí Desné v Rapotíně.
Trenérům mládežnických týmů patří poděkování za jejich
věnovaný čas, práci a úsilí při výchově mladých hráčů, kteří by měli
být základem budoucnosti rapotínského fotbalu.
Všem příznivcům fotbalu, a nejen jim,
přeje fotbalový klub TJ Jiskra Rapotín
pohodové a klidné prožití svátků vánočních
a do roku 2019 vše nejlepší,
hlavně pevné zdraví.

Starší žáci šlapou na paty těm nejlepším
Tým starších žáků se stal největším rapotínským překvapením letošního
podzimu. Do sestavy se povedlo zapracovat několik nových tváří, které
ukázaly, že to s míčem opravdu umí. Tým hrající pod trenérskou taktovkou Františka Matějčka šlape na paty těm nejlepším týmům a na jaře bude
chtít zajisté vyšplhat na příčky nejvyšší. V průběžném pořadí mu patří
4. místo se ziskem 18 bodů.
Ze statistik lze vyčíst, že jejich domácí utkání zhlédlo 186 diváků.
Kartu červené barvy neviděl žádný z našich hráčů, kartu barvy žluté viděli
pětkrát. Konto soupeřů zatížili 26 brankami a 20krát inkasovali. Tabulce
střelců vévodí Marek Baum s 10 přesnými gólovými zásahy, za ním je
5 gólový Philip Masný a třetí příčku okupuje Dominik Jílek se 4 góly.

Milan Stratil

Předseda TJ Jiskra Rapotín, z.s.
vyhlašuje
jednání valné hromady TJ Jiskra Rapotín, z.s.

na den 13. ledna 2019 v 10.00 hod.
v klubovně TJ Jiskra Rapotín, ul. Šumperská,
788 14 Rapotín

Program valné hromady:
1. Volba mandátové komise, návrhové komise a ověřovatele zápisu.
2. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh na rok 2019.
3. Zpráva o činnosti jednotlivých oddílů TJ.
4. Volby orgánů TJ.
5. Diskuse.
6. Závěr.

Mladší žáci se otrkávají
Ještě loni byl tým starší přípravky nucen poskočit o věkovou kategorii
výš, tedy do mladších žáků, důvodem byl vyšší věk většiny hráčů.
Po podzimu mají v tabulce 6 bodů a jsou na 7. místě. V okresním přeboru
však patří k nejmladším. Stále se rozkoukávají, zvykají si a pomalu se
i otrkávají. Jejich dvě výhry a dvě těsné prohry dávají pro jaro naději
v další bodový přísun a tím posun v tabulce směrem nahoru.
Ze statistik lze vyčíst, že jejich domácí utkání zhlédlo 160 diváků.
Kartou červené či žluté barvy nebyli naši hráči „odměněni“ ani jednou.
Konto soupeřů se jim podařilo zatížit pouze 16 brankami a 63 střely
skončily za zády bezmocného gólmana. Tabulce střelců vévodí Jonáš
Novosad s 5 brankami, za ním je Patrik Loupanec se 4 a třetí příčku okupuje Daniel Krahula se 3 góly. Jednou brankou přispěli Matyáš Pospíšil,
Adam Hatala, David Ohnutek a Martin Hrachovina. Z trenérské lavičky
dávali pokyny svým ovečkám trenér Milan Kocur s asistentem Martinem
Jílkem. V jarní části soutěže bude hlavním trenérem týmu David Ohnutek
starší.

Předseda TJ Jiskra Rapotín zve všechny členy TJ a další zájemce
k účasti na valné hromadě.
Květoslav Kocourek,
předseda TJ Jiskra Rapotín

Poslední zpráva o základní organizaci Českého svazu žen v Rapotíně
Ano, čtete správně, toto je opravdu poslední povídání o rapotínském
svazu žen.
   V letošním roce, kdy Československý, později Český svaz žen slavil 50
let svého vzniku (náš také) jsme se jednomyslně dohodly na ukončení
činnosti a zrušení organizace.
      Nebylo to lehké a jednoduché rozhodování. Vždyť za tak dlouhou
dobu věnujete spolku spoustu času, úsilí, dá se říct kus života. Získáte
zkušenosti, zážitky, přátele. Vše, co členky svazu  pro sebe a spoluobčany
dělaly, konaly rády a jak nejlépe dovedly.
      Bohužel, dohnal nás čas. Z nynějších l5 členek je sedm zakládajících, my ostatní jsme ve svazu také několik desítek let. Naše nejstarší
oslavila letos devadesátiny, věkový průměr máme 78 let. Tomu také odpovídá zdravotní stav členek. Některé musí na schůzku dovážet rodinní
příslušníci – díky jim za to !
     Nebudu se zeširoka rozepisovat o aktivitách svazu, co všechno jsme
dělaly a čím se zabývaly během těch let. Za práci pro společnost získaly členky svazu nejedno ocenění, medaile, dárky od pražského ústředí.  
Ženy, které se našich akcí účastnily to vědí a doufám, že si v dobrém
vzpomenou. A mladí, ti by snad ani nevěřili, jak jsme žily, bavily se,

vzdělávaly, snažily se zpříjemnit si život. Oni také mají své sdružení a spolky
a to je dobře. Každá doba má to své, důležité je nesedět doma, ale umět díl svého
času věnovat  přátelům, spoluobčanům.
      Na závěr bych ráda poděkovala dřívějším i nynějším členkám za
obětavou práci ve svazu žen. Všem přeji jen to dobré a ačkoliv to není
vůbec přání originální, tak pro nás v letech to nejdůležitější – ať vám
co nejlépe slouží zdraví!
     Náš dík patří i Obecnímu úřadu Rapotín za hmotnou i nehmotnou podporu
a za pochopení pro činnost a aktivity ZO ČSŽ.
      Ostatním spolkům a sdružením v obci přejeme mladé členy zapálené pro
věc a hodně úspěšných akcí.
     Ještě vzkaz pro ženy, které vydržely ve svazu až do konce:
Vždy jsme spolu byly rády,
budeme se scházet dál,
při kávičce vzpomeneme,
co nám život dal a vzal.

Popřát vám chci upřímně,
ať léta na vás nejsou znát,
k překonání trampot sílu,
starostem se umět smát.

Mládí se nám už nevrátí,
den po dni jsme zralejší,
ať je vždy lepší nové ráno
než bylo to včerejší!   

Milada Bartošová, bývalá předsedkyně ZO ČSŽ Rapotín
Rapotín 2. l2. 20l8
-8-
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Starší žáci Rapotín

TJ Jiskra Rapotín - dorost - Parapety Sadil okresní přebor 2018/2019
Stojící zleva: Ing. Luděk Čech – asistent trenéra, David Juřík, Ondřej Lümel,
Jaroslav Bouška, Antonín Dvořák, Jan Mikulič, Martin Bár, Václav Sokol, Jan John,
Jan Baláž st. – asistent trenéra, Bc. Kamil Talpa – trenér.
Klečí zleva: Daniel Štricz, Antonín Čech, Patrik Babinet, Matěj Buriánek, Josef Švik,
Ondřej Borseník, Jan Baláž ml.,  Karel Zeman a Filip Ondráček.
Ležící: gólman Jiří Skoumal.

Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Královnin gambit
Elizabeth Fremantleová

Pro děti a mládež

Kateřina Parrová v jednatřiceti letech podruhé ovdověla. Krátce poté
se zamilovala do oslnivého dvořana Thomase Seymoura a doufala,
že znovu se konečně provdá z lásky. Po povinném návratu ke královskému dvoru nicméně zjišťuje, že upoutala pozornost egoistického,
churavějícího a nebezpečně mocného panovníka Jindřicha VIII., který
navíc zanedlouho...

Angry Birds ve filmu

Pro šťastné ptáky na Ptačím ostrově je celý život jedna velká pohoda
na pláži. Pracují, hrají si a vychovávají svá ptáčata, aniž by se starali
o okolní svět. Občasné výbuchy několika vzteklých ptáků sice
některým z nich čechrají peří, ale od toho jsou tu kurzy zvládání
vzteku. Rudohněv – nejvzteklejší ze všech ptáků – kurzy přímo
nenávidí. Dal by přednost samotě. Pak ale na ostrově přistane loď
s prasátky..

Tři dámy na zhubnutí
Lucy Diamond

Existuje celá řada důvodů, proč chceme zhubnout. Jedním z nich je
i to, že jsou pro nás nadbytečná kila zástupným problémem. Maddie
je tlustá. Morbidně tlustá. Manžel jí sice říká, že ji má rád takovou, jaká
je, ale děti se za ni stydí, matka do ní ustavičně rýpe a šéfka ji dotlačila
k účasti na mediálním projektu o hubnutí, který je pro Madii zdrojem
nekonečného ponížení. Zkrátka a dobře, Maddie má dost dobrých
důvodů, aby se přidala ke Krotitelům tuků, což je skupina lidí, kteří se
snaží o snížení své hmotnosti…

Prasátko Pigy a jeho kouzelný svět
Tereza Karpianus

Kouzelné vyprávění o prasátku Pigym a jeho kamarádech. Vydejte se
s Pigym na pohádkové putování za nejlepším malířem map, zajícem
Antonínem.
Cestou poznáte Pigyho zvířecí kamarády: nezbedného kocoura Vojtu,
neposednou myšku Bibi, šikovnou kuchařku veverku Laskonku,
moudrou sovu Hedu Okatou a spoustu dalších...

Tajemství posledního nacisty
Iain King

Ukrutná dovolená: Příběhy rodiny Smrtičovy
Harald Tonollo

Ruské ministerstvo zahraničí chce vyšetřit podezřelou smrt bývalého
významného nacisty, kapitána SS Wernera Stolze. Je sestaven
mezinárodní tým, jehož hlavním hráčem se rychle stává výstřední, ale
mimořádně schopný britský vojenský historik Myles Munro. Čtyřčlenná
skupina doplněná mladou německou tlumočnicí se pouští do rutinního
vyšetřování, ale záhy zjišťuje, že Stolz nebyl jen vysoce postavený člen
nacistické hierarchie, ale především ochránce dost možná nejvýznamnějšího tajemství Třetí říše, které by v nesprávných rukou mohlo jednou
provždy změnit celý svět. Cesta k jeho odhalení ale nebude snadná.

Dopis do ticha
Zdeněk Hanka

Horší už to opravdu být nemůže... kdeže? Přece s rodinou Smrtičových
na dovolené! Polly se může studem málem do země propadnout,
když se její maminka promenuje po kempu ve večerních šatech
a kuchařka Karla rozdává recept na polévku ze švábů. Na špatnou
náladu jí ale nezbývá čas: vydává se spolu s nejlepším kamarádem
Pitem a bratry-dvojčaty Pankrácem a Palmácem na lov zbývajících
dvou dílů kouzelné knihy Magia.

On-line katalog

Zdravotní sestra Linda, se dostává na operační sál sama jako
pacientka. Při operačním výkonu je u ní odhalena jistá vada omezující
naději na otěhotnění. Třebaže Linda má svého partnera a schyluje se
k jejich svatbě, nalezne pochopení u ženatého lékaře, který se stane
její oporou. Vztah přeroste v silné milostné pouto a skandál se již
nedá utajit.

Chcete vědět, jaké knihy, časopisy nebo stolní hry najdete v Obecní knihovně Rapotín?
Nově máte možnost přístupu na on-line katalog knihovny: https://rapotin.katalogspk.cz/
Do vyhledávání zadáte název titulu, autora či klíčové slovo a vyjede Vám seznam
dokumentů, které jsou k dispozici v knihovně. Zároveň uvidíte, zda je titul půjčený či volný.

Poděkování

PODĚKOVÁNÍ

Do DPS v Rapotíně zavítal již počtvrté
MIKULÁŠ, který přinesl všem obyvatelům
symbolickou nadílku.
Díky panu Jahnovi, panu Hudcovi,
paní Kašparové a firmě PROMA
byla nadílka pestřejší a vůbec možná.
Díky za podporu.
Jiřina Langmannová

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem seniorům
ze spodní části Rapotína a Nových Domků, se kterými jsem
měla v letech 2011 – 2018  možnost spolupracovat
jako členka sociální komise.                                                                                                                                          
Přeji Vám krásné Vánoce. Do nového roku pevné zdraví,
štěstí a osobní pohodu. Bylo mi ctí s Vámi spolupracovat.                                                                                                  
Marta Konašková
-9-
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Nejstarší děti z mateřské školy
navštívily výstavu betlémů
v Šumperku

ZŠ a MŠ Údolí Desné
Děti z MŠ Rapotín
se těší na Vánoce

Vánoční zpívání

Vánoční dílna

PROJEKT OÁZA S AJ – AMAZING RACE
Projekt „Oáza s AJ“, který proběhl ve dnech 29.- 30.11.2018, byl určen pro
všechny žáky 5. tříd ZŠ a MŠ Údolí Desné, tedy pro 54 páťáků i se svými
třídními učitelkami v rámci rozvoje jazykové gramotnosti.Tématem celého
pobytu bylo „AMAZING RACE“, tedy cestování po různých státech světa.
Dvoudenní výuka anglického jazyka probíhala v penzionu Oáza v Loučné
nad Desnou pod vedením zkušených lektorů a rodilých mluvčích z agentury
English Education Olomouc.
Během projektu byli žáci rozděleni do tří družstev, ve kterých pracovali
téměř celé dva dny. Přichystané aktivity se průběžně střídaly. Trávili jsme čas
jak uvnitř penzionu, tak venku na louce a na zahradě. Výuka probíhala první
den dopoledne od 9.00 do 12.00h s malou svačinovou přestávkou, po obědě
měli žáci odpolední klid a ve 13.30h začala odpolední výuka, která trvala až do
večerních hodin. Před večerním programem nás čekala také výborná večeře.
V průběhu celého dne měli žáci menší občerstvovací a svačinové přestávky.
O chutná jídla se nám postarala restaurace penzionu Oáza.
Během čtvrtečního dopoledne proběhly seznamovací aktivity, žáci si
vytvářeli cestovní pas, seznámili se s novými slovíčky, která je provázela po
celou dobu kurzu. Poté následovalo několik aktivit ve venkovním prostředí.
Byly to různé skupinové hry zaměřené na vyhledávání obrázků a správných
odpovědí na otázky týkající se různých států světa. Veškeré tyto informace si
pak zapisovali do svých vlastnoručně vyrobených pasů. V klubovně penzionu pokračovaly aktivity zaměřené na rozpoznávání a určování hlavních měst
států a přiřazování příslušných státních vlajek. Večerní program poté tvořily
různorodé hry jako Šaráda, Pantomima, Riskuj, Puzzle aj.
Druhý den proběhlo opakování témat z předchozího dne - tzv. „revision“,
žáci si ve skupinách vytvářeli pohlednice a na zahradě penzionu se ještě
provětrali při hledání přírodnin s využitím nové slovní zásoby v angličtině.
Celý kurz byl ukončen v páteční poledne celkovým vyhodnocením, každý
zúčastněný získal sladkou odměnu v podobě čokolády. Šest nejlepších
účastníků bylo ohodnoceno lektory a obdrželi drobné dárky.

Lektoři byli po celou dobu pobytu velmi vstřícní. Celé dva dny proběhly
bez problémů. Žáci se chovali vzorně a dodržovali pravidla bezpečnosti. Všem
se projekt moc líbil. Vrátili jsme se spokojeni, plní vědomostí a zážitků.
Děkujeme zřizovateli svazkové školy za finanční podporu a také jazykové
škole English Education Olomouc a jejím lektorům za vynikající spolupráci
a odborné vedení celého projektu. Poděkování patří také panu Leoši Klabanovi a zaměstnancům penzionu Oáza Loučná nad Desnou za perfektní zázemí
pro realizaci našeho projektu.
Mgr. Jana Šromová
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Es weihnachtet…
Jako tradičně i letos jsme se s žáky 8. a 9. tříd vydali 7. prosince 2018
navštívit adventní Vídeň. Sváteční rakouská metropole nás přivítala slunečným počasím, a tak procházka zahradním komplexem barokního zámku
Schönbrunn byla příjemným začátkem našeho zájezdu. Při prohlídce centra
města, doplněné o zajímavý výklad paní průvodkyně, jsme nejen obdivovali,
ale i fotografovali nejznámější historické památky. Většina dětí se však
nejvíce těšila na návštěvu vánočních trhů, které patří k nejstarším v Evropě.
I tentokrát jsme zvolili vesničku na Maria – Theresien – Platz, kde vládla
opět kouzelná atmosféra. Všudypřítomná vůně nás přinutila ochutnat jedlé
kaštany, pečené brambory, perníčky či langoše a „přiťuknout si“ horkým
punčem nebo čokoládou. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na dárečky pod
stromeček. Pohádková výzdoba v ulicích nám pak osvětlila zpáteční cestu
k autobusu. Děkujeme všem zúčastněným za pohodu, SRÚDu za velkou
finanční pomoc při realizaci výletu. Myslím, že jsme si ho patřičně užili!
Ivona Loubalová

SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ informuje
Turistický výlet v šumperském
městském lese 9. 12. 2018

Měsíc utekl jako voda a my se opět setkáváme ke
společnému prožití druhé adventní neděle. I když
nám počasí příliš nepřálo, naše parta turistů zvládne
naprosto vše! Autobus nás přiblížil do Rejchartic
a pak rovnou opět po modré! V počtu 18 skvělých dětí a 4 dospělých jsme se vydali Andělskou

cestou směr Nové Domky. Cestou na nás dávali
pozor okouzlující dřevění andělé.
Děti opět nezklamaly, i když kaluže byly plné
dešťových kapek, nálada byla výborná.
Chtěla bych obzvláště poděkovat restauraci
Nové Domky za přátelské a milé přijetí. Za teplo
hořícího krbu, teplý čaj a chutný oběd.
Přeji Vám z celého srdce krásné Vánoce
a v tom novém roce 2019 opět plno skvělých zážitků.
Už teď se těším na další setkání!
Klára Matějčková, průvodkyně dětí
na turistických výletech, členka SRÚDu

Vánoční tvoření pro děti 1. 12. 2018

Dne 1. prosince 2018 proběhlo tvoření pro děti.
Akce pořádaná Spolkem rodičů Údolí Desné se
konala v KKC Rapotín a zúčastnilo se jí 56 dětí ze
všech škol našeho svazku spolu se svými rodiči.
Děti si mohly vyrobit adventní věnec, vyzkoušet
malování na dřevo, vyrobit obrázek ubrouskovou

technikou, nazdobit perníčky, vyrobit svíčku z včelího
vosku, nebo vyrobit vánoční
přáníčko.
Bylo zde pro ně připraveno
i občerstvení. Děti zde strávily příjemné dopoledne tvořením a vyráběním, venku
napadl sníh, a tak si mnohé
provětraly těla malou koulovačkou. Celá akce měla velký
úspěch a konala se za finanční podpory Olomouckého kraje a obce Sobotín, jimž tímto děkujeme.
Velké poděkování patří i členům spolku, bez
jejichž času a úsilí by takovéto akce neprobíhaly.
A na závěr děkuji Vám, že jste přišli, pobyli,
snad se potkali se svými přáteli a známými.
Přeji Vám krásné, klidné a spokojeně prožité
Vánoce a pevné zdraví a pokoru v novém roce.
Jana Krobotová, členka výboru SRÚDu, Sobotín

Spolek rodičů Údolí Desné

ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ
A
SPOLEK RODIČŮ ÚDOLÍ DESNÉ
pořádají

vyhlašuje amatérskou taneční soutěž, která se uskuteční během
11. školního plesu.
Soutěž bude probíhat ve dvou kolech:
1. kolo – taneční styly polka, rock´n´roll a volný taneční styl
(3x minuta a půl). Do finále postupují 3 nejlepší páry.

11. školní ples
8. února 2019 od 19.00 hod.
KKC Rapotín

2. kolo – finále: taneční styl z výše uvedených bude vylosován
na místě, délka tance 1x minuta a půl.

Doprava zajištěna
K tanci a poslechu zahraje
skupina STYL

O postupujících i výhercích rozhoduje publikum silou svého
hlasu a potlesku, který bude měřen hlukoměrem.
Pro každý zúčastněný pár drobná pozornost.

Ceny pro výherce:
1. cena – Pivní lázně pro 2 osoby v hodnotě 2 400 Kč
2. cena – Romantická koupel v kamenné vaně
pro 2 v hodnotě 1 950 Kč
3. cena – Vstup do bazénu a wellness
pro dva v hodnotě 760 Kč

Vystoupení žáků 9.tříd
a
Netradiční taneční soutěž
Vstupenky si můžete koupit v předprodeji
každé pondělí od 14:00 do 15:00h v budově
II. stupně v Petrově nad Desnou
u Mgr. Jany Učňové. Rezervace je možná
i emailem: jana.ucnova@skolydesna.cz

Sponzorem soutěže je Zámecký resort Sobotín, Sobotín 13, 788 16,
tel.: 587 071 002, email: info@resortsobotin.cz, www.resortsobotin.cz

Vstupné 180 Kč

Prosíme zájemce, aby se hlásili předem
na email: srud1@seznam.cz

Akce není určena pro nezletilé, vyjma účinkujících, za které
zodpovídají jejich zákonní zástupci po celou dobu konání plesu.
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